
การนําขอมูลบรรณานุกรมจากโปรแกรม Word เขาโปรแกรม EndNote 

 

1. copy ขอมูลบรรณานุกรม (ท่ีมีอยูแลว) ลงไฟล Word (ไฟลใหม) และ save เปนไฟล Plain Text (.txt) 

 

 



2. ใชเครื่องมือ ¶  (the backward P) 

 

3. พิมพ %T(เวนวรรค) หนาชื่อรายการบรรณานุกรม และ Enter เวนบรรทัดระหวางขอมูลบรรณานุกรมแต

ละรายการ (ดังตัวอยาง) 

 



 

4. Save and close 

5. เปดโปรแกรม Endnote สราง Library (หรือเปด Library ท่ีมีอยูแลว) 

 

 

 



ตัวอยาง library 

 

6. เลือกเมนู Edit >> Import Filters >> Open Filter Manager 

\  

 



 เลือก EndNote Import Filter และคลิก Edit 

\  

 เลือกแถบ Record Layout และเลือกท่ี “Blank line separates records” 

 



 เลือกแถบ Reference Type ตรง By Default Reference as เลือกประเภทของทรัพยากรท่ีจะ

นําเขามาในโปรแกรมมากท่ีสุด เชน เลือก Book  

 

 

 กดปดหนาตางเมนู Edit และคลิก Yes 

 



จะปรากฏหนาจอใหตั้งชื่อ Filter ใหม และคลิก Save 

 

จะปรากฏ Filter ท่ีตั้งไว โดยมีเครื่องหมายถูกอยูดานหนา และกดปดหนาตางอีกครั้ง 

 

 



7. เลือกเมนู File >> Import >> File 

 

  

          เลือก Filter ท่ีตั้งไวตรง Import option 

 



เลือก Thai (Winter-874) ตรง Text Translation และเลือกไฟลบรรณานุกรม .txt เขามา 

 

รายการบรรณานุกรมท้ังหมดจะเขามาอยูในโปรแกรม EndNote *แตจะอยูในชองของชื่อเรื่องตองนํามาแกไข

ขอมูลอีกครั้ง 

 



วิธีการแกไขขอมูลรายการบรรณานุกรม 

 ดับเบิ้ลคลิกรายการบรรณานุกรมท่ีตองการแกไข 

 

ตัวอยางหลังแกไขขอมูลรายการบรรณานุกรม 

 



 เลือกไฟล >> Save เม่ือแกไขขอมูลเสร็จแลว และปดหนาตาง Refererce 

 

ตัวอยางหนาแสดงผลเม่ือแกไขรายการบรรณานุกรมเรียบรอยแลว 

 

 



ตัวอยางรูปแบบการแกไข ลงรายการบรรณานุกรมในโปรแกรม EndNote 

การพิมพขอมูล 

1.  ผูแตง 

 -  ปภาดา, นอยคํายาง 

 -  หากมีมากกวา 1 คน ใหพิมพบรรทัดละชื่อ 

 -  หากมีมากกวา 3 คน ใหพิมพแค 4 ชื่อเทานั้น 

           -  กรณีผูแตงเปนหนวยงานท่ีมีท้ังหนวยงานเล็กและหนวยงานใหญ ใหพิมพหนวยงานเล็ก ค่ันดวย 

              เครื่องหมาย“,” แลวตามดวยหนวยงานใหญ 

2.  ทายขอมูลตองไมมีเครื่องหมายใดๆ หรือเวนวรรค 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โครงสรางขอมลูบรรณานุกรมสําหรับทรัพยากรแตละประเภท 

> Book (หนังสือท่ัวไป)                                                                         

           Author (ชื่อผูแตง)       =  อรชร, คิดดี           

  Year (ปพิมพ)     =  2552         

  Title (ชื่อหนังสือ)   =  การแตงสวน                

   Place Published (สถานท่ีพิมพ)  =  กรุงเทพฯ                  

  Publisher (สํานักพิมพ)   =  อัมรินทร                   

  Edition (ครั้งท่ีพิมพ)     =   พิมพครั้งท่ี 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



> Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่อง) 

 Author (ชื่อผูแตง)   =   อรชร, คิดดี            

 Year (ปพิมพ)     =     2552         

 Title (ชื่อบทความ/ชื่อเรื่อง)  = รามเกียรติ์  

 Book Title (ชื่อหนังสือ)   =   สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน 

 Editor (ชื่อบรรณาธิการ)   = สมชาย, ใจกลา 

 Volume (เลมท่ีอาง)   =   7  

 Page (หนาท่ีอาง)   =  9-15  

 Edition (ครั้งท่ีพิมพ)    =  พิมพครั้งท่ี 3                   

 Place Published (สถานท่ีพิมพ)  =  กรุงเทพฯ                  

 Publisher (สํานักพิมพ)   =  อัมรินทร     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 > Journal Article (บทความวารสาร)   

 Author   (ชื่อผูแตง)   =     ปรีชา, จารณ         

 Year ป, วัน เดือน (ภาษาไทย)  = 2552, 29 มีนาคม          

  ป, เดือน วัน (ภาษาอังกฤษ)      =   2016, August 29   

 Title (ชื่อบทความ)       =   วัยรุนไทยกับการใชอินเทอรเน็ต      

 Journal   (ชื่อวารสาร)   =    โดมทัศน           

 Volume (ปท่ี)      =   5            

 Issue     (ฉบับท่ี)   =         2               

 Pages    (เลขหนา)     =   45-32      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



> Electronic Article (บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส)  

 Author (ชื่อผูแตง)    =   ปรีชา, จารณ         

 Year    ป, วัน เดือน (ภาษาไทย) = 2552, 29 มีนาคม          

     ป, เดือน วัน(ภาษาอังกฤษ)   =   2016, August 29  

 Title (ชื่อบทความ)       =   วัยรุนไทยกับการใชอินเทอรเน็ต     

 Journal  (ชื่อวารสาร)   =   โดมทัศน            

 Volume   (ปท่ี)     =         5             

 Issue (ฉบับท่ี)       =    2               

 Pages  (เลขหนา     =   45-32                                                        

   Date Accessed         =  วันเดือนป ท่ีสืบคน       

 (หากเปนภาษาอังกฤษ ใชเดือน วัน, ป)  เชน  29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009            

 URL     =  ท่ีอยูของขอมูลบนเว็บไซต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

> Thesis (ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ)  

        Author (ชื่อผูแตง)     =  พรพรรณ, ลีลาวดี                         

 Year (ปพิมพ)     =  2552                                             

 Title (ชื่อเรื่อง)   =  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของวัยรุน  

 Place Published (สถานท่ีพิมพ)    =  กรุงเทพฯ                  

 University (มหาวิทยาลัย)  =  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                           

 Thesis Type (ชื่อปริญญาบัตร วิชาเอก) =  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  

 Research Notes   =  ถายเอกสาร หรือ อัดสําเนา   

 

 



> Web page (ขอมูลจากเว็บไซต) และหนังสือ/ปริญญานิพนธอิเล็กทรอนิกส                                                                               

         นอกจากขอมูลรายการบรรณานุกรมตางๆ (ดูตามการพิมพขอมูลตามโครงสรางขอมูลบรรณานุกรม

สําหรับทรัพยากรแตละประเภท ขางตน) และจะตองเพ่ิม  

Access Date =  วันเดือนป ท่ีสืบคน  (หากเปนภาษาอังกฤษ ใชเดือน วัน, ป)  

    เชน  29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009            

URL  =  ท่ีอยูของวัสดุบนเว็บไซต  เชน  http://lib.swu.ac.th/news/san71.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

  
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

งานบริการชวยคนควา ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุดกลาง มศว  / พฤษภาคม 2561 


