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การลอกงานเขียน ความคิด หรืองานสรางสรรค ด้ังเดิมทั้งหมด  

หรือบางสวนที่เหมือน หรือเกือบเหมือนงานด้ังเดิมของผูอื่น  

มาแอบอางเปนงาน ด้ังเดิมของตนเอง 





 พจิารณาลงโทษปลดขา้ราชการครู ออกจากราชการ กรณีคดัลอกหรอืลอกเลยีน
ผลงานทางวิชาการของผูอ้ืน่ 
   ที่ประชมุไดพ้จิารณากรณีที่มีขา้ราชการครูรายหน่ึงไปคดัลอกหรอืลอกเลยีน 
ผลงานทางวิชาการของผูอ้ืน่มากถงึ ๔๒ หนา้ เพื่อนําไปใชใ้นการเสนอขอปรบัปรุง 
การเลื่อนวิทยฐานะใหสู้งข้ึน ซ่ึง อ.ก.ค.ศ. ซ่ึงถอืเป็นวินยัรา้ยแรง โดยบทลงโทษ
กาํหนดไวเ้พยีง ๒ ประการคอื ปลดออก และไลอ่อก 
        ที่ประชมุ ก.ค.ศ.จงึมีมตปิลดออกจากราชการ จงึขอใหค้รูที่จดัทาํผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ไดร้บัทราบว่า การลอกเลยีนผลงานทางวิชาการของผูอ้ืน่มา บทลงโทษ 
ที่กาํหนดไวรุ้นแรง จะไดร้ะมดัระวงัและรอบคอบ ไม่นําผลงานทางวิชาการของผูอ้ืน่ 
มาลอกเลยีน 
                          ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2013/jan/042.html 





1.1 The ghost writer คอื คดัลอกเน้ือหาชนิดคาํต่อคาํจากผลงานของผูอ้ืน่ 

     และแอบอา้งว่าเป็นผลงานของตวัเอง  

1.2 The photocopy คอื คดัลอกเฉพาะเน้ือหาสว่นที่สาํคญัจากแหลง่ 

     ขอ้มูลเดียว โดยไม่ปรบัเปลี่ยนหรอืแกไ้ขใด ๆ  

1.3 The potluck paper คอื คดัลอกมาจากหลายแหลง่ขอ้มูลที่แตกต่างกนั  

     มาเขียนใหม่โดยการปรบัเปลี่ยนประโยคใหม่ แต่ยงัคงเน้ือหาที่สาํคญั 

     ของตน้ฉบบัไว ้ 

1.4 The poor disguise คอื ปรบัเปลี่ยนรูปแบบสาํนวนการเขียนเพยีงเลก็นอ้ย 

     โดยเปลี่ยน คยีเ์วรดิ ์หรอืวลใีหม่ แต่ยงัคงสาระสาํคญัเหมือนดัง่ตน้ฉบบั  



2.1 The forgotten footnote คอื อา้งองิแต่ช่ือผูแ้ต่ง แต่ปกปิด 
    ขอ้มูลของแหลง่ที่มาของ เอกสารอา้งตน้ฉบบั  
2.2 The misinformer คอืใหข้อ้มูลไม่ชดัเจนถงึแหลง่ที่มาของ 
    เอกสารอา้งองิ เพือ่ใหย้ากต่อการคน้หาเอกสารตน้ฉบบั  
2.3 The too-perfect paraphrase คอื ละเลยในใสเ่ครื่องหมาย 
    คาํพดู (Quotation Marks) ในประโยค ขอ้ความ หรอื วล ี 
    ที่ยกมาชนิดคาํต่อคาํจากแหลง่ขอ้มูลตน้ฉบบั 



2.4 The resourceful cited คอื การอา้งขอ้ความหรอืเน้ือหา 

     ที่ยกและใสเ่ครื่องหมายคาํพดู (quotation marks) แสดงไว ้

    มากเกนิไปในผลงานดูเสมือนผลงานนั้นเตม็ไปดว้ยการยก 

    ประโยคหรอืขอ้ความผูอ้ืน่มา จงึขาดอตัลกัษณ์ ที่แสดงถงึ 

    ผลงานตน้ฉบบัของตนเอง  

2.5 The perfect crime คอื มีการอา้งองิแหลง่ที่มาถกูตอ้ง 

    ในบางสว่นของเน้ือหา แต่มีการคดัลอกในสว่นวเิคราะหห์รอื 

    ผลสรุปมาเป็นของตนโดยไม่อา้งองิแหลง่ที่มา 



1. สง่งานของคนอืน่ แต่เคลมว่าเป็นงานของตนเอง 

2. คดัลอกคาํพูด หรอืไอเดียจากผูอ้ืน่โดยไม่ใหเ้ครดิต  

3. ไม่ใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศ ในที่ที่ควรใส ่ 

4. ใสข่อ้มูลอา้งองิที่คลาดเคลื่อน/ไม่ถูกตอ้ง  

5. ปรบัเปลี่ยนคาํพูด Keyword หรอืบางวล ีแต่เน้ือหายงัคงเดิม 

   และไม่มีการใหเ้ครดิต   

6. รวบรวมคาํและประโยคมาจากที่ต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือเขียนแลว้ 

    กลบัเป็น Contribution สว่นใหญ่ของงานตนเอง  

7. เอางานเกา่ของตนเองมาเขียนใหม่ (Self Plagiarism/Recycling Fraud)  

ตวัอย่างของ Plagiarism 









      อกัขราวสิทุธิ์ เป็นระบบตรวจจบัการลกัลอกวทิยานิพนธ ์โดยตวัระบบ

ไดพ้ฒันาข้ึนเพือ่ป้องกนัการลกัลอกงานเอกสารอนัมีลขิสทิธิ์ในฐานขอ้มูล 

ระบบตรวจสอบความคลา้ยคลงึของเอกสารจากฐานขอ้มูลวทิยานิพนธแ์ละ

สารนิพนธจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฐานขอ้มูลวารสารวชิาการจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฐานขอ้มูลรายงานการวจิยัและหนงัสอืจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และฐานขอ้มูลวกิพิเีดีย รองรบัไฟล ์.doc หรอื .docx และ 

pdf ที่มีขนาดไม่เกนิ 200 MB การเขา้ใชง้านใหก้รอกช่ือ นามสกลุ อเีมล ์

แอดเดรสของมหาวทิยาลยัเท่านั้น และดาวน์โหลดไฟลท์ี่ตอ้งการตรวจสอบ 

ระบบจะสง่อเีมลแ์จง้ผลเม่ือตรวจสอบเสรจ็สิ้น และสามารถรอดูรายงานผล

การทดสอบเม่ือการตรวจสอบเสรจ็สิ้นได ้







• กรอก E-mail ของมทร.พระนคร 

อเีมลล@์rmutp.ac.th     

• เปิดใชง้านโปรแกรม  
http://plag.grad.chula.ac.th 

• เลอืกไฟลเ์อกสาร WORD หรอื PDF 

• รอผลการตรวจสอบและสง่ทาง E-mail 
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