
คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพ่ือการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ระบบอักขราวิสิทธิ์เป็นระบบตรวจสอบงานเขียนเพ่ือค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอก
เลียนผลงานผู้อ่ืนด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ พัฒนาโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
บริษัท อินสไปก้า จ ากัด โดยระบบจะท าการตรวจกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทาง
วิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย 
ที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ฐานข้อมูล TDC ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึง
บทความภาษาไทยจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย  

 
 

ระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน ระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบ กับเอกสารใน 
ฐานข้อมูลของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความ 
คล้ายคลึงกันและรายละเอียดอ่ืน ๆ  
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

ขั้นตอนการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ 
 
เว็บไซต์ : ระบบอักขราวิสุทธิ์ plag.grad.chula.ac.th  
อีเมล์ : ที่จะใช้ในการกรอก เป็นอีเมล์ xxxxxxxx@my.buu.ac.th หรอื xxxxxxxx@go.buu.ac.th  
วิธีตรวจสอบคักลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
หลัก ดังนี้ 

1. การ Upload File วิทยานิพนธ์ มีวิธีการดังนี้ 
1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์อักขราวิสุทธิ์ http://plag.grad.chula.ac.th/  จะปรากฏหน้าจอดัง 
1.2 รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  ใส่ E-mail ซึ่งเป็นรหัสประจ าตัวนิสิต (xxxxxxxx@my.buu.ac.th หรือ 
xxxxxxxx@go.buu.ac.th ทัง้นี้ขอให้นสิิตตรวจสอบ User Account)  
ตัวอย่างเช่น รหัสนิสิต 54430154 E-mail ของนิสิตคือ 
54430154@my.buu.ac.th ดังรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

http://plag.grad.chula.ac.th/
mailto:xxxxxxxx@my.buu.ac.th%20หรือ
mailto:xxxxxxxx@go.buu.ac.th
mailto:54430154@my.buu.ac.th
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

1.3 ท าการเลือก File วิทยานิพนธ์ที่จะท าการตรวจสอบ 

ให้นิสิตท าการ Upload File วิทยานิพนธ์ บทที่ 1 – 5 โดยให้ตัด บรรณานุกรม และบทคัดย่อออก 
เพ่ือความสะดวกในการ Upload File นิสิตควรท าการรวมวิทยานิพนธ์ บทที่ 1 – 5 ให้เป็น File 
เดียวกัน เมื่อท าการเลือก File วิทยานิพนธ์ที่จะท าการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กด ยืนยัน เพ่ือท า
การตรวจสอบเลือก File เอกสารที่จะท าการตรวจสอบ 
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

1.4 เมื่อเลือก File เรียบร้อยแล้วให้ท าการกด ยืนยัน เพ่ือตรวจสอบ 

 

  

1.5 หน้าจอจะปรากฎ Uploading… แสดงถึงการท างานว่าก าลัง Upload File  
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

1.6 เมื่อ Upload File เรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฎ “การน าส่งไฟล์เสร็จ
สมบูรณ์” ดังรูปภาพ 

 

 

2. การตรวจสอบผล  

2.1 การตรวจสอบผลทาง Email หาก Email ของนิสิตเป็น xxxxxxxx@go.buu.ac.th ให้
นิสิตท าการเข้าใช้งาน Email ผ่านทาง Gmail ของ Google โดยเริ่มต้นการใช้งาน ดังนี้ 

1) เข้าสู่เว็บ http://mail.buu.ac.th คลิกเมนู "เปลี่ยนรหัสผ่าน" และท าการเปลี่ยน
รหัสผ่าน ระบบจะท าการ Sync ข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยไปยัง
ระบบ Google (ขั้นตอนนี้ท าเพ่ือเปิดการใช้งาน Google App ในครั้งแรกเท่านั้น) 

2) เข้าใช้งาน Google Apps ได้ที่ http://go.buu.ac.th หรือเว็บไซต์ของ Google ที่ 
http://www.google.com คลิกท่ี "ลงชื่อเข้าสู่ระบบ" 

3) ป้อนชื่อผู้ใช้เป็นอีเมลในรูปแบบ username@go.buu.ac.th แล้วตามด้วยรหัสผ่านใหม่ 
(username คือ รหัสผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยบูรพา)  เช่น นิสิต >> 57160007@go.buu.ac.th  
             
 
 
 
 
 
 

mailto:xxxxxxxx@go.buu.ac.th%20ให้
mailto:xxxxxxxx@go.buu.ac.th%20ให้
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

2.2 หากนิสิตใช้ Email ของนิสิตเป็น xxxxxxxx@my.buu.ac.th นิสิตจะต้องท าการ
ตรวจสอบ Email ผ่านทาง Office365@Buu ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดย Microsoft 
โดยนิสิตสามารถด าเนินการตามข้ันตอนตั้งแต่ข้อ 2.1 เป็นต้นไป 

1) การตรวจสอบผลให้นิสิตท าการตรวจสอบทาง E-mail ของมหาวิทยาลัย โดยไปที่
mail.buu.ac.th จะปรากฎหน้าจอดังรูปภาพ ให้นิสิตเลือก Student Mail 

 

 

2) เมื่อเลือก Student Mail แล้ว หน้าจอจะปรากฎตามภาพ ให้นิสิตเลือกที่หาก E-mail 
นิสิต Office365@Buu  

 

 

mailto:xxxxxxxx@my.buu.ac.th
https://login.microsoftonline.com/
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

3) เมื่อนิสิตเลือก Office365@Buu หน้าจอจะไปที่หน้า login.microsoftonline.com 
หรือนิสิตสามารถเข้าไปที่ browser  http://login.microsoftonline.com หน้าจะจอปรากฎดัง
รูปภาพ 

 

  

 4) ให้นิสิตใส่ E-mail ของนิสิตซึ่งเป็น E-mail ตามข้ันตอนที่ 1.2 
(54430154@my.buu.ac.th) ส าหรับรหัสผ่าน ใช้รหสัผ่านเดียวกับของส านักคอมพิวเตอร์ 
จากนั้นกด Sing in 

 

 

 

 

https://login.microsoftonline.com/
http://login.microsoftonline.com/
mailto:54430154@my.buu.ac.th
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

 5) เมื่อนิสิตกด Sing in แล้วหากการ Long in ส าเร็จหน้าจอจะปรากฎ ดังภาพ 

 

 

 6) จากนั้นให้นิสิตไปที่ เมนู แล้วเลือก จดหมาย เพ่ือหน้าจอจะน านิสิตไปยังหน้า  

Out look ต่อไป 
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

 7) เมื่อหน้าจอแสดงผลหน้า Out look แล้วนิสิตจะต้องท าตามเลือกโซนเวลาให้เลือกภาษา
เป็น ภาษาไทย และเลือกโซนเวลาเป็น (UTC+7:00) กรุงเทพฯ ฮานอย จาการ์ต้า แล้วกด บันทึก 
เพ่ือไปยังกล่องจดหมายต่อไป 

 

 

 8) เมื่อเข้าสู่กล่องจดหมายแล้ว นิสิตจะได้รับ E-mail จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นผล
การตรวจสอบคักลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ให้นิสิตเลือก E-mail ที่
ได้รับจากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อดูผลการตรวจฯ 
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

9) เมื่อนิสิตเลือก E-mail ที่ได้รับจากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แล้วนิสิตจะพบ Link ผลการ
ตรวจฯ ให้นิสิตเลือกที่ Link เพ่ือแสดงผลการตรวจ 

 

 

10) เมื่อนิสิตเลือก Link แล้วหน้าจากจะแสดงผลการตรวจ ให้นิสิต กด Ctrl + P เพ่ือท า
การพิมพ์ผลการตรวจ ถือเป็นเสร็จเรียบร้อย 
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คู่มือการใช้งานระบบอักขราวสิุทธ์ิ เพื่อการตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

โดย งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบณัฑติศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปรับปรุงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 

ติดต่อสอบถามด้านการใช้งานระบบ 

งานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร 0 38 102 836 หรือ thassana@buu.ac.th 

 
 

ติดต่อสอบถามด้านการใช้งาน Email ของนิสิต 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โทร 0 38 102 770 
 

แจ้งปัญหาการใช้งานฝ่ายช่วยเหลือและสนับสนุน 
E-mail: support@akarawisut.com 

Facebook: Akarawisut 
 

สอบถามข้อมูลทั่วไป 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
E-mail: info@akarawisut.com 

 
ติดต่อผู้พัฒนา 

บริษัท อินสไปก้า จ ากัด 
อาคารโกลเด้นทาวน์ 71 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

E-mail: contact@inspica.com 
 

 

mailto:thassana@buu.ac.th
mailto:contact@inspica.com

