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คู่มือการใช้งานเบื @องต้น COPYLEAKS โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวชิาการ 

1. เข้า website : www.copyleaks.com 

 

2. เข้าสูร่ะบบ โดยการเลือกคลกิปุ่ ม “LOGIN” มมุบนด้านขวาของหน้าเพจ ใส ่Email  และพาสเวิร์ด ของผู้ใช้ที_ได้ตั cง
คา่ลงทะเบียนไว้ คลกิปุ่ ม “LOGIN” 
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3. หน้าแรก เป็นหน้า HOME ประกอบด้วย h สว่นหลกั ได้แก่  

 

a. ด้านบนของหน้าเพจ แสดงแถบแสดงข้อมลูถาวร 
i. บนซ้าย มี LOGO COPYLEAKS สามารถกลบัมาหน้าแรก หรือ HOME ได้เสมอ เมื_อคลกิที_ LOGO 

COPYLEAKS 
ii. บนกลาง ระบโุควต้าแสดงจํานวนหน้าเอกสารที_สามารถนํามาตรวจสอบได้ของบญัชีผู้ใช้นี c  
iii. บนขวา มี logo แสดงอกัษรยอ่ของบญัชีผู้ใช้งาน  

1. สามารถคลกิเข้าไป เลือก > Settings เพื_อตั cงคา่ตา่ง ๆ ในบญัชีผู้ใช้งาน  
2. สามารถคลกิเข้าไป เลอืก >  Sign out เพื_อออกจากระบบ 

b. ด้านซ้ายของหน้าเพจ คือ แถบเมนกูารใช้งานถาวร แสดงฟังค์ชั_นการใช้งาน ซึ_งแสดงอยูถ่าวร สามารถคลกิเข้า
ใช้งานได้ตลอดเวลาจากทกุหน้าการทํางาน มีเมนกูารใช้งานดงัตอ่ไปนี c 

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. สว่นกลางหน้าเพจ คือ Dashboard แสดง � ไอคอนภาพฟังค์ชั_นการใช้งานหลกั ดงัตอ่ไปนี c 
i. NEW SCAN 
ii. MY SCANS 
iii. COMPARE FILES 

iv. SETTINGS 
v. HELP CENTER 
vi. EXPLORE 

สว่นกลางหน้าเพจ หรือ Dashboard จะเปลี_ยนคา่ไปตามการเลือกฟังค์ชั_นการใช้งานตา่ง ๆ และแสดงฟังค์ชั_นการ
ทํางานถดัไป   

4. เริ_มต้นตรวจสอบเอกสาร ได้โดย คลกิที_ ฟังค์ชั_น  “New Scan” จากแถบเมนถูาวร หรือจาก Dashboard/Home สว่นกลางหน้าเพจ 
คือ Dashboard จะแสดง � ไอคอนภาพฟังค์ชั_นการใช้งานถดัไปในฟังค์ชั_น NEW SCAN ให้เลอืกใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
ได้แก่ 

a. 

c. 

b. 
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• FILES ตรวจสอบจากไฟล์เอกสาร 

• FREE TEXT ตรวจสอบจากข้อความบทความที_คดัลอกมา หรือ บทความที_พิมพ์ขึ cนมาใหม ่ณ ขณะนั cน  

• URL ตรวจสอบจากหน้าเวบไซด์โดยวาง URL คือที_อยูเ่วบ็แบบสมบรูณ์ที_ใช้ค้นหาหน้าเวบ็ 

• SOURCE CODE ตรวจสอบเอกสาร หรือ Code ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม 

• TEXT COMPARE ตรวจสอบไฟล์เอกสาร � ฉบบัเทียบซึ_งกนัและกนั 

• TEXT IMAGES ตรวจสอบข้อความหรือบทความที_แทรกในไฟล์รูปภาพ   

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

 

เลือกคลกิ “Upload Files” หรือ ใช้เม้าท์ลากไฟล์ที_ต้องการนํามาตรวจสอบมาใสใ่นกรอบสี_เหลี_ยม “Drag and drop files" 

6. ไฟล์ที_เลอืกมาจะปรากฎในหน้า Dashboard 
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เลือกให้โปรแกรมตรวจสอบไฟล์เอกสาร โดย 

i. ให้คลกิเลอืกเครื_องหมายถกูให้ปรากฎด้านหลงัไฟล์เอกสารที_นํามาตรวจสอบ 
ii. ให้คลกิไอคอนสฟีา้คําวา่ “SCAN” 

7. แสดงผลลพัธ์การตรวจสอบ 

 

เนื_องจากเอกสารตวัอยา่งที_นํามาตรวจสอบ เป็นเอกสารที_คดัลอกมาจากมาจาก Website “onlinelibrary.wiley.com และ 

docero.com” ทําให้พบความการซํ cาสงูเกือบ ���% ผู้ใช้สามารถ คลกิที_เครื_องหมาย  

เพื_อแสดงแหลง่ที_มาเอกสารต้นฉบบัทั cงหมด และเลอืกคลกิเพื_อนําเครื_องหมายถกูออกจากแหลง่ที_มาที_ไมต้่องการให้แสดงผลลพัธ์
การซํ cา (ดงัรูปตวัอยา่งที_แสดงด้านลา่ง) 
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คลกิเพื_อนําเครื_องหมายถกูออก จากแหลง่ที_มาต้นฉบบัเอกสารที_นํามาตรวจสอบ คือ จาก Website onlinelibrary.wiley.com และ 
docero.com และ Copyleaks Internal Database (ผู้ เขียนเอกสารต้นฉบบัเคยตรวจสอบต้นฉบบัในระบบ Copyleaks แล้วจงึมีข้อมลูอยู่
ในฐานข้อมลูภายในของโปรแกรม Copyleaks)  

 

คลกิปุ่ ม SAVE  
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โปรแกรมจะประมวลผลลพัธ์ โดยเปรียบเทียบเอกสารที_นํามาตรวจสอบ กบั ฐานข้อมลูที_ผู้ ใช้เลอืกให้แสดงคา่เปรียบเทียบ ผลลพัธ์ปรากฎดงั
ภาพด้านลา่ง แสดงคา่ 

7.1 คา่เป็นเปอร์เซน็ต์การเทียบซํ cา (Similarity Index) จากเอกสารตวัอยา่ง ตรวจพบคําซํ cา ��� คําจากจํานวนคํา �,� � คํา 
(คดิเป็น h¡.�% MATCH) 

7.2 คา่การเทียบซํ cาแสดงเป็นแถบสคีวามเข้มระดบัตา่ง ๆ โดย 

i. สแีดงเข้ม (Identical) คือ การตรวจพบคําหรือประโยคที_เหมือนกนัทกุประการเทียบกบัเอกสารต้นฉบบั 
ii. สแีดงออ่น (Minor Changes) คือ การตรวจพบคําหรือประโยคที_เหมือนกนัเพียงบางสว่นเทียบกบัเอกสารต้นฉบบั 
iii. สเีหลอืงออ่น (Related meaning) คือ การตรวจพบคําหรือประโยคที_คล้ายคลงึ อาจมีการใช้คําซ้อน คําซํ cา คําที_มี

ความหมายคล้ายคลงึกนั หรือเปลี_ยนรูปแบบประโยค เทียบกบัเอกสารต้นฉบบั 
iv. สขีาว (Omitted Words) คือ การตรวจพบวา่มีความตั cงใจละทิ cง หรือดงึคําออกบางคําออกจากประโยค เทียบกบั

เอกสารต้นฉบบั  

7.3 SUBMITTED TEXT ด้านซ้ายของหน้าจอ แสดงเอกสารที_ผู้ ใช้นํามาตรวจสอบ 
7.4 RESULTS ด้านขวา แสดงเอกสารต้นฉบบั  

 

 

 

ผู้ ใช้งานสามารถ คลกิเลอืกเอกสารต้นฉบบัเพื_อเข้าไปดจูดุที_แสดงผลลพัธ์ พบการคดัลอกได้ โดย COPYLEAKS สามารถเปรียบเทียบได้
แบบหน้าตอ่หน้าจากทกุแหลง่ที_มา เพื_อความงา่ยในการแสดงคา่ผลลพัธ์และเข้าถงึข้อมลู (User-friendly Interface)  
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อีกทั cงยงัสามารถ ลากเม้าท์ไปคลกิที_รูปประโยคที_ต้องการดแูบบเฉพาะเจาะจง ตามรูปด้านลา่ง จะเหน็วา่ เมื_อต้องการตรวจสอบประโยคใด
โดยเฉพาะเจาะจง โปรแกรมจะ highlight แถบสีประโยคนั cนเป็นสีเหลืองเข้ม ให้ผู้ ใช้งานอา่นคา่ได้อยา่งชดัเจน 

 

8. การสง่คา่รายงานผลการตรวจสอบ  
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8.1 คลกิที_เครื_องหมาย Download เพื_อ บนัทกึเอกสารแสดงรายงานผลการตรวจสอบเตม็รูปแบบเป็น PDF File        
(ดงัตวัอยา่งรูปด้านลา่ง) 

 

 

 

8.2 คลกิที_เครื_องหมาย Share เพื_อ สง่อีเมล์ผลงานถงึอาจารย์ผู้สอนโดยตรง แสดงหน้าผลลพัธ์การตรวจสอบ                      
(ดงัตวัอยา่งรูปด้านลา่ง) 
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9. รายงานผลการตรวจสอบ  

9.1 จาก PDF file ที_บนัทกึไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน (ตามรูปที_แสดงด้านลา่งนี c) 
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9.2 จากอีเมล์ของอาจารย์ผู้สอน ที_ผู้ ใช้สง่ผลงานผา่นทางอีเมล์ (ตามรูปที_แสดงด้านลา่งนี c) 
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เอกสารคูมื่อการใช้งานเบื cองต้น COPYLEAKS โปรแกรมตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการนี c แสดงตวัอยา่งหน้าที_ฟังค์ชั_นการทํางาน
บางสว่นของโปรแกรม  

COPYLEAKS ยงัมีฟังค์ชั_นการทํางานที_หลากหลายด้วยเทคโนโลยีอจัฉริยะทํางานด้วยระบบปัญญาประดษิฐ์ (AI : Artificial Intelligence) 
และ Machine Learning สนใจเรียนรู้การใช้งานเพิ_มเตมิ ตดิตอ่สอบถาม ได้ที_บริษัท โอเพน่เซอร์วิสดาต้า จํากดั  

คณุศทุธภา ธามไกวลั 
 Tel : 092 6235393  

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

  


