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1 เริ่มต้นการใช้โปรแกรม EndNote 

ENDNOTE X9 
 โปรแกรม EndNote โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงเมื่อท าผลงานวิชาการ หรือ
บทความวิชาการ หรือวิทยานิพน์ เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท Thomson Reuters สามารถท างานร่วมกับ
โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร เช่น Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, OpenOffice เพื่อแทรก
รายการเอกสารอ้างอิงในไฟล์ word 
 
 ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม EndNote มีนามสกุลเป็น .enl (ย่อมาจาก EndNote Library) โดยไฟล์นี้
ท าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดหรือฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นมา สามารถจะค้นหา เรียกดู หรือน าไปใช้ได้ โดย
จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของ Reference ไว้ได้ ซึ่ง Reference ที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่าง ๆ มี abstract 
อยู่ด้วย ไฟล์ EndNote สามารถดึงเอา abstract ไปจัดเก็บไว้กับ Reference นั้นได้ นอกจากนี้ ส าหรับ 
EndNote version X9 นี้สามารถที่จะ attach PDF file ได้ด้วย โดย EndNote จะสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า 
PDF ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเอาไว้เก็บ PDF files 
 
กำรเพิ่มรำยกำรบรรณำนุกรม สามารถท าได้ ดังนี้ 

1. การเพ่ิมรายการด้วยตนเอง 
2. การโอนถ่ายรายการจากฐานข้อมูลออนไลน ์
3. น าไฟล์ PDF เข้า 

เริ่มต้นกำรใช้โปรแกรม EndNote 
 เริ่มตันการใช้งาน ให้เรียกโปรแกรมผ่านไอคอน EndNote 

 

ครั้งแรกของกำรติดตั้งโปรแกรม จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้กดปุ่ม  

 

ภาพที่  1 
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2 เริ่มต้นการใช้โปรแกรม EndNote 

หลังจากน้ันปรากฏหน้าจอ User License Agreement ให้เลือก I accept the license agreement แล้ว

กดปุ่ม  
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หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแนะน า ให้กด   เพื่อปิดหน้าต่าง 
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3 การสร้าง Library ใหม ่

กำรสร้ำง Library ใหม ่
 1. การสร้าง library ใหม่ ส าหรับจัดเก็บ Reference โดยไปที่เมนู File -> New 
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 2. ปรากฏหน้าต่าง ให้ใส่ชื่อไฟล์ Library ทีต่้องการและเลือกที่เก็บไฟล์ หลังจากนั้นกด Save 
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ตั้งชื่อไฟล ์
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4 การเปิด Library ที่สร้างไว้แล้ว 

 3. ปรากฏหน้าต่าง ดังรูปข้างล่าง 
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ข้อสังเกต  เมือ่สร้างไฟล์ enl จะได้โฟลเดอร์ชื่อเดียวกับไฟล์ enl ไฟล ์enl และหากต้องการน าไฟล์ enl น้ัน
ไปใช้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น จะต้อง copy ไฟล์และโฟลเดอรไ์ปด้วย  

กำรเปิด Library ที่สร้ำงไว้แล้ว 
1. ไปที่เมนู File -> Open Library… 
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5 การเพ่ิมรายการอ้างอิงเข้าไปในไฟล์ EndNote ด้วยตนเอง 

 2. เลือกค าสั่ง Open Library เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ และกดปุ่ม Open 
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กำรเพิ่มรำยกำรอ้ำงอิงเข้ำไปในไฟล์ EndNote ด้วยตนเอง 
 1. คลิก References -> New Reference หรือกด CTRL + N 
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6 การเพ่ิมรายการอ้างอิงเข้าไปในไฟล์ EndNote ด้วยตนเอง 

หรือคลิกที ่ปุ่ม  
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 2. จะปรากฏหน้าต่าง New Reference ให้ คลิกเลือก Reference Type ที่ตรงกับเอกสารที่ต้องการ
จัดเก็บ เช่น กรณีที่ เป็น หนังสือหรือ textbook ให้เลือก Reference Type เป็น book หรือหากเป็น 
Research Article ได้จากวารสาร ก็เลือกเป็น Journal Article เป็นต้น 
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7 การเพ่ิมรายการอ้างอิงเข้าไปในไฟล์ EndNote ด้วยตนเอง 

 3. พิมพ์ข้อมูล หรือ copy/paste ลงใน field ที่ถูกต้อง 
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 4. กรณ ีAuthor ถ้ามีหลายคนให้พิมพ์ชื่อละ 1 บรรทัด แล้วกด enter ในกรณีภาษาไทยที่เป็นชื่อผู้
แต่ง หรือชื่อหน่วยงาน ให้ใสเ่ครื่องหมาย, (จุลภาค) ปิดทา้ย ส าหรับหนว่ยงานที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็ต้องใส่
เครื่องหมาย จุลภำค เช่นกัน เช่น จักรสิน น้อยไร่ภูม,ิ 

 5. เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก  ที่มุมบนขวามือของหน้าต่าง เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
ภาพที่  13 
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8 การใส่รายการบรรณานุกรม 

 6. หลังจากคลิก  ที่มุมบนขวามือของหน้าต่างโปรแกรมจะถามย้ าว่าให้บันทึกหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม 
Yes เพื่อบันทึกข้อมูล 
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ข้อสังเกต  
 1. สามารถบันทึกรายการ โดยกด CTRL + S หรือไปที่เมน ูFile -> Save 
 2. Reference Types 3 ประเภท ได้แก่ Figure, Chart or Table และ Equation เป็นประเภท
ส าหรับไฟล์รูปภาพและไฟล์ object โดยเฉพาะ และจะต้องแทรกไฟล์หรือรูปภาพ รวมทั้งใส่ caption ใน
รายการนั้นด้วย 
 

กำรใส่รำยกำรบรรณำนกุรม 
Author 

▪ ผู้แต่ง (Author) ภาษาอังกฤษ สามารถพิมพ์ได้ 2 รูปแบบ ดังนี ้
1. นามสกลุ (Last Name) ตามด้วยคอมม่า (comma) และช่ือ (First name)  
ตัวอย่างเช่น Beaver, Ghaham  
2. ชื่อ (First name) ตามด้วย นามสกุล (Last Name) ตวัอย่างเช่น Ghaham Beaver 

▪ ผู้แต่ง (Author) ภาษาไทย ให้พิมพ์ ชื่อ ตามด้วย นามสกลุ ตามด้วยคอมมา (comma)  
ตัวอย่างเช่น ศิลป พีระศร,ี   
 มาลินี อนุพันธ์สกุล, 

▪ องค์กร (Corporate Author) ให้พมิพ์ ชื่อองค์การ ตามด้วย คอมม่า(comma) หลังค าสุดท้ายของชื่อ
องค์กร  
ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
 Ministry of Education, 

▪ กรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งชื่อละบรรทัด โดยกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม ่
 Year ให้ใส่ปีพมิพ์ที่เป็นตัวเลข 4 หลัก เช่น 2562 ส าหรับหนังสือภาษาไทย, 2019 ส าหรับหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ 
 Title ให้ขึ้นตน้ชื่อเรื่องด้วย Capital Letter ส าหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ 
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9 รายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ (Thesis) 

 City ให้ใส่ชื่อสถานที่พิมพห์รือเมืองที่พิมพ์ ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน 
 Publisher ให้ใส่ชื่อส านักพมิพ์ ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน 
 Edition ให้ใสค่รั้งที่พิมพ์ ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2 ส าหรับหนังสือภาษาไทย, 
2nd ส าหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
 Journal สามารถใส่ได้ทั้งช่ือเต็มของวารสาร และชื่อย่อของวารสาร 

Volume ปีที ่
Issue ฉบับที ่

 Pages เลขหนา้ หากเป็นวารสาร หมายถึง ช่วงเลขหน้าของบทความ ตัวอย่างเช่น 131-139 หรือ 
131-9 
 Start Page เลขหน้าเริ่มต้นของบทความวารสาร เช่น 26 

รำยกำรบรรณำนุกรมวิทยำนิพนธ์ (Thesis) 
 University ให้ช่ือมหาวิทยาลัย 
 Degree ให้ใสช่ื่อปริญญา 

กำรใส่รำยกำรบรรณำนกุรมประเภท Web Page 
 Author ชื่อผูเ้ขียนเรื่องนั้น 
 Title ชื่อเรื่อง หัวข้อที่แสดง 
 Year ปีที่เผยแพร่ 
 Year Cited ปีที่สืบค้น 
 Access Date วันทีค่้นข้อมูล 
 Date Cited วัน เดือน ปีที่สืบค้น 
 URL หรือ IP ADDRESS ทั้งหมดในช่อง ADDRESS 

กำรแก้ไขรำยกำรอ้ำงอิง 
 1. ให้ดับเบิ้ลคลิกรายการอ้างอิงทีต่้องการแก้ไข 
 2. หลังจากแกไ้ขรายการเสร็จแล้วให้คลิก   ที่มุมบนขวามือของหน้าต่าง และให้คลิกปุ่ม Yes 
เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไข 

กำรแทรกไฟล์ (File Attachments) 
 สามารถแทรกไฟล์รูปภาพ เอกสารต่าง ๆ เช่น ไฟล์ Word ไฟล ์Excel ไฟล์ PDF เป็นต้น ไฟล์เสียง 
ไฟล์วดิีโอ สามารถแทรกไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ 

 1. ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการจะแทรกไฟล ์
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10 การแทรกไฟล ์(File Attachments) 

 2. คลิกที่  เพื่อแทรกไฟล ์

 
ภาพที่  15 

2. จะปรากฏหน้าต่าง Select a file to link to the reference เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น ไฟล์ 
PDF, PowerPoint, Word, Excel เป็นต้น แล้วคลิกปุ่ม Open 

 

 
ภาพที่  16 

 4. หลังจากนั้นมีสัญลักษณ ์  อยู่หน้ารายการ 
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11 การแทรกไฟลภ์าพ (Figure) 

กำรแทรกไฟล์ภำพ (Figure)  
 ทุกรายการ จะมี field File Attachments Figure และ Caption ไว้ส าหรับแทรกภาพ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการจะแทรกไฟล์ 

 2. คลิกที่ เพื่อแทรกรูปภาพ 
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 2. จะขึ้นหน้าต่าง Attach Figure ใหก้ดปุ่ม Choose File 

  
ภาพที่  18 
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12 การ Import รายการจาก WebPAC ของ Innopac 

 3. จะปรากฏหน้าต่าง Attach Figure เลือกไฟล์ที่ต้องการ และกดปุ่ม Open 
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 4. จากนั้นต้องระบุค าอธิบายภาพในเขตข้อมูล Caption ทุกครั้งที่มีการ Attach Figure เพื่อ
ประโยชน์ในการสืบค้นไฟล์ภาพ 

  
ภาพที่  20 

กำร Import รำยกำรจำก WebPAC ของ Innopac 
 หอสมุดที่ใช้ WebPAC ของ Innopac ในประเทศไทยมหีลายแห่ง เช่น ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.opac.lib.su.ac.th/)   ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(http://www.car.chula.ac.th/)   ส านักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://kkulib.kku.ac.th/)     
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://search.lib.cmu.ac.th/) เป็นต้น 
 การ Import รายการจาก WebPAC ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1. เข้าไปที่ http://www.opac.lib.ac.th/ จะปรากฏหน้าจอดังรูปข้างล่าง 
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ภาพที่  21 

 2. ใส่ค าค้นทีต่อ้งการในช่อง เช่น ใส่ค าว่า “architecture design” 

 3. กดปุ่ม   จะปรากฏหน้าจอ ผลการสืบค้นดังรูปข้างล่าง 
 4. ให้คลิกใน   รายการที่ต้องการ 

 
ภาพที่  22 

 5. คลิกปุม่  เพื่อจัดเก็บรายการที่เลือก หรือคลิกปุ่ม  เลือก
รายการทุกรายการในหน้าน้ัน 

คลิกเพื่อจัดเกบ็รำยกำรที่เลือก 

ใส่ค ำค้นที่ต้องกำร 
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ภาพที่  23 

 6. หลังจากใหค้ลิกปุ่ม เพื่อแสดงรายการที่ได้เลือกไว ้

 
ภาพที่  24 

 7. จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปขา้งล่าง ให้คลิก   

 
ภาพที่  25 
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 8.  หลังจากนั้น จะปรากฏรายการที่เลือกไว้ และท าตามขั้นตอนดังนี้ 

 
ภาพที่  26 

 
▪ ให้คลิกที่ End-Note/RefWorks ในคอลัมน์ Format of List 
▪ ให้คลิกที่ Local Disk ในคอลัมน์ Send List To 

▪ กดปุ่ม  เพื่อจัดเก็บไฟล ์โดยปกติจะได้ไฟล์ชื่อ export.txt 
 9. ไปที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู File -> Import -> File 

 
ภาพที่  27 
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 10. ปรากฏหนา้ต่าง Import File ให้คลิกปุม่ Choose ทีช่่อง Import File 

  
ภาพที่  28 

 11. ในช่อง Import Option ให้เลือก EndNote Import 

  
ภาพที่  29 

 ในช่อง Duplicates คือการน าข้อมูลเข้าโดยการตรวจสอบดังนี้ 

▪ Import All น าข้อมูลเข้าทุกรายการ โดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ า 
▪ Discard Duplicates น าข้อมลูเข้าเฉพาะที่ข้อมูลไม่ซ้ า 
▪ Import into Duplicates Library น าข้อมลูเข้า โดยข้อมูลที่ซ้ าจะน าไปไว้อีก library หนึ่ง ชื่อ File-

Dupl.enl 
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 12. หลังจากนั้นกดปุ่ม Import 

  
ภาพที่  30 

กำร Import ข้อมูลจำก ONE Search @ Silpakorn University (EBSCO Discovery 
Service หรือ EDS) 
 ONE Search Service หรือ EDS เป็นตัวกลางในการสืบค้นแหล่งข้อมูลจ านวนมากที่มีความ
หลากหลาย EDS ช่วยสืบค้นเนื้อหาจากฐานข้อมูลฉบับเต็ม , ฐานข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง, แคตตาล็อกห้องสมุด 
และคอลเล็กชั่นดิจิทัลในท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยแพลตฟอร์มการค้นหาที่ได้รับการท าดัชนีไว้ล่วงหน้าแบบครบถ้วน 
ท าให้การตอบสนองต่อการสืบค้นของผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ สกอ. 
บอกรับให้หอสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ 

1) ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดท าโดย ACM (Association 
for Computing Machinery)  ซึ่ ง เนื้ อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่ ส าคัญ เช่น รายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 

2) IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE)  แ ล ะ  The Institution of 
Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์
มากกว่า 12,000 ชื่อ 

3) Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 
9,200 รายช่ือ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน 

4) ProQuest Dissertation & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และ
แอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและ



 

EndNote X9  ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ ์

18 
การ Import ขอ้มูลจาก ONE Search @ Silpakorn University (EBSCO Discovery Service หรือ 

EDS) 

ปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

5) SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน 

6) American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย 
จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full 
Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 

7) Emerald Management (EM92) เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ 
การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์ 

8) Academic Search Complete (ASC) ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และ
ครอบคลุมสาขาวิชาจ านวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ านวนวารสารที่มีข้อมูล
ฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : 
มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&
วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, 
ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ 

9) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ 
ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 

10)  Computer & Applied Sciences Complete (CASC) ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – 
ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและ
เป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและ
สาระสังเขปจากจ านวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสาร
มากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ
เทคโนโลยีใหม่ 

11)  ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง 
ค ร อ บ ค ลุ ม  4 ส า ข า วิ ช า  ไ ด้ แ ก่  Agricultural and Biological Sciences , Engineering , 
Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 
2010 – ปัจจุบัน 

 นอกจากนีย้ัง EDS สามารถสืบค้นจากแหล่ง 
1) OPAC มหำวิยำลัยศิลปำกร (http://www.opac.lib.su.ac.th) เป็นทรัพยากรสารสนเทศของ

ส านักหอสมุด 
2) Gale Virtual Reference Library เว็บไซต์หนังสือ e-book ที่ทางหอสมุดสาขา วังท่าพระ บอกรับ

ไว้ทั้งหมด 50 รายการ ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้ไม่จ ากัด
จ านวนผู้ใช้ อ่านได้ในรูปแบบ Full Text และ PDF อ่านออกเสียงให้ฟังได ้
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3) JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลังในสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ข้อมูลทาง
บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มจากวารสารทางวิชาการมากกว่า 1,500 ชื่อ 

4) DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS) เป็นฐานข้อมูลฟรีที่เก็บรวบรวมรายการวารสารและ
บทความ ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาจากหลากหลายส านักพิมพ ์

5) Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศ
ไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo 

6) Open Dissertations แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ 
(www.opendissertations.org) 

7) ฐานข้อมูลอื่น ๆ 
 
วิธีกำรน ำข้อมูลจำก ONE Search Service หรือ EDS เข้ำ EndNote Library 
 1. เปิด Web Browser แล้วไปที่ http://www.lib.su.ac.th/ 
 2. คลิกที่ ONE Search Service เพื่อท าการสอบคืนฐานขอ้มูล 

 
ภาพที่  31 
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3. ใส่ค าค้นที่ต้องการ เช่น ต้องการสืบค้น ค าว่า “Architecture and technology” แล้วคลิกปุ่ม  

 
ภาพที่  32 

 4. จะปรากฏผลการสืบค้นดังภาพ 

 
ภาพที่  33 

 5. เลือกรายการที่ต้องการ ใหค้ลิกที่  เพื่อจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร ์
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ภาพที่  34 

 6. เมื่อต้องการน าเอกสารที่เลือกส่งเข้า EndNote ให้คลิกที่  จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 36 

 
ภาพที่  35 

 7. หลังจากนั้น คลิกที่ Export เพื่อน าข้อมูลเข้า EndNote 
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ภาพที่  36 

 8. หลังจากนั้น ให้เลือก เอ็กซ์พอร์ตโดยตรงในรูปแบบ RIS (เช่น CITAVI, EasyBib, EndNote, 

ProCite, Reference Manager หรือ Zotero) เพื่อน าข้อมูลเข้า EndNote และกดปุ่ม  

 
ภาพที่  37 

 9. หลังจากได้ไฟล์ ชื่อ delivery.ris ท าการ import ข้อมูลเข้า โดยเปิด โปรแกรม EndNote เลือก
เมนู File เลือก Import และ File หลังจากนั้น ปรากฏหน้าต่าง Import File ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ และช่อง 
Import Option เลือก Reference Manager (RIS) แล้วกดปุ่ม Import หลังจากนั้นรายการทั้งหมดจะถูก
น าเข้าไปใน EndNote Library 
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ภาพที่  38 

กำร Import ข้อมูลจำก Google Scholar 
 Google Scholar เป็นเว็บไซต์ช่วยสืบค้นฟรี ช่วยค้นหาสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (Scholar Literature) 

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความวิชาการ จากที่เดียว โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งที่ฐานข้อมูลฟรีและซื้อ  

 Google Scholar สามารถแสดงความถี่ที่มกีารอ้างอิงบทความนั้น ๆ ในงานเขียนทางวิชาการอื่น ๆ 

และสามารถเชือ่มโยงไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการน าข้อมลูอ้างอิงจาก Google Scholar เข้า EndNote 

 1. คลิกที่ (Hamburger Menu) ที่มุมบนซ้ายมือ เพื่อให้แสดงข้อความ  หรือ 

 ในหน้าผลการสืบค้นในแตล่ะรายการ 
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 2. คลิกที่  (Setting หรือ การตั้งค่า)  



 

EndNote X9  ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ ์

24 การ Import ขอ้มูลจาก Google Scholar 
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 3. จะปรากฏหน้าใหม่ ให้เลือก  หรือ 

และคลิกปุ่ม  หรือ  

 4. หลังจากนั้นใส่ค าค้นที่ต้องการ เช่น “green architecture sustainability” แล้วคลิกปุ่ม 

 หลังจากนั้นปรากฏหน้าสืบค้น จะปรากฏข้อความ  หรือ   

ดังภาพที่ 40 
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5. คลิกที่  หรอื  เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ชื่อ scholar.enw  

6. น าข้อมูลอ้างอิงเข้า EndNote Library  

 - เปิดโปรแกรม EndNote และ Library ทีต่้องการใส่ 

 - Windows ให้ดับเบิ้ลไฟล์ scholar.enw  

 - Mac OS ที่โปรแกรม EndNote  

 - ให้เลือกเมนู File -> Import  
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25 การ Import ขอ้มูลจาก ScienceDirect 

 - ปรากฏหน้าต่างขึ้นใหม่  

- คลิกที่ปุ่ม Options  

- ในช่อง Import options เลือก EndNote Import 

- เลือกชื่อไฟล ์scholar.enw  

- คลิกปุม่ Import 

กำร Import ข้อมูลจำก ScienceDirect 
  ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของ
ส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน 

 1. ที่เว็บ ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
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26 การ Import ขอ้มูลจาก ScienceDirect 

 2. ใส่ค าค้นที่ตอ้งการ และปุ่ม   เช่น Eosinophilic meningoencephalitis 

 

ภาพที่  43 

 3. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าผลการสืบค้น ให้คลิกช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ และคลิกที่ปุม่ Export 
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 4.  คลิกที่ข้อความ Export citation to RIS หลังจากนั้นจะดาวน์โหลดไฟล์  ScienceDirect_ 
citations_xxxxxxxxxxxxx.ris 
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27 การ Import ขอ้มูลจาก ScienceDirect 
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 5. ไปที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู File เลือก Import และ File หลังจากนั้น ปรากฏหน้าต่าง 
Import File ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม Choose ส่วนในช่อง Import Option เลือก Reference 
Manager (RIS) แล้วกดปุ่ม Import หลังจากนั้นรายการทั้งหมดจะถูกน าเข้าไปใน EndNote Library 
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 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 
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28 การ Import ขอ้มูลจาก PDF ไฟล ์

 
ภาพที่  47 

ข้อสังเกต บางรายการสามารถดาวน์โหลด full text ได ้

กำร Import ข้อมูลจำก PDF ไฟล ์
 ในกรณีที่มีไฟล์ full text อยู่ในรูปของ PDF สามารถที่จะน าเข้าไปใส่ใน EndNote Library ได้เลย 
โดยปกติแล้วในไฟล์ full text ทีม่ี DOI ก ากับจะสามารถดึงรายการบรรณานุกรมได้ 

กรณีที่ import เข้ำทีละไฟล ์

 1. ไปที่เมนู File -> Import -> File 
 2. ในช่อง Import File ให้กดปุ่ม Choose แล้วเลือกไฟลท์ี่ต้องการ  
 3. ในช่อง Import Option เลือก PDF แลว้กดปุ่ม Import หลังจากนั้นรายการทั้งหมดจะถูกน าเข้า
ไปใน EndNote Library 
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กรณีที่ import เข้ำหลำยไฟล ์
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29 การ Export รายการบรรณานุกรม 

 1. ไปที่เมนู File -> Import -> Folder 
 2. ในช่อง Import Folder เลอืก Folder ที่เก็บไฟล์ PDF แล้วกดปุ่ม Import หลังจากนั้นรายการ
ทั้งหมดจะถูกน าเข้าไปใน EndNote Library 
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กำร Export รำยกำรบรรณำนุกรม 
1. โปรแกรม EndNote เลือกเมนู File -> Export 
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2. ปรากฏหน้าต่าง Export File Name ให้ตั้งชื่อไฟล์ พร้อมระบุที่จัดเก็บ 
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30 Groupset 
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3. ในช่อง Save as type .ให้เลือกเป็น Rich Text Format (*.rtf) 
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4. ในช่อง Output style เลือก APA 6th และกดปุ่ม Save 
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Groupset 
 การสร้าง Group เพื่อแยกเป็นกลุ่มๆ เป็นการจัดการายการบรรณานุกรมให้สะดวกยิ่งขึ้น โดย
สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกันได้สูงสุด 5,000 Group ตอ่ Library 
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31 การสร้าง Custom Group 

กำรสร้ำง Custom Group 
 1. สร้าง Group โดยคลิกเมน ูGroups แล้วคลิกที่ Create Group 
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EndNote X9  ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ ์

32 การสร้าง Custom Group 

 2. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลย่อยที่ตอ้งการ 
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 3. ที่ All References ให้เลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิกเมาสข์วา เลือก Add References to 
แล้วเลือก Group เราต้องการน ารายการไปใส่ เช่น Eosinophilic meningoencephalitis
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33 การสร้าง Smart Group 

กำรสร้ำง Smart Group 
 เป็นการสร้าง Group โดยใช้การสืบค้น ให้ได้ group ต่างที่เราต้องการ 
 1. ไปที่เมนู Group -> Create Smart Group 

  
ภาพที่  57 

 2. จะปรากฏหน้าต่าง ชื่อ Smart Group 
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 3. ใส่ช่ือที่ต้องการ ในช่อง Smart Group Name เช่น 2016 
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34 การสร้าง Smart Group 

 4. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 
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 5. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Create เช่น ต้องการ group หนังสือจัดพิมพป์ีใน 2016 
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35 การแทรก Citation ในไฟล์ Microsoft Word (Cite while you write) 

 6. หลังจากนั้นจะปรากฏ Smart Group ขึน้ 
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กำรแทรก Citation ในไฟล์ Microsoft Word (Cite while you write) 
 เปิดไฟล์ Word ที่ต้องการแทรก Citation ในเนื้อหา และเปิด Library ใน EndNote ที่ต้องการแทรก 
วิธีกำรที่ 1 ค้นหำรำยกำรอ้ำงอิง 

1. ที่โปรแกรม Microsoft Word วาง cusor ตรงต าแหน่งที่ต้องการแทรก หลังจากให้คลิกแถบ 
EndNote X9 คลิก Insert Citation 
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 2. จะปรากฏหน้าต่าง ชื่อ EndNote X9 Find & Insert My References และพิมพ์ค าคน้ลงในช่อง 
แล้วกดปุ่ม Find จะแสดงรายการที่ค้นหาพบ 
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36 การแทรก Citation ในไฟล์ Microsoft Word (Cite while you write) 
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 4. เลือกรายการที่ต้องการ และกดปุ่ม Insert 
  

พิมพ์ค ำค้นทีต่้องกำร 
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37 การแก้ไข Citation ในไฟล ์Microsoft Word 

วิธีกำรที่ 2 เลอืกรำยกำรอ้ำงอิงจำก EndNote 
 1. อยู่ที่ Microsoft Word คลิก Go to EndNote  
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 2. จะไปยังโปรแกรม EndNote ให้เลือกรายการที่ต้องการ กรณีที่ต้องการเลือกรายการหลายรายการ
ที่ไม่ติดกัน ให้กดปุ่ม Ctrl และคลิกเมาส์รายการที่ต้องการ หรือต้องการเลือกรายการหลายรายการที่ติดกันให้
คลิกเมาส์รายการแรก ให้ขึ้นแถบสี หรือจากน้ันให้กดปุ่ม Shift และคลิกเมาส์รายการสุดท้าย 

 3. ที่โปรแกรม EndNote ให้คลิกไอคอน  เพื่อท ำกำรแทรกรำยกำรลงใน Microsoft Word 
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กำรแก้ไข Citation ในไฟล์ Microsoft Word 
 Reference ที่แทรกไว้ใน Microsoft Word จะไม่สำมำรถแก้ไขได้โดยตรงจะแก้ไขผ่ำนโปรแกรม 
EndNote โดยมีวิธีกำรด้งนี้ 

1. คลิกแถบ EndNote X9 คลิก Edit & Manage Citation(s)  
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38 การแก้ไข Citation ในไฟล ์Microsoft Word 
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 2. จะปรากฏหน้าต่างชื่อ EndNote X9 Edit & Manage Citations แสดงรายการ citation ที่แทรก
ไว้ในเอกสาร Word 
 3. กดปุ่ม Edit Reference เพื่อแก้ไขรายการผ่านโปรแกรม EndNote 
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 4. หลังจากนั้นกลับไปที่โปรแกรม EndNote และเปิดหน้าต่างรายการที่สั่งแก้ไข ดังภาพที่ 68 เมื่อ
แก้ไขเสร็จเรียบร้อยให้ปิดหน้าต่างรายการที่แก้ไข 
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คลิกที่ปุ่ม X เพื่อปิดรำยกำร 
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39 การแก้ไข Citation ในไฟล ์Microsoft Word 

 5. โปรแกรม EndNote จะถามว่าต้องการบันทึกหรือไม่ ให้กดปุ่ม Yes เพื่อบันทึกรายการ 
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 6. หลังจากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลับไปยังโปรแกรม Microsoft Word 
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 7. กลับมาที่โปรแกรม Microsoft Word ให้กดปุ่ม OK  
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40 การลบ Citation ที่แทรกไว้แล้ว ในไฟล์ Microsoft Word 

กำรลบ Citation ที่แทรกไว้แล้ว ในไฟล์ Microsoft Word 
 1. คลิกที ่EndNote X9 และคลิก Edit & Manage Citation(s) แสดงรายการ citation ที่แทรกไว้  
 2. เลือก Remove Citation ในรายการทีต่้องการลบ 
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กำรเปลี่ยนรูปแบบ (Style) กำรแสดงรำยกำรอ้ำงอิง 
 1. ในโปรแกรม Microsoft Word คลิกแถบ EndNote X9 เลือก Output Style 
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OutPut Style 
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41 การใส่ Figure 

 2.  คลิกเลือกรปูแบบรายการอ้างอิงที่ต้องการ 
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กำรใส่ Figure  
 1. เปิดไฟล์ Word ที่ต้องการจะแทรกรูปภาพ 
 2. คลิกแถบ EndNote X9 เลือก Insert Citation 
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 3. เลือก Insert Figure 
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42 การแปลงเป็น Pain Text 

 4. พิมพ์ค าค้นแล้วคลิก Find 
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 5.  เลือกรายการอ้างอิง และคลิก Insert 
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กำรแปลงเป็น Pain Text 
 หากน าไฟล์ Word ที่มีใส่ Reference จาก EndNote ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีโปรแกรม 
EndNote จะท าให้ไม่สามารถเห็น Reference จึงจะต้องน า Code ออกก่อน 
 1. คลิกทีแ่ถบ EndNote X9 และคลิก Convert Citations and Bibliography-> Convert to 
Plain Text 
 

 
 

 

ใส่ค ำค้นลงในช่องนี ้
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43 Creating one bibliography from several paper 
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 2. หลังจากนั้น โปรแกรม Microsoft Word จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา เป็นไฟล์ที่ไม่ม ีCode แล้วบันทึก
ไฟล์นี้เพ่ือน าไปใช้งาน 

Creating one bibliography from several paper 
 โดยปกติ EndNote จะสร้างบรรณานุกรมไว้ท้ายเอกสารเสมอ ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมกับการท าวิจัย
และวิทยานิพนธ์ ที่มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นหลายบท แต่ละบทมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน และน าเอกสารอ้างอิงไปไว้
ท้ายเล่ม ดังนั้นจะใช้ค าสั่ง Format bibliography เพื่อรวบรวมบรรณานุกรมที่อ้างอิงจาก EndNote ไว้ที่ไฟล์
เดียว เช่น เก็บไว้ที่ไฟล์ช่ือ Reference  
 1. เปิดไฟล์ Word ที่จัดเนื้อหาแยกตามบทที่ได้แทรก citation ไว้แล้ว เช่น ไฟล์บทที่ 1 บทที่ 2 
รวมทั้งสร้างไฟลเ์อกสารเปล่าส าหรับบรรณานุกรมด้วย 
 2. หลังจากนั้นท าให้เอา Format ออก โดยเลือกแถบเครื่องมือ EndNote X9 -> Convert Citations 
and Bibliography -> Convert to Unformatted Citations ท าทีละไฟล ์
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 3. ท าการบันทกึ โดยใช้ค าสั่ง บันทึกเป็น หรือ Save as และในช่อง Save as type หรือ บันทึกเป็น
ชนิด: ให้เลือกเป็น Rich Text Format (*.ftf) โดยบันทกึทีละไฟล ์หลังจากนั้นปิดไฟล์ทุกไฟล ์
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44 Creating one bibliography from several paper 
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 4. ไปที่โปรแกรม EndNote และเปิด Library ที่ใชใ้นการอ้างอิงนั้น เลือกค าสั่ง Tools > Format 
Paper > Format Paper 
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 5. เลือกไฟล์ที่บันทึกแล้วกดปุ่ม Open 
 6. หลังจากนั้น จะแสดงหน้าจอตรวจสอบเอกสาร แล้วคลิกปุ่ม Scan Next เพื่อเลือกไฟล์เอกสาร
ถัดไปจนครบ รวมทั้งไฟล์บรรณานุกรม 
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45 Creating one bibliography from several paper 
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 7. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิงที่ต้องการใช้งาน ในช่อง Output Style เช่น APA 6th แล้วคลิกที่ 
Format 
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 8. หลังจากนั้น EndNote จะสร้างไฟล์ผลลัพธ์ใหม่ จะมีชือ่เดิมตามด้วยชื่อรูปแบบอ้างอิงที่เลือก เช่น 
บทที่ 1-APA 6th.rtf  
 9. จะปรากฏรายการบรรณานุกรมในไฟล์บรรณานุกรม 
หมำยเหต ุเนือ่งจากค าสั่ง Format paper จะไม่ท างานหากเอกสารน้ันถูก Format มาแล้ว 

 


