
การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและการใช้งานโปรแกรม 
CopyCatch ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ชูชาติ หฤไชยะศักด์ิ และสันติพงษ์ ไทยประยูร

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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ความเป็นมาและปัญหา

• เข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตง่าย สะดวก และรวดเร็ว
• เป็นปัญหาส าคัญในวงการศึกษาระดับประเทศ

2Source: http://www.chiangmaicitylife.com/citylife-articles/copy-paste-enter-thailands-plagiarism-problem/
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80%
ลอกการบ้าน

48%
ลอกรายงาน

21%
คนอื่นท ารายงานให้

4%

คัดลอกผลงานผู้อื่น

นิด้าโพลได้ส ารวจนิสิต นักศึกษา จ านวน 5,654 จาก 23 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. 
Source: https://www.dailynews.co.th/education/221936



4Source: https://www.linkedin.com/pulse/must-read-plagiarism-100-copy-classic-example-neil-mustung

ปี 2015 วารสาร IJICAR ตรวจพบว่ามีการคัดลอกงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี 2006 
โดยการเปลี่ยนภาษาจากค าว่า ‘German’ เป็น ‘Marathi’



5Source: https://www.linkedin.com/pulse/must-read-plagiarism-100-copy-classic-example-neil-mustung



6Source: https://www.linkedin.com/pulse/must-read-plagiarism-100-copy-classic-example-neil-mustung
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Source: http://www.theguardian.com/world/2013/feb/09/german-education-minister-quits-phd-plagiarism

Source: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2013/03/25/2013032501060.html

ข่าวเกี่ยวกับ Plagiarism
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ข่าวเกี่ยวกับ Plagiarism

Source: http://talk.mthai.com/politics/379609.html

Source: https://thaipublica.org/2012/06/plagiarism-5/

Source: https://www.matichon.co.th/news/399499
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ท าไมถึงมีการคัดลอก
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• เข้าใจว่าการลอกผลงานจากผู้อื่นไม่ใช่เรื่องผิด
• ขาดความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัย การละเมิดลิขสิทธิ์ การลอกเลียนผลงาน 

และการอ้างอิงผลงานผู้อื่นอย่างถูกวิธี
• การเขียนวิจัยที่มีคุณภาพเป็นทักษะทีย่ากและต้องใช้เวลานาน
• มีเวลาไม่พอในการการเขียนงานของตัวเองเน่ืองจากใกล้ครบก าหนดวันส่งงาน
• ต้องการผลงานจ านวนมาก

Source: https://www.wgu.edu/heyteach/article/how-handle-plagiarism-and-cheating-classroom



ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติค าภาษาไทย Plagiarism ไว้ว่า โจรกรรมทาง
วรรณกรรมหรือโจรกรรมทางวิชาการหรือการลอกเลียนวรรณกรรม
การกระท าที่เป็นการแอบอ้างงานเขียนหรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมของผู้อื่นทั้งหมด
หรือน ามาบางส่วนมาใส่หรือมาใช้ในงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา 
(Citation) หรือประกาศเกียรติคุณ (Acknowledgment) 

Plagiarism คืออะไร ?

11
Source: https://th.wikipedia.org/wiki/โจรกรรมทางวรรณกรรม



• การคัดลอกทั้งหมดแบบค าต่อค า (Copy&Paste or Direct 
plagiarism)

• การคัดลอกโดยเปลี่ยนบางค า (Disguised or Mosaic plagiarism)
• การคัดลอกโดยการถอดความ/การสรุป (Paraphrase/Summary 

plagiarism)
• การคัดลอกโดยการแปลผลงานจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง

(Translation plagiarism)
• การคัดลอกผลงานตัวเอง (Self plagiarism)
• การคัดลอกแนวคิด (Idea plagiarism) เช่น ฟังบรรยาย สนทนา 

สัมภาษณ์

ประเภทของ Plagiarism

12Source: http://www.wikiwand.com/en/Plagiarism_detection
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13Source: http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

10 รูปแบบของ Plagiarism



14Source: http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

10 รูปแบบของ Plagiarism



• คัดลอกเนื้อหาชนิดค าต่อค าจากผลงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง
• ไม่ใส่เครื่องหมายพูด “…” ในประโยค ข้อความ หรือวลี ที่ยกมาชนิดค าต่อค า

จากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
• เปลี่ยนค าบางค าในประโยคหรือข้อความ แต่ยังใช้โครงสร้างประโยคเดิมโดย

ไม่อ้างอิง 
• คัดลอกมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน น ามาเขียนใหม่โดยการ

ปรับเปลี่ยนประโยคใหม่ แต่ยังคงเนื้อหาส าคัญของต้นฉบับไว้โดยไม่อ้างอิง
• น าเอาความคิดหรือข้อเขียนของคนอื่นมาดัดแปลงเพื่อใช้พูดหรือเขียนเสมือน

หนึ่งตนเองเป็นเจ้าของความคิดนั้น

การกระท าที่ถือว่าเป็น Plagiarism
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• น าข้อเท็จจริง กราฟ หรือข้อมูลต่าง ๆ มาใช้โดยไม่อ้างอิง
• มีการระบุแหล่งที่มาไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์
• ไม่ใส่แหล่งอ้างอิงที่สมบูรณ์ในเอกสารที่เป็นส่วนเสริม (Supplementary 

information)
• มีการอ้างอิงแหล่งที่มาถูกต้องในบางส่วนของเนื้อหา แต่มีการคัดลอกในส่วน

วิเคราะห์หรือผลสรุปมาเป็นของตนโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
• พยายามเพิ่มจ านวนรายการอ้างอิงเพื่อให้ครบตามก าหนดโดยการน ารายการ

อ้างอิงอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงานวิจัยของตัวเองมาใส่เพิ่ม

16

การกระท าที่ถือว่าเป็น Plagiarism (ต่อ)



• ให้ผู้อื่นช่วยท าผลงานให้แล้วแอบอ้างว่าเป็นงานของตัวเองโดยไม่อ้างอิง
• การจ้างผู้อื่นให้เขียนผลงานให้
• ใช้โปรแกรมแปลภาษาโดยแปลผลงานจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งแล้ว

น าฉบับแปลนั้นมาเป็นงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิง
• เอางานเก่าของตนเองมาเขียนใหม่ (Self plagiarism / Recycling fraud)

17

การกระท าที่ถือว่าเป็น Plagiarism (ต่อ)



• การคัดลอกผลงานแบบตั้งใจ (Deliberate or Intentional plagiarism)
การที่บุคคลนั้นมีเจตนาหรือตั้งใจคัดลอกผลงานของผู้อื่น ทั้งที่ทราบดีว่าเป็น
การประพฤติผิดทางวิชาการ แล้วเสนอว่าเป็นงานของตนเองโดยปราศจาก
การอ้างอิงหรือบอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ทั้งนี้รวมถึงการอ้างอิงที่เป็นเท็จ
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือต่อผลงานของตนเองด้วย

• การลักลอกผลงานแบบไม่ตั้งใจ (Accidental or Unintentional 
plagiarism) การที่บุคคลไม่ได้มีเจตนาจะลักลอกผลงานของผู้อื่นแล้วน ามา
เป็นของตนเอง แต่เป็นเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงขอบเขตของการลัก
ลอกวรรณกรรมและขาดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การอ้างอิงที่ถูกต้อง

18

การคัดลอกผลงานโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ

Source: http://bsri.swu.ac.th/pagiarism.asp
Source: https://www.dlsweb.rmit.edu.au/lsu/content/1_studyskills/study_tuts/plagiarism_LL/deliberate.html
Source: http://www.geoffandfrancis.co.uk/blog/what-do-you-understand-by-accidental-and-intentional-plagiarism/
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ตัวอย่างการคัดลอกผลงานแบบตั้งใจ

• คัดลอกผลงานทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้อื่น อินเทอร์เน็ต หรือฐานข้อมูล
ออนไลน์ แล้วแสร้งว่าเป็นงานของตนเองโดยไม่อ้างอิง

• ให้ผู้อื่นช่วยท าผลงานให้แล้วแอบอ้างว่าเป็นงานของตัวเองโดยไม่อ้างอิง
• การจ้างผู้อื่นให้เขียนผลงานให้
• การอ้างอิงที่เป็นเท็จ
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ตัวอย่างการคัดลอกผลงานแบบไม่ตั้งใจ

• ลืมเขียนอ้างอิงว่าตนเองคัดลอกข้อความหรือผลงานของคนอื่นจากแหล่งไหน
• คัดลอกข้อความของผู้อื่นแต่ไม่ได้อ้างอิงเพราะอาจจะไม่เข้าใจวิธีการหรือไม่มี

ความรู้ในการอ้างอิงที่ถูกต้องสมบูรณ์
• ใช้ประโยค วลี หรือค าจากผู้อื่นทั้งหมดโดยไม่มีการใส่เครื่องหมายอัญประกาศ 

ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่ามาจากแหล่งไหน
• ใส่เครื่องหมายอัญประกาศไม่ครอบคลุมข้อความที่คัดลอกมาทั้งหมด
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หลีกเลี่ยง Plagiarism ได้อย่างไร

• Citing sources ให้เครดิตหรืออ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลต้นฉบับ เช่น 
แนวคิด วิธีการ ข้อความ และรูปภาพ

• Quoting หากคัดลอกประโยคหรือค าพูดจากผู้อื่นและต้องน าข้อความนั้นมา
อ้างอิงควรเขียนอ้างอิงให้ชัดเจนและใส่เครื่องหมายค าพูดตรงข้อความที่
คัดลอก

Source: http://www.geoffandfrancis.co.uk/blog/what-do-you-understand-by-accidental-and-intentional-plagiarism/
Source: http://en.writecheck.com/ways-to-avoid-plagiarism
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หลีกเลี่ยง Plagiarism ได้อย่างไร (ต่อ)

• Paraphrasing เขียนผลงานด้วยส านวนภาษาของตนเอง หรือเขียนโดยใช้วิธี
ถอดความหรือสรุปสาระส าคัญแทนการคัดลอกและเขียนอ้างอิงให้ครบถ้วน
ถูกต้อง

• Referencing ใส่รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมไว้ที่ท้ายเล่มของงานอีกครั้ง

Source: http://www.geoffandfrancis.co.uk/blog/what-do-you-understand-by-accidental-and-intentional-plagiarism/
Source: http://en.writecheck.com/ways-to-avoid-plagiarism
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Plagiarism ในสื่อรูปแบบอื่น

• การน ารูปภาพ วิดีโอ หรือบางส่วนของเพลงมาสร้างเป็นงานของตนเองโดยไม่
มีการขออนุญาตจากเจ้าของผลงานหรืออ้างอิงไม่ถูกต้องเหมาะสม ถือว่าเป็น 
plagiarism
o คัดลอกสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะรูปภาพจากเว็บไซต์อื่นแล้วน ามาใส่ใน

เอกสารหรือเว็บไซต์ของตัวเอง
o ตัดต่อวิดีโอโดยการใช้ footage จากวิดีโอของผู้อื่นหรือน าเพลงที่มี

ลิขสิทธิ์มาเป็นส่วนหน่ึงของ soundtrack
o แสดงเพลงที่มีลิขสิทธิ์ เช่น การเล่น cover เพลง ยกเว้นเปลี่ยนค าร้อง

และท านอง
o น าเนื้อร้องหรือท านองที่มีลิขสิทธิ์มาท าการเรียบเรียงใหม่ (Remix)
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กรณีตัวอย่างที่ 1

Source: http://www.thelogofactory.com/logo_blog/index.php/more-logo-design-plagiarism-controversy/



25Source: http://www.thelogofactory.com/logo_blog/index.php/more-logo-design-plagiarism-controversy/
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กรณตีัวอย่างที่ 2

Source: http://www.theguardian.com/world/2013/oct/20/thai-coffee-stall-starbucks-starbung



27
Source: http://www.theguardian.com/world/2013/oct/20/thai-coffee-stall-starbucks-starbung
Source: http://www.thanaiphorn.com/content.php?type=3&id=48
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กรณีตัวอย่าง 2

Source: http://www.theguardian.com/world/2013/oct/20/thai-coffee-stall-starbucks-starbung



29Source: https://www.posttoday.com/social/hot/511452

กรณตีัวอย่างที่ 3



30Source: https://education.kapook.com/view98035.html

กรณตีัวอย่างที่ 4



31Source: https://education.kapook.com/view98035.html
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Plagiarism กับการละเมิดลิขสิทธิ์

Source: http://www.plagiarismchecker.com/plagiarism-vs-copyright.php
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Plagiarism กับการละเมิดลิขสิทธิ์ (ต่อ)

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plagiarism_vs_Copyright_Infringement.png
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แหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Plagiarism

http://www.plagiarism.org
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http://th.wikipedia.org/wiki/โจรกรรมทางวรรณกรรมhttp://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism

แหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Plagiarism (ต่อ)

http://www.plagiarismtoday.com
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http://www.academicintegrity.org

แหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Plagiarism (ต่อ)
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เครื่องมือส าหรับตรวจสอบ Plagiarism
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ความส าคัญของเครื่องมือตรวจสอบ Plagiarism

• มีเอกสารออนไลน์จ านวนมากอยู่บนอินเทอร์เน็ต ทั้งที่เป็นฐานข้อมูลแบบเปิด
เข้าถึงได้และฐานข้อมูลแบบปิดที่เข้าถึงไม่ได้

• การตรวจสอบการคัดลอกด้วยมือ (Manual approach) ผู้ตรวจสอบต้องใช้
เวลาและความละเอียดอย่างมากในการตรวจสอบเอกสารเพื่อหาส่วนต่าง ๆ 
ของข้อความที่มีการคัดลอก 

Source: https://torquemag.io/2014/10/keeping-content-honest-plagiarism-detection/



 ในประเทศ
• CopyCatch พัฒนาโดยเนคเทค
• Anti-Kobpae พัฒนาโดย Uknow มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อักขราวิสุทธ์ิ พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ต่างประเทศ

• WriteCheck ใช้ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา
• Turnitin ใช้ส าหรับอาจารย์ สถาบันการศึกษา
• iThenticate ใช้ส าหรับนักวิจัย ส านักพิมพ์
• Plagiarismcheck.org
• Plagramme

39

เครื่องมือส าหรับตรวจสอบ Plagiarism
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เครื่องมือส าหรับตรวจสอบ Plagiarism (ต่อ)
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เครื่องมือส าหรับตรวจสอบ Plagiarism (ต่อ)
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เครื่องมือส าหรับตรวจสอบ Plagiarism (ต่อ)
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เครื่องมือส าหรับตรวจสอบ Plagiarism (ต่อ)
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เครื่องมือส าหรับตรวจสอบ Plagiarism (ต่อ)
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เครื่องมือส าหรับตรวจสอบ Plagiarism (ต่อ)
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เลือกเครื่องมือตรวจสอบ Plagiarism อันไหนดี ?
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CopyCatch คืออะไร ?

ระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ เช่น
วิทยานิพนธ์ ข้อเสนอโครงการ ผลงานวิชาการ เว็บเพจ



48

ภาพรวมการท างานของระบบ
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คุณสมบัติของระบบ

Multiple File Format

TH/EN

Thai/English Language Modified Document

Webpage Checking Database Checking Report Detail Similarity



Source A
200 ค า

Source B
150 ค า

Source C
300 ค า

20 ค า

30 ค า

40 ค า

20/200 = 10%

30/150 = 20%

40/300 = 13%

20 ค า

30 ค า

40 ค า

Total similarity score is 90/500 = 18%

My work
500 ค า

- เปอร์เซ็นความคล้ายทั้งหมด  (Total similarity score) คือ เปอร์เซ็นความคล้ายทั้งหมดที่เอกสารของ
เราเหมือนกับแหล่งอ่ืน

- เปอร์เซ็นความคล้ายตามแหล่งที่มา (Similarity score by source) คือ เอกสารของเรามีความคล้าย
เป็นกี่เปอร์เซ็นของแต่ละแหล่ง
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Text Operations Original Document Modified Document

Word Deletion

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ใช้วงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มาก
ซึ่งสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ได้มากกว่าสิบล้านตัว เรา
สามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ในรุ่นปัจจุบันออกเป็น 4 ประเภท
ดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ใช้วงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มาก 
สามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ได้มากกว่าสิบล้านตัว สามารถ
แบ่งคอมพิวเตอร์ในรุ่นปัจจุบันออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

Word Insertion

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์    ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ว     

มาก และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
คอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคา
แพงมาก มีขนาดใหญ่

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ถือได้ว่าเป็น
คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมาก และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เครื่องซูเปอร์
คอมพิวเตอร์มีราคาแพงมากและมีขนาดใหญ่

Word Replacement

เน็ตบุ๊ค คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า
ไมโครคอมพิวเตอร์และเล็กกว่าโน้ตบุ๊ค ถูกออกแบบไว้เพื่อ
น าติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ มีขนาดเล็ก และน้ าหนักเบา

เน็ตบุ๊ค หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่มีรูปร่างเล็กกว่า
ไมโครคอมพิวเตอร์และเล็กกว่าโน้ตบุ๊ค ถูกดีไซน์ไว้เพื่อน าติด
ตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ มีขนาดเล็ก และน้ าหนักเบา

Sentence Alternation

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกถูกพัฒนาขึ้นในช่วง
กลางคริสต์ศตวรรษที่A 20 คอมพิวเตอร์ในสมัยใหม่นี้ผลิต
ขึ้นโดยใช้วงจรรวม หรือวงจรไอซี

คอมพิวเตอร์ในสมัยใหม่นี้ผลิตขึ้นโดยใช้วงจรรวม หรือวงจร
ไอซี คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกถูกพัฒนาขึ้น
ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
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การเปลี่ยนแปลงข้อความ



• การประมวลผลภาษาไทย (Thai Natural Language Processing)
o Word segmentation
o Text normalization

• การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
o Stop words removal
o Term weighting calculation

• การท าเหมืองข้อความ (Text Mining)
o Intelligent text selection technique
o Text similarity calculation
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เทคโนโลยีหลัก
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Corpus #Docs
Corpus Size 

(MB)

Indexing
Time
(Min)

Index Size

(MB)

Response 
Time 

(Min/Doc)

Thesis 3000 1536.86 1.41 364.70 2.34

ความเร็วของการหาแหล่งเอกสารที่คาดว่ามีความคล้าย

* หมายเหตุ 
- ทดสอบด้วย 100 เอกสาร โดย 1 เอกสารเท่ากับ 5 บท ประมาณ 120 - 200 หน้า
- Processor: (Dual) Intel Dual Core Xeon @64 bit 2.67 GHz
- Memory : ขนาด 4 GB
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CopyCatch ท างานอย่างไร

Uploading File

Comparing Content

Summary Report
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การแสดงผลลัพธ์การตรวจสอบ

แบบที่ 1
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แบบที่ 2

การแสดงผลลัพธ์การตรวจสอบ (ต่อ)
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แบบที่ 3

การแสดงผลลัพธ์การตรวจสอบ (ต่อ)
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การน า CopyCatch ไปประยุกต์ใช้งาน

CopyCatch ได้ถูกผนวกเข้ากับระบบ GENA เพื่อช่วยคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการที่มีการคัดลอกและได้ถูกน าไปใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

เนคเทค ได้รับโจทย์วิจัยจากส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้น า CopyCatch
ไปช่วยตรวจวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยและพัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
ที่เรียกว่า TU e-Thesis ที่ช่วยให้นักศึกษาตรวจสอบการคัดลอกและจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์แบบครบวงจร

CopyCatch ถูกน าไปประยุกต์ใช้เข้ากับระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการที่ชื่อว่า ThaiJO
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณาธิการน าบทความต้นฉบับที่ส่งมาขอรับการพิจารณามาค้นหา
ความซ้ าซ้อนของเนื้อหาทางวิชาการว่ามีความคล้ายกับบทความอื่นที่เคยถูกตีพิมพ์มาแล้วหรือไม่ 
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ peer review
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สถิติการส่งข้อเสนอโครงการเข้าสู่ GENA

2554 1,592 คน 3,494 ครั้ง
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สถิติการส่งวิทยานิพนธ์เข้าสู่ TU e-Thesis

ก.ย. 2557 – ส.ค. 2560 5,953 คน 15,839 ครั้ง
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ตัวอย่างหน้าจอของ TU e-Thesis (ต่อ)
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ตัวอย่างหน้าจอของ TU e-Thesis (ต่อ)
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ตัวอย่างหน้าจอของ TU e-Thesis (ต่อ)
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การน า CopyCatch ไปประยุกต์ใช้กับ ThaiJo2
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กระบวนการส่งบทความวารสารในระบบ ThaiJO2

Paper 
Submission
(by authors)

Submission 
Review

(by editor)

- Paper review (by reviewers)
- Paper revision (by authors)
- Decision making (by editor)

Journal 
Archive

(ThaiJO Database)

Thai Journals Online (ThaiJO2) 

Accepted

Rejected

TCI 
Database



66

ปัญหา 1: การจัดเก็บ Metadata เข้าฐานข้อมูล TCI

Paper 
Submission
(by authors)

Submission 
Review

(by editor)

- Paper review (by reviewers)
- Paper revision (by authors)
- Decision making (by editor)

Journal 
Archive

(ThaiJO Database)

Thai Journals Online (ThaiJO) 

Accepted

Rejected

TCI 
Database

Manual metadata
preparation

Staff
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ปัญหา 2: การลอกเลียนผลงานวิชาการ

Submit 
paper

Author Editor

Assign

Reviewers

Some plagiarized papers found 
during peer-review process

Plagiarized text



68

EPS คืออะไร ?

EPS (Extraction and Plagiarism Checking System) เป็นระบบสกัดข้อมูล
วารสารและตรวจสอบความซ้ าซ้อนของเนื้อหาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดย
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้

 Metadata Extraction เป็นส่วนสกัดเมทาเดตา (Metadata) จากวารสาร 
เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สังกัดผู้แต่ง บทคัดย่อ ค าส าคัญรายการอ้างอิง และ
เนื้อหาบทความ เป็นต้น

 Plagiarism Checking เป็นส่วนตรวจสอบความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวารสาร
โดยโปรแกรมจะท าการตรวจเทียบกับ คลังเอกสารบทความวารสารที่จัดเก็บ
ไว้ หลังจากนั้นจะแสดงผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายของพร้อมทั้งระบุ
แหล่งข้อมูลที่พบและท าแถบสีข้อความในส่วนที่คล้ายกัน
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กระบวนการเชื่อมต่อระหว่างระบบ EPS กับ ThaiJO2

Paper 
Submission
(by authors)

Submission 
Review

(by editor)

- Paper review (by reviewers)
- Paper revision (by authors)
- Decision making (by editor)

Journal 
Archive

(ThaiJO Database)

Thai Journals Online (ThaiJO2) 

Plagiarism Checking 
(EPS)

Accepted

Rejected

TCI 
Database

Metadata Extraction(EPS) + Data from 
Identifier eg. EID(Scopus), WOS, PMID, 

DOI(CrossRef)

Plagiarism Checking 
(EPS)
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ประโยชน์ที่ได้รับ

• ท าให้การน าเข้าข้อมูลของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้สะดวกรวดเร็วและ
มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

• ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลวารสารที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
• ค านวณค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่บรรณาธิการบทความในการตรวจหาความที่

ซ้ าซ้อน
• สร้างความตระหนักในเรื่องของจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความของวงการ

วารสารไทย
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กิจกรรมอบรมการใช้งาน CopyCatch
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ขอบคุณครับ
www.copycatch.in.th

Source: www.facebook.com/topaimaicopykmutt


