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ขั้นตอนกำรสมัคร Google Scholar  

 Google Scholar มุ่งมั่นที่จะจ้ำแนกบทควำมแบบนักวิจัย โดยวัดน ้ำหนักจำกข้อควำม

ทั งหมดของแต่ละบทควำม, ผู้เขียน, สิ่งตีพิมพ์ที่บทควำมนั นปรำกฏ และควำมถ่ีที่มีกำรอ้ำงอิงบทควำมนั น

ในงำนเขียนทำงวิชำกำรอ่ืน ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมำกที่สุดจะปรำกฏบนหน้ำแรกเสมอ 

ประโยชน์ของ Google Scholar 

 ค้นหำ แหล่งข้อมูลผลงำนวิชำกำรในรูปแบบของบทควำมจำกท่ัวโลก  

 สืบค้นย้อนหลัง เชื่อมโยงกำรอ้ำงอิง บทควำมที่ถูกอ้ำงอิง ย้อนหลัง 

 ค้นหำต ำแหน่ง ของบทควำมฉบับสมบูรณ์จำกท่ัวทั งห้องสมุด หรือฐำนข้อมูลทั่วโลก 

 เรียนรู้ เกี่ยวกับบทควำมส้ำคัญในกำรค้นคว้ำวิจัยในแต่ละสำขำวิชำ 

 

Google Scholar Citations 

 Google Scholar Citations จะช่วยให้ผู้เขียนสำมำรถติดตำมกำรอ้ำงอิงมำยังบทควำมของ

ตนเองได้อย่ำงง่ำยดำย สมำรถตรวจสอบว่ำใครก้ำลังอ้ำงอิงถึงสิ่งตีพิมพ์ของท่ำนบ้ำง สร้ำงกรำฟกำรอ้ำงอิง

ตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ และค้ำนวณสถิติกำรอ้ำงอิงต่ำงๆ ท่ำนยังสำมำรถเผยแพร่โปรไฟล์ของท่ำนต่อ

สำธำรณะเพ่ือให้ปรำกฏในผลกำรค้นหำของ Google Scholar เมื่อผู้อ่ืนค้นหำชื่อของท่ำน เช่น “Fred D 

Davis” 

 คุณลักษณะที่ดีที่สุดคือ สำมำรถตั งค่ำและดูแลจัดกำรได้ง่ำย แม้ว่ำท่ำนจะเขียนบทควำมได้

หลำยร้อยเรื่อง หรือแม้ว่ำจะมีกำรแบ่งปันชื่อของท่ำนไว้ในแหล่งวิชำกำรหลำยแห่ง ก็สำมำรถเพ่ิมกลุ่มที่มี

บทควำมที่เกี่ยวข้องกันโดยด้ำเนินกำรได้พร้อมๆ กันหลำยบทควำม และจ้ำนวนสถิติกำรอ้ำงอิงของ

บทควำมจะได้รับกำรค้ำนวณใหม่และอัปเดตโดยอัตโนมัติ  เมื่อ Google Scholar พบกำรอ้ำงอิงใหม่มำยัง

ผลงำนในเว็บของท่ำน  ท่ำนยังสำมำรถเลือกให้มีกำรอัปเดตรำยชื่อบทควำมโดยอัตโนมัติ หรือเลือกที่จะ

ตรวจสอบกำรอัปเดตด้วยตนเองได้เช่นกัน หรือท้ำกำรอัปเดตบทควำมของท่ำนได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อ 
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เร่ิมต้นใช้งำน Google Scholar Citations 

กำรตั้งค่ำโปรไฟล์ของท่ำน 

 1.  เตรียมอีเมลล์  (Email Account)  ส้ำหรับกำรสมัคร 2 บัญชี  ประกอบด้วย 

1.1 บัญชีอีเมลล์ส้ำหรับเข้ำใช้ google สำมำรถสมัครได้ด้วยตนเองที่หน้ำเว็บไซต์ของ google  

ดังภำพที่ 1  จะได้บัญชี email@gmail.com 

ภำพที่ 1 หน้ำสร้ำงบัญชี Google 

 

1.2 บัญชีอีเมลล์ส้ำหรับสมัคร Google Scholar  ให้ใช้อีเมลล์ ภำยใต้ชื่อ(email@cmru.ac.th) 

(สมัครได้ที่ส้ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ชั น 3 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ผู้ดูแล คุณอำนนท์ มะโนเมือง) 
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2.  เมื่อมี email ทั ง 2 บัญชีพร้อมแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Google Chrome  และให้พิมพ์ 

 scholar.google.co.th เพ่ือเข้ำสู่กำรสมัครระบบ Google Scholar 

 

 
ภำพที่ 2 หน้ำเว็บไซต์ Google Scholar 

 

 

3. คลิกเมนู ลงชื่อเข้ำสู่ระบบโดยใช้ บัญชีอีเมลล์ ของ Google (@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ภำพที่ 3 หน้ำเข้ำสู่ระบบ 
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4.  คลิก กำรอ้ำงอิงของฉัน (My Citations)  หลังจำกนั นจะปรำกฎแบบฟอร์มกรอกรำยละเอียดเพ่ือสมัคร 

ภำพที่ 4  หน้ำจอหลักเพ่ือเริ่มต้นสมัคร 

5. กรอกข้อมูล ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ), องค์กรที่สังกัด ให้กรอกชื่อมหำวิทยำลัยเป็นภำษำอังกฤษให้

 ถู ก ต้ อ ง  Chiangmai Rajabhat University, e-mail address ภ ำ ย ใ ต้ ชื่ อ โ ด เ ม น cmru. ac. th  

   (เพ่ือท้ำให้โปรไฟล์ของท่ำนปรำกฏอยู่ในผลกำรค้นหำของ Google Scholar) , หัวข้อที่สนใจ (กรอกได้        

 ไม่เกิน 5  ประเภท), และโฮมเพจของเจ้ำของโปรไฟล์ (สำมำรถใส่เป็น www.cmru.ac.th) ได้ จำกนั น

 กดปุ่ม ขั นตอนถัดไป (Next step) ดังภำพที่ 5  

 

ภำพที่ 5 หน้ำกรอกข้อมูล 
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6.  ขั นตอนถัดมำ หำกท่ำนเคยมีบทควำมที่ถูกเผยแพร่ในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ท่ำนจะมองเห็นกลุ่มของ

 บทควำมต่ำงๆ ที่เขียนโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงเหมือนกับท่ำน ให้คลิก “เพ่ิมบทควำมทั งหมด” ที่อยู่ข้ำง

 กลุ่มบทควำมที่เป็นของท่ำน หรือ “ดูบทควำมทั งหมด” เพ่ือเพ่ิมบทควำมที่ต้องกำรจำกกลุ่มนั น หำก

 มองไม่เห็นบทควำมของตัวเองในกลุ่มเหล่ำนี  ให้คลิก “ค้นหำบทควำม” เพ่ือท้ำกำรค้นหำใน Google 

 Scholar ตำมปกติแล้วเพ่ิมบทควำมทีละรำยกำร โดยสำมำรถค้นหำกี่ครั งก็ได้ตำมต้องกำร ดังภำพที่ 6  

ภำพที่ 6 หน้ำเพิ่มกลุ่มบทควำม หรือ เพิ่มบทควำม 

7.  หลังจำกที่เพ่ิมบทควำมเสร็จแล้ว ระบบจะถำมว่ำต้องกำรด้ำเนินกำรอย่ำงไรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลของบทควำมใน Google Scholar โดยสำมำรถเลือกได้ว่ำต้องการให้ท าการอัปเดตโปรไฟล์

โดยอัตโนมัติ (Automatically update the list of articles in my profile) หรือเลือกตรวจสอบ

รำยกำรเหล่ำนั นก่อน ซึ่งไม่ว่ำกรณีใดก็สำมำรถไปที่โปรไฟล์ และท้ำกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้

เช่นกัน ดังภำพที่ 7 

ภำพที่ 7 
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8.   ในขั นตอนถัดมำจะเข้ำสู่หน้ำโปรไฟล์ของท่ำน โดยท่ำนสำมำรถปรับแต่งค่ำเพ่ิมเติม เช่น เปลี่ยน

 ภำพถ่ำย และตรวจสอบรำยชื่อบทควำม หลังจำกที่ด้ำเนินกำรทุกอย่ำงแล้วท่ำนสำมำรถเผยแพร่           

 โปร ไฟล์ต่อสำธำรณะได้ทันที ซึ่งในขั นตอนนี โปรไฟล์ของท่ำนก็จะปรำกฏใน Google Scholar และ

 บุคคลอื่นจะสำมำรถค้นหำชื่อของท่ำนได้จำก Google Scholar  

     หมำยเหตุ : Google Scholar จะส่งอีเมลล์ไปยืนยันกำรสมัครที่อีเมลล์ @cmru.ac.th ของท่ำน ท่ำน

 ต้องท้ำกำรยืนยันให้เรยีบรอ้ย จงึจะสำมำรถใช้งำนระบบได้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 8 

9.  หำกบทควำมบำงเรื่องไม่ปรำกฏอยู่ในโปรไฟล์ของท่ำน สำมำรถเพ่ิมได้โดย กำรคลิกที่ “เพ่ิม” จำกเมนู

 กำรท้ำงำน ดังภำพที่ 9   

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 9 

Kittinun  Chom 

คลิกเปลีย่นภำพถำ่ย 

แสดงสถิติผลงำนของท่ำนท่ีถูกอ้ำงอิง 

คลิกเพ่ิมบทควำมกรณีท่ีบทควำม

นั้นไม่ปรำกฏในโปรไฟล ์
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10.  จำกนั น Scholar จะท้ำกำรค้นหำบทควำมของท่ำน โดยใช้ “ชื่อเรื่อง” “ค้ำหลัก” หรือ “ชื่อของ     

  ท่ำน” หำก Scholar ค้นหำไม่เจอข้อมูลจะปรำกฏรำยละเอียดดังภำพ ภำพที่ 10  

ภำพที่ 10 

11. ให้คลิก “เพิ่มบทควำมด้วยตัวเอง” และ จะปรำกฏแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล ดังภำพ จำกนั น

 ให้กรอกข้อมูลและกดบันทึก ดังภำพที่ 11 

 

หมำยเหตุ : กำรอ้ำงอิงส้ำหรับบทควำมที่เพ่ิมด้วยตนเองอำจจะยังไม่ปรำกฏในโปรไฟล์ในทันที  

แต่อำจใช้เวลำ ประมำณ 2-3 วัน จึงจะนับค่ำทำงสถิติได้ 

 

คลิกเพ่ิมบทควำมด้วยตนเอง 
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12. บทควำมบำงเรื่องในโปรไฟล์ไม่ใช่บทควำมของท่ำน แตอ่ำจจะปรำกฏรวมอยู่ในโปรไฟล์ของท่ำนให้น้ำ

 บทควำมที่ไม่ใช่ของท่ำนออก ด้วยกำรเลือกบทควำมที่ต้องกำรน้ำออก แล้วเลือกตัวเลือก “ลบ” จำก

 เมนูกำรท้ำงำน โดยบทควำมที่ถูกลบจะย้ำยไปอยู่ที่ถังขยะหำกต้องกำรดูบทควำมในถังขยะให้เลือก 

 ตัวเลือก “ดูถึงขยะ” จำกเมนูกำรท้ำงำนหำกต้องกำรเรียกคืนบทควำมจำกถังขยะ ให้เลือกบทควำม 

 แล้วคลิกปุ่ม “คืนค่ำ” 

13. หำกท่ำนสมัคร Google Scholar เรียบร้อยแล้ว เมื่อค้นหำตำมชื่อมหำวิทยำลัย โดยใช้ค้ำค้นว่ำ     

 “Chiangmai Rajabhat University”  จะพบโปรไฟล์ของท่ำนอยู่ในกลุ่มของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

 เชียงใหม่   

  

14. หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับกำรสมัคร Google Scholar  สำมำรถติดต่อสอบถำม    

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ชั น 14  อำคำร 27 หรือ ส้ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ชั น 3   อำคำรเทคโนโลยี

 สำรสนเทศ 


