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การใชง้านฐานขอ้มลู Web of Science 



● Web of Science คอือะไร 

● การลงทะเบยีน (Register) 

● หนา้จอหลกัของ Web of Science 

● วธิกีารสบืคน้เอกสาร 

 Basic Search 

 Cited Reference Search  

 Author Search 

● หนา้แสดงผลลพัธ ์(Search Results) 

● พมิพ/์อเีมล/บนัทกึ/ดาวนโ์หลดรายการบรรณานกุรม 

● Search History 

สารบญั 



Web of Science Core Collection คอื แพลตฟอรม์ในการ

สบืคน้ขอ้มลูจาก วารสารวชิาการนานาชาตชิ ัน้น า (Journals) 

การประชุมวชิาการ (conference proceeding) และ หนงัสอื 

(Books) รวมกนัมากกวา่ 5 ลา้นรายการ ซึง่ชว่ยนกัวจิยัในการ

คน้หางานวจิยัคณุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอบเขตการศกึษาที่

สนใจของตนเอง ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ มปีระสทิธภิาพ ท ัง้นี ้

สทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูการสบืคน้ขึน้อยูก่บัชนดิขอ้มลูสิง่พมิพท์ี่

ทางสถาบนัแตล่ะแหง่บอกรบัสมาชกิ 

Content 



เป็นฐานขอ้มลูบรรณานกุรมและสาระสงัเขป

พรอ้มการอา้งองิและอา้งถงึ ทีค่รอบคลมุ

เนือ้หา 3 กลุม่สาขาวชิาหลกั ไดแ้ก ่กลุม่

วทิยาศาสตร ์กลุม่สงัคมศาสตร ์และ กลุม่

มนุษยศาสตร ์จากวารสารมากกวา่ 10,000 

รายชือ่ ใหข้อ้มลูต ัง้แตปี่ 2001 - ปจัจบุนั 

Content 



คลกิทีปุ่่ ม Sign in เพือ่ลงทะเบยีนการใชบ้รกิารตา่งๆ ภายในฐานขอ้มลู รวมถงึยงั
สามารถเขา้ใชง้านฐานขอ้มลู Web of Science จากภายนอกสถาบนัไดด้ว้ย 

การลงทะเบยีน (Register) 



พมิพอ์เีมลทีจ่ะใชใ้นการลงทะเบยีน แลว้คลกิ Continue 

การลงทะเบยีน (Register) 



กรอกขอ้มลูสว่นตวัส าหรบัการลงทะเบยีน แลว้คลกิ Submit Change 

การลงทะเบยีน (Register) 







สามารถเลอืกวธิกีารสบืคน้ขอ้มลูภายใน Web of Science ไดโ้ดย 

1. Basic Search เป็นการสบืคน้บทความวารสารจากชนดิขอ้มลูตา่งๆ ไดแ้ก ่Topic (ขอ้มลู

บรรณานกุรมและบทคดัยอ่) Author (ชือ่ผูแ้ตง่) Publication Year (ปีทีพ่มิพ)์ และ Address (ทีอ่ยู่

ชือ่หนว่ยงานทีผู่แ้ตง่สงักดั) เป็นตน้ 

2. Author Search เป็นการคน้หาผลงานท ัง้หมดของผูเ้ขยีนทีส่งักดัในหนว่ยงานตา่งๆ 

3. Cited Reference Search เป็นการคน้หาขอ้มลูทีบ่ทความน ามาอา้งองิ ซึง่อาจเป็นบทความ 

หนงัสอื หรอื สทิธบิตัร เป็นตน้ หรอื ตอ้งการคน้หาวา่มใีครน าผลงานนีไ้ปอา้งองิในบทความ  



1. พมิพค์ าหรอืวล ี   2. ระบเุขตขอ้มลูทีต่อ้งการสบืคน้ เชน่ Topic, Title, Author, Address เป็นตน้ 

3. หากตอ้งการเพืม่ชอ่งพมิพค์ าคน้เพิม่ คลกิที ่“+ Add Another Field” จากน ัน้เลอืก AND หรอื 

OR หรอื NOT เพือ่สรา้งเงือ่นไขความสมัพนัธร์ะหวา่งค าในการสบืคน้  

4. ระบชุว่งเวลาของปีทีพ่มิพ ์และจ ากดัขอ้มลูในการสบืคน้     5. คลกิที ่Search เพือ่สบืคน้ 



1. Results: แสดงจ านวนรายการบทความทีพ่บจากการสบืคน้ 

2. พมิพค์ าคน้ หรอื วล ีเพิม่เตมิในชอ่ง Search within results for.. เพือ่ท าการสบืคน้เฉพาะรายการ
ผลลัพธจ์ากการสบืคน้ในครัง้นี ้ 

3. Sort by: เลอืกการจัดเรยีงรายการผลลัพธก์ารสบืคน้  

Date: วนัทีต่พีมิพ ์  Times Cited : จ านวนครัง้ทีไ่ดรั้บการอา้งถงึ Relevance: จัดเรยีงตามความเกีย่วขอ้งกบั
ค าคน้  First Author: ชือ่ผูแ้ตง่ล าดับแรก Source Title: ชือ่ของสิง่พมิพ ์หรอื คลกิทีเ่พือ่เลอืกการจัดเรยีงใน
รปูแบบอืน่เพิม่เตมิ เป็นตน้ 







1. เลอืกเขตขอ้มลูทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการวเิคราะหแ์ละจ าแนก ไดแ้ก ่

Author: ชือ่ผูแ้ตง่ Countries/Territories: ชือ่ประเทศของสถาบนั  Document Type: ประเภทเอกสาร 

Funding Agency: ผูใ้หท้นุท าวจิยั   Grant Number: หมายเลขของการท าวจิยัทีอ่อกโดยผูใ้หท้นุ          

Institution Name: ชือ่สถาบนั Group Authors: ชือ่ผูแ้ตง่ทีเ่ป็นองคก์รหรอืหนว่ยงาน     

Language: ภาษาตน้ฉบบั  Publication Year: ปีทีพ่มิพ ์Source Title: ชือ่ส ิง่พมิพ  

Subject Area: กลุม่หวัเรือ่ง 

2. Set display options: ต ัง้คา่การแสดงจ านวนผลลพัธ ์และจ านวน records ข ัน้ต า่ทีใ่หพ้บ 

3. Sort by: การจดัเรยีงล าดบัผลลพัธ ์      4. คลกิทีปุ่่ ม Analyze เพือ่ท าการวเิคราะห ์

หนา้แสดงการวเิคราะหผ์ลลพัธ:์ Analyze Results 



หนา้ผลลพัธจ์ากการวเิคราะหผ์ลลพัธ:์ Analyze Results (ตอ่) 

5. ผลลพัธก์ารวเิคราะหจ์ะจ าแนกการแสดงขอ้มลูตามคอลมันด์งันี ้

-Field: แสดงขอ้มลูตามเขตขอ้มลูทีเ่ลอืก    

-Record Count: แสดงเป็นจ านวน Records ทีพ่บ 

-% of xxx: แสดงสดัสว่นการพบจากจ านวน Records โดยคดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์

-Bar Chart: แสดงผลลพัธเ์ป็นแผนภมูแิทง่ 

6. คลกิทีช่อ่งหนา้รายการผลลพัธท์ ีต่อ้งการ โดยสามารถเลอืกไดม้ากกวา่หนึง่รายการ จากน ัน้ คลกิที ่View 

Records เพือ่แสดงขอ้มลูเป็นรายการบทความ 

7. คลกิทีปุ่่ ม Save Analysis Data to File เพือ่จดัเก็บขอ้มลูทีว่เิคราะห ์



ในหนา้การแสดงผลลพัธ ์จะแสดงขอ้มลูทีส่ าคญัดงันี ้ 

1. ขอ้มลูบรรณานกุรมของแตล่ะบทความ คลกิทีช่ ือ่เร ือ่ง เพือ่เขา้ดขูอ้มลูของบทความโดยละเอยีด 
ดงัตวัอยา่ง คลกิทีบ่ทความล าดบัที ่1 

2. จ านวนคร ัง้ทีบ่ทความนีไ้ดร้บัการอา้งถงึ คลกิทีต่วัเลขของ Times Cited เพือ่ดบูทความทีอ่า้งถงึ 
ดงัเชน่ตวัอยา่ง คลกิที ่111  

หนา้แสดงผลลพัธข์อง Basic Search (ตอ่) 



ประกอบไปดว้ยขอ้มลูทีส่ าคญั

ดงันี ้

1. Title : ชือ่เร ือ่ง 

2. Author: ผูแ้ตง่ ซึง่สามารถ

เรยีกดรูายการบทความอืน่ๆที่

เป็นผลงานของผูแ้ตง่คนนีโ้ดย

คลกิไปทีช่ ือ่ผูแ้ตง่แตล่ะคน 

3. Source: ชือ่ส ิง่พมิพ ์

4. Time Cited: จ านวนคร ัง้ที่

ไดร้บัการอา้งถงึจากบทความอืน่ 

ซึง่สามารถคลกิเพือ่เรยีกดไูด ้

5. Cited References: สามารถ

คลกิเพือ่ดรูายการอา้งองิทีใ่ช ้

6. Abstract: บทคดัยอ่ 

7. Document Type: ประเภท

บทความ 

8. Language: ภาษาตน้ฉบบั  

9. Author Keywords: ค า

ส าคญัของบทความ  

10. Keywords Plus: ค าส าคญั

ทีพ่บบอ่ยจาก Title ของรายการ

อา้งองิ 

11. Addresses: ทีอ่ยูข่องผูแ้ตง่ 

12 Publisher: ส านกัพมิพ ์

13. Categories: หวัเรือ่งของ

บทความ 

หนา้แสดงรายละเอยีดบทความ 



จ านวนรายการบทความทีอ่า้งถงึบทความหลกั 

หนา้รายการบทความทีอ่า้งถงึ: Citing Articles 



รายการอา้งองิทีใ่ชข้องบทความหลกั 

หนา้รายการอา้งองิ: Cited References 



1.พมิพข์อ้มลูอา้งองิทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั บทความ หรอื เอกสาร ชอ่งพมิพค์ าคน้  

2.เลอืกเขตขอ้มลูใหส้มัพนัธก์บัขอ้มลูทีต่อ้งการ ไดแ้ก ่Cited Author: คน้หาจากชือ่ผูแ้ตง่ทีไ่ดร้บั
การอา้งถงึ โดยใชน้ามสกลุ และอกัษรแรกของชือ่ในการสบืคน้ Cited Work: คน้หาจากชือ่ของ
สิง่พมิพท์ีไ่ดร้บัการอา้งถงึ เชน่ ชือ่วารสาร ชือ่หนงัสอื เป็นตน้ Cited Year(s): คน้หาปีทีพ่มิพข์อง
เอกสารทีไ่ดร้บัการอา้งถงึ Cited Volume: คน้จากปีทีพ่มิพข์องวารสาร Cited Issue: คน้หาจาก
ฉบบัทีพ่มิพ ์Cited Page: คน้หาจากเลขหนา้ Cited Title: คน้หาจากขือ่เร ือ่ง 

3.คลกิทีปุ่่ ม Search เพือ่สบืคน้ 

Cited Reference Search 



หนา้ผลลพัธข์อง Cited Reference Search 

ประกอบไปดว้ยสว่นตา่งๆ ดงันี ้
1. Select: คลกิทีช่อ่งหนา้ Record ทีต่อ้งการ สามารถเลอืกไดม้ากกวา่หนึง่ และคลกิทีปุ่่ ม Finish Search เพือ่
เรยีกดรูายการบทความทีอ่า้งถงึ (Citing Article) 
2. Cited Author: รายชือ่ผูแ้ตง่ทีไ่ดร้บัการอา้งองิ 
3. Cited Work: ชือ่ของสิง่พมิพ ์ซึง่สามารถเรยีกแสดงชือ่เร ือ่งไปพรอ้มกนัดว้ยคลกิที ่Show Expanded Titles 
4. Year: ปีทีพ่มิพ ์ 5. Volume : เลขปีทีพ่มิพ ์ 6. Issue: ฉบบัทีพ่มิพ ์  7. Page: เลขหนา้ 
8. Citing Articles: จ านวนบทความทีอ่า้งถงึ  
9. View Record : คลกิที ่View Record ในรายการทีป่รากฏเพือ่ดขูอ้มลูโดยละเอยีด 



Author Search เป็นการคน้หาผลงานท ัง้หมดของผูแ้ตง่ทีส่งักดัในหนว่ยงานตา่งๆ 

โดยพมิพน์ามสกลุ และอกัษรแรกของชือ่ แลว้คลกิ Select Research Domain 

เพือ่ไปยงัหนา้แสดงการกลุม่ผลงานตามสาขาวชิา หรอืคลกิ Finish search เพือ่

แสดงบทความ 

Author Search 



Author Search 

แสดงผลงานของผูแ้ตง่จ าแนกตามกลุม่สาขาวชิา คลกิเลอืกสาขาทีต่อ้งการ 

จากน ัน้คลกิทีปุ่่ ม Select Organization เพือ่แสดงหนว่ยงานหรอืสถาบนัทีผู่ ้

แตง่สงักดัอยู ่หรอืคลกิที ่Finish Search เพือ่แสดงบทความ  



Author Search 

แสดงรายชือ่หนว่ยงานหรอืสถาบนัตน้สงักดั ของผูแ้ตง่ และ ผูแ้ตง่รว่ม (Co-

Authors ) พรอ้มตวัเลขจ านวนบทความ คลกิเลอืกหนา้ชือ่สถาบนัตอ้งการ 

จากน ัน้คลกิทีปุ่่ มFinish Search เพือ่แสดงบทความ  





บรรณานกุรมของแตล่ะบทความในผลลพัธ ์ผูใ้ชส้ามารถเลอืกจดัการบทความทีต่อ้งการไดโ้ดย 

1. คลกิเลอืกหนา้รายการทีต่อ้งการ 

2. เลอืกรปูแบบการจดัการ เชน่ Print, Email, Save to EndNote Online, Save to EndNote 
Desktop หรอื Save to Other File Format เพือ่เพิม่ทางเลอืกในการจดัการ 

Print/ E-mail/ Save/ Export to Reference Software 



Print 



E-mail 



Save 



Search History 




