
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 301 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา

ศิริเพ็ญ เดโชสวา่ง
ตะวัน ละม้ายแข
ธารริน คงฤทธิ์



โปรแกรมจดัการบรรณนุกรม (Citation Manager)
ไฟล์ทีส่รา้งจากโปรแกรม EndNote มีนามสกลุเป็น .enl (ย่อมาจาก 
EndNote Library) โดยไฟล์นี ้ท าหนา้ที่เปรียบเสมอืนเป็นห้องสมดุ
หรือฐานขอ้มลูทีส่ร้างขึ้นมา สามารถจะค้นหา เรียกดู หรือน าไปใช้ได้ 
โดยจัดเกบ็รายละเอยีดตา่ง ๆ ของ Reference ไว้ได้ ซึ่ง 
Reference ที่สืบค้นจากฐานขอ้มลูตา่ง ๆ มี abstract อยู่ด้วย 
ไฟล์ EndNote สามารถดงึเอา abstract ไปจัดเกบ็ไวก้ับ 
Reference นั้นได้ นอกจากนี ้ส าหรบั EndNote version X9 
นี้สามารถที่จะ attach PDF file ได้ด้วย โดย EndNote จะสร้าง
โฟลเดอรท์ี่มชีื่อวา่ PDF ขึ้นมาให้โดยอตัโนมตั ิเพื่อเอาไวเ้กบ็ PDF 
files



การเปลี่ยนจาก version เก่า เป็น Endnote X9
ต้อง Uninstall Version เก่าเสยีก่อน จากนั้นจึงจะสามารถติดตั้ง Version ใหม่ได้
1 2

3 เลือกโปรแกรม Endnote Version ที่ต้องการ Uninstall

การติดตั้งโปรแกรม



Download โปรแกรม ได้จาก MUIT http://muit.mahidol.ac.th/

อย่าลืมโหลด Key Licensing มารอไวด้ว้ย

Download คู่มือการตดิตัง้โปรแกรม 
http://www.muit.mahidol.ac.th/pdf/licensed_software/install_EndnoteX9-Windows.pdf

http://muit.mahidol.ac.th/
http://www.muit.mahidol.ac.th/pdf/licensed_software/install_EndnoteX9-Windows.pdf


การเริ่มต้นใชโ้ปรแกรม
1. สร้าง Library ใหม่ 2. เปิด Library เดมิทีเ่คยสรา้งไว้



ส่วนประกอบของหน้าโปรแกรม



การสร้างกลุ่มข้อมูลแบบต่างๆ (Group)

1. Group Set
2. Custom Group
3. Smart Group
4. Combine Group 

การสรา้ง Group เพื่อแยกเป็นกลุม่ๆ เป็นการจัดการายการบรรณานกุรมให้
สะดวกยิง่ขึน้ โดย สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกัน
ได้สูงสดุ 5,000 Group ต่อ Library

*** ใช้ในการก าหนดแยก ปี หรือ ชื่อหัวขอ้ ชื่อบท ฯลฯ



1. Group Set

1

2

3



2. Custom Group



3. Smart Group



4. Combine Group



การน าเข้าข้อมูล
1. การพิมพ์ข้อมลูบรรณานุกรมดว้ยตนเอง (ตามไฟล์ทีส่ง่ให้)
2. การน าเข้าข้อมลูบรรณานุกรมจากฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ

http://www.li.mahidol.ac.th/e-databases/
หรือ http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/
เลือกเมนู E-Databases

3. การน าเข้าจาก file PDF

http://www.li.mahidol.ac.th/e-databases/
http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/


การน าเข้าข้อมลู
1. การพิมพ์ข้อมลูบรรณานุกรมดว้ยตนเอง

1. เลือก Reference
2. เลือก New Reference



ก่อนกรอกขอ้มลู ต้องเลือก 
Reference Type ก่อน 

กรอกข้อมลู 
รายละเอยีดให้ครบ
และถูกต้อง



รายละเอยีดทีจ่ าเปน็ตอ้งกรอกลงใน EndNote เช่น

สามารถเขา้ดูรายละเอยีด
การท ารายการ

บรรณานกุรมตามรปูแบบที่
บัณฑิตมหาวิทยาลัย

ก าหนดที่
http://www.li.mahidol.
ac.th/citation-style

http://www.li.mahidol.ac.th/citation-style


รายละเอยีดที่จ าเป็นต้องกรอกลงใน EndNote เช่น

สามารถเขา้ดูรายละเอยีด
การท ารายการ

บรรณานกุรมตามรปูแบบที่
บัณฑิตมหาวิทยาลัย

ก าหนดที่
http://www.li.mahidol.
ac.th/citation-style

http://www.li.mahidol.ac.th/citation-style


การน าเข้าข้อมลู
2. การน าเข้าข้อมลูบรรณานกุรมจากฐานข้อมลูอเิล็กทรอนิกสต์่างๆ
*** แต่ละฐานข้อมลูมกีารน าเขา้รายการบรรณานุกรมทีต่่างกนัขึน้อยู่กับ 

Platform ของแต่ละฐานขอ้มลู ***



1 เลือกบทความทีต่้องการ



2
คลิ๊กที่ชือ่บทความ

3



4 เลือก Ref Manager หรือ RIS จะดาวนโ์หลด 
Reference รายการนั้นๆ อัตโนมัติ



การน าเข้าข้อมลูบรรณานกุรมจาก OPAC และ EDS

http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/

http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/


การน าเข้าข้อมลูบรรณานุกรมจาก OPAC 



download คู่มือที่ link นี้ 
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/sc
reens/Export_Data_Endnote.pdf

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/screens/Export_Data_Endnote.pdf
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หลังจากกด Submit จาก OPAC แล้ว ให้เปดิโปรแกรม Endnote 
1

2



export (2).txt

เลือกไฟลท์ี่เซฟไว ้และก าหนดคา่ จากนั้นกด Import



การน าเข้าข้อมลูบรรณานุกรมจาก EDS 

http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/

http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/


หลังจากคน้ข้อมูลแล้ว กดรูปโฟลเดอร์



กลับไปที่เมนFูolder สีเหลอืงด้านบน  



เลือกรายการที่ตอ้งการ และกด Export



เลือก Direct Export in RIS Format จากนั้น กด SAVE



การน าเข้าข้อมลูบรรณานุกรมจาก PDF File 

ในกรณทีี่มไีฟล ์full text อยู่ในรปูของ PDF สามารถที่จะน าเขา้ไปใสใ่น EndNote Library 
ได้เลย โดยปกตแิล้วใน ** ไฟล์ full text ที่มี DOI ก ากับจะสามารถดึงรายการบรรณานกุรมได้พรอ้มกับ
รายการบรรณานกุรม 

กรณีที่ import เข้าทีละไฟล ์
ไปที่เมน ูFile -> Import -> File 

*** ไฟล์ Full Text ที่มี DOI



ในช่อง Import Option เลือก PDF แล้วกดปุม่ Import หลังจากนั้นรายการทั้งหมดจะ
ถูกน าเขา้ ไปใน EndNote 

ในช่อง Import File ให้กดปุม่ Choose แล้วเลอืกไฟลท์ี่ตอ้งการ 



สามารถสัง่ใหโ้ปรแกรมแทรกไฟล ์PDF ของบทความใหเ้ราโดยอตัโนมตัิ
โดยการ Click ขวา เลือก Find Full Text (เพื่อเก็บ Full Text ไว้ใน reference นั้นๆ)



เมื่อพบ Full Text ที่เป็น PDF โปรแกรมจะแนบไฟลใ์ห้
สามารถ ดูไดโ้ดยเลอืกแถบเมนูชือ่ไฟล์



อาจจะมบีางครัง้ที ่โปรแกรมคน้หาไมพ่บ สามารถแนบไฟล์ PDF , รูปภาพ , 
ตาราง ตามที่ตอ้งการใน Reference นั้นๆ ได้ดว้ยตนเอง

โดยการ เลือก สัญลักษณ ์รูปคลิป๊หนบีกระดาษ 

แล้วเลอืกไฟลท์ี่เกบ็ไว ้ในคอมพวิเตอร ์(คล้ายๆ กับการแนบไฟลใ์น การส่ง Email)



เมื่อเราแนบไฟล์ โปรแกรม Endnote จะสรา้ง Folder ขึ้นมา อัติโนมตั ิที่เปน็
ชื่อเดยีวกบั Library ที่สร้างขึ้นมา เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็ไฟลแ์นบทัง้หมด

ดังนั้นหากตอ้งการเคลือ่นย้าย Library จากเครือ่งหนึ่งไปยังเครือ่งอื่นๆ จะต้อง
copy Folder ชื่อเดยีวกนัไปดว้ยเสมอ

ชื่อของ 
Library ที่เก็บ 
Reference 
ใน Endnote

ชื่อของ Folder ที่เก็บ ไฟล์ต่างๆ



การน าข้อมลูบรรณานุกรมเข้าสู ่โปรแกรม Word



ต้องการแทรกการอา้งองิจดุไหน น าเม้าส์ไปคลิก๊ ณ จุดนั้น

1



2 ไปที่โปรแกรม Endnote เลือกรายการทีต่้องการ



3 ไปที่โปรแกรม WORD เลือก Insert Citation
เลือก Insert Selected Citation(s)



เมื่อแทรก Citation จะได้ Reference ท้ายบทดว้ย



หากต้องการแต่ง Reference ท้ายบท



1

เลือกรายการทีต่อ้งการ

2

เลือก Formatting เป็น Show Only In Bibliography

3



เปลี่ยน Style การอา้งองิ
ตามตอ้งการ



การปรับแต่ง
รายการ

บรรณานุกรม



1

2

3

4

การปรบัแต่งรายการบรรณานุกรม
1. เลือก เมนู Edit
2. เลือก Output Style
3. เลือก Style ที่ต้องการแกไ้ข
4. เลือก Open Style 
Manager
5. แก้ไข แล้ว Save เป็นชื่อใหม่
ที่ต้องการ



Open Style Manager เลือก Edit



ปรับแต่ง ตามที่ต้องการ 
*** ต้องปรับทัง้หมด ที่อยู่ใน

หัวข้อเดยีวกัน
เช่น

Author List ทั้งทีอ่ยูใ่น 
Citation และ 
Bibliography



ตัวอย่าง

ต้องแก้ให้
เหมือนกนัทั้ง 

2 จุด



1 2

3

1. Save As
2. ตั้งชื่อ ตามต้องการ
3. Close Style
4. Close Style 
Manager



เปลี่ยนจาก 
“&”
เป็น
“และ”



*** ก่อนการปริน้หรอื แก้ไข ควร Convert Citations to Plain Text


