
 

EndNote X9  ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ 

1 การน าข้อมูลอ้างอิง (Citation) จาก ScienceDirect 

การน าข้อมูลอ้างอิง (Citation) จาก ScienceDirect 
  ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสาร
ไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences, 
Engineering, Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.
2010 – ปัจจุบัน 

วิธีน าข้อมูลอ้างอิงเข้า EndNote 

 1. ที่เว็บ ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

 
ภาพที่  1 

 2. ใส่ค าค้นที่ต้องการ และปุ่ม   เช่น Eosinophilic meningoencephalitis 

 
ภาพที่  2 
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2 การน าข้อมูลอ้างอิง (Citation) จาก ScienceDirect 

  

 3. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าผลการสืบค้น ให้คลิกช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม Export 

 
ภาพที่  3 

 4.  คลิกที่ข้อความ Export citation to RIS หลังจากนั้นจะดาวน์ โหลดไฟล์  ScienceDirect_ 
citations_xxxxxxxxxxxxx.ris 

 
ภาพที่  4 

 5. ไปที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู File เลือก Import และ File หลังจากนั้น ปรากฏหน้าต่าง 

Import File ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม  ส่วนในช่อง Import Option เลือก Reference 
Manager (RIS) แล้วกดปุ่ม Import หลังจากนั้นรายการทั้งหมดจะถูกน าเข้าไปใน EndNote Library 
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3 การน าข้อมูลอ้างอิง (Citation) จาก ScienceDirect 

 
ภาพที่  5 

 6. หลังจากนั้น หากต้องการให้โปรแกรม EndNote ดาวน์โหลด full text ให้คลิกรายการใดก็ได้ คลิก 

 และคลิกเมาส์ขวา เลือก ค าสั่ง Find Full Text -> Find Full Text โปรแกรม EndNote จะท าการ
ดาวน์โหลด full text ให้อัตโนมัติ 

 
ภาพที่  6 

ข้อสังเกต บางรายการสามารถดาวน์โหลด full text ได ้
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4 การน าข้อมูลอ้างอิง (Citation) จาก ScienceDirect 

วิธีน าไฟล์ Full Text เข้า EndNote และดึงข้อมูลอ้างอิง 

 1. ที่เว็บ ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

 
ภาพที่  7 

 2. ใส่ค าค้นที่ต้องการ และปุ่ม   เช่น Eosinophilic meningoencephalitis 

 
ภาพที่  8 

 



 

EndNote X9  ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ 

5 การน าข้อมูลอ้างอิง (Citation) จาก ScienceDirect 

 3. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าผลการสืบค้น ให้คลิกช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม Export 

 
ภาพที่  9 

 4. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 10 เพ่ือท าการดาวน์โหลดไฟล์  

 
ภาพที่  10 

 



 

EndNote X9  ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ 

6 การน าข้อมูลอ้างอิง (Citation) จาก ScienceDirect 

 5. จะได้ไฟล์ชื่อ ScienceDirect_articles_xxxxxxxx_xxxxxxxx.zip ให้ท าการขยายไฟล์ไว้ที่ใน
โฟลเดอร์ที่ก าหนด จากภาพที่ 11 โฟลเดอร์ชื่อ ScienceDirect_articles_23Jan2019_02-30-42.176 

 
ภาพที่  11 

 6. ท าการ Import ไฟล์ โดยการเปิด library ในโปรแกรม EndNote และเลือกเมนู File - > Import 
-> Folder (ในกรณีท่ีมีไฟล์ PDF หลายไฟล์) 

 
ภาพที่  12 

 7. ในช่อง Import Folder : ให้ คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกโฟลเดอร์ จะปรากฏชื่อโฟลเดอร์ และ

คลิกปุ่ม  เพ่ือน าข้อมูลเข้า 
ข้อสังเกต หากเลือก Include files in subfolder ในกรณีที่ในโฟลเดอร์ต้องการ Import มีโฟลเดอร์ย่อย ๆ 
อยู่  

 
ภาพที่  13 



 

EndNote X9  ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ 

7 การน าข้อมูลอ้างอิง (Citation) จาก ScienceDirect 

 

 8. หลังจากนั้นโปรแกรมท าการน าไฟล์และข้อมูลอ้างอิงเข้าใน Library ทีเ่ปิดไว้ ดังภาพที่ 14 

 

 
ภาพที่  14 

 


