
คู่มือการสมัครใช้งานและการแก้ไข Google Scholar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



Google Scholar คือ อะไร 

2.คุณสมบัติของ Google Scholar
• ค้นหาวรรณกรรมทางวิชาการทั้งหมดได้จากที่เดียว
• ส ารวจงาน การอ้างอิง ผู้แต่ง และส่ิงพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
• ค้นหาเอกสารฉบับสมบูรณ์ผ่านห้องสมุดของคุณหรือบนเว็บ
• ติดตามความคืบหน้าล่าสุดในด้านการวิจัย
• ตรวจสอบผู้ที่อ้างอิงสิ่งพิมพ์ของคุณ สร้างโปรไฟล์ผู้เขียน

สาธารณะ และแสดงผลให้เจ้าของผลงานเข้าใจง่าย

เอกสารถูกจัดอันดับอย่างไร?
Google Scholar มีเป้าหมายเพื่อจัดอันดับเอกสาร
ตามที่นักวิจัยท า โดย Google Scholar จะรวมข้อมูล
ของเอกสารแต่ละฉบับ ว่าตีพิมพ์ที่ใด ใครเป็นคนเขียน 
ตลอดจนความถี่และความถี่ในการอ้างถึงเอกสารทาง
วิชาการอื่นๆอีกด้วย

เป็นบริการของ Google ที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจ
สามารถค้นหาวรรณกรรมทางวิชาการจาก
หลากหลายสาขาวิชาในวงกว้าง เช่นบทความ 
วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ จากส านักพิมพ์
ทางวิชาการ เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ 
https://scholar.google.com/



Google Scholar Citations 
• ช่วยตรวจสอบการอ้างอิงบทความ โดยท าให้ผู้เขียนบทความสามารถติดตามว่ามีผู้ใดใช้ผลงานของ

เราไปอ้างอิงบ้าง 
• สร้างกราฟสถิติการอ้างอิงย้อนหลัง 5 ปีให้อัตโนมัติ 
• ผู้เขียนยังสามารถเผยแพร่โปรไฟล์ของในรูปแบบสาธารณะ เพื่อผู้อื่นค้นชื่อของเราเจอได้อีกด้วย 
• ดูแลจัดการได้ง่ายแม้ว่าเราจะเขียนบทความไว้หลายเรื่องหรือแม้ว่าจะมีการแบ่งปันชื่อของเรา                

ไว้ในแหล่งวิชาการหลายแห่ง เราก็สามารถเพิ่มกลุ่มที่มีบทความที่เกี่ยวข้องกันโดยด าเนินการได้
พร้อม ๆ กัน หลายบทความ 

• จ านวนสถิติการอ้างอิงของบทความจะได้รับการค านวณใหม่และupdateโดยอัตโนมัติ            
เมื่อ Google Scholar พบการอ้างอิงใหม่มายังผลงานในหน้าเว็บของเรา 

• เรายังสามารถเลือกให้มีการอัปเดตรายชื่อบทความโดยอัตโนมัติ หรือเลือกที่จะตรวจสอบการ        
update ด้วยตนเองได้เช่นกัน หรือท าการ update บทความของเราได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อ

Google Scholar Citations คืออะไร



วิธีการสมัครใช้งาน Google Scholar



การสร้างโปรไฟล์ Google Scholar

1.เข้าไปที่  scholar.google.com

2.คลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบ



3.ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย E-mail ที่เป็นบัญชีของ
Google เช่น Gmail และกด “ถัดไป” 4.ใส่รหัสผ่าน และกด “ถัดไป”



หากต้องการเปลี่ยนภาษาให้กด   

1.เลือก “การตั้งค่า /setting”

2.เลือก “ภาษา / Language”

3.เลือกภาษาที่ต้องการ

4.ส าหรับผลการค้นหา แนะน าให้เลือก “ ค้นหาหน้าเว็บที่เขียนในภาษาใดก็ได้”

5.กด “บันทึก”



จากนั้นคลิกที่ “โปรไฟล์ของฉัน”เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในขั้นตอนถัดไป 
***โปรดกรอกข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ดังตัวอย่างหน้าถัดไป***



ใส่ชื่อ เว้นวรรค 1 ครั้ง นามสกุล
(เป็นภาษาอังกฤษ ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ)่ตัวอย่าง → Wasssana Deechaiyo

ตัวอย่าง → Wasssana@rmutp.ac.th

ตัวอย่าง → Industrial research, การพัฒนาตนเอง

เมื่อเสร็จแล้วกดถัดไป

ตัวอย่าง → https://www.rmutp.ac.th

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามตัวอย่างด้านล่าง

ใส่ ต าแหน่งทางวิชาการ   of สาขาวิชาที่สังกัด  ,
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

ด้วยภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น Lecturer of Liberal Arts, Rajamangala

University of Technology Phra Nakhon
**วิธีการใส่ต าแหนงทางวิชาการ สามารถศึกษาได้ในหน้าถัดไป**

ตัวอย่าง → Lecturer of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

Email ของมหาวิทยาลัย
(______@rmutp.ac.th) เท่านั้น

สามารถใส่หัวข้อที่เราสนใจได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

ระบุ Website ของมหาวิทยาลัย
https://www.rmutp.ac.th

*หมายเหตุ หากท่านเคยใช้งานหรือเคยสร้างโปรไฟล์ใน
Google Scholar ไว้แล้ว ขอความกรุณาปรับโปรไฟล์ของท่าน

ให้เป็นดังตัวอย่างโดยใช้เมนูแก้ไขโปรไฟล์ในหัวข้อถัดไป



การใส่ต าแหน่งทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)

ต าแหน่งภาษาไทย ต าแหน่งภาษาอังกฤษ

ศาสตราจารย์ Professor

รองศาสตราจารย์ Associate Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Assistant Professor 

อาจารย์ Lecturer 

นักวิจัย Researcher



หลังจากกดถัดไปแล้วจะปรากฏผล 2 รูปแบบดังนี้ 

1.ปรากฏผลงานบทความหรืองานวิจัย

2.ไม่ปรากฏผลงานบทความหรืองานวิจัย



1.กรณปีรากฏผลงานบทความหรืองานวิจัย

ให้เลือกผลงานจากน้ันกดปุ่ม  



2.กรณไีม่ปรากฏผลงานบทความหรืองานวิจัย

**หากไม่พบผลงานจะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ฐานข้อมูล Google Scholar พบ   
ทั้งน้ีหากมีผลงานสามารถด าเนินการได้ตามคู่มือนี้**



กรณีต้องการให้ฐานข้อมูลมีการปรับปรุง เลือก “น าการอปัเดตไปใช้โดยอัตโนมัติ”
กรณีต้องการตรวจสอบกับปรับปรุงข้อมูล เลือก “ส่งการอัปเดตให้ฉันตรวจสอบทางอีเมล”

หากต้องการให้ผู้อื่นค้นพบผลงานของตนให้คลิกเลือก→ “ท าโปรไฟล์ของฉันให้เป็นสาธารณะ” และกด
“เสร็จสิ้น”



❖ ตัวอย่างโปรไฟล์ Google Scholar ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ผู้เขียนได้เพ่ิมบทความเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว Google scholar จะสร้างกราฟแท่งแสดงข้อมูลการอ้างอิง 
ย้อนหลัง 5 ปีให้ผู้เขียนโดยอัตโนมัติ (หากบทความของท่านเคยถูกอ้างอิง)

กราฟสถิติการอ้างอิง 5ปี ย้อนหลัง
ดัชนี h = จ านวนบทความถูกอ้างอิงอย่างน้อย 150 ครั้งในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา
ดัชนีi10 = จ านวนบทความถูกอ้างอิงอย่างน้อย 3  ครั้งในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา



การแก้ไขโปรไฟล์ Google Scholar 



การแก้ไขโปรไฟล์

1.คลิกเพื่อแก้ไขโปรไฟล์

2. จะปรากฏกล่องข้อความเพื่อแก้ไขโปรไฟล์
: ให้แก้ไขโปรไฟล์ตามตัวอย่างที่ก าหนดไว้

3. เลือกท าโปรไฟลข์องฉันให้เป็นสาธารณะ/ Make my profile public

4. กดบันทึก / save

หากต้องการรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล
เมื่อบทความของคุณได้รับการอ้างอิง 

หรือเผยแพร่บทความใหม่คลิก “ติดตาม” 



วิธีการค้นหาบทความที่เราสนใจ 
• ใส่ค าค้นที่ต้องการในช่องการค้นหา และกด         เพื่อค้นหา

• หากต้องการเก็บบทความไว้อ่านภายหลังให้กดที่รูปดาว ด้านล่างบทความ บทความนั้นจะถูกเก็บในห้องสมุดของฉัน

ใส่ค  ำคน้และกด



ภายในห้องสมุดของฉัน : จะมีบทความที่เราสนใจเก็บไว้ และหากไม่ต้องการอ่านบทความนี้แล้วให้กด “ลบ”


