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คู่มือการใช้งานเบือ้งต้น COPYLEAKS โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

1. เข้า website : www.copyleaks.com 

 

2. เข้าสู่ระบบ โดยการเลือกคลิกปุ่ ม “LOGIN” มมุบนด้านขวาของหน้าเพจ ใส่ Email  และพาสเวิร์ด ของผู้ใช้ที่ได้ตัง้
ค่าลงทะเบียนไว้ คลิกปุ่ ม “LOGIN” 

 

 

 

 

 

 

http://www.copyleaks.com/
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3. หน้าแรก เป็นหน้า HOME ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั ได้แก่  

 

a. ด้านบนของหน้าเพจ แสดงแถบแสดงข้อมูลถาวร 
i. บนซ้าย มี LOGO COPYLEAKS สามารถกลบัมาหน้าแรก หรือ HOME ได้เสมอ เม่ือคลิกที่ LOGO 

COPYLEAKS 
ii. บนกลาง ระบุโควต้าแสดงจ านวนหน้าเอกสารที่สามารถน ามาตรวจสอบได้ของบญัชีผู้ใช้นี ้ 
iii. บนขวา มี logo แสดงอกัษรย่อของบญัชีผู้ใช้งาน  

1. สามารถคลิกเข้าไป เลือก > Settings เพ่ือตัง้ค่าต่าง ๆ ในบญัชีผู้ใช้งาน  
2. สามารถคลิกเข้าไป เลือก >  Sign out เพ่ือออกจากระบบ 

b. ด้านซ้ายของหน้าเพจ คือ แถบเมนกูารใช้งานถาวร แสดงฟังค์ชัน่การใช้งาน ซึ่งแสดงอยู่ถาวร สามารถคลิกเข้า
ใช้งานได้ตลอดเวลาจากทกุหน้าการท างาน มีเมนกูารใช้งานดงัต่อไปนี ้

i. New Scan 
ii. Scans 
iii. Recent Scans 
iv. Teams 
v. Repositories 

vi. Text Compare 
vii. Compare Sites 
viii. Websites owner 
ix. Explore Copyleaks 

c. ส่วนกลางหน้าเพจ คือ Dashboard แสดง 6 ไอคอนภาพฟังค์ชัน่การใช้งานหลกั ดงัต่อไปนี ้
i. NEW SCAN 
ii. MY SCANS 
iii. COMPARE FILES 

iv. SETTINGS 
v. HELP CENTER 
vi. EXPLORE 

ส่วนกลางหน้าเพจ หรือ Dashboard จะเปล่ียนค่าไปตามการเลือกฟังค์ชัน่การใช้งานต่าง ๆ และแสดงฟังค์ชัน่การ
ท างานถดัไป   

a. 

c. 

b. 
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4. เร่ิมต้นตรวจสอบเอกสาร ได้โดย คลิกที่ ฟังค์ชัน่  “New Scan” จากแถบเมนถูาวร หรือจาก Dashboard/Home ส่วนกลางหน้าเพจ 
คือ Dashboard จะแสดง 6 ไอคอนภาพฟังค์ชัน่การใช้งานถดัไปในฟังค์ชัน่ NEW SCAN ให้เลือกใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
ได้แก่ 

 

• FILES ตรวจสอบจากไฟล์เอกสาร 

• FREE TEXT ตรวจสอบจากข้อความบทความที่คดัลอกมา หรือ บทความที่พิมพ์ขึน้มาใหม่ ณ ขณะนัน้  

• URL ตรวจสอบจากหน้าเวบไซด์โดยวาง URL คือที่อยู่เว็บแบบสมบูรณ์ที่ใช้ค้นหาหน้าเว็บ 

• SOURCE CODE ตรวจสอบเอกสาร หรือ Code ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม 

• TEXT COMPARE ตรวจสอบไฟล์เอกสาร 2 ฉบบัเทียบซึ่งกนัและกนั 

• TEXT IMAGES ตรวจสอบข้อความหรือบทความที่แทรกในไฟล์รูปภาพ   

5. คลิกเลือก ICON “FILES” จาก Dashboard/New-Scan จะปรากฎหน้าดงันี ้ 

 

เลือกคลิก “Upload Files” หรือ ใช้เม้าท์ลากไฟล์ที่ต้องการน ามาตรวจสอบมาใส่ในกรอบส่ีเหล่ียม “Drag and drop files" 
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6. ฟังค์ชัน่ ตัง้ค่าละเว้นการตรวจเช็คในส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดงค่าการซ า้ของบทความ ให้คลิกที่ช่อง IGNORE ตามรูปด้านล่าง 
(คลิกที่ค าว่า NONE)  

 

 

เลือกติ๊กให้เคร่ืองหมายถกูปรากฎหน้าช่อง ส่วนที่ต้องการให้ละเว้นการตรวจจบัค าซ า้กบัเอกสารอื่นๆ สามารถเลือกละเว้นได้ 4 ส่วน ได้แก่  

• References เอกสารอ้างอิง  

• Quotes ค าจ ากดัความ 

• Titles หวัชือ่บทความ 

• Table of Contents หน้าสารบญั 

เม่ือติ๊กเลือกยกเว้นจนเกิดเคร่ืองหมายถกูในกล่องส่ีเหล่ียมที่ต้องการแล้วให้กด SAVE บนัทึกการตัง้ค่า   
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7. ไฟล์ทีจ่ะน ามาตรวจสอบและ Upload แล้ว จะปรากฎในหน้า Dashboard 

 

เลือกให้โปรแกรมตรวจสอบไฟล์เอกสาร โดย 

i. ให้คลิกเลือกเคร่ืองหมายถกูให้ปรากฎด้านหลงัไฟล์เอกสารที่น ามาตรวจสอบ 
ii. ให้คลิกไอคอนสีฟ้าค าว่า “SCAN” 

 

8. แสดงผลลพัธ์การตรวจสอบ 

 

เนื่องจากเอกสารตวัอย่างที่น ามาตรวจสอบ เป็นเอกสารที่คดัลอกมาจากมาจาก Website “onlinelibrary.wiley.com และ 

docero.com” ท าให้พบความการซ า้สงูเกือบ 100% ผู้ใช้สามารถ คลิกที่เคร่ืองหมาย  

เพ่ือแสดงแหล่งที่มาเอกสารต้นฉบับทัง้หมด และเลือกคลิกเพ่ือน าเคร่ืองหมายถกูออกจากแหล่งที่มาที่ไม่ต้องการให้แสดงผลลพัธ์
การซ า้ (ดงัรูปตวัอย่างที่แสดงด้านล่าง) 
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คลิกเพ่ือน าเคร่ืองหมายถกูออก จากแหล่งที่มาต้นฉบบัเอกสารที่น ามาตรวจสอบ คือ จาก Website onlinelibrary.wiley.com และ 
docero.com และ Copyleaks Internal Database (ผู้เขียนเอกสารต้นฉบบัเคยตรวจสอบต้นฉบับในระบบ Copyleaks แล้วจึงมีข้อมลูอยู่
ในฐานข้อมลูภายในของโปรแกรม Copyleaks)  

 

คลิกปุ่ ม SAVE  
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โปรแกรมจะประมวลผลลัพธ์ โดยเปรียบเทียบเอกสารที่น ามาตรวจสอบ กบั ฐานข้อมลูที่ผู้ ใช้เลือกให้แสดงค่าเปรียบเทียบ ผลลพัธ์ปรากฎดงั
ภาพด้านล่าง แสดงค่า 

8.1 ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์การเทียบซ า้ (Similarity Index) จากเอกสารตวัอย่าง ตรวจพบค าซ า้ 608 ค าจากจ านวนค า 1,757 ค า 
(คิดเป็น 34.6% MATCH) 

8.2 ค่าการเทียบซ า้แสดงเป็นแถบสีความเข้มระดบัต่าง ๆ โดย 

i. สีแดงเข้ม (Identical) คือ การตรวจพบค าหรือประโยคที่เหมือนกนัทกุประการเทียบกับเอกสารต้นฉบบั 
ii. สีแดงอ่อน (Minor Changes) คอื การตรวจพบค าหรือประโยคที่เหมือนกนัเพียงบางส่วนเทียบกบัเอกสารต้นฉบบั 
iii. สีเหลืองอ่อน (Related meaning) คือ การตรวจพบค าหรือประโยคที่คล้ายคลึง อาจมีการใช้ค าซ้อน ค าซ า้ ค าที่มี

ความหมายคล้ายคลึงกนั หรือเปล่ียนรูปแบบประโยค เทียบกบัเอกสารต้นฉบบั 
iv. สีขาว (Omitted Words) คือ การตรวจพบว่ามีความตัง้ใจละทิง้ หรือดึงค าออกบางค าออกจากประโยค เทียบกับ

เอกสารต้นฉบบั  

8.3 SUBMITTED TEXT ด้านซ้ายของหน้าจอ แสดงเอกสารที่ผู้ใช้น ามาตรวจสอบ 
8.4 RESULTS ด้านขวา แสดงเอกสารต้นฉบบั  
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ผู้ใช้งานสามารถ คลิกเลือกเอกสารต้นฉบบัเพ่ือเข้าไปดูจุดท่ีแสดงผลลพัธ์ พบการคดัลอกได้ โดย COPYLEAKS สามารถเปรียบเทียบได้
แบบหน้าต่อหน้าจากทกุแหล่งที่มา เพ่ือความง่ายในการแสดงค่าผลลัพธ์และเข้าถึงข้อมลู (User-friendly Interface)  

 

อีกทัง้ยงัสามารถ ลากเม้าท์ไปคลิกที่รูปประโยคที่ต้องการดูแบบเฉพาะเจาะจง ตามรูปด้านล่าง จะเห็นว่า เม่ือต้องการตรวจสอบประโยคใด
โดยเฉพาะเจาะจง โปรแกรมจะ highlight แถบสีประโยคนัน้เป็นสีเหลืองเข้ม ให้ผู้ ใช้งานอ่านค่าได้อย่างชดัเจน 
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9. การส่งค่ารายงานผลการตรวจสอบ  

9.1 คลิกที่เคร่ืองหมาย Download เพ่ือ บนัทึกเอกสารแสดงรายงานผลการตรวจสอบเต็มรูปแบบเป็น PDF File               
(ดงัตวัอย่างรูปด้านล่าง) 
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9.2  คลิกที่เคร่ืองหมาย Share เพ่ือ ส่งอีเมล์ผลงานถึงอาจารย์ผู้สอนโดยตรง แสดงหน้าผลลพัธ์การตรวจสอบ                    
(ดงัตวัอย่างรูปด้านล่าง) 
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10. รายงานผลการตรวจสอบ  

10.1  จาก PDF file ที่บนัทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน (ตามรูปที่แสดงด้านล่างนี)้ 
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10.2   จากอีเมล์ของอาจารย์ผู้สอน ที่ผู้ใช้ส่งผลงานผ่านทางอีเมล์ (ตามรูปที่แสดงด้านล่างนี)้ 

 

 

เอกสารคู่มือการใช้งานเบือ้งต้น COPYLEAKS โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการนี ้แสดงตวัอย่างหน้าที่ฟังค์ชัน่การท างาน
บางส่วนของโปรแกรม  

COPYLEAKS ยงัมีฟังค์ชัน่การท างานที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีอจัฉริยะท างานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) 
และ Machine Learning สนใจเรียนรู้การใช้งานเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถาม ได้ที่บริษัท โอเพ่นเซอร์วิสดาต้า จ ากัด  

คณุศทุธภา ธามไกวัล 
 Tel : 092 6235393  

email : judy@opse.co.th 
line id : opse_th 

mailto:judy@opse.co.th

