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Google Scholar คืออะไร

Google Scholar เป็นอีกบริการของ Google ท่ีสามารถใช้ในการสืบค้นงานเขียน
และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ รวมไปถึงเป็นแหล่งดาวน์โหลดบทความ วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ
และบทความจากส านักพิมพ์



Slide Title

ฟังก์ชัน Google Scholar Citation 
เป็นฟังก์ชันท่ีรวบรวมข้อมูลการอ้างอิงบทความและ
งานวิจัยต่าง ๆ ของผู้ใช้ท่ีมีการเผยแพร่ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตนับจ านวนและแสดงผลการอ้างอิง
บทความ โดยสามารถลิงค์ไปยังเจ้าของโปรไฟล์และ
บทความท่ีถูกอ้างอิงได้ ท าให้ผู้เขียนสามารถติดตาม
ได้ว่า มีใครท่ีน าผลงานวิชาการไปอ้างอิงหรือน าไป
ต่อยอดขยายผล



คุณลักษณะของ Google Scholar 
• สามารถค้นหาสารสนเทศทางด้านการวิจัยและวิชาการได ้

จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายผ่านจุดสืบค้นเพียงจุดเดียว
• สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดบทความ บทคัดย่อ 

และการอ้างอิงของผลงานทางวิชาจากทั่วโลก
• สามารถใช้เป็นแหล่งเช่ือมโยง เพื่อค้นหาต าแหน่งของ

บทความฉบับสมบูรณ์จากฐานข้อมูลตา่ง ๆ
• สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาวิจัยใน

หลากหลายสาขาวิชา



การจัดอันดับบทความของ Google Scholar

การจัดอันดับบทความของ Google Scholar อาศัยเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
• เนื้อหาของชื่อเรื่องและบทความ

• ผู้แต่ง

• สิ่งพิมพ์หรือวารสารท่ีบทความนั้น ๆ ถูกตีพิมพ์

• ความถี่หรือจ านวนของการถูกอ้างอิงถึง (Cited) ในบทความ
วิชาการอ่ืน ผลงานท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุดจะปรากฏในหน้าแรกของ
การสืบค้นเสมอ



ท าไมต้อง Google Scholar

• จ านวนบทความทางวิชาการ และจ านวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏ
ในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญส าหรับการจัดอันดับ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

• Webometrics ใช้จ านวนบทความทางวิชาการ และจ านวนบทความทาง
วิชาการทีถู่กอ้างอิงในนามของมหาวิทยาลัยบน Google Scholar เป็นตัวช้ีวัด
ทางด้าน Openness



Webometrics

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand



Webometrics

INDICATORS DESCRIPTION SOURCE WEIGHT

Presence Size (number of webpages) of the main web domain of the 
institution. It includes all the subdomains
sharing the same (central or main) web domain and all the file 
types including rich files like pdf documents

Google 5%

VISIBILITY Number of external networks (subnets) originating backlinks to 
the institution's webpages 
After normalization, the average value between the two 
sources is selected

Ahrefs
Majestic

50%

TRANSPARENCY
(or OPENNESS)

Number of citations from Top authors according to the source
But see Transparent Ranking for additional info

Google Scholar
Citations

10%

EXCELLENCE
(or SCHOLAR)

Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 
disciplines
Data for the five year period (2012-2016)

Scimago 35 %

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/current_edition
First edition of 2019: Web data collected during January 2019



Webometrics

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand



Webometrics

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/detalles/dusit.ac.th



ส่วนประกอบของ Google Scholar



ท าไมต้อง Google Scholar

1. โปรไฟล์ผู้แต่ง ประกอบไปด้วย 

• การแสดงรายละเอียดของผู้แตง่ 

• รายช่ือบทความทั้งหมดของผู้แต่ง 
พร้อมลิงค์แสดงรายบทความที่มกีารน าไปอ้างองิต่อ 

• ผลรวมจ านวนการอ้างอิงทั้งหมด 

• ผลรวมการอ้างอิง 5 ปีย้อนหลัง, ค่า h-index, ค่า 10-index

• การแสดงแผนภูมิจ านวนการอ้างอิงรายปี



ส่วนประกอบของ Google Scholar



ส่วนประกอบของ Google Scholar



ส่วนประกอบของ Google Scholar



ส่วนประกอบของ Google Scholar

• การอ้างอิง เป็นจ านวนการอ้างอิงไปยังสิ่งตีพิมพ์
ท้ังหมด คอลัมน์ท่ีสองแสดงสถิติ "ล่าสุด" ของจ านวน
การอ้างอิงใหม่ถึงสิ่งตีพิมพ์ท้ังหมดในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

• ดัชนี h เป็นจ านวนสูงสุดของสิ่งตีพิมพ์ h ท่ีมีการ
อ้างอิงอย่างน้อย 150 รายการ ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของ
สิ่งตีพิมพ์ 7 ท่ีได้รับการอ้างอิงใหม่อย่างน้อย 7
รายการในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

• ดัชนี i10 เป็นจ านวนสิ่งตีพิมพ์ท่ีมีการอ้างอิงอย่างน้อย 
3 รายการ ซึ่งเป็นจ านวนสิ่งตีพิมพ์ท่ีได้รับการอ้างอิง
ใหม่อย่างน้อย 10 รายการในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา



ส่วนประกอบของ Google Scholar

2. แสดงรายละเอียดข้อมูลของบทความ ประกอบด้วย
• ชื่อผู้แต่ง
• ปีที่พิมพ์
• ชื่อการประชุมวิชาการ หรือ ชื่อวารสาร
• เล่มที่ ฉบับที่ เลขหน้า
• บทคัดย่อ
• จ านวนการอ้างอิงและการแสดงแผนภูมิสรุปจ านวนการอ้างอิงรายปี
• ลิงค์บทความต้นฉบับและลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องจาก Google Scholar



ส่วนประกอบของ Google Scholar



ส่วนประกอบของ Google Scholar

3. การส่งออกข้อมูลของบทความในรูปแบบตา่ง ๆ  เช่น BibTex, EndNote,   
RefMan และ CSV



ส่วนประกอบของ Google Scholar

การเพิ่มบทความที่สนใจไว้อา่นในภายหลังลงในห้องสมุดของฉนั



ส่วนประกอบของ Google Scholar

ห้องสมุดของฉัน ใช้ส าหรับบันทึกบทความที่สนใจไว้อา่นในภายหลัง



ส่วนประกอบของ Google Scholar

• การตั้งค่า



ท าไมต้อง Google Scholar



ท าไมต้อง Google Scholar



การสร้าง Google Scholar Profile



การสร้าง Google Scholar Profile

ที่ช่องกรอกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ให้พิมพ์ http://scholar.google.co.th
แล้วกด Enter

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


การสร้าง Google Scholar Profile

คลิกที่โปรไฟล์ของฉัน หลังจากนั้นจะปรากฏแบบฟอร์มกรอกรายละเอยีด
เพื่อใข้สมัคร Citations



การสร้าง Google Scholar Profile

กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล 
(ภาษาอังกฤษ), ต าแหน่งงาน, 

e-mail address (ภายใต้โดเมน 
dusit.ac.th เพ่ือให้โปรไฟล์ของเรา
ปรากฏในผลการค้นหาของ Google 

Scholar), หัวข้อท่ีสนใจ 
(กรอกได้ไม่เกิน 5 ประเภท), และ

เว็บไซต์ของโปรไฟล์ส่วนตัว 
(ไม่บังคับ)



บทความ

ขั้นตอนถัดมาหากมีบทความท่ีถูกเผยแพร่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมองเห็นกลุ่มของ
บทความต่าง ๆ ท่ีเขียนโดยบุคคลให้คลิก “เพ่ิมบทความท้ังหมด” ท่ีอยู่ข้างกลุ่มบทความ หรือ 
“ดูบทความท้ังหมด” เพ่ือเพ่ิมบทความท่ีต้องการจากกลุ่ม



บทความ

ในกรณีไม่มีบทความของชื่อตนเองมาปรากฏ ให้ใส่ชื่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เคย
มีผลงานทางวิชาการร่วมกัน และอยู่ใน Google Scholar จากนั้นกดค้นหา



บทความ

เลือกบทความในรายการที่ต้องการ แล้วกดเครื่องหมายต่อไป



การตั้งค่า

การอัปเดตบทความ ท าเครื่องหมาย  ให้โปรไฟล์ของฉันเป็นสาธารณะ จากนั้น
กดปุ่มเสร็จสิ้น



Google Scholar Profile



Google Scholar Profile

แสดงขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์ Google Scholar เสร็จสิ้น



Google Scholar Profile

ท าการยืนยันอีเมลของมหาวิทยาลัย เลือกท่ีปุ่มยืนยันอีเมล



Google Scholar Profile

ท าการตรวจสอบอีเมล
มหาวิทยาลัยที่ได้ระบุไว้ จากนั้นเข้าระบบ

อีเมลของมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันการใช้อีเมล



Google Scholar Profile

เพ่ิมรูปภาพของโปรไฟล์ให้สมบูรณ์ เลือกท่ีปุ่มเพิ่มรูปภาพ



Google Scholar Profile

การเพ่ิมบทความด้วยตนเอง 
ใ น ก ร ณี บ ท ค ว า ม ไ ม่ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น
โ ป ร ไ ฟ ล์  ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม ไ ด้ โ ด ย 
คลิกท่ี เมนูโปรไฟล์ของฉัน



Google Scholar Profile

คลิกเครื่องหมาย + เพ่ือเพ่ิมบทความด้วยตัวเอง



Google Scholar Profile

จะปรากฏแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล จากนั้นให้กรอกข้อมูลบทความและกดบันทึก



การใช้งาน Google Scholar ขั้นพ้ืนฐาน
Basic Search



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้งาน Google Scholar ได้เหมือน Google.com ตามปกติ 
นั่นคือผู้ใช้สามารถป้อนค าคน้ท่ีต้องการลงในช่อง Textbox 



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

ผลการสืบคน้แบบพื้นฐานบน Google Scholar



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

หมายเลข 1 ตัวกรอง (filter) บทความและงานวิจัย 
ใช้เพื่อจ ากัดผลการสืบค้นให้ลดขอบเขตหรือจัดเรียง
การแสดงผลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มาก
ที่สุด ได้แก่ การจ ากัดปีพิมพ์ (publication year) 
และการจ ากัดประเภทของเอกสารหรือบทความที่
ต้องการให้แสดงผล เช่น เฉพาะบทความวารสาร 
งานวิจัย หรือต้องการให้แสดงผลเฉพาะสิทธิบัตร
เท่านั้น เป็นต้น



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

หมายเลข 2 ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้แต่ง (Author) และบทคัดย่อ (Abstract) ของบทความหรือ
งานวิจัยชิ้นนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถพิจารณาความเก่ียวข้องของเอกสารกับค าค้นท่ีผู้ใช้ใช้ใน
การสืบค้น โดยพิจารณาจากการท าไฮไลท์หรือการแสดงผลเป็นตัวอักษรหนา (bold) ในเนื้อหา
ท่ีเป็นบทคัดย่อนั้นๆ



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

หมายเลข 3 ส่วนอ้างอิง (Citation section) ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ 3 กรณี คือ 

(1) ใช้ส าหรับอ้างอิงหรือท าบรรณานุกรมในกรณีท่ีผู้ใช้ได้ใช้บทความหรืองานวิจัยชิ้นน้ัน
ในงานเขียนทางวิชาการของตน 

(2) ใช้เพื่อดูการอ้างถึง (cited) ในกรณีท่ีต้องการทราบว่าบทความหรืองานวิจัยชิ้นดังกล่าว 
ถูกน าไปอ้างอิงในงานวิชาการชิ้นใดบ้าง

(3) ใช้เพื่อสืบค้นเพิ่มเติมในกรณีท่ีต้องการเอกสารหรือบทความอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดย Google Scholar จะพิจารณาความเกี่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการท่ีมีผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน 
และมีหัวเร่ือง (subject) หรือขอบเขตสาขาวิชาท่ีเป็นสาขาวิชาเดียวกัน



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

หมายเลข 4 แหล่งเชื่อมโยง (Link) ไปยังเอกสาร
ต้นฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็ม (full-text) ของ
บทความหรือผลงานทางวิชาการชิ้นนั้น  ๆซึ่งมักถูกจัดเก็บ
ในฐานข้ อมู ลของ ห้ องสมุ ดสถาบั น อุ ดมศึ กษา 
หรือคลังสารสนเทศสถาบันในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผู้แต่งท่ีเป็นเจ้าของผลงาน
นั้น ๆ สังกัดอยู่



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

เกณฑ์และค าสั่งต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้ส าหรับกรองผลการสืบคน้ได้ในฟังก์ชั่นการสืบคน้
แบบพ้ืนฐาน มีดังนี้

เกณฑ์/ค าส่ัง ค าอธิบาย

not case sensitive การสืบค้นด้วยตัวอักษรใหญ่หรือเล็กในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นท่ีใช้
อักษรลาติน จะให้ผลการสืบค้นท่ีเหมือนกัน

AND ค าค้นหาจะถูกรวมโดยอัตโนมัติโดยการใช้ AND 
แทนช่องว่างหรือการเว้นวรรคระหว่างค าค้น

OR ในกรณีท่ีต้องการใช้ OR แทน AND ผู้ใช้ต้องพิมพ์ OR ระหว่างค าค้น
ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เท่าน้ัน เช่น mp3 OR midi เป็นต้น



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

เกณฑ์/ค าส่ัง ค าอธิบาย

Synonyms Google Scholar จะค้นหาค าท่ีตรงกันและคล้ายกันโดยอัตโนมัติเช่น
tourism กับ tourist เป็นต้น

“phrase searching” ผู้ใช้สามารถสืบค้นด้วยวลีแทนการค้นเปน็ค า ๆ และใช้เคร่ืองหมาย “ ”
คร่อมวลีท่ีต้องการสืบค้นเอาไว้

Keyword searching ผลการสืบค้นจะแสดงเอกสาร full-text ของบทความทางวิชาการ 
การอ้างอิง และบทคัดย่อรวมกันใน 1 รายการ โดยแยกเปน็ section



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

เกณฑ์/ค าส่ัง ค าอธิบาย

exclude ใช้ลบค าน้ันออกจากผลการสืบค้น ใช้ด้วยเคร่ืองหมาย “-” 
เช่น ipod - iTunes เป็นต้น

include ใช้ในกรณีท่ีต้องการให้มีค านั้นปรากฏในค าหรือวลีท่ีต้องการค้น ซึ่ง
สามารถใช้ได้ด้วยเคร่ืองหมาย “+” เช่น +the



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

เกณฑ์/ค าส่ัง ค าอธิบาย

intitle: ใช้ในกรณีท่ีต้องการให้ผลการสืบค้นแสดงเฉพาะรายการท่ีมีค าคน้ปรากฏ
อยู่ในส่วนช่ือเร่ือง (Title) ของเอกสารวิชาการหรือการวิจัยเท่าน้ัน เช่น
intitle:technology เป็นต้น

author: ใช้ในกรณีท่ีต้องการสืบค้นผลงานทางวิชาการ ด้วยช่ือผู้แต่งท่ีระบุเท่าน้ัน
เช่น author:Jakkrit เป็นต้น



การสืบค้นและการแสดงผลของ Google Scholar

เกณฑ์/ค าส่ัง ค าอธิบาย

date range ค่าตั้งต้นของ Google Scholar น้ันจะแสดงผลช่วงเวลาท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
ของเอกสารเป็น Any time หากผู้ใช้ต้องการจ ากัดช่วงเวลาดังกล่าว เช่น ต้องการให้
แสดงผลเฉพาะเอกสารท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปคี.ศ. 2018 เป็นต้นไป 
ก็สามารถปรับเปล่ียนได้ท่ีเมนูด้านซ้ายของหน้าจอแสดงผลการสืบคน้

document type ใช้ส าหรับระบุประเภทหรือรูปแบบของเอกสารท่ีต้องการให้ Google Scholar แสดงผล
เช่น เลือกเฉพาะท่ีเป็นเอกสารบทความ (Articles) หรือ ค าตัดสินคดีความ (Case law) 
หรือเลือกเฉพาะท่ีเป็นผลการสืบค้นจาก ฐานข้อมูลห้องสมุดท่ีระบุไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ใน
ส่วนของ My library และ เอกสารประเภทสิทธิบัตรเท่านั้น (patents)



การใช้งาน Google Scholar ขั้นสูง
Advanced Search



การใช้งาน Google Scholar ขั้นสูง

เพ่ือให้ผลการสืบค้นมีความจ าเพาะเจาะจง
มากยิ่งขึ้น การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) 
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผู้ใช้ควรรู้จักและปรับประยุกต์เพ่ือ
น ามาใช้งาน



การใช้งาน Google Scholar ขั้นสูง

ใช้ส าหรับการจ ากัดผลการสืบค้น
ในลักษณะของต าแหน่งค าค้น

ใช้ส าหรับการจ ากัดการแสดงผล
ด้านค าค้น

ใ ช้ เ ป็ น ตั ว ก ร อ ง เ พื่ อ จ า กั ด
การแสดงผลของรายการบทความ



การใช้งาน Google Scholar ขั้นสูง

ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced
Searching โดยการใช้ค าค้นท่ีมีคือ
face recognition และมีวลี คือ
“security” ท่ีมีค าว่า home หรือ
car ปรากฏในชื่อบทความ



การใช้งาน Google Scholar ขั้นสูง

ผลการสืบคน้แบบขั้นสูงบน Google Scholar



เทคนิคการท าให้ถูกสืบค้นพบ
ใน Google Scholar



เทคนิคการท าให้ถูกสืบค้นพบใน Google Scholar

การเตรียมเอกสารดิจิทัลประเภท PDF ที่มีความเข้ากันได้ (compatible) 
กับ search engine

• ช่ือของแฟ้มเอกสาร PDF ควรเป็นค าภาษาอังกฤษที่ส้ัน กระชับ ประกอบด้วยค า
ทีผู้่ใช้รู้จักและใช้สืบค้นได้ง่าย นอกจากนีช่ื้อแฟ้มเอกสารยังถูกใช้เป็น Title แสดง
บนหน้าผลลัพธ์ของการสืบค้น หากเอกสาร PDF ไม่ได้ระบุTitle เอาไว้
อีกทั้งไมค่วรใช้ค าภาษาไทย ห้ามใช้อักขระพิเศษ และช่องว่าง 
ยกเว้นเครื่องหมาย _ หรือ – เป็นต้น



เทคนิคการท าให้ถูกสืบค้นพบใน Google Scholar

• มกีารก าหนดเมทาดาทา (metadata) 
ของเอกสาร PDFกล่าวคือ เอกสาร PDF 

ควรระบุMetadata ก ากับทุกครั้ง โดยเฉพาะ
ส่วนชื่อเรื่องเอกสาร หรือส่วน Title 

โดยก าหนดไว้ไม่เกิน 70 อักขระ 
ทั้งนี้ Search Engine จะแสดงชื่อเอกสารใน
บรรทัดแรกของหน้าผลลัพธ์การสืบค้น และ

หากเอกสารใดไม่ระบุชื่อเอกสาร หรือ Title ก็
จะแสดงด้วยชื่อแฟ้มเอกสารแทน



เทคนิคการท าให้ถูกสืบค้นพบใน Google Scholar

• เพิ่มข้อมูลผู้เขียนร่วม
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