
 
 
  



 
 

ค ำน ำ 

 EndNote เป็นโปรแกรมที่ใชส้  ำหรบัจดักำรขอ้มลูทำงบรรณำนกุรมที่ไดม้ำจำกกำรสบืคน้แหลง่ขอ้มลูตำ่ง ๆ ไม่

วำ่เป็นฐำนขอ้มลูอำ้งอิงแบบออนไลนต์ำ่งๆ  

กำรสืบคน้ฐำนขอ้มลูอำ้งอิงแบบออนไลนส์ำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนตวัโปรแกรม EndNote เองโดยตรงหรือใชว้ิธี

ถ่ำยโอนขอ้มลูมำลงใน EndNote ก็ได ้ผูใ้ชส้ำมำรถน ำฐำนขอ้มลูอำ้งอิงที่จัดท ำขึน้นัน้มำบนัทึกแหลง่อำ้งอิงเพิ่มเติมได้ 

โดยแหล่งอำ้งอิงนัน้อำจมำจำกหนงัสือ เอกสำรต่ำงๆ แผนภูมิ รูปภำพ เว็บไซต ์ฯลฯ จำกฐำนขอ้มูลที่สรำ้งขึน้สำมำรถ

สืบคน้รำยกำรอำ้งอิง และสำมำรถใชง้ำนควบคู่กับโปรแกรม Word Processor ต่ำงๆ เช่น Microsoft Word ในกำร

จัดท ำรำยงำน ผูใ้ช้สำมำรถเลือกรำยกำรอำ้งอิงจำกฐำนขอ้มูลที่สรำ้งใน EndNote ไปอำ้งอิงและเขียนเป็นรำยกำร

เอกสำรอำ้งอิงไดท้นัที  

ผูใ้ชง้ำน EndNote สำมำรถปรบัปรุงโปรแกรม รำยกำร Online database และ Document Template ตำ่งๆ 

ผำ่นทำงเว็บไซต ์http://www.endnote.com 
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ENDNOTE X7 
 โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมที่ช่วยในกำรจดักำรเก่ียวกบั Reference (เอกสำรอำ้งองิ) ทัง้ในดำ้นกำร
จดัเก็บและกำรใส ่reference (citation) ในรำยงำน (report) วทิยำนิพนธ ์(thesis) และตน้ฉบบับทควำมงำนวจิยั 
(manuscript) ที่ไดท้ัง้จำกกำรสบืคน้จำกแหลง่ขอ้มลูตำ่ง ๆ และกำรบนัทกึเขำ้โปรแกรมดว้ยกำรพิมพ ์สำมำรถใช้
ปรบัเปลีย่นขอ้มลูบรรณำนกุรม ใหเ้ป็นรูปแบบ (style) ตำ่งๆ ไดม้ำกกวำ่ 4,500 รูปแบบ เช่น vancouver, APA เป็นตน้  
 

 สำมำรถท ำงำนรว่มกบัโปรแกรมจดัเก็บเอกสำร เช่น Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 

OpenOffice เพื่อแทรกรำยกำรเอกสำรอำ้งอิงในไฟล ์word 

 

 ไฟลท์ี่สรำ้งจำกโปรแกรม EndNote มีนำมสกลุเป็น .enl (ยอ่มำจำก EndNote Library) โดยไฟลน์ีท้  ำหนำ้ที่
เปรยีบเสมือนเป็นหอ้งสมดุหรอืฐำนขอ้มลูที่สรำ้งขึน้มำ สำมำรถจะคน้หำ เรยีกด ูหรอืน ำไปใชไ้ด ้โดยจดัเก็บรำยละเอยีด
ตำ่งๆ ของ Reference ไวไ้ด ้ซึง่ Reference ทีส่บืคน้จำกฐำนขอ้มลูตำ่งๆ มี abstract อยูด่ว้ย ไฟล ์EndNote สำมำรถ
ดงึเอำ abstract ไปจดัเก็บไวก้บั Reference นัน้ได ้นอกจำกนี ้ส  ำหรบั EndNote version X6 นีส้ำมำรถทีจ่ะ attach 

PDF file ไดด้ว้ย โดย EndNote จะสรำ้งโฟลเดอรท์ี่มีช่ือวำ่ PDF ขึน้มำใหโ้ดยอตัโนมตัิ เพื่อเอำไวเ้ก็บ PDF files 

 

กำรเพิ่มรำยกำรบรรณำนุกรม สำมำรถท ำได ้ดงันี ้

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

เร่ิมต้นการใช้โปรแกรม EndNote 
 เริม่ตนักำรใชง้ำน ใหเ้รยีกโปรแกรมผำ่นไอคอน EndNote 
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จะปรำกฏหนำ้จอ User License Agreement ใหเ้ลอืก I accept the license agreement แลว้กดปุ่ ม Next หลงัจำก
นัน้จะปรำกฏหนำ้ตำ่งแนะน ำ ใหก้ด Next ตอ่ไป 
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การสร้าง Library ใหม่ 
 1. กำรสรำ้ง library ใหม ่ส ำหรบัจดัเก็บ Reference โดยไปท่ีเมน ูFile -> New 

 

  
 

 2. ปรำกฏหนำ้ตำ่ง ใหใ้สช่ื่อไฟล ์Library ทีต่อ้งกำรและเลอืกทีเ่ก็บไฟล ์หลงัจำกนัน้กด Save 

 
 

 

 

ตั้งชื่อไฟล ์
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 3. ปรำกฏหนำ้ตำ่ง ดงัรูปขำ้งลำ่ง 

 
 

ข้อสังเกต  เมื่อสรำ้งไฟล ์enl จะไดโ้ฟลเดอรช่ื์อเดยีวกบัไฟล ์enl ไฟล ์enl และจะตอ้ง copy ไฟลแ์ละโฟลเดอรไ์ปดว้ย 

การเปิด Library ที่สร้างไว้แล้ว 
1. ไปที่เมนู File -> Open Library… 
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 2. เลอืกค ำสั่ง Open Library เพื่อเลอืกไฟลท์ี่ตอ้งกำร และกดปุ่ ม Open 

 

การเพิ่มรายการอ้างอิงเข้าไปในไฟล์ EndNote ดว้ยตนเอง 
 1. คลกิ References -> New Reference  
 

 
 

หรอืคลกิที่ ปุ่ ม  
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 2. จะปรำกฏหนำ้ต่ำง New Reference ให ้คลิกเลือก Reference Type ที่ตรงกับเอกสำรที่ตอ้งกำรจัดเก็บ 
เช่น กรณีที่เป็น หนงัสือหรือ textbook ใหเ้ลือก Reference Type เป็น book หรือหำกเป็น Research Article ไดจ้ำก
วำรสำร ก็เลอืกเป็น Journal Article เป็นตน้ 
 

 
 

 

 3. พิมพข์อ้มลู หรอื copy/paste ลงใน field ที่ถกูตอ้ง 
 

 
 

 4. กรณี Author ถำ้มีหลำยช่ือใหพ้ิมพช่ื์อละ 1 บรรทดั แลว้กด enter ในกรณีภำษำไทยทีเ่ป็นช่ือผูแ้ตง่ หรอืช่ือ

หนว่ยงำน ใหใ้สเ่ครือ่งหมำย, (จลุภำค) ปิดทำ้ย ส ำหรบัหนว่ยงำนท่ีเป็นภำษำองักฤษ ก็ตอ้งใส่เครือ่งหมำย , (จลุภำค) 
เช่นกนั 
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 5. เมื่อพิมพข์อ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิ  ที่มมุบนขวำมือของหนำ้ตำ่ง 
 

 
 

 6. หลงัจำกคลกิ  ที่มมุบนขวำมือของหนำ้ตำ่งโปรแกรมจะถำมย ำ้วำ่ใหบ้นัทกึหรอืไม ่ใหค้ลกิปุ่ ม Yes เพื่อ
บนัทกึขอ้มลู 

 

 

การใส่รายการบรรณานุกรมหนังสือ (Book) 
Author 

▪ ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใส่นามสกุล, (ตามด้วยจุลภาค)  ชื่อต้น ชื่อกลาง 
▪ ผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่เครื่องหมาย , ต่อท้ายนามสกุล ตัวอย่างเช่น ศิลป พีระศรี, (ตามด้วยจุลภาคเพ่ือ

ไม่ให้ระบบกลับนามสกุลมาไว้ก่อนชื่อ) 
▪ กรณีท่ีมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งแต่ละคนแยกคนละบรรทัด โดยการกด Enter เพ่ือขึ้น

บรรทัดใหม่ 
 Year 

▪ ให้ใส่ปีพิมพ์ที่เป็นตัวเลข 4 หลัก เช่น 2016  
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 Title 

▪ ให้ขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วย Capital Letter 
 City 

▪ ให้ใส่ชื่อสถานที่พิมพ์ ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน 
 Publisher 

▪ ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์ ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน 
 Edition 

▪ ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน 

การใส่รายการบรรณานุกรมวารสาร (Journal) 
 Author  

▪ ส าหรับผู้แต่งท่ีเป็นชาวต่างชาติ ให้พิมพ์นามสกุล, (ตามด้วยจุลภาค)  ชื่อต้น ชื่อกลาง 
▪ ผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่เครื่องหมาย , (จุลภาค) ต่อท้ายนามสกุล ตัวอย่างเช่น ศิลป พีระศรี, (ตามด้วย

จุลภาคเพ่ือไม่ให้ระบบกลับนามสกุลมาไว้ก่อนชื่อ) 
▪ ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคล ให้ใส่เครื่องหมาย , (จุลภาค)  ต่อท้ายชื่อ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
▪ ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งแต่ละคนแยกคนละบรรทัด โดยการกด Enter  

เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่ 
▪ หากไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้เว้นว่างในช่องชื่อผู้แต่ง  

 Year   

▪ ให้ใส่ปีที่พิมพ์ เป็นตัวเลข 4 หลัก เช่น 2013 
 Title 

▪ ให้ขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วย Capital Letter 
 Journal 

▪ สามารถใส่ได้ทั้งชื่อเต็มของวารสาร และชื่อย่อของวารสาร 
▪ Volume  ปีที ่
▪ Issue  ฉบับที ่

 Pages   
▪ ใส่เลขหน้าแรก-เลขหน้าสุดท้าย โดยอาจจะใส่เป็นตัวเต็ม เช่น 131-139 หรือ 131-9 
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การใส่รายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 Author 

▪ ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใส่นามสกุล, (ตามด้วยจุลภาค)  ชื่อต้น ชื่อกลาง 
 Year 

▪ ให้ใส่ปีพิมพ์ตามที่ปรากฏ เป็นตัวเลข 4 หลัก เช่น 2005 
 Title 

▪ ให้ขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วย Capital Letter 
 University   

▪ ให้ชื่อมหาวิทยาลัย 
 Degree 

▪ ให้ใส่ชื่อปริญญา 

การแก้ไขรายการอ้างอิง 
 1. ใหด้บัเบิล้คลกิรำยกำรอำ้งอิงที่ตอ้งกำรแกไ้ข 

 2. หลงัจำกแกไ้ขรำยกำรเสรจ็แลว้ใหค้ลกิ   ที่มมุบนขวำมือของหนำ้ตำ่ง และใหค้ลกิปุ่ ม Yes เพื่อบนัทกึ
ขอ้มลูที่มีกำรแกไ้ข 

การแทรกไฟล ์(File Attachments) 
 1. คลกิเมำสข์วำที่ช่อง File Attachments  

 2. จะขึน้ pop up เมน ูใหเ้ลอืก File Attachments -> Attach File 
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 3. จะปรำกฏหนำ้ตำ่ง Select a file to link to the reference เลอืกไฟลท์ี่ตอ้งกำร เช่น ไฟล ์PDF, 

PowerPoint, Word, Excel เป็นตน้ แลว้คลกิปุ่ ม Open 

 

 
 

 4. หลงัจำกนัน้ ตอ้งระบคุ ำอธิบำยภำพในเขตขอ้มลู Caption ทกุครัง้ที่มีกำร Attach Figure เพื่อประโยชนใ์น
กำรสบืคน้ไฟลภ์ำพ 
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การแทรกไฟลภ์าพ (Figure)  
 ทกุรำยกำร จะมี field File Attachments Figure และ Caption ไวส้  ำหรบัแทรกภำพ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 1. คลกิเมำสข์วำที่ช่อง Figure  

 

 

 2. จะขึน้หนำ้ตำ่ง Attach Figure ใหก้ดปุ่ ม Choose File 
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 3. จะปรำกฏหนำ้ตำ่ง Attach Figure เลอืกไฟลท์ี่ตอ้งกำร โดยกดปุ่ ม Choose File แลว้คลกิปุ่ ม OK 

 

 
 

 4. จำกนัน้ตอ้งระบคุ ำอธิบำยภำพในเขตขอ้มลู Caption ทกุครัง้ที่มีกำร Attach Figure เพื่อประโยชนใ์นกำร
สบืคน้ไฟลภ์ำพ 
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การ Import รายการจาก WebPAC ของ Innopac 
 หอสมดุที่ใช ้WebPAC ของ Innopac ในประเทศไทยมีหลำยแหง่ เช่น ส ำนกัหอสมดุกลำง มหำวทิยำลยั
ศิลปำกร (http://www.opac.lib.su.ac.th/)   ศนูยว์ิทยทรพัยำกร จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
(http://www.car.chula.ac.th/)   ส ำนกัวิทยบรกิำร มหำวิทยำลยัขอนแก่น (http://kkulib.kku.ac.th/)     
ส  ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่(http://search.lib.cmu.ac.th/) เป็นตน้ 

 กำร Import รำยกำรจำก WebPAC ของส ำนกัหอสมดุกลำง มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

 1. เขำ้ไปท่ี http://www.opac.lib.ac.th/ จะปรำกฏหนำ้จอดงัรูปขำ้งลำ่ง 

 
 

 2. ใสค่  ำคน้ท่ีตอ้งกำรในช่อง เช่น ใสค่  ำวำ่ “architecture design” 

 3. กดปุ่ ม   จะปรำกฏหนำ้จอ ผลกำรสบืคน้ดงัรูปขำ้งลำ่ง 

 4. ใหค้ลกิใน   รำยกำรท่ีตอ้งกำร 

 

ใส่ค ำคน้ทีต่้องกำร 
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 5. คลกิปุ่ ม  เพื่อจดัเก็บรำยกำรท่ีเลอืก หรอืคลกิปุ่ ม เลอืกรำยกำรทกุ
รำยกำรในหนำ้นัน้ 

 

 
 

 6. หลงัจำกใหค้ลกิปุ่ ม เพื่อแสดงรำยกำรท่ีไดเ้ลือกไว ้

 

 

 7. จะปรำกฏหนำ้จอ ดงัรูปขำ้งลำ่ง ใหค้ลกิ   

คลิกเพื่อจัดเกบ็รำยกำรที่เลอืก 
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 8.  หลงัจำกนัน้ จะปรำกฏรำยกำรท่ีเลอืกไว ้และท ำตำมขัน้ตอนดงันี ้
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▪ ให้คลิกท่ี End-Note/RefWorks ในคอลัมน์ Format of List 
▪ ให้คลิกท่ี Local Disk ในคอลัมน์ Send List To 

▪ กดปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บไฟล์ 
 9. ไปท่ีโปรแกรม EndNote เลอืกเมน ูFile -> Import -> File 

 

 
 

 10. ปรำกฏหนำ้ตำ่ง Import File ใหค้ลกิปุ่ ม Choose ที่ช่อง Import File 
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 11. ในช่อง Import Option ใหเ้ลอืก INNOPAC  

 

 
 

 ในกรณีที่ไมม่ี Filters ช่ือ INNOPAC ใหเ้ลอืก Other Filters.. 
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 จะปรำกฏหนำ้ตำ่งใหม ่ใหเ้ลอืก INNOPAC และกดปุ่ ม Choose 

 

 
 

 11. หลงัจำกนัน้ กดปุ่ ม Import โปรแกรม EndNote จะน ำขอ้มลูเขำ้ 
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หมำยเหตุ หำกไมม่ี Filter ช่ือ INNOPAC ในโปรแกรม EndNote ตอ้งเขำ้ไปดำวนโ์หลดที่ 

http://endnote.com/downloads/filters 

 

หลกัจำกทีเ่ขำ้หนำ้เว็บดง้กลำ่วแลว้ ให ้

1. แล้วคลิกท่ี  เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ filters.zip  

2. ขยายไฟล์ INNOPAC.enf   ออกมา 
3. double click ไฟล์ชื่อ INNOPAC.enf  โปรแกรม EndNote ขึ้นมา เพ่ือท าการติดตั้ง 
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4. ที่โปรแกรม EndNote คลิกท่ีเมนู File แล้วเลือก Save As… 

 

5. ตั้งชื่อ Filter ว่า INNOPAC และกดปุ่ม Save 

 

6. หลังจากปิด filter นี้ โดยไปท่ีเมนู File คลิกท่ี Close Filter 
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การ Import ข้อมูลจาก ONE Search @Silpakorn University 
 ONE Search Service เป็นโปรแกรมส ำหรบักำรสบืคน้ฐำนขอ้มลู  เพียงพิมพค์ ำคน้แค ่1 ครัง้ สำมำรถสบืคน้

ขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูที่ สกอ. บอกรบัใหห้อสมดุมหำวิทยำลยัทั่วประเทศ ไดแ้ก่  

1) ABI/INFORM Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชา
จ านวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ านวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 
8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา , 
ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, 
ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและ
เทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอ่ืน ๆ 

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

3) IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering 
and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 
12,000 ชื่อ 

4) ProQuest Dissertation & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และ
แอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและ
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) Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 
9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 

7) American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จาก
วารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และ
รูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 

8) Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุม
สาขาวิชาจ านวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ านวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็ม
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มากกว่า 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, สัตววิทยาและสาขาอ่ืน ๆ 

9) Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็น
ทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและ
สาระสังเขปจากจ านวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสาร
มากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ
เทคโนโลยีใหม่  

10) Education Research Complete เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือส าหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่
สูงขึ้น และความช านาญพิเศษทางการศึกษาท้ังหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการ
ทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 
รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่อง
อีกเกือบ 500 รายการ 

11) H.W. Wilson (12 Subjects) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุก
สาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, 
Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General 
Interest,Biological & Agricultural Science 

12) Emerald Management (EM92) เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ 
การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ 

13) ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของ
ส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน 

14) Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลชั้นน าระดับโลก เพ่ืองานวิจัยที่มี
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ 
CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication 
Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอ่ืน 
ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือการท างานวิจัย และเป็นข้อมูลในการ
อ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจ านวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูล
ฉบับเต็มจากวารสารจ านวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 CMMC รวบรวม
ค าศัพท์ด้านการสื่อสารจ านวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่ เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC 
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ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจ านวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูล
บรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดส าหรับผู้เขียนใน
ฐานข้อมูล 

 

 1. เปิดไฟล ์enl ที่ตอ้งกำรน ำขอ้มลูเขำ้ และเปิด Web Browser แลว้ไปท่ี http://www.lib.su.ac.th/  
 

 
 

 2. คลกิที่ ONE Search Service เพื่อท ำกำรสอบคืนฐำนขอ้มลู 
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 3. ใสค่  ำคน้ท่ีตอ้งกำร เช่น ตอ้งกำรสบืคน้ ค ำวำ่ “Architecture and technology” แลว้คลกิปุ่ ม   

 

 

 4. จะปรำกฏผลกำรสบืคน้ดงัภำพ 

  

  



หน้า 25 
 

EndNote X7  ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ 

 5. เลอืกรำยกำรท่ีตอ้งกำร ใหค้ลกิที่  เพื่อจดัเก็บไวใ้นโฟลเดอร ์

 

 6. เมื่อตอ้งกำรน ำเอกสำรที่เลอืกสง่เขำ้ EndNote ใหค้ลกิที่  จะปรำกฏหนำ้จอดงัภำพ 
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 7. หลงัจำกนัน้ คลกิที่  เพื่อน ำขอ้มลูเขำ้ EndNote 

 

 8. หลงัจำกนัน้ ใหเ้ลอืก เอ็กซพ์อรต์โดยตรงในรูปแบบ RIS (เช่น CITAVI, EasyBib, EndNote, ProCite, 

Reference Manager หรือ Zotero) เพื่อน ำขอ้มลูเขำ้ EndNote และกดปุ่ม  

 

 9. หลงัจำกกดปุ่ ม บนัทกึ แลว้จะไดไ้ฟล ์ช่ือ delivery.RIS ท ำกำร import ขอ้มลูเขำ้ EndNote  
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▪ หากใช้ Internet Explorer ในการสืบค้นข้อมูล เมื่อ Download เสร็จแล้ว จะท าการ 
Import เข้า EndNote ให้ 

▪ หากใช้ Google Chrome ในการสืบค้นข้อมูล จะต้องท าการ Import เข้าไปเอง โดยไปท่ี
มนู File เลือก Import และ File หลังจากนั้น ปรากฏหน้าต่าง Import File ให้เลือกไฟล์ที่
ต้องการ และช่อง Import Option เลือก Reference Manager (RIS) แล้วกดปุ่ม Import 
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การ Export รายการบรรณานุกรม 
1. โปรแกรม EndNote เลือกเมนู File -> Export 

 

 
 

2. ปรากฏหน้าต่าง Export File Name ให้ตั้งชื่อไฟล์ พร้อมระบุที่จัดเก็บ 
 

 
 

3. ในช่อง Save as type .ให้เลอืกเป็น Rich Text Format (*.rtf) 
 

 
 

4. ในช่อง Output style เลือก APA 6th และกดปุ่ม Save 
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Custom Group 
 ปกติใน Library หนึง่ๆ จะมีอยู ่3 Groups คือ  
 

 
 

1. All References จะแสดงรายการทั้งหมดที่มีอยู่ใน Library 
2. Unfiled จะมีรายการที่มี่ใน custom group. 
3. Trash จะเก็บรายการที่ถูกลบจาก library ซึ่งจะไม่ถูกลบทิ้งจนกว่าสั่ง Empty Trash 

 

 เรำสำมำรถสรำ้ง Group เพิ่มไดเ้อง โดยสำมำรถสรำ้ง Custom Group และ Smart Group รวมกนัไดส้งูสดุ 

5,000 Group ตอ่ Library 
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การสร้าง Custom Group 
 1. เลอืกรำยกำรท่ีตอ้งกำรจดักลุม่ขอ้มลู 

 2. คลกิที่ Groups เลอืก Add References To เลอืก Create Custom Group 

 

 
 

 3. เปลีย่นช่ือ Group ให ้double click ที่ New Group และระบช่ืุอกลุม่ขอ้มลูยอ่ยที่ตอ้งกำร  
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การสร้าง Smart Group 
 เป็นกำรสรำ้ง Group โดยใชก้ำรสบืคน้ ใหไ้ด ้group ตำ่งทีเ่รำตอ้งกำร 

 1. ไปท่ีเมน ูGroup -> Create Smart Group 

 

 
 

 2. จะปรำกฏหนำ้ตำ่ง ช่ือ Smart Group 

 

 
 

 3. ใสช่ื่อที่ตอ้งกำร ในช่อง Smart Group Name  
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 4. เลอืกเขตขอ้มลูที่ตอ้งกำร 
 

 
 

 5. พิมพค์ ำคน้ท่ีตอ้งกำร แลว้คลกิ Create เช่นตอ้งกำร group หนงัสอืจดัพิมพปี์ใน 2000 

 

 
 

 6. หลงัจำกนัน้จะปรำกฏ Smart Group ขึน้ ช่ือ New Smart Group 
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การสร้าง Group Set 
 สำมำรถสรำ้ง Group Set ไดส้งูสดุ 5,000 Group ตอ่หนึง่ library 

 

 1. ไปท่ีเมน ูGroup -> Create Group Set 
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 2. ตัง้ช่ือ Group Set 

 

การแทรก Citation ในไฟล์ Microsoft Word (Cite while you write) 
 เป็นกำรท ำงำนระหวำ่ง Microsoft Word และ EndNote โดยมีวิธีกำรแทรกดงันี ้
วิธีกำรที่ 1 

1. ในโปรแกรม Microsoft Word .ให้.คลิกแถบ EndNote X7 คลิก Insert Citation 
 

 
 

 

 

 
 

  

ตัง้ช่ือ Group Set 
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 2. จะปรำกฏหนำ้ตำ่ง ช่ือ EndNote X7 Find & Insert My References 

 3. พิมพค์ ำคน้ใน และกดปุ่ ม Find 

 

 
 

 4. เลอืกรำยกำรท่ีตอ้งกำร และกดปุ่ ม Insert 

วธีิกำรที่ 2 

 1. ที่โปรแกรม EndNote ใหเ้ลอืกรำยกำรท่ีตอ้งกำร กรณีที่ตอ้งกำรเลอืกรำยกำรหลำยรำยกำรท่ีไมต่ิดกนั ใหก้ด

ปุ่ ม Ctrl และคลิกเมำสร์ำยกำรที่ตอ้งกำร หรือตอ้งกำรเลือกรำยกำรหลำยรำยกำรที่ติดกนัใหค้ลิกเมำสร์ำยกำรแรก ใหข้ึน้

แถบส ีหรอืจำกนัน้ใหก้ดปุ่ ม Shift และคลกิเมำสร์ำยกำรสดุทำ้ย 

 2. ให้คลิกไอคอน  (ที่โปรแกรม EndNote) เพื่อท ำกำรแทรกรำยกำรลงใน Microsoft Word 

 

 
 

 

พมิพค์ ำค้นที่

ต้องกำร 
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การแก้ไข Citation ในไฟล์ Microsoft Word 
 Reference ที่แทรกไว้ใน Microsoft Word จะไม่สำมำรถแก้ไขได้โดยตรงจะแก้ไขผ่ำนโปรแกรม 
EndNote โดยมีวิธีกำรด้งนี้ 

1. คลิกแถบ EndNote X7 คลิก Edit & Manage Citation(s)  
 

 
 

 2. จะปรำกฏหน้ำต่ำงช่ือ EndNote X7 Edit & Manage Citations แสดงรำยกำร citation ที่แทรกไว้ใน

เอกสำร Word 

 3. กดปุ่ ม Edit Reference เพื่อแกไ้ขรำยกำรผำ่นโปรแกรม EndNote 
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 4. หลงัจำกทีแ่กไ้ขรำยกำรเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดปุ่ ม   
 

 
 

 5. โปรแกรม EndNote จะถำมวำ่ตอ้งกำรบนัทกึหรอืไม ่ใหก้ดปุ่ ม Yes เพื่อบนัทกึรำยกำร 

 

  
 

การลบ Citation ที่แทรกไว้แล้ว ในไฟล์ Microsoft Word 
 1. คลกิที่ EndNote X7 และคลกิ Edit & Manage Citation(s) แสดงรำยกำร citation ที่แทรกไว ้ 
  

คลิกทีปุ่่ม X เพือ่ปิดรำยกำร 
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 2. เลือก Remove Citation ในรำยกำรท่ีตอ้งกำรลบ 

 

 

การเปลี่ยนรูปแบบ (Style) การแสดงรายการอ้างอิง 
 1. ในโปรแกรม Microsoft Word คลกิแถบ EndNote X7 เลอืก Output Style 

 

 
 

 2.  คลกิเลอืกรูปแบบรำยกำรอำ้งอิงที่ตอ้งกำร 

 

 

การใส่ Figure  
 1. เปิดไฟล ์Word ที่ตอ้งกำรจะแทรกรูปภำพ 

  

 

 

OutPut Style 
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 2. คลกิแถบ EndNote X7 เลอืก Insert Citation 

 

 
 

 3. ใหเ้ลอืก Insert Figure 

 
 4. พิมพค์ ำคน้แลว้คลกิ Find 

 

 
 

 5.  เลอืกรำยกำรอำ้งอิง และคลกิ Insert 

 

  

 

ใส่ค ำคน้ลงในช่องนี ้
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การแปลงเป็น Pain Text 
 หำกน ำไฟล ์Word ที่มใีส ่Reference จำก EndNote ไปใชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ี่ไมม่ีโปรแกรม EndNote 

จะท ำใหไ้มส่ำมำรถเห็น Reference จงึจะตอ้งน ำ Code ออกก่อน 

 1. คลกิที่แถบ EndNote X7 และคลกิ Convert Citations and Bibliography-> Convert to Plain Text 

 

 
 

 

 2. หลงัจำกนัน้ โปรแกรม Microsoft Word จะสรำ้งไฟลใ์หมข่ึน้มำ เป็นไฟลท์ี่ไมม่ี Code แลว้บนัทกึไฟลน์ีเ้พื่อ
น ำไปใชง้ำน 

Creating one bibliography from several paper 
 โดยปกติ EndNote จะสร้ำงบรรณำนุกรมไว้ท้ำยเอกสำรเสมอ ดังนั้นจึงไม่เหมำะสมกับกำรท ำวิจัยและ

วิทยำนิพนธ ์ท่ีมีเนือ้หำแบง่ออกเป็นหลำยบท แตล่ะบทมีเนือ้หำที่ตอ่เนื่องกนั และน ำเอกสำรอำ้งอิงไปไวท้ำ้ยเลม่ ดงันัน้จะ

ใชค้  ำสั่ง Format bibliography เพื่อรวบรวมบรรณำนุกรมที่อำ้งอิงจำก EndNote ไวท้ี่ไฟลเ์ดียว เช่น เก็บไวท้ี่ไฟลช่ื์อ 
Reference  

 1. เปิดไฟล ์Word ที่จดัเนือ้หำแยกตำมบทที่ไดแ้ทรก citation ไวแ้ลว้ เช่น ไฟลบ์ทที่ 1 บทที่ 2 รวมทัง้สรำ้งไฟล์

เอกสำรเปลำ่ส ำหรบับรรณำนกุรมดว้ย 

 2. หลังจำกนั้นท ำใหเ้อำ Format ออก โดยเลือกแถบเครื่องมือ EndNote X7 -> Convert Citations and 

Bibliography -> Convert to Unformatted Citations ท ำทีละไฟล ์
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 3. ท ำกำรบนัทกึ โดยใชค้  ำสั่ง บนัทกึเป็น หรอื Save as และในช่อง Save as type หรอื บนัทกึเป็นชนิด: ให้

เลอืกเป็น Rich Text Format (*.ftf) โดยบนัทกึทีละไฟล ์หลงัจำกนัน้ปิดไฟลท์กุไฟล ์
 

 
 

 4. ไปท่ีโปรแกรม EndNote และเปิด Library ที่ใชใ้นกำรอำ้งอิงนัน้ เลอืกค ำสั่ง Tools > Format Paper > 

Format Paper 
 

 
 

 5. เลอืกไฟลท์ี่บนัทกึแลว้กดปุ่ ม Open 

 6. หลงัจำกนัน้ จะแสดงหนำ้จอตรวจสอบเอกสำร แลว้คลกิปุ่ ม Scan Next เพื่อเลอืกไฟลเ์อกสำรถดัไปจนครบ 

รวมทัง้ไฟลบ์รรณำนกุรม 
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 7. เลอืกรูปแบบรำยกำรอำ้งอิงทีต่อ้งกำรใชง้ำน ในช่อง Output Style เช่น APA 6th แลว้คลกิที่ Format 

 

 
 8. หลงัจำกนัน้ EndNote จะสรำ้งไฟลผ์ลลพัธใ์หม ่จะมช่ืีอเดมิตำมดว้ยช่ือรูปแบบอำ้งองิที่เลอืก เช่น บทที่ 1-

APA 6th.rtf  

 9. จะปรำกฏรำยกำรบรรณำนกุรมในไฟลบ์รรณำนกุรม 

หมำยเหตุ เนื่องจำกค ำสั่ง Format paper จะไมท่ ำงำนหำกเอกสำรนัน้ถกู Format มำแลว้ 

 

 

 


