
การใช้งานโปรแกรม Endnote เบือ้งต้น

ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ



• Bibliography Software

• Personal Bibliographic Managers (PBM)

• โปรแกรมจดัการบรรณานุกรมและการอ้างอิง

EndNote คืออะไร ? 
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Endnote
Papyrus
ProCite
Reference Manager
RefWorks’ Direct Export Tool

ตวัอย่าง โปรแกรมจดัการบรรณานุกรมและการอ้างอิง

Mendeley
Zotero



รปูแบบของโปรแกรม EndNote

• รปูแบบเดสกท์อ็ป (Desktop) >>หอ้งสมุดใหบ้รกิาร

• รปูแบบเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application)

• รปูแบบโมบายแอปพลิเคชนั (Mobile Application)





ลกัษณะของโปรแกรม EndNote

• จดัเกบ็บรรณานุกรมในรปูฐานขอ้มลูได้
มากกวา่ 30,000 รายการ ต่อ 1 Library
(แต่ละฐานขอ้มลูจะเรยีกวา่ Library และมนีามสกุลเป็น .enl)

• Import ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 
(Library Catalog) และฐานขอ้มลูออนไลน์ต่างๆ ได ้
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ลกัษณะของโปรแกรม EndNote (ต่อ)

• สบืคน้ขอ้มลูภายในฐานขอ้มลู และแกไ้ข/เปลีย่นแปลงขอ้มลู
ในรายการบรรณานุกรมได้

• เลอืกรปูแบบบรรณานุกรม (Styles) ไดม้ากกวา่ 1,000 รปูแบบ 
เชน่  APA, Vancouver เป็นตน้





ลกัษณะของโปรแกรม EndNote (ต่อ)

• เลอืกสรา้งบรรณานุกรม (Reference Types) ไดห้ลายประเภท 
เชน่ หนงัสอื บทความ ปรญิญานิพนธ ์เวบ็ไซต ์เป็นตน้

• สามารถแนบไฟลอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นรายการบรรณานุกรม 
เชน่ PDF, Word, ภาพ เป็นตน้



ขัน้ท่ี1 สรา้งฐานข้อมลู (Library)
Import จาก Library Catalog

Import จาก Online Databases

พิมพข้์อมลูเอง

ขัน้ตอนการใช้โปรแกรม Endnote

ขัน้ท่ี2 น าข้อมูลบรรณานุกรม
เข้าฐานข้อมูล (Library)

ขัน้ท่ี3 น าเสนอข้อมูลบรรณานุกรม
ในโปรแกรม Word



ขัน้ท่ี 1
การสร้างฐานข้อมลู (Library)





เมนู File คลิก New…
1. คลิก New… เม่ือต้องการสร้าง Library ใหม่ 
(คลิก Open Library… เม่ือต้องการเปิด Library ท่ีมีอยู่แล้ว) 

3. ตัง้ช่ือ Library 
เป็นภาษาองักฤษ
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2. เลือกท่ีจดัเกบ็ Library

4. บนัทึก





ส่วนประกอบหลกัของ Library

Groups 
Panel

Reference Panel

Search Panel



แสดงเฉพาะการจดักระท า
ข้อมลูท่ีอยู่ใน Library

แสดงเฉพาะการจดักระท าของ
ข้อมลูในส่วนของการสืบค้น
จากแหล่งออนไลน์

1. Groups Panel: แสดงการจดักระท าของขอ้มลูทีอ่ยูใ่น Library และการสบืคน้ออนไลน์ 

แสดงทัง้การจดักระท าข้อมูล
ท่ีอยู่ใน Library และการ
สืบค้นจากแหล่งออนไลน์

เลือกมมุมองการแสดง
ของส่วน Groups Panel



2. Reference Panel: แสดงขอ้มลูบรรณานุกรมและรายละเอยีดของทรพัยากรต่างๆ 
ตามทีม่กีารคลกิเลอืกใน Group Panel แถบ Reference แสดงขอ้มลู

ประเภททรพัยากร (Reference 
Type) และขอ้มลูในแต่ละ Field
ของแต่ละรายการ

แถบ Preview แสดงรปูแบบ
การเขยีนบรรณานุกรมตามที่
ก าหนดของแต่ละรายการ

แถบ Attach แสดงขอ้มลูเอกสาร
ฉบบัเตม็ในรปู PDF ของแต่ละ
รายการ (ถ้ามี)



ปรบัย้ายมมุมองของ Groups 
Panel และ Reference Panel



3. Search Panel: พืน้ทีส่ าหรบัสบืคน้ขอ้มลู

เลือกสืบค้นรายการได้ตามเขตข้อมลู (Field) ท่ีต้องการ 
เช่น Author, Title, Reference Type เป็นต้น

คลิกเพ่ือแสดง
หรือซ่อนกล่องสืบค้น

*แหล่งท่ีสืบค้นจะเปล่ียนไปตามแหล่งท่ีคลิกเลือกใน Groups Panel 
(แหล่งท่ีคลิกเลือกจะเป็นแถบสีฟ้า)

*กรณีต้องการตรวจสอบข้อมลูซ า้ ท าได้โดยคลิกรายการข้อมูลท่ี
ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ไปท่ีเมนู References – Find Duplicates



ตวัอย่าง Endnote Library





กล่องส าหรบัสืบค้นข้อมลู

จดักลุ่มรายการ
บรรณานุกรม

แหล่งข้อมลูออนไลน์

รปูแบบบรรณานุกรมท่ีใช้  (Style)

แสดงบรรณานุกรม
แก้ไขและดเูอกสารแนบ





> คลิก 1 ครัง้ท่ีรายการใด: แถบ Preview ด้านล่าง จะแสดงบรรณานุกรมของรายการนัน้
> ดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการใด: จะแสดงหน้า Reference ซ่ึงแสดงข้อมลูในแต่ละเขตข้อมลู 

(Field) ของรายการนัน้ ส าหรบัแก้ไขปรบัปรงุข้อมลู และอ่านหรือเพ่ิมเอกสารแนบ

แสดงรายการ
ท่ีอยู่ใน Library

X9





ประเภทของวสัด ุ(Reference Type)

ตวัอย่างหน้า Reference 
ของแต่ละรายการบรรณานุกรม

แสดงข้อมลูในแต่ละเขตข้อมลู (Field) ของรายการ
เช่น Author, Year, Title เป็นต้น

X9



เอกสารแนบ (ถ้ามี)
เช่น PDF รปูภาพ

แถบแสดงเอกสารแนบท่ีเป็น PDF

กรณีแหล่งข้อมลูมีบทคดัย่อ

ตวัอย่างหน้า Reference 
ของแต่ละรายการบรรณานุกรม



1. เลือกรปูแบบหรือ Style การเขียนบรรณานุกรมท่ีต้องการ

การตัง้ค่าเบือ้งต้นก่อนใช้งานครัง้แรก

3. น าเข้า Journal List (กรณีใช้การอ้างอิงรปูแบบ Vancouver)

2. ตัง้ค่าการแสดงผลพืน้ฐาน 





1. เลือกรปูแบบหรือ Style การเขียนบรรณานุกรมท่ีต้องการ
กรณีไม่พบรปูแบบบรรณานุกรมท่ีต้องการใช้งานในกล่อง ให้คลิกท่ี Select Another Style…
เพ่ือเลือกรปูแบบเพ่ิมเติม

1. คลิกเลือก Style ท่ีต้องการ
(เลือกได้ครัง้ละ 1 Style)

2. คลิก Choose





1. คลิกดาวน์โหลด Style ท่ีต้องการ

กรณีต้องการใช้ Style ท่ีส านักหอสมุดกลางจดัท าขึน้

https://lib.swu.ac.th/index.php/services/special-service/endnote
ดาวน์โหลด SWU Style ได้ท่ีเมนู Endnote บนเวบ็ไซตข์องส านักหอสมดุกลาง

https://lib.swu.ac.th/index.php/services/special-service/endnote




กรณีต้องการใช้ Style ท่ีส านักหอสมดุกลางจดัท าขึน้ (ต่อ)

2. Style ท่ีดาวน์โหลดมาจะปรากฏท่ีด้านล่างของหน้าจอ 
ดบัเบ้ิลคลิกท่ี Style เพ่ือน าเข้าโปรแกรม Endnote




ปรากฏหน้าต่างของ Style ท่ีดาวน์โหลดมาในโปรแกรม EndNote

3. ไปท่ีเมนู File > Save as…

กรณีต้องการใช้ Style ท่ีส านักหอสมุดกลางจดัท าขึน้ (ต่อ)





4. ลบค าว่า Copy ออก และคลิก Save

กรณีต้องการใช้ Style ท่ีส านักหอสมุดกลางจดัท าขึน้ (ต่อ)

5. คลิกปิดหน้าต่าง 
เสรจ็ขัน้ตอนการน าเข้า Style



2. ตัง้ค่าการแสดงผลพืน้ฐาน      ท่ีเมนู Edit - Preferences

ก าหนดอกัษร

ก าหนดการน าเขา้ Full Text มาใหอ้ตัโนมตัิ

ก าหนดการแสดง Libraries เมื่อเปิดโปรแกรม

ก าหนดการแสดงขอ้มลูในแต่ละ Column





2.1 Display Fields: ก าหนดการแสดงเขตข้อมลูท่ีต้องการในส่วนของ Reference Panel

1. คลิกเลือกเขตข้อมลู
ท่ีต้องการให้แสดง
ในแต่ละคอลมัน์

กรณีท่ีไม่ต้องการให้
คอลมัน์ใดแสดงข้อมลู 
ให้คลิกเลือก [Do not diplay]

2. คลิก Apply ตามด้วย OK





2.2 Display Font: ก าหนดการแสดงผลอกัษร

2. คลิก Apply ตามด้วย OK

Font ท่ีรองรบัภาษาไทย 
จะมีค าว่า Thai ปรากฏในช่อง Script

1. คลิก Change Font… 
เพ่ือก าหนดชนิดอกัษร รปูแบบ
และขนาด ตามต้องการ
*คลิกเพ่ือก าหนดให้ครบทัง้ 4 พื้นท่ี: 
Library, General, Labels, Search





2.3 Find Full Text: ก าหนดให้น าเข้าเอกสารฉบบัเตม็แบบอตัโนมติัจากแหล่งท่ีไป Import มา    
(หากแหล่งนัน้รองรบัหรืออนุญาต)

2. คลิก Apply ตามด้วย OK

1. คลิก Active





2.4 Libraries: ก าหนดการแสดง Library เม่ือเปิดโปรแกรม Endnote

2. คลิก Apply ตามด้วย OK

1. คลิกเลือกการแสดง 
Library ตามต้องการ

- Open the most recently… 
: เปิด Library ล่าสุด

- Open the specified … : 
เปิด Library ทีเ่ฉพาะเจาะจง
- Prompt to select a library : 

ใหเ้ลอืกวา่จะเปิด Library ใด
- Do nothing : ไมต่อ้งแสดง

Library ใดๆ 



3. น าเข้า Journal List (กรณีใช้การอ้างอิงรปูแบบ Vancouver)
ท่ีเมนู Tools – Open Term Lists

1. ท่ีแถบ Lists
เลือก Journals

2. คลิก Import List

3. คลิกเลือก List
ของวารสารตาม
กลุ่มสาขาวิชา
ท่ีต้องการ จากนัน้
คลิก Open





3. น าเข้า Journal List (กรณีใช้การอ้างอิงรปูแบบ Vancouver)

4. List ของวารสาร
ตามกลุ่มสาขาวิชา
ท่ีได้ Import ไว้
จะแสดงอยู่ใน
แถบ Terms พร้อม
อกัษรย่อ





ขัน้ท่ี 2
การน าข้อมลูบรรณานุกรม
เข้าฐานข้อมลู (Library)

References
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------





การน าข้อมูลบรรณานุกรมเข้าฐานข้อมูล (Library)
ท าได้ 3 วิธี 

• วธิทีี1่ น าเขา้ขอ้มลูบรรณานุกรมจากฐานขอ้มลูทรพัยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุด (Library Catalog)

• วธิทีี2่ น าเขา้ขอ้มลูบรรณานุกรมจากฐานขอ้มลูออนไลน์ 
(Online Databases)

• วธิทีี3่ สรา้งขอ้มลูบรรณานุกรมขึน้เองดว้ยการพมิพ์





>> น าเข้าจากการสืบค้นผา่นเครือ่งมือสืบค้น SWU Discovery

วิธีท่ี1 น าเข้าจากฐานข้อมลู
ทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมดุ (Library Catalog)



สืบค้นข้อมลูท่ีต้องการจากเครื่องสืบค้น SWU Discovery บนหน้าเวบ็ไซตข์องส านักหอสมดุกลาง

https://lib.swu.ac.th

https://lib.swu.ac.th/


แสดงผลการสืบค้น

1. คลิก Export to 
Endnote ส าหรบั
รายการท่ีต้องการ



2. คลิก Export to Endnote

3. คลิก Download

4. ข้อมลูท่ีดาวน์โหลดมาจะปรากฏท่ีด้านล่างของหน้าจอ ดบัเบ้ิลคลิกเพ่ือน าเข้าโปรแกรม Endnote

เข้าสู่หน้ารายการของข้อมลูท่ีต้องการ



5. รายการบรรณานุกรมจะเข้าสู่โปรแกรม Endnote

6. คลิกแถบ Preview เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูตามรปูแบบบรรณานุกรม
ท่ีก าหนดไว้ กรณีต้องการปรบัแก้ไข หรือต้องการแนบ/ดเูอกสารฉบบัเตม็ ให้ด าเนินการ
ท่ีหน้า Reference โดยคลิกท่ีแถบ Reference หรือดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการด้านบน



กรณีต้องการน าเข้าโปรแกรม Endnote พร้อมกนัหลายรายการ

1. คลิกเลือก
รายการท่ี
ต้องการ

2. คลิกเพ่ือ
เลือกจดั
กระท า
ข้อมลู

3. คลิก Export 
to Endnote



7. รายการบรรณานุกรมทกุรายการท่ีเลือกไว้
จะเข้าสู่โปรแกรม Endnote





>> น าเข้าจากการสืบค้นผา่นฐานข้อมลูออนไลน์

วิธีท่ี2 น าเข้าจากฐานข้อมลูออนไลน์ 
(Online Databases)



มองหาค าว่า 

Export / Cite / Citation / Save
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ตวัอย่าง การน าข้อมลูเข้าจากฐานข้อมลู ScienceDirect

1. คลิก Cite

2. เลือก Export citation to RIS 
เพ่ือส่งเข้า Endnote

3. ข้อมลูท่ีดาวน์โหลดมาจะปรากฏท่ีด้านล่างของหน้าจอ ดบัเบ้ิลคลิกเพ่ือน าเข้าโปรแกรม Endnote





4. รายการบรรณานุกรมจะเข้าสู่โปรแกรม Endnote

ตวัอย่าง การน าข้อมลูเข้าจากฐานข้อมลู ScienceDirect (ต่อ)

5. คลิกแถบ Preview เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูตามรปูแบบบรรณานุกรม
ท่ีก าหนดไว้ กรณีต้องการปรบัแก้ไข หรือต้องการแนบ/ดเูอกสารฉบบัเตม็ ให้ด าเนินการ
ท่ีหน้า Reference โดยคลิกท่ีแถบ Reference หรือดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการด้านบน





ท่ีหน้า Reference ของข้อมลู: 
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลู 
2. กรณีท่ีข้อมลูมีเอกสารฉบบัเตม็แต่ไม่สามารถ   
น าเข้าได้อตัโนมติั ให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็
จากแหล่งข้อมลูลงเคร่ือง เพ่ือน ามาแนบไฟลไ์ว้
ท่ีเขตข้อมลู File Attachment

ตวัอย่าง การน าข้อมลูเข้าจากฐานข้อมลู ScienceDirect (ต่อ)
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ตวัอย่าง การน าข้อมลูเข้าจากฐานข้อมลู ScienceDirect (ต่อ)

2. คลิกเพ่ือส่งเข้า Endnote พร้อมกนัหลายรายการ

1. คลิกเลือก
รายการท่ี

ต้องการส่งเข้า
Endnote พร้อม
กนัหลายรายการ

คลิกเพ่ือส่งเฉพาะรายการ
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ตวัอย่าง การน าข้อมลูเข้าจากฐานข้อมลู Proquest Dissertations & Theses Global

1. คลิก Cite
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ตวัอย่าง การน าข้อมลูเข้าจากฐานข้อมลู Proquest Dissertations & Theses Global (ต่อ)

2. เลือก RIS เพ่ือส่งเข้า Endnote
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ตวัอย่าง การน าข้อมลูเข้าจากฐานข้อมลู CINAHL Complete หรือฐานข้อมลูต่างๆ ของ Ebsco Host

คลิก Export





52

ตวัอย่าง การน าข้อมลูเข้าจากฐานข้อมลู CINAHL Complete หรือฐานข้อมลูต่างๆ ของ Ebsco Host (ต่อ)

เลือก RIS เพ่ือส่งเข้า Endnote





กรณีท่ีฐานข้อมลูใดไม่สามารถน าเข้าข้อมลูไปยงั EndNote ได้โดยตรง แต่ให้ท าการบนัทึกข้อมูลลงเคร่ืองก่อน 
หลงัจากท่ีบนัทึกข้อมลูแล้ว ให้ด าเนินการ ดงัน้ี 



กรณีต้องการแนบไฟล ์PDF เอกสารฉบบัเตม็หรือไฟลอ่ื์นๆ

1. คลิกขวาท่ีเขตข้อมลู File Attachment 
เลือก File Attachments - Attach File…

2. เลือกไฟลท่ี์ต้องการ



3. ไฟลจ์ะถกูแนบไว้ในเขตข้อมลู File Attachment

คลิกท่ีแถบไฟล ์PDF เพ่ือดเูอกสารแนบ 
(เฉพาะกรณทีีไ่ฟลแ์นบนัน้เป็นไฟล ์PDF)



กรณีต้องการแนบไฟลร์ปูภาพ (ภาพทีน่ ามาแนบจะตอ้งมคี าอธบิายภาพ (Capture))

1. คลิกขวาท่ีเขตข้อมลู Figure
เลือก Figure - Attach Figure…

2. หลงัจากคลิกเพ่ือน าเข้าไฟล์
ภาพท่ีต้องการแล้ว ภาพจะถกู
แนบในเขตข้อมลู Figure





>> กรณีท่ีไม่สามารถน าเข้าข้อมลูจากแหล่งข้อมลูได้

วิธีท่ี3 สร้างข้อมลูบรรณานุกรมขึน้เองด้วยการพิมพ์





วิธีท่ี3 สร้างข้อมลูบรรณานุกรมขึน้เองด้วยการพิมพ์ท่ีเมนู References
เลือก New Reference

X9

1. สร้างรายการบรรณานุกรม



1. เลือกประเภทวสัด ุ(Reference Type) ท่ีต้องการสร้างข้อมลูบรรณานุกรม

2. กรอกข้อมลูในหน้า Reference

2. กรอกข้อมลูในเขตข้อมลู (Field) ท่ีต้องการใช้งาน 
รวมถึงแนบไฟลท่ี์เก่ียวข้องตามต้องการ



3. หลงักรอกข้อมลูแล้ว คลิก File - Save

4. คลิกปิดหน้า Reference 
เพ่ือกลบัสู่ Library



คลิก Preview เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของรายการบรรณานุกรม 

3. ข้อมลูท่ีสร้างขึน้ด้วยการพิมพจ์ะปรากฏใน Library





*วธิกีารลงรายการอา้งองิในโปรแกรม EndNote ตามรปูแบบ APA SWU หรอื 
Vancouver SWU ดไูดท้ี่

• พมิพข์อ้มลูตามเขตขอ้มลู (Field) ทีเ่ป็นสว่นประกอบของรปูแบบ
การอา้งองิหรอืรายการบรรณานุกรมของทรพัยากรแต่ละประเภท 
(Reference Type) 

• กรอกขอ้มลูอื่นๆ รวมถงึแนบไฟลท์ีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามตอ้งการ

หลกัการพิมพข้์อมลูรายการบรรณานุกรม
ในโปรแกรม Endnote

https://lib.swu.ac.th/index.php/services/special-service/endnote-manual

https://lib.swu.ac.th/index.php/services/special-service/endnote-manual




• ทา้ยขอ้มลูของแต่ละเขตขอ้มลู
1. ตอ้งไมใ่สเ่ครือ่งหมายทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของรปูแบบการอา้งองิ 

เชน่ “ , ”   “ : ”  “ . ” เนื่องจากโปรแกรมจะแสดง
เครือ่งหมายตามรปูแบบการอา้งองิใหอ้ตัโนมตั ิ

2. ตอ้งไมม่กีารเวน้ระยะหรอืมพีืน้ทีว่า่ง (Space) เนื่องจากจะท าให้
การแสดงผลการอา้งองิผดิเพีย้น

การพิมพข้์อมลูรายการบรรณานุกรมในโปรแกรม Endnote (ต่อ)หลกัการพิมพข้์อมลูรายการบรรณานุกรม
ในโปรแกรม Endnote (ต่อ)





• เขตขอ้มลู Author
1. กรณีเป็นคนไทย ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย “ , ” หลงันามสกุล เชน่ นนัทชยั ทองแป้น,
2. กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ใหใ้สช่ือ่ตน้ ชือ่กลาง (ถา้ม)ี นามสกุล ตามล าดบั 
โดยไมต่อ้งใสเ่ครือ่งหมาย “ , ” หลงันามสกุล (หรอืลงตามทีป่รากฏจาก
แหล่งขอ้มลู) 

3. กรณีผูแ้ต่งมากกวา่ 1 คน ใหใ้สช่ือ่ผูแ้ต่งคนละบรรทดั โดยคลกิ Enter 
เพือ่ขึน้บรรทดัใหม่

หลกัการพิมพข้์อมลูรายการบรรณานุกรม
ในโปรแกรม Endnote (ต่อ)



ตวัอย่าง การพิมพข้์อมลูในเขตข้อมลู Author

ผูแ้ต่งคนไทย ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ



Reference Type (ประเภททรพัยากร) = Book

Author (ผูแ้ต่ง) กลัยา วานิชยบ์ญัชา,   
*เฉพาะผูแ้ต่งคนไทย ใส ่“ , ” หลงันามสกุล

Year (ปีทีพ่มิพ)์ 2558

Title (ชือ่เรือ่ง) สถติสิ าหรบังานวจิยั

Edition (ครัง้ทีพ่มิพ)์ พมิพค์รัง้ที่ 9   
*หากเป็นการพมิพค์รัง้ที ่1 ไมต่อ้งระบุ

Place Published (เมอืงทีพ่มิพ)์ กรงุเทพฯ

Publisher (ส านกัพมิพห์รอืผูจ้ดัพมิพ)์ ศนูยห์นงัสอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ตวัอย่าง การลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม Endnote : หนังสือทัว่ไป



ตวัอย่าง การลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม Endnote : บทความวารสาร

Reference Type (ประเภททรพัยากร) = Journal Article

Author (ผูแ้ต่ง) ปรดี ีปลืม้ส าราญ,

Year (ปีทีพ่มิพ)์ 2554

Research Notes (วนั เดอืน) *ภาษาไทย
(เดอืน วนั) *ภาษาองักฤษ 

กรกฎาคม-ธนัวาคม *ถา้มี

Title (ชือ่บทความ) ความสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็

Journal (ชือ่วารสาร) วารสารบรรณศาสตร ์มศว

Volume (ปีที)่ 4

Issue (ฉบบัที)่ 2

Pages (เลขหน้า) 105-109



ตวัอย่าง การลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม Endnote : เวบ็ไซต์

Reference Type (ประเภททรพัยากร) = Web Page
Author (ผูแ้ต่ง) ทบวงมหาวทิยาลยั,

Year (ปีทีพ่มิพ)์ 2544

Title (ชือ่เรือ่ง) ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง มาตรฐานหอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2544

URL สบืคน้จาก http://www.mua.go.th/users/he-
commission/doc/law/ministrylaw/1-31 library standard 
2544.pdf





การจดั Groups ข้อมลูใน Library

• Group : จดักลุ่มขอ้มลูตามหวัขอ้ทีต่อ้งการ

• Group Set : จดักลุ่มขอ้มลูโดยแยกออกเป็นกลุม่ยอ่ยๆ ภายใตก้ลุ่มใหญ่

• Smart Group : ก าหนดใหโ้ปรแกรมดงึขอ้มลูเขา้กลุ่มแบบอตัโนมตัิ
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด เชน่ ดงึขอ้มลูเขา้ตามประเภททรพัยากร
ปีพมิพ ์เป็นตน้





การจดั Groups ข้อมลูใน Library : Group

1. คลิกขวาท่ี My Group
> Create Group

2. ตัง้ช่ือ Group 
ตามต้องการ

ตวัอย่าง 
Group





การจดั Groups ข้อมลูใน Library : Group Set

1. คลิกขวา
ตรงพืน้ท่ี Group 

> Create Group Set
2. ตัง้ช่ือ Group 

Set ตามต้องการ

ตวัอย่าง Group Set

3. สร้าง Group ย่อย
ภายใต้ Group Set 
โดยคลิกขวาท่ีช่ือ

Group Set 
> Create Group 

ท าเช่นเดียวกบัการ
สร้าง Group





การน าข้อมูลไปจดัเกบ็ใน Group
คลิกเลือกรายการท่ีต้องการ คลิกขวา >> Add References To >> Group ท่ีต้องการน าข้อมลูไปจดัเกบ็





การจดั Groups ข้อมลูใน Library : Smart Group

ตวัอย่าง
Smart Group

Article: ก าหนดเงือ่นไขใหโ้ปรแกรมดงึเฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นบทความวารสารมาจดัเก็บ
Book: ก าหนดเงือ่นไขใหโ้ปรแกรมดงึเฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นหนงัสอืมาจดัเกบ็
มากกว่า 2019: ก าหนดเงือ่นไขใหโ้ปรแกรมดงึเฉพาะขอ้มลูตัง้แต่ปีพมิพ ์2019 มาจดัเกบ็





: Smart Group (ต่อ)
1. คลกิขวาตรงพืน้ที ่Group 

> Create Smart Group
2. ตัง้ชือ่ Smart Group และก าหนดเงือ่นไขการจดัเกบ็ตามตอ้งการ และคลกิ Create

ดงัตวัอยา่ง ตอ้งการใหจ้ดัเกบ็ Reference Type ทีเ่ป็น Article

3. ขอ้มลูทีเ่ป็น Article ใน Library จะถกูจดัเกบ็ใน Group ทีส่รา้งขึน้โดยอตัโนมตัิ





ขัน้ท่ี 3
การน าเสนอข้อมลูบรรณานุกรม
ในโปรแกรม Microsoft Word





ตัง้ค่าการแสดงผลพืน้ฐานในโปรแกรม Microsoft Word

1. คลิกแถบเมนู EndnoteX9

2. คลิกเมนู Configure Bibliography

3. เลือกแถบ Layout

ก าหนดการกัน้หน้า-หลงั การยอ่
หน้า ของการแสดงรายการ

บรรณานุกรมทา้ยบท

ก าหนดชนดิและขนาดอกัษร

พมิพช์ือ่หวัขอ้รายการอา้งองิตาม
ตอ้งการ พรอ้มก าหนดอกัษรทีช่อ่ง 

Text Format





การอ้างอิงท าได้ 2 วิธี 

• วิธีท่ี 1 การท าบรรณานุกรมท้ายบท/เล่ม

• วิธีท่ี 2 การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา





วิธีท่ี 1 การท าบรรณานุกรมท้ายบท/เล่ม



1. เลือกรปูแบบ Style ท่ีต้องการ

2. คลิกเลือก
รายการ

บรรณานุกรม
ท่ีต้องการ  (กรณี
ตอ้งการเลอืก

ทัง้หมด กด Ctrl+A)

ขัน้ตอนการท าบรรณานุกรมท้ายบท

3. จากนัน้คลิกขวา เลือก Copy Formatted 



5. คลิกขวาท่ีโปรแกรม Word เลือก
Paste Options > Keep Source Formatting 
รายการบรรณานุกรมจะปรากฏ

4. เปิดโปรแกรม Word





วิธีท่ี 2 การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา

APA

Vancouver



ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา : รปูแบบ APA

1. วางเคอรเ์ซอรเ์มาสห์ลงัต าแหน่ง
ท่ีต้องการแทรกการอ้างอิง

2. คลิกท่ี Go to Endnote
หรือไปท่ีโปรแกรม 

Endnote





4. คลิกเลือกรายการท่ีต้องการน าไปอ้างอิงในเน้ือหา

ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา : รปูแบบ APA (ต่อ)

3.เลือก Style

5. คลิกท่ี Insert Citation



รายการอ้างอิงดงักล่าวจะปรากฏในส่วนของ
รายการบรรณานุกรมท้ายบทให้พร้อมๆ กนัด้วย 

7. รายการบรรณานุกรมท้ายบท

: รปูแบบ APA (ต่อ)ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา

6. รายการอ้างอิงจะแทรกในเน้ือเร่ืองตามต าแหน่งท่ีต้องการ



1. วางเคอรเ์ซอรเ์มาส์
ตรงรายการอ้างอิง

ท่ีต้องการเพ่ิมเลขหน้า
ให้เป็นแถบสีเทา

ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา : รปูแบบ APA (ต่อ)
การเพ่ิมเลขหน้า

2. คลิกขวาเลือก Edit 
Citation(s) และ More… 



4. เลขหน้าปรากฎท่ีอ้างอิงในเน้ือเรื่อง

วิธีการระบเุลขหน้าภาษาไทย 
- น. 5-6

วิธีการระบเุลขหน้าภาษาองักฤษ
- หน้าเดียว       p.1 
- 2 หน้าขึน้ไป  pp. 2-3

การเพ่ิมเลขหน้า (ต่อ)

3. ใส่เลขหน้าในช่อง Pages คลิก OK



การปรบัการอ้างอิงให้แสดงช่ือแต่ง ตามด้วย (ปีพิมพ)์ เช่น นวพร ไชยทองศรี (2549)

ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา : รปูแบบ APA (ต่อ)

1. วางเคอรเ์ซอรเ์มาส์
ตรงรายการอ้างอิง
ท่ีต้องการปรบัแก้

2. คลิกขวาเลือก Edit Citation(s) 
และ Display As: Author(Year) 
จากนัน้ปรบัแก้ตามต้องการ



ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา : รปูแบบ APA (ต่อ)
การอ้างถึงใน /as cited in

1. วางเคอรเ์ซอรเ์มาสต์รงรายการอ้างอิง
ท่ีต้องการ จากนัน้คลิกขวาเลือก   
Edit Citation(s) และ More…

2. ระบขุ้อความท่ีต้องการในช่อง Prefix และคลิก OK



คลิกท่ี Instant Formatting is Off
โดยคลิกให้เป็น Turn Instant

Formatting On

กรณีการแสดงผลการอ้างอิงผิดเพีย้น โดยปรากฏเคร่ืองหมายปีกกา { }



ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา : รปูแบบ Vancouver

1. วางเคอรเ์ซอรเ์มาสห์ลงัต าแหน่ง
ท่ีต้องการแทรกการอ้างอิง

2. คลิกท่ี Go to Endnote
หรือไปท่ีโปรแกรม 

Endnote





ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา

3.เลือก Style

5. คลิกท่ี Insert Citation

: รปูแบบ Vancouver (ต่อ)

4. คลิกเลือกรายการท่ีต้องการน าไปอ้างอิงในเน้ือหา



: รปูแบบ Vancouver (ต่อ)ขัน้ตอนการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา

6. ตวัเลขตามล าดบัการ
อ้างอิงจะแทรกในเน้ือเรือ่ง
ตามต าแหน่งท่ีต้องการ7. รายการอ้างอิงดงักล่าว จะปรากฏในรายการ

อ้างอิงท้ายบท โดยล าดบัตวัเลขการอ้างอิงจะ
ตรงกนักบัด้านบน



การปรบัแก้กรณีใช้รายการอ้างอิง 2 ภาษา

กรณีท่ีใช้การอ้างอิงทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
การแสดงผลของค าหรอืเครือ่งหมายบงัคบัทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของรายการอา้งองิ
จะไมส่ามารถแสดงไดท้ัง้ 2 ภาษา เน่ืองจากโปรแกรมใหเ้ลอืกแสดงผลการอา้งองิ
ไดเ้พยีงภาษาเดยีวเทา่นัน้ เชน่ 

กรณีผูแ้ต่งทีม่หีลายคน 
ภาษาไทย: ใช ้ “และ”  หรอื  “และคนอื่นๆ
ภาษาองักฤษ: ใช ้ “&” หรอื  “& et al.”



*ควรปรบัแก้
เป็นขัน้ตอนสดุทา้ย 
หลงัจากทีจ่ดัท า
รายการอา้งองิ
ทัง้หมดเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ 
หรอืกรณีเป็น
ปรญิญานิพนธ์
ใหป้รบัแก้

เมือ่จะสง่ตวัเลม่
เขา้ระบบ iThesis

1. ท่ีแถบเมนู Endnote ให้คลิกเลือก Style ตามภาษาของรายการท่ีน ามาใช้อ้างอิงมากท่ีสดุ 

วิธีการปรบัแก้ค าให้ตรงตามภาษา

2. คลิกเลือก Instant Formatting is Off (หากเป็น On อยู่ให้เปล่ียนเป็น Off)



ขัน้การแก้ไขเน้ือหาวิธีการปรบัแก้ภาษาท่ีไม่ตรงตามข้อมลูบรรณานุกรม (และ, &) (ต่อ)

ตวัอย่างก่อนการแก้ไข

4. จากนัน้ให้ท าการ Save to cloud* เข้าระบบ iThesis (กรณีจดัท าปริญญานิพนธ)์

วิธีการปรบัแก้ค าให้ตรงตามภาษา (ต่อ)

3. แก้ไขภาษาตามจดุต่างๆ ท่ีต้องการ 
เช่น การแก้ค าในส่วนของผูแ้ต่ง จาก “และ” เป็น “&”   หรือ จาก “และคนอ่ืนๆ” เป็น “et al.” เป็นต้น

ตวัอย่างหลงัการแก้ไข

*หากต้องการปรบัแก้รายการอ้างอิงใดเพ่ิมเติม จะต้องท าการแก้ไขค าให้ตรงตามภาษาดงัขัน้ตอนท่ี 1-3 ใหม่ 
ก่อนบนัทึกผลใหม่อีกครัง้



การส ารองข้อมลู EndNote

กรณีต้องการจดัเกบ็หรือจดัส่ง Library



2. คลิก Next
1. เมนู File เลือก Compressed Library (.enlx) 

ท่ีหน้า Library ในโปรแกรม Endnote



3. เลือกไดรฟ์
ท่ีต้องการจดัเกบ็ 

4. จะตัง้ช่ือใหม่หรือจะใช้ช่ือเดิมกไ็ด้ นามสกลุ
จะเปล่ียนเป็น .enlx จากนัน้คลิก Save





ไฟลจ์ดัเกบ็ Library ของ Endnote
แต่ละ Library จะประกอบด้วย 2 ไฟล์
ได้แก่ ไฟล.์enl และโฟลเดอร ์.Data 

ส าหรบัจดัเกบ็ข้อมลูต่างๆ ของLibrary 

กรณีต้องการจดัเกบ็/จดัส่ง Library 
ให้จดัเกบ็หรือจดัส่งเฉพาะไฟล.์enlx เท่านัน้

ซ่ึงจะรวมข้อมลูต่างๆ ของ Library



Contact Us

asklibrarian@g.swu.ac.th

สอบถามเพ่ิมเติม
นัดหมายอบรม

https://lib.swu.ac.th

ประสานมิตร
ส านกัหอสมุดกลาง มศว
@libswu

@oklib
Oklib(Ongkharak Library, SWU)

องครกัษ์

จดัท ำโดย ศวิพร ชำตปิระสพ และอมัพร ขำวบำง / ปรบัปรงุขอ้มลู กนัยำยน 2564


