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เริม่ตน้การใชโ้ปรแกรม Endnote
o ถา้เป็น Windows XP 

ไปที่  Start -> All Program -> Endnote ->   
Endnote X7

o ถา้เป็น Windows 7,8 ไปที่ Start -> เลือกไอคอน
Endnote X7 

คุณลกัษณะของโปรแกรม Endnote
โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมช่วยในการจดัการเอกสารอา้งอิง จดัการทาง
บรรณานุกรม ( Bibliography or reference) ทั้งการจดัเก็บและการใส่
รายการอา้งอิง (citation)  สาํหรบัการทาํรายงาน  วิทยานิพนธ ์และตน้ฉบบับทความ
วิจยั

โปรแกรม Endnote สามารถทาํงานรว่มกบัโปรแกรม Microsoft Word 
และรวมเอา Template สาํหรบัการเตรียมตน้ฉบบับทความในวารสารตา่งๆ 
ไวจ้าํนวนมาก
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คุณลกัษณะของโปรแกรม Endnote

• ไฟลท์ีส่รา้งจากโปรแกรม Endnote  จะมีนามสกุล .enl
(ย่อมาจาก Endnote Library)

• สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ ของรายการบรรณานุกรม 
(reference)   ไวท้ั้งหมด  รวมทั้ง abstract และ 
attach file ทีเ่ป็น pdf
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เมื่อเปิดใช้งานใหม่  ต้องสร้าง Library   โดยคลิกที่ File  New   แล้วตัง้ชื่อ
ใหม่แทนที่ My Endnote  Library

26/09/59ศศธิร ตณิะมาศ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลยันเรศวร6

เมื่อสร้าง Library ใหม่ จะได้ Library ว่างปรากฎขึน้มา  ซึ่ง Endnote 
X7 จะสามารถจดัหน้าเองได้  ให้ preview ด้านข้าง หรือด้านล่าง
และสามารถ preview ด ูfile pdf ได้

26/09/597

สามารถเลือกแสดงผล preview แบบดา้นลา่งหรอืดา้นขา้งได ้
        โดยคลิกที่ Layout  มุมลา่งขวา
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การแสดงผลแบบ Bottom  และ Bottom Split 

Preview file Full text

Layout  แบบ Bottom 

Layout  แบบ Bottom Split 
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การแสดงผลแบบ Right และ Right Split 
Layout แบบ Right 

Layout แบบ Right Split 

Preview file Full text

การ Set font แสดงผลบน Endnote
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ไปที่  Edit -> Preference -> Display font 
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ส่วนประกอบของโปรแกรม Endnote
เมนูคําสัง่ที่สําคญั

        
        1. เมนูดา้นบน ไดแ้ก่ File (สาํหรบัสรา้งไฟลใ์หม่)

Edit (สาํหรบั Copy , Paste etc)
Reference  (สาํหรบัการสรา้ง reference ใหม่, 
edit reference)
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 2. เมนูคําสัง่ดา้นบนของกล่อง enl
New reference
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Online Search      

Insert citations

Find Full text

Online Search (temporary)

Local  Library Mode

Integrated Library & Online Search Mode 

การใชโ้ปรแกรม Endnote

3.  เมนูดา้นซา้ยของกล่อง enl
ไดแ้ก่ Online Search  
ใชค้น้จากแหล่งขอ้มูลอื่นๆ เช่น ฐานขอ้มูล 
PubMed,  Web of science หรือ 
Library Catalog   เช่น MIT Library 
Catalog , etc.
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เมือ่คลิกแหล่งสืบคน้ภายใต ้Online Search  จะปรากฎ
กรอบสาํหรบัสืบคน้ไปยงัแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

วิธีการใช ้Endnote เพือ่จดัเก็บขอ้มูล Reference  ทําไดห้ลายวิธี  
ดงันี้

1. การนาํเขา้ (Import) จากฐานขอ้มูลออนไลน ์หรือ 
       E-journals  แลว้นาํเขา้สู่โปรแกรม Endnote 
2. การ Import โดยการ save file.txt จากฐานขอ้มูล  เช่น 

Library Catalog ของหอ้งสมุด หรือจากเว็บไซต ์
E-journal ต่างๆ

3. การ Import จากการคน้ Online Search  ภายใน
โปรแกรม Endnote

4. การเพิม่ Reference บนโปรแกรม endnote จากการพมิพ์
ดว้ยตนเอง

วิธีการใชโ้ปรแกรม Endnote
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1. เขา้สู่ฐานขอ้มูลออนไลน ์ ตย. ScienceDirect, One Search 
(EBSCO), Proquest

2. คน้ขอ้มูลดว้ยคําคน้ทีต่อ้งการ  
       เช่น  global warming , disaster , e-commerce

แลว้เลือกผลการคน้ 5-10 รายการ 
3. Export ขอ้มูลเขา้สู่ Endnote ดว้ยคําสัง่ เช่น Export  Citation
        หรือ Download  citation
4. ดบัเบลิคลิกทีไ่ฟล ์. ris หรือ .txt  ขอ้มูลจะถูก download เขา้สู่ 
      endnote
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   การ Import นาํขอ้มูลเขา้ Endnote จากฐานขอ้มูลออนไลน์

26/09/5918

 1.  ค้นจากคาํค้นที่ต้องการ ที่ช่อง Search all fields 
หรือชื่อวารสารที่ Journal of book title

ตวัอย่าง การค้นจากฐานข้อมลู ScienceDirect

1

1.

2.

ศศธิร ตณิะมาศ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลยันเรศวร

2. หรือค้นจาก  Browse Subject  เลือกจาก
Subject  ที่ต้องการ
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3.  

หลงัจากกด Export แล้ว
จะได้ไฟล ์*.RIS

 กดดบัเบิลคลิกที่ไฟล ์
 ข้อมลูจะถกูนําเข้าสู่ 
endnote โดยอตัโนมตัิ 
(สาํหรบั IE หรือ Chrome)

4.  

3. เลือกคาํสัง่ Export 
4. เลือก Export file  ข้อที่มีคาํว่า Endnote 

26/09/5920

1. 
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1.  เลือกรายการบทความที่ต้องการ โดยคลิกที่แฟ้มสีฟ้า
     มีสญัญลกัษณ์ + ท้ายรายการนัน้  ๆเพื่อ add to folder 
     แฟ้มจะถกูเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
2.  จากนัน้คลิกที่                    ด้านบน ของจอ

2. 
ตวัอย่างการค้น One Search EBSCOhost



3. 

4. 

3.  เลือกบทความทีต่อ้งการ Export   ทั้งหมดที ่Select/Deselect all 
หรือเลือกเฉพาะบางรายการ  โดยคลิกทีช่่องสีเ่หลีย่ม         หนา้รายการ

4.    จากนั้นคลิกเลือกคําสัง่ Export 
        ดา้นขวามือ
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5. เลือกรายการขอ้ทีม่ีคําว่า Endnote  
6. จากนั้นคลิก save  
7. ไฟลท์ี ่Export จะถูก download มายงั

เครือ่งดว้ยไฟล ์delivery. RIS  ใหด้บัเบลิ
คลิก ขอ้มูลจะเขา้สู่ Endnote อตัโนมตัิ

5. 

6. 

7. 
26/09/59ศศธิร ตณิะมาศ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลยันเรศวร22

การค้นจากฐานข้อมลู ProQuest
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1. 

1. เลือกบทความทีต่อ้งการ จากนั้นคลิกที่คําสัง่ 
Save to My Research  และ Export/Save หรือ
ส่งออก/บนัทึก

2. เลือกขอ้ทีม่ีคําว่า Endnote 2. 
3.   เมือ่เขา้สู่หนา้จอ ส่งออกแลว้ ใหเ้ลือก 

แสดงผลการสืบคน้RIS เพือ่ไปยงั Endnote 
     จากนั้น  คลิกดาํเนนิการต่อ 
4.   สู่หนา้จอการรอ้งขอเสร็จสมบูรณ ์ไฟลข์อ้มูล  
      จะถูกส่งมายงัเครือ่ง ดว้ยชื่อไฟล์
      ProQuestDocuments.RIS
5.   เมือ่ดบัเบลิคลิกแลว้ ขอ้มูลจะdownload    
     เขา้ Endnote อตัโนมตัิ 

26/09/5924

5. 

3. 

4. 



   การ Import โดยการ save file จากฐานขอ้มูลของหอ้งสมุดต่างๆ
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 ตวัอย่าง เช่น ฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรมหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
(UCTAL) ของ ThaiLIS
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หลงัจากแสดงผลลพัธแ์ลว้ คลิกเลือกรายการที่ Add ทา้ยรายการ
จากนั้นไปคลิกที ่List ดา้นบน

26/09/59ศศธิร ตณิะมาศ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลยันเรศวร27

จากนั้นคลิกเลือก Format ขอ้ทีม่ีคําว่า Endnote และคลิก Export
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จะไดข้อ้มูลเป็น .txt file  ซึ่งจะตอ้งนาํมา Import เขา้สู่ Endnote



1. เปิดโปรแกรม  End-Note และใชค้ําสัง่ file  -> Import -> File
2. ไปที่ Import File: คลิกเลือก directory ที่จดัเก็บ file .txt  
3. ตรงช่อง Import Option: เลือก Endnote Import
9. จากนั้นเลือก Import  จะไดร้ายการบรรณานุกรมที่ตอ้งการ
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2.
3.

4.1.
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กรณีใช ้Web browser Firefox หลงัจากคลิก Submit แลว้ 
ไฟลข์อ้มูล export.txt  จะดาวนโ์หลดเขา้ Endnote ทนัที  โดยคลิก
เลือกเปิดโปรแกรมดว้ย Endnote  แลว้คลิกตกลง

การสืบคน้รายการทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมุดผ่าน One Search
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1.  เมือ่ไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการแลว้ คลิกที ่folder สีฟ้า เพือ่เลือกรายการทีจ่ะ
นาํขอ้มูลออก 
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2. เลือกรายการทีต่อ้งการนาํออก จากนั้นคลิก Export
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3. จากนั้นจะเขา้สู่หนา้จอ Export Manager  เลือกขอ้ทีม่ีคําว่า    
      Endnote แลว้คลิก save จะปรากฏไฟลด์า้นล่าง 
 4.  คลิกทีไ่ฟลด์า้นล่างเพือ่นาํขอ้มูลเขา้ Endnote
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5. เมือ่ขอ้มูลจาก Library catalog นาํเขา้ Endnote แลว้จะแสดงผล
บน Library  ขอ้มูลบางส่วนอาจไม่สมบูรณ ์ตอ้งแกไ้ขขอ้มูลชื่อผูแ้ต่งภาษาไทย
ใหถู้กตอ้ง โดยใส่ , ต่อทา้ยนามสกุล

1.  เลือกแหล่งสืบคน้ภายใต ้Online Search จากไอคอนรูปลูกโลกมีแว่น
ขยายดา้นบน           หรือคลิกกรอบดา้นซา้ย ตรง Online Search  

2. 

วิธีการ Import จากการคน้ Online Search
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1. 

     2. เมือ่คลิกแหล่งสืบคน้จะปรากฎกรอบสําหรบัสืบคน้ไปยงัแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
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3. กรณียงัไม่มีรายการแหล่งสืบคน้ คลิกที่ more แลว้เลือกแหล่งที่ตอ้งการคน้

2.  หากตอ้งการเลือกเพิม่ คลิก more จะ
ปรากฎชื่อแหล่งต่างๆ ใหเ้ลือก

3. 
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4. เมือ่ปรากฏชื่อแหล่งแลว้ เช่น  Web of Science จะปรากฎกรอบสําหรบั
ใส่คําคน้ ใส่คําคน้ลงไป แลว้คลิก Search 
5. หากพบรายการที่คน้ จะปรากฏจํานวนผลการคน้ ใหเ้ลือกจํานวนที่ตอ้งการแลว้
คลิก OK จากนั้นผลลพัธก์ารคน้จะปรากฏที่กรอบ Library

4. 

5. 
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หมายเหตุ  หากสืบคน้ Online Search โดยอยู่ที่สถานะ Integrated 
Library & Online Search Mode ขอ้มูลจะเขา้สู่ Library โดยอตัโนมตัิ
โดยไม่ตอ้งทําการ Copy

6. หากตอ้งการคดัลอกขอ้มูลนาํเขา้สู่ Local Library เลือกไฮไลทร์ายการทีต่อ้งการ 
จากนั้นคลิกที่ ไอคอนลูกศรสีแดงไปทางซา้ย (Copy to Local Library)  ขอ้มูลจาก 
Remote Library จะถูกนาํเขา้ใน Library ของเรา

6. 

1. การแสดงผลอา้งอิงเมือ่ใชง้านครั้งแรก จะเป็นแบบ annotated  หรือแบบแสดง
รายการเป็นบทคดัย่อ หากตอ้งการเปลีย่น ใหค้ลิกที่ drop down list 

2.  เลือก Select Another Style เพือ่เลือกรูปแบบการอา้งอิงอื่นๆ 

1. 
2. 
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การเลือกรูปแบบการอา้งอิง 3. หลงัจากเลือก Select Another style แลว้ ใหเ้ลือกแบบ APA 6th

 รูปแบบการอา้งอิง APA 6th

จะแสดงบน Preview ทีป่รากฏบน 
Library

3. 

4. 
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4. 



วิธีการเพิม่ Reference
1.   จากเมนู File –new reference ดา้นบน เลือก New Reference 

หรือ Ctrl + N

1.

2. คลิกขวาที่รายการ reference  แลว้
เลือกคาํสัง่ New reference

2. 

การเพิม่ Reference เขา้สู่ endnote จากการพมิพด์ว้ยตนเอง
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ก่อนจะเพิม่ Reference  หากยงัอยู่ที่ Online Mode ใหก้ลบัไปที่ Local Library
Mode ที่ไอคอนรูปหนงัสือริมซา้ยสุด

3. เมือ่เปิดกรอบการสรา้ง Reference แลว้ สามารถพมิพร์ายการบรรณานุกรมที่
ตอ้งการลงใน field ต่างๆ ไดเ้อง เช่น Author , Year, Title หรือ ชื่อ
บทความ , ชื่อ Journal ,Volume etc.

3. 
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4. สามารถเพิม่ขอ้มูลอื่นๆ เช่น attach file pdf  ที่เรา download มาเก็บไว้
ที่เครือ่งเราได ้โดยเลือกคําสัง่ที่ Reference -> File Attachments -> Attach File
5. หรือคลิกขวาที่ Reference แลว้เลือก File Attachments -> Attach File

4. 

5. 

การใช ้Endnote ในการเขียน Citation และ Bibliography
มี 2 วิธี

การเขียน Citation และ Bibliography ดว้ย 
โปรแกรม Endnote 

      
1. Copy Formatted จากไฟล ์Reference บน

endnote

2.  Copy citation ไปพรอ้มๆกบั Bibliography 
      ทา้ยเอกสาร
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การ  Copy Formatted จากไฟล ์Reference บน endnote

1. เมือ่ไดข้อ้มูล reference จากแหล่งขอ้มูลต่างๆมาจดัเก็บใน endnote 
library แลว้

2. เลือกรายการทีต่อ้งการ copy รายการอา้งอิง โดยคลิก highlight รายการที่
ตอ้งการ หรือ กด ctrl คา้งเพือ่เลือกหลายรายการ แลว้คลิกขวา เลือก Copy  
Formatted
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3.   เปิดโปรแกรม Microsoft Word และสรา้งไฟลเ์อกสารขึ้นมา
4. คลิกขวา Paste หรือเลือกคําสัง่ Edit แลว้ Paste วาง จะไดร้ายการอา้งอิง

แบบ APA 6th ในเอกสารตามตอ้งการ
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1.
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สามารถใชค้ําสัง่ได ้3 วิธีคือ 1) คําสัง่ Cite While  You Write [CWYW] 
บนเมนูดา้นบน แลว้เลือก  Insert Selected Citation (s) 
2) ใชแ้ป้นคียล์ดั Alt+2   และ  3) ไอคอนลูกศรลงสีแดง

การ Copy citation ไปพรอ้มๆกบั Bibliography 
                                 ทา้ยรายการ

2.

3.
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เมือ่ Insert ciation แลว้ บน MS word  จะปรากฎรายการ Citation
พรอ้มรายการ Bibliography ทา้ยรายการ



การอา้งอิงในเนื้ อหา 

การอา้งอิงทา้ยเนื้ อหา 

ตวัอย่าง การเขียนรายการอา้งอิงในเอกสาร รายงาน
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การอา้งอิงแบบ APA 6th  สามารถเลือกรูปแบบไดจ้าก Select 
Another Style -> Choose A Style

APA 6th Style
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การอา้งอิงรูปแบบต่างๆ

Roberts, E. V. and Jacobs, H. E. (1989). Fiction.  Englewood  
Cliffs, 

New Jersey: Prentice Hall.

วนิดา บาํรงุไทย. (2549). “มุขตลก” หรือ “มุกตลก” ราชบณัฑติยสถาน กบั มตชิน ใครผดิใครถูก? 
                วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร, 3(1),33-42.
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กาญจน์ เรืองมนตรี. (2547). องคป์ระกอบภาวะผูน้าํทีส่่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารและการจัด
               การศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานตามแนวปฏริูปการศึกษา: กรณศีึกษาเขตพื้ นที่
               การศึกษามหาสารคาม. วิทยานิพนธ ์กศ.ด., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณโุลก.

การอา้งอิงแบบ Vancouver

การอา้งอิงแบบ APA 6th

1. Kalirajan KP. Rice production : an econometric analysis. New 
Delhi: Oxford & IBH Pub. Co.; 1990.

2. Qu X, Alvarez PJJ, Li Q. Applications of nanotechnology in water 
and wastewater treatment. Water Research. 2013;47(12):3931-46.

3.   อมรรัตน์ ถนนแก้ว. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเกบ็รักษาข้าวกล้องพันธุส์งัข์หยดเมืองพัทลุง. 
        วารสารมหาวิทยาลยัทกัษิณ. 2554;12(5):145-58.

การใช ้Endnote สาํหรบัเขียนเอกสารอา้งอิงภาษาไทย
1. สรา้ง New Reference แลว้พมิพร์ายการอา้งอิงตาม field  
       ดงัตวัอย่าง จากนั้นกด save แลว้ preview ดูการแสดงผล
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1.

1.



2. การแกไ้ขรูปแบบการเขียนชื่อนามสกุลผูแ้ต่ง สําหรบัภาษาไทย  รวมถงึผูแ้ต่ง
    ต่างชาติที่เขียนเป็นภาษาไทย ตอ้งใส่เครือ่งหมาย , ต่อทา้ยนามสกุลทุกรายการ    

2.
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3. สามารถแกไ้ขรูปแบบไดต้าม format การอา้งอิงของมหาวิทยาลยั หรือตาม
    ที่วารสารกําหนด  เช่น APA 6th  , Vancouver style
    โดยไปที่ Edit -> Output Style -> New Style (กรณียงัไม่มี 

style ที่เราตอ้งการ) หรือ Edit APA 6th เพือ่แกไ้ขตามที่เราตอ้งการ
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3.

4. หลงัจากเขา้สู่ Edit Output Style  แลว้ สามารถ Edit  แกไ้ขรูปแบบที่มี
อยู่แลว้สําหรบัใชเ้อง โดย save file เป็นอีกชื่อ เช่น  APA 6th Thai

5.  สามารถแกไ้ขรูปแบบตามที่เราตอ้งการได ้จากดา้นซา้ย โดยเลือก
Bibliography ->  Template 

4. 

5. 
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6. การแกไ้ขรูปแบบผูแ้ต่งภาษาไทยสําหรบัอา้งอิงในเนื้ อหา  ไปที่หวัขอ้  Citations
แกท้ี่  Author Lists  Author Separators ตรง between ใหล้บ 

        คอมมา (,) ออกแลว้ เคาะ 1 เคาะ ส่วน before last เคาะ 1 แลว้พมิพค์ํา
ว่า และ ลงไป

7. ส่วนอา้งอิงทา้ยเนื้ อหา แกไ้ขที่ Bibliography  Author  Lists     
Author Separators แกไ้ขเช่นเดียวกนักบัอา้งอิงในเนื้ อหา

26/09/5956

เคาะ 1
6.

เคาะ 1 ตามดว้ยและ

7.



8. สําหรบัผูแ้ต่งภาษาไทย 7 คนขึ้นไป ตรง Abbreviated Author List 
ช่องที่มีคําว่า if ใส่เลข 7  และช่องทา้ยใส่เลข 6 ส่วนบรรทดัล่างแกจ้าก et al. 

    เป็น เคาะ 1 เคาะ และตามดว้ย และคณะ
    หมายเหตุ  แกไ้ขใหเ้หมือนกนัทั้งที่ Citation  Author Lists และ
    Bibliography  Author Lists 
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เคาะ 1 ตามดว้ย และคณะ

8.
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เข้าไปโหลดตวัอย่างไฟล ์
https://goo.gl/LDXYRo
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