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การอ้างอิงสิทธ์บทความ ผลงานวิชาการบน Google Scholar 

Google Scholar คือ อะไร 

1. ส่วนบริการเสริมของ Google ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ และจ านวนบทความทางวิชาการที่
ถูกอ้างอิงของนักวิชาการ ซึ่งสามารถถูกสืบค้นได้โดย Google 

2. นักวิชาการสามารถใช้อีเมลของตนเองในการยืนยันสถานะนักวิชาการ สถาบัน ความเป็นเจ้าของ
บทความ และจ านวนบทความที่ถูกอ้างอิงของตนเอง  

3. จ านวนบทความทางวิชาการ และจ านวนบทความทางวิชาการท่ีถูกอ้างอิงจะปรากฏในนามของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม (การใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย จะท าให้การสืบค้นสถานะนักวิชาการง่ายข้ึน) 

ท าไมต้อง Google Scholar 

1. จ านวนบทความทางวิชาการ และจ านวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏในนามของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. Webometrics ใช้ จ านวนบทความทางวิชาการ และจ านวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงในนาม
ของมหาวิทยาลัยบน Google Scholar เป็นตัวชี้วัดทางด้าน Openness 

การสมัครใช้งาน Google Scholar 

1. กรอกที่อยู่เว็บไซต์ http://scholar.google.co.th  

 

2. คลิก “ลงช่ือเข้าสู่ระบบ” 
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3. “ป้อนอีเมล” แล้วกดปุ่ม “ถัดไป” 

 

4. “ป้อนรหัสผ่าน” แล้วกดปุ่ม “ถัดไป” 

5. คลิกโปรไฟล์ของฉัน เพื่อแก้ไขข้อมูล 
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 กรอกชื่อ-สกุล (Name:  Firstname and Lastname) 

 องค์กรที่สังกัด Affiliation:  Suratthani Rajabhat University 

 อีเมล์ส าหรับการยืนยัน : Email for verification: xxxx@sru.ac.th 

 หัวข้อที่สนใจ Areas of interest: เช่น Public Health, Marketing, Finance, Computer 

Security, etc. 

 เว็บไซต์: Homepage: (ถ้ามี) 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “ถัดไป” 

หมายเหตุ แนะน ากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
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ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมัครโปรไฟล์ 

 

2. ตรวจสอบผลงาน บทความของตัวเอง หากบทความหรือผลงาน สามารถกดเลือกหน้าบทความได้ และกด

ปุ่มลูกศร “ถัดไป” 

 

กรณี ชื่อไม่มีผลงานใดๆ ให้ผู้สมัคร กรอกหัวข้อ หรืองานวิจัยที่สนใจ  
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การตั้งค่าการอัปเดตบทความ 
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 การอัปเดตบทความ ให้เลือก “น าการอัปเดตไปใช้อัตโนมัติ” โดย Scholar จะค้นหาบทความใหม่

และเปลี่ยนแปลงในบทความที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ 

 และการเปิดเผยโฟล์ไฟล์ ให้เลือก “ท าโปรไฟล์ของฉันเป็นสาธารณะ” 

แล้วกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 

 

เมื่อตั้งค่าโปรไฟล์เสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าผู้สมัครยังจะได้ยืนยันอีเมล จาก sru.ac.th โดยอัตโนมัติ 

 

หน้าโปรไฟล์ของผู้สมัคร Google Scholar 

ประกอบด้วย รูปโปรไฟล์ สามารถอัปโหลดใส่ในโปรไฟล์ได้ 

 สถาบัน/อีเมล หากได้รับการยืนยัน 

 บทความ/ผลงาน  

 และส่วนของการอ้างอิงบทความ 
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กรณีต้องการเพิ่มบทความ/ผลงาน  

 

สามารถเพ่ิมได้ 3 แบบ ได้แก่ 

● เพ่ิมกลุ่มบทความ สามารถพิมพ์ข้อความ ชื่อกลุ่มบทความ หากตรงกับบทความท่ีคุณเขียน สามารถ

เลือกหน้าบทความแล้วกด “เครื่องหมายถูก” 
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● เพ่ิมบทความ สามารถพิมพ์ข้อความ ชื่อบทความของผู้สมัคร หากตรงกับบทความที่คุณเขียน สามารถ

เลือกหน้าบทความแล้วกด “เครื่องหมายถูก” 
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● เพ่ิมบทความด้วยตนเอง เป็นการเพ่ิมข้อมูลของบทความด้วยตัวผู้สมัครเอง สามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลได้

ดังนี้ 

o วารสารวิชาการ 
o การประชุม 
o บท 
o หนังสือ  
o วิทยานิพนธ์ 
o สิทธิบัตร 
o คดีในศาล 
o อ่ืนๆ 

ทั้งนี้ ผู้สมัคร ต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ตามชื่อที่ระบบให้กรอกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด

ปุ่ม “เครื่องหมายถูก” 
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กรณีต้องการลบบทความ ให้คลิกเลือกบทความที่ต้องการลบ แล้ว กดปุ่ม “ลบ” 
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การตั้งค่า ผลการค้นหาต่อหน้า เป็นการก าหนดการแสดงการค้นหา การก าหนดการเปิดของเบราเซอร์ที่

ค้นหา และโปรแกรมจัดการบรรณานุกรรม สามารเลือก ปรับแต่งได้ตามความต้องการ 

 
การตั้งค่า ภาษา  สามารถตั้งค่าของภาษา และเลือภาษาส าหรับการค้นหา 

 
การตั้งค่า ลิงก์ห้องสมุด 
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การตั้งค่า บัญชี สามารถออกจากระบบ หรือลบ/กู้คืนบัญชี Scholar ได้โดยเลือกจากเมนูนี้ 

 
 

หากมีปัญหาการใช้งาน หรือสอบถามข้อมูลการใช้งาน  

ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรศัพท์ 077913330 มือถือ 0818914440 หมายเลขภายใน 5100 

อีเมล cci@sru.ac.th หรือ ccisru@gmail.com 

 


