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สารบญั 
 หน้า 

การตดิตัง้และการเปิดโปรแกรม (Installing & Opening Endnote X8)  

- ขัน้ตอนกำรตดิตัง้โปรแกรม EndNote X8  1 

- วิธีกำรแก้ไขกำรติดตัง้โปรแกรม EndNote X8 เมื่อพบปัญหำกำรติดตัง้ในสว่น Explore Helper 6 

- กำรเรียกเปิดโปรแกรม EndNote X8 8 
  
การสร้างและ การตัง้ค่า EndNote Library (Creating EndNote Library & Library Preferences)  
คลังเกบ็ข้อมูลอ้างอิง (EndNote Library) 9 

- กำรสร้ำงคลงัเก็บข้อมลูใหม ่(New EndNote Library) 9 

- กำรเปิดคลงัเก็บข้อมลูที่มีอยูเ่ดิม (Existing library) 10 

การตัง้ค่าคลังข้อมูล (EndNote Library)  และ การจัดวางต าแหน่งรูปแบบของหน้าจอ (Layout) 11 

- กำรตัง้คำ่คลงัข้อมลู หรือ (EndNote Library) 11 

- กำรเปลีย่นกำรแสดงรูปแบบตวัอกัษร (Display fonts) 12 

- กำรจดัวำงต ำแหนง่รูปแบบของหน้ำจอ Library (Layout View) 13 

- กำรปรับแปลีย่นรูปแบบแสดงบนหน้ำจอในแบบตำ่งๆ 14 

  
การสร้าง Group (Creating Group)  
การจัดการข้อมูลอ้างอิงใน EndNote Library ด้วยการสร้างกลุ่มของข้อมูล ( Creating Group)  16 

- วิธีกำรสร้ำง Group Set 16 

- กำรสร้ำงหมวดหมู ่หรือกำรจดักลุม่ข้อมลูยอ่ย (Subgroups) 17 

 กำรสร้ำงกลุม่ข้อมลูประเภท Custom Group 17 

 กำรแก้ไขช่ือกลุม่ข้อมลู (Rename Group) หรือลบกลุม่ข้อมลู (Delete Group) 

ประเภท Custom Group 

18 

 กำรสร้ำงกลุม่ข้อมลูประเภท Smart Group 19 

 กำรแก้ไขช่ือกลุม่ข้อมลู (Rename Group) หรือลบกลุม่ข้อมลู (Delete Group) 

ประเภท Smart Group 

20 
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 หน้า 

 กำรสร้ำงกลุม่ข้อมลูประเภท Combine Group 21 

 กำรแก้ไขช่ือกลุม่ข้อมลู (Rename Group) หรือลบกลุม่ข้อมลู (Delete Group) 

ประเภท Combine Group 

22 

  
การน าข้อมูลอ้างอิงเข้าใน EndNote Library (Data Entry)  

- กำรปอ้นข้อมลูเข้ำด้วยกำรพิมพ์ด้วยมือ (Manual Entry) 23 

- กำรน ำข้อมลูเข้ำโดยตรงจำกฐำนข้อมลูออนไลน์ (Direct Export) 36 

- กำรน ำเข้ำข้อมลูจำกไฟล์เอกสำร Full text  ในรูปแบบไฟล์ PDF  (Importing PDF Files) 40 

- กำรน ำเข้ำไฟล์ข้อมลูรำยกำรเอกสำรอ้ำงองิ (Importing Reference Data 43 

  
การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (Creating Bibliographic Style)  
การน าข้อมูลอ้างองิที่จัดเก็บใน EndNote Library มาสร้างตามรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography 
Style) 

45 

- กำรสร้ำงรูปแบบบรรณำนกุรมอยำ่งเดียว ( Independence Bibliography)  45 

- กำรสร้ำงรูปแบบบรรณำนกุรม (Bibliography) และกำรสร้ำงรูปแบบอ้ำงองิในเนือ้หำ (citation in text) 
ไปพร้อมกนั ในเอกสำรต้นฉบบั โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

47 

o วิธีที่ 1 เร่ิมต้นกำรแทรกรำยกำรอ้ำงองิจำกโปรแกรม Microsoft Word 47 

o วิธีที่ 2 เร่ิมต้นกำรแทรกจำกโปรแกรม Endnote  49 

o วิธีที่ 3 ท ำกำรแทรกรำยกำรอ้ำงองิด้วยค ำสัง่ที่แท็บ EndNote X8 Add-in บนโปรแกรม 

Microsoft Word 

51 

o กำรแทรกเลขหน้ำที่อ้ำงอิง (Cite Page) 56 

o กำรแทรกรูปภำพ (Insert Figure) 58 

o กำรลบรำยกำรรูปภำพท่ีแทรกออกจำกไฟล์งำนต้นฉบบัใน Microsoft Word 60 

o กำรแก้ไข กำรแทรกรำยกำรอ้ำงองิเพิ่ม หรือ กำรลบรำยกำรอ้ำงอิงที่แทรกผิดรำยกำร 61 

o กำรเปลีย่นกำรแสดงรูปแบบกำรอ้ำงองิ (citation) และ รูปแบบบรรณำนกุรม (Bibliography)  62 
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 หน้า 

- กำรสร้ำงรูปแบบบรรณำนกุรม (Bibliography) และพร้อมกำรสร้ำงรูปแบบอ้ำงอิงในเนือ้หำ (citation in 
text) ในเอกสำรต้นฉบบั โดยใช้บนโปรแกรม Microsoft Power Point 

63 

o กำรแทรกรำยกำรอ้ำงอิง (Citation) ในเนือ้หำข้อมลูกำรน ำเสนอ 63 

o กำรแทรกรำยกำรสว่นกำรอ้ำงอิง (Reference) 67 

o กำรแก้ไข กำรแทรกรำยกำรอ้ำงองิเพิ่ม หรือ กำรลบรำยกำรท่ีอ้ำงองิทัง้ Citation และ 

Reference (s) ที่แทรกผิดรำยกำรบน Microsoft Power Point 

70 

  
การส ารองข้อมูลรูปแบบ Compressed Library  

- กำรสร้ำงไฟล์ Compressed Library 71 
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การตดิตัง้และการเปิดโปรแกรม (Installing & Opening Endnote X8) 

การติดตัง้โปรแกรม EndNote X8 ส าหรับระบบปฎิบตักิาร Window  

เวอร์ชัน่ของระบบปฎิบตัิกำร Window ที่รองรับกบั EndNote X8 ได้แก่ Window 7, Window 8,  Window 8.1 และ Window 10 

Word Processer Software ที่รองรับกบั EndNote X8 ได้แก่ Microsoft Word 2007, 2010*, 2013* และ 2016* 

* ส ำหรับ 32-bit และ 64-bit 

 

ขัน้ตอนการติดตัง้โปรแกรม EndNote X8 มีดังนี ้

1.คลกิที่ช่ือไฟล์โปรแกรม ENX8Inst ส ำหรับไฟล์กำรติดประเภทท่ีมีไฟล์ Lincense.dat ซึง่ใช้ส ำหรับจดัเก็บ Product Key มำ

พร้อมกนัด้วย 

 

หรือแบบไมไ่ฟล์ License.dat 

 

2. คลกิที่ปุ่ ม Next 
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3. หำกติดตัง้แบบที่ไมม่ีไฟล์ License.dat ให้พิมพ์ Product Key ในช่อง I have a product key หรือ หำกเป็นกำรติดตัง้แบบมี

ไฟล์ License.dat มำพร้อมกนัด้วย Product Key จะถกูใสใ่ห้โดยอตัโนมตัิ 

 

4. พิมพ์ช่ือผู้ขอใช้โปรแกรมในช่อง Your Name : และพิมพ์ช่ือหนว่ยงำนผู้จดัซือ้โปรแกรมในช่อง Your Organization: จำกนัน้

คลกิที่ปุ่ ม  Next  
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5. คลกิที่ปุ่ ม Next 

 

6. เลอืกที่ I accept the license agreement จำกนัน้คลกิที่ปุ่ ม Next 
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7. เลอืกรูปแบบกำรตดิตัง้โปรแกรมกำรท ำงำนของ EndNote 

Typical คือ กำรติดตัง้ทกุโปรแกรมกำรท ำงำนของ EndNote ทัง้หมด จำกนัน้คลกิปุ่ ม Next 

*แนะน ำให้เลอืกกำรติดตัง้ด้วยรูปแบบนี ้

 

Custom คือ เลอืกกำรติดตัง้เฉพำะโปรแกรมกำรท ำงำนของ EndNote ที่ต้องกำรเทำ่นัน้ จำกนัน้คลกิปุ่ ม Next 
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8. เลอืก Drive ที่ใช้จดัเก็บโปรแกรม EndNote ที่ปุ่ ม Browse จำกนัน้คลกิ Next 

 

9. ข้อควำมยืนยนักำรติดตัง้โปรแกรม EndNote เสร็จสมบรูณ์ พร้อมใช้งำน 
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วิธีการแก้ไขการติดตัง้โปรแกรม EndNote X8 เมื่อพบปัญหาการติดตัง้ในส่วน Explore Helper ท าให้หน้าจอการ

ติดตัง้ค้างเป็นเวลานาน มีขัน้ตอนดังนี ้

1. เร่ิมติดตัง้โปรแกรม EndNote ใหมอ่ีกครัง้โดย คลกิที่ไฟล์ ENX8Inst เมื่อมำถึงหน้ำตำ่งทีใ่ห้เลอืกติดตัง้โปรแกรมแบบ Typical 

Install หรือ Custom Install ให้เลอืกติดตัง้แบบ Custom Install 
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2. เมื่อปรำกฏหน้ำตำ่งที่ให้เลอืกกำรท ำงำนของโปรแกรม (Features) ใดบ้ำงทีต้่องกำรตดิตัง้ จะสงัเกตไุด้วำ่จะมชี่องสีเ่หลีย่มให้

เรำติก๊เพื่อเลอืกติดตัง้ ให้ไลเ่รียงลงมำถงึเกือบสดุหน้ำจอ ดใูห้แนน่ใจวำ่ Install Direct Export Helper ต้องไมถ่กูเลอืกหรือติก๊ไว้ 

หรือ ไมเ่ลอืกเพื่อกำรติดตัง้ feature นี ้

 

หลงัจำกนัน้ ให้กำรติดตัง้โปรแกรม EndNote ด ำเนินกำรไปจนเสร็จสิน้กระบวนกำรเช่นปกติ 

เมื่อตดิตัง้เสร็จสิน้แล้วให้ไปท่ี Drive C เลอืก Program files หรือ Program files (x86) ส ำหรับ Window 10 เลอืก EndNote X8 

หรือ C:\Program Files\EndNote X8 จำกนัน้ให้ น ำ ไฟล์ risxtd.exe ที่อยูใ่น Program files หรือ Program files (x86) เลอืก 

Folder Common Files เลอืก Folder RISxtd และ copy file Risweb 32 c]t Risxtd32.dll ไปวำงไว้ที่Folder EndNote X8 

C:\Program Files\EndNote X8 
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การเรียกเปิดโปรแกรม EndNote X8 

1. คลกิที่ปุ่ ม Start ของ Windows คลกิที่ All Program และคลกิทีโ่ปรแกรม EndNote  

ส าหรับ Window 10 
 

 
 

ส าหรับ Window 7 
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คลังเก็บข้อมูลอ้างอิง (EndNote Library) 

EndNote Library คือ สว่นท่ีใช้ในกำรจดัเก็บข้อมลูอ้ำงอิง หรือ คลงัเก็บข้อมลูอ้ำงองิ รวมทัง้ไฟล์ อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกบั

รำยกำรอ้ำงอิง 

การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ (New EndNote Library) 

1. คลกิที่เมน ูFile และคลกิเลอืก New... 

2.พิมพ์ตัง้ช่ือคลงัข้อมลูใหม ่ในชอ่ง File Name เช่น My Publications, My Papers หรือ My Thesis เป็นต้น 

3. เลอืกไดร์ฟ (drive) ที่ใช้ในกำรจดัเก็บข้อมลู โดยแนะน ำให้จดัเก็บในไดร์ฟส ำหรับจดัเก็บข้อมลู เชน่ Drive D เป็นต้น ไมค่วร

จดัเก็บข้อมลูไว้ในไดร์ฟเดียวกนักบัไดร์ฟท่ีใช้เก็บโปรแกรมตำ่งๆ 

4. คลกิที่ปุ่ ม save เพื่อบนัทกึข้อมลูในกำรตัง้ช่ือคลงัจดัเก็บข้อมลู 
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การเปิดคลังเก็บข้อมูลที่มีอยู่เดิม (Existing library) 

1.คลกิที่เมน ูFile และคลกิเลอืก Open Library  

2. เลอืกไดร์ฟ (drive) ที่ใช้ในกำรจดัเก็บข้อมลู 

3. คลกิเลอืก Library ที่ต้องกำร ซึง่เป็นช่ือไฟล์ประเภท EndNote Library หรือ *.enl เขน่ My Paper.enl 

4. คลกิที่ปุ่ ม Open เพื่อเปิดคลงัข้อมลูที่เลอืก 
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การตัง้ค่าคลังข้อมูล (EndNote Library)  และ การจัดวางต าแหน่งรูปแบบของหน้าจอ (Layout) 

คลังข้อมูล หรือ (EndNote Library) สำมำรถเลอืกตัง้คำ่รูปแบบกำรเปิดได้หลำยรูปแบบซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิที่เมน ูEdit และคลกิเลอืก Preferences 

2. คลกิเลอืกที่ Libraries จำกหน้ำตำ่ง EndNote Preferences  

3. คลกิที่รำยกำรค ำสัง่กำรเปิดคลงัข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 Open the most recently used library หมำยถงึ เมื่อเปิดโปรแกรม EndNote ให้เปิดคลงัข้อมลูที่เปิดใช้งำนลำ่สดุ 

3.2 Open the specified libraries หมำยถึง เมื่อเปิดโปรแกรม EndNote ให้เปิดตำมช่ือคลงัข้อมลูที่ได้ช่ือระบไุว้ 

3.3 Prompt to select a library หมำยถึง เมื่อเปิดโปรแกรม EndNote ให้สำมำรถเลอืกเปิดช่ือคลงัตำมทีต้่องกำร  

3.4 Do nothing ไมต้่องเปิดคลงัข้อมลูใด 

4. คลกิที่ปุ่ ม OK จำกนัน้คลกิที่ปุ่ ม Apply 
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 การเปลี่ยนการแสดงรูปแบบตัวอกัษร (Display fonts) 

1. คลกิที่เมน ูEdit และคลกิที่ Preferences 

2. คลกิเลอืกที่ Display Fonts จำกหน้ำตำ่ง EndNote Preferences 

3. คลกิเลอืกแท็บที่ต้องกำรเปลีย่นแปลงกำรแสดงรูปแบบตวัอกัษร โดยสำมำรถเลอืกเปลีย่นแปลงได้ทัง้สีส่ว่นคือ แท็บ 

Library,  แท็บ General, แท็บ Labels และ แท็บ Search  ให้เลอืกที่ละแท็บ 

4. คลกิที่ปุ่ ม Change font… 

5. เลอืกรูปแบบตวัอกัษร ขนำดตวัอกัษรจำกหน้ำตำ่ง Font 

6. ดใูนรำยกำรของ Script วำ่รูปแบบตวัอกัษรท่ีเลอืก รองรับกบัภำษำที่ต้องกำรใช้หรือไม ่และสำมำรถแสดงรูปแบบของ

ภำษำทีถ่กูต้อง เช่น ภำษำไทย (Thai)  

7. คลกิที่ปุ่ ม OK 

8. คลกิที่ปุ่ ม Apply และคลกิที่ปุ่ ม OK อีกครัง้  
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การจัดวางต าแหน่งรูปแบบของหน้าจอ Library (Layout View) 

ต าแหน่งรูปแบบหน้าจอ Library ประกอบด้วย 4 สว่นหลกัดงันี ้

1. หน้ำ My Library หรือ เรียกวำ่สว่น Group Panel เป็นสว่นแสดงจ ำนวนรำยกำรข้อมลูอ้ำงอิงทัง้หมด แสดงกลุม่

ข้อมลู (My Groups) หรือ แสดงจ ำนวนข้อมลูตำมกลุม่ข้อมลูเป็นต้น  

2. สว่นแสดงรำยละเอียดของข้อมลูตำมเขตข้อมลูที่ตัง้คำ่กำรแสดงไว้ 

3. สว่นแสดงรำยละเอียดทัง้หมด หรือ Reference Panel โดยรำยละเอียดข้อมลูคือ แท็บ Reference แสดงตวัอยำ่ง

รูปแบบบรรณำนกุรมคือแท็บ Preview และ แสดงไฟล์เอกสำร PDF คือ แท็บ Attached PDFs  

4. ปุ่ ม Layout คลกิเพื่อปรับเปลีย่นต ำแหนง่กำรจดัวำงสว่นตำ่งๆบนหน้ำจอ Library โดยสำมำรถปรับเปลีย่นสว่น 

Reference Panel ให้มำอยูด้่ำนลำ่งเลอืก Bottom หรือหำกต้องกำรแยกแท็บยอ่ยตำ่งๆด้วยเลอืกที ่Bottom- Split  
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การปรับแปลี่ยนรูปแบบแสดงบนหน้าจอในแบบต่างๆ 

1. Group Panel อยูท่ำงซ้ำย และ สว่น Reference Panel ให้อยูท่ำงขวำและ แยกแท็บยอ่ยออกจำกกนั เลอืก Right-

Split 

 

 

2. Group Panel อยูท่ำงซ้ำย และ สว่น Reference Panel อยูต่ ำแหนง่ด้ำนลำ่งของหน้ำจอ 
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3. Group Panel อยูท่ำงซ้ำย และ สว่น Reference Panel อยูต่ ำแหนง่ด้ำนลำ่งของหน้ำจอและแยกแท็บยอ่ยออกจำก

กนั 

 

 

4. ปิดแสดงสว่น Groups Panel และ Reference Panel  
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การจัดการข้อมูลอ้างอิงใน EndNote Library ด้วยการสร้างกลุ่มของข้อมูล ( Creating Group)  

Group สำมำรถจดัแบง่ออกได้เป็นประเภทแยกตำมลกัษณะกำรสร้ำงได้ 2 ประเภทหลกั คือ 

1. Group Set 

2. Groups 

การสร้าง Group Set คือ กำรจดัแบง่กลุม่ของข้อมลูออกเป็นกลุม่ใหญ่ หรือ ตำมวตัปุระสงค์ในกำรใช้ เช่น จดัแบง่

ตำมหวัข้องำนวจิยั เช่น Health Promotion หรือ Euthanasia หรือ  บริหำรกำรศกึษำ เป็นต้น หรือ อำจแบง่ตำม

ลกัษณะของงำน เช่น บทควำมวจิยั วิทยำนิพนธ์ หรือ รำยงำนกำรวิจยั เป็นต้น ซึง่อำจมำประยกุต์ใช้แทนกำรสร้ำง 

Library ที่ต้องสร้ำงหลำย Library เพื่อแยกเอกสำรอ้ำงอิงตำมหวัข้อกำรวจิยั  

วีธีการสร้าง Group Set 

1. คลกิที่เมน ุGroup และเลกิ Create Group set หรือ น ำเมำส์มำวำ่งที่ค ำวำ่ My Groups ทำงซ้ำยมือของหน้ำจอ 

จำกนัน้คลกิเมำส์ขวำ และเลอืก Create Group Set 

2. ตัง้ช่ือ Group Set เช่น My paper, My Thesis เป็นต้น 
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การสร้างหมวดหมู่ หรือ การจัดกลุ่มข้อมูลย่อย (Subgroups)  

คือ กำรจดัแบง่ข้อมลูให้เป็นระบบตำมหมวดหมูอ่อกเป็นกลุม่ข้อมลูยอ่ย (Subgroups)  เพื่อควำมสะดวกในเรียกดู

ข้อมลู หรือ กำรน ำข้อมลูไปใช้ โดยกำรจดัหมวดหมู ่หรือกลุม่ข้อมลูยอ่ย สำมำรถแบง่ออกตำมลกัษณะกำรสร้ำงได้

เป็น 3 รูปแบบ 

1. Custom Group คือ กลุม่ข้อมลูที่ผู้ใช้สำมำรถออกแบบและสร้ำงพือ่จดัเก็บข้อมลูตำมควำมต้องกำรเฉพำะ

ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ใช้ 

2. Smart Group คือ กลุม่ข้อมลูทีส่ร้ำงขึน้ด้วยกำรใช้หลกักำรสบืค้นจำกข้อมลูอ้ำงอิงใน Library  โดยผู้ใช้

สำมำรถออกแบบกลุม่ข้อมลูแยกตำมเขตข้อมลู (filed) และจะจดัเก็บข้อมลูแยกไปตำมกลุม่ที่ได้สร้ำงไว้

อตัโนมตัิ เมื่อมีกำรเพิ่ม หรือ แก้ไขข้อมลูในครำวตอ่ไป ตวัอยำ่งเชน่ กลุม่ข้อมลูวำรสำร กลุม่ข้อมลูผู้แตง่ 

หรือ กลุม่ข้อมลูแยกตำมปีที่พิมพ์ เป็นต้น 

3. Combination Group คือ กำรน ำข้อมลุใน Custom Group และ/หรือ Smart Group มำรวมเข้ำด้วยกนัโดย

กำรก ำหนดเง่ือนไขกำรรวมผสมข้อมลูด้วย AND OR NOT เพื่อสร้ำงเป็นกลุม่ข้อมลูใหม ่โดย 

การสร้างกลุ่มข้อมูลประเภท Custom Group  

1. คลกิที่เมน ูGroups และคลกิเลอืก Create Group 

2. ตัง้ช่ือกลุม่ข้อมลู เช่น Euthanasia หรือ พืชสวน หรือ โรคติดเชือ้ เป็นต้น โดยหน้ำช่ือกลุม่จะปรำกฏ

เป็นรูปโฟลเดอร์สมีว่งบนสฟีำ้ 
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การแก้ไขชื่อกลุ่มข้อมูล (Rename Group) หรือ ลบกลุ่มข้อมูล (Delete Group) ประเภท Custom Group 

1. คลกิเมำส์ขวำที่ช่ือกลุม่ข้อมลูที่ต้องกำรเปลีย่นช่ือ หรือลบกลุม่ข้อมลู 

2. คลกิที ่Rename Group หำกต้องกำรเปลีย่นช่ือกลุม่ หรือ คลกิที่ Delete Group เมื่อต้องกำรลบกลุม่ข้อมลู 
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การสร้างกลุ่มข้อมูลประเภท Smart Group 

1. คลกิที่เมน ูGroup และคลกิเลอืก Smart Group 

2. ตัง้ช่ือกลุม่ข้อมลูเช่น Journals / วำรสำร เป็นต้น โดยหน้ำช่ือกลุม่จะปรำกฏเป็นรูปโฟลเดอร์สเีหลอืงพร้อมรูปแวน่

ขยำย 

3. เลอืกเขตข้อมลูที่ต้องกำรสบืค้น เช่น ต้องกำรสร้ำงกลุม่ข้อมลูเฉพำะสิง่พิมพ์ประเภทวำรสำรให้เลอืก Reference 

Type เป็นต้น 

4. พิมพ์ค ำทีใ่ช้เพื่อสบืค้นข้อมลู เชน่ เมื่อเลอืกเขตข้อมลูจำกข้อ 2 แล้ว ต้องกำรรวบรวมเอกสำรประเภทวำรสำรให้มำอยู่

ในกลุม่ Journals /วำรสำร ให้พิมพ์ค ำวำ่ journal  

5. เลอืก Operators ได้แก่ And Or Not เพื่อสร้ำงเงือนไขในกำรสบิค้น หำกมีค ำค้นมำกกวำ่ หนึง่ค ำค้น 

6. คลกิที่ปุ่ ม Create  
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การแก้ไขชื่อกลุ่มข้อมูล (Rename Group) หรือ ลบกลุ่มข้อมูล (Delete Group) ประเภท Smart group 

1. คลกิเมำส์ขวำที่ช่ือกลุม่ข้อมลูที่ต้องต้องเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นแปลงกำรตัง้คำ่ หรือ ลบกลุม่ข้อมลู 

2. คลกิที ่Rename Group หำกต้องกำรเปลีย่นช่ือกลุม่ หรือ คลกิที่ Edit Group เมื่อต้องกำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขหรือ

กำรตัง้ตำ่ตำ่งๆ หรือ คลกิที่ Delete Group เมื่อต้องกำรลบกลุม่ข้อมลู 
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การสร้างกลุ่มข้อมูลประเภท Combine Group  

1. คลกิที่เมน ูGroups และคลกิเลอืก Create From Groups… 

 

2. ตัง้ช่ือกลุม่ข้อมลูเช่น drying research article เป็นต้น  

3. เลอืกกลุม่ (group) ที่ต้องกำรผสมข้อมลูจำกรำยกำรช่ือกลุม่ข้อมลู 

4. เลอืกเง่ือนไขในกำรผสมรวมกลุม่ จำกรำยกำร Operator ได้แก ่And Or Not 

5. คลกิที่ปุ่ ม Create เพื่อท ำกำรสร้ำง Group โดยหน้ำช่ือกลุม่จะปรำกฏเป็นรูปโฟลเดอร์  
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2. คลกิที ่Rename Group หำกต้องกำรเปลีย่นช่ือกลุม่ หรือ คลกิที่ Edit Group เมื่อต้องกำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขหรือ

กำรตัง้คำ่ตำ่งๆ หรือ คลกิที่ Delete Group เมื่อต้องกำรลบกลุม่ข้อมลู 
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การน าข้อมูลบรรณานุกรม หรือ ข้อมูลรายการเอกสารอ้างอิงเข้าใน EndNote Library 

กำรน ำข้อมลูบรรณำนกุรม หรือ ข้อมลูรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงเข้ำใน EndNote Library สำมำรถแบง่ตำมลกัษณะรูปแบบวิธีกำร

น ำเข้ำข้อมลูได้ 4 วิธีที่ส ำคญัดงันี ้

1. กำรปอ้นข้อมลูเข้ำด้วยกำรพิมพ์ด้วยมือ (Manual Entry) 

2. กำรน ำข้อมลูเข้ำโดยตรงจำกฐำนข้อมลูออนไลน์ (Direct Export)  

3. กำรน ำเข้ำข้อมลูจำกไฟล์เอกสำร Full text  ในรูปแบบไฟล์ PDF  (Importing PDF Files) 

4. กำรน ำเข้ำไฟล์ข้อมลูรำยกำรเอกสำรอ้ำงองิ (Importing Reference Data) 

การป้อนข้อมูลอ้างองิเข้าด้วยการพิมพ์ด้วยมือ (Manual Entry) 

1.คลกิที่เมน ูReferences จำกนัน้คลกิเลอืกที่ New Reference  

  
2.คลกิเลอืกประเภทสิง่พิมพ์ หรือ ประเภทข้อมลูของเอกสำรอ้ำงองิ จำกรำยกำรประเภทเอกสำรอ้ำงอิง (Reference Type) 
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3.พิมพ์รำยกำรข้อมลูเอกสำรอ้ำงอิงลงในแตล่ะเขตข้อมลู โดยมวีิธีกำรลงรำยกำรเอกสำรอ้ำงองิแยกตำมเขตข้อมลูที่ส ำคญัดงันี ้

Author หมำยถึง ช่ือผู้แตง่ หรือ ผู้จดัท ำเอกสำร 

เขตข้อมูล 
(field) 

รูปแบบการพิมพ์ ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล ตัวอย่างในEndNote 

Author 
(บคุคล)  
ภำษำองักฤ
ษ 

สำมำรถพมิพ์ได้ 2 
รูปแบบ ดงันี ้
1. นำมสกลุ (Last Name) 
ตำมด้วยคอมมำ่ 
(comma) และช่ือ (First 
name) 
2. ช่ือ (First name) ตำม
ด้วย นำมสกลุ (Last 
Name)  
 

Beaver, Ghaham หรือ Ghaham 
Beaver 
Jackson, Alan C. หรือ Alan C. 
Jackson 
Landsberg, Gary M. หรือ Gary M. 
Landsberg 
 

 

 

Author 
(บคุคล) 
ภำษำไทย 

ช่ือ ตำมด้วย นำมสกลุ 
ตำมด้วยคอมมำ่ 
(comma) 

สวุฒัน์ อศัวไขยชำญ, 
ชนนัศิริ มำกสมัพนัธ์, 
มำลนิี อนพุนัธ์สกลุ,  

Corporate 
Author 
(องค์กร)  
 

ช่ือองค์กำร ตำมด้วย
คอมมำ่ (comma) หลงัค ำ
สดุท้ำยของช่ือองค์กร 

Mahidol University, 
Ministry of Education, 
Institution Of Physics,  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 

 

 

 
 

* หำกมีผู้แตง่มำกกวำ่หนึง่คนขึน้ไป ให้กด Enter เพื่อขึน้บรรทดัใหม ่โดยEndNote ก ำหนดให้ผู้แตง่ 1 คนตอ่หนึง่บรรทดัเทำ่นัน้ 

Year หมำยถึง ปีที่พิมพ์ หรือปีที่จดัท ำเอกสำร สำมำรถพมิพ์ข้อมลูได้ทัง้ คริสต์สกัรำช เช่น 2014, 2017 และ พทุธศกัรำช เช่น 

2558, 2560 เป็นต้น 

เขตข้อมูล 
(field) 

ตัวอย่างข้อมูลปีที่พิมพ์ ตัวอย่างการพิมพ์ในEndNote 

Year คริสต์สกัรำช 2014 
พทุธศกัรำช 2558     หรือ         
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Title หมำยถึง ช่ือเร่ืองของบทควำม หรือ ช่ือหนงัสอื หรือ ช่ือสิง่พมิพ์ เป็นต้น 

Journal หมำยถงึ ช่ือวำรสำร 

เขตข้อมูล 
(field) 

ตัวอย่างข้อมูลชื่อเร่ือง ตัวอย่างการพิมพ์ใน EndNote 

Title ช่ือเร่ืองของบทควำม 
The strategy payoff for 
smaller enterprises 
ช่ือหนงัสอื 
กล้วยไทย 

 

 
 

 
Journal Journal of Business 

Strategy 

 

 
 

* หำกต้องกำรแก้ไข หรือ เปลีย่นแปลงลกัษณะ หรือ รูปแบบ ของตวัอกัษรท่ีปรำกฎในอยูเ่ขตข้อมมลู เช่น Title, Journal ให้เป็น

ตวัหนำ ตวัเอยีง ตวัอกัษรใหญ่ หรือ ตวัอกัษรเลก็ สำมำรถท ำได้ดงันี  ้
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 ไฮไลท์ (highlight) ค ำ หรือ ช่ือเร่ือง หรือ ข้อควำมในเขตข้อมลูที่ต้องกำร เช่น ช่ือบทควำมวำรสำร (Title)

 

 

 เลอืกค ำสัง่จำกปุ่ มเมนคู ำสัง่ด้ำนบนมมุขวำเมื่อของหน้ำกำรลงรำยกำรอ้ำงองิ 
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หมายเลข ค าอธิบาย 
1 กำรสร้ำง ค ำ ตวัเลข หรือ ข้อควำมให้เป็นตวัหนำ 
2 กำรสร้ำง ค ำ ตวัเลข หรือ ข้อควำมให้เป็นตวัเอียง 
3 กำรสร้ำงขดีเส้นใต้ที่ ค ำ ตวัเลข หรือ ข้อควำม 
4 ตวัอกัษรรูปแบบปกต ิ
5 กำรสร้ำง ค ำ ตวัเลข หรือ ข้อควำมเป็นตวัยก (Superscript) 
6 กำรสร้ำงค ำ ตวัเลข หรือ ข้อควำมเป็นตวั ห้อย (Subscript) 
7 กำรสร้ำงค ำ ตวัเลข หรือ ข้อควำม เป็นรูปแบบอกัษรแบบสญัลกัษณ์ (Symbol Font) 
8 กำรสร้ำงค ำ หรือ ข้อควำม ให้เป็น 

ตวัใหญ่ (UPPERCASE)   
ตวัเลก็ (lowercase)  
ตวัใหญ่เฉพำะอกัษรแรกเหมือนรูปแบบประโยค (Sentence Case) 
 ตวัใหญ่ที่ตวัอกัษรแรกของแตล่ะค ำ (Capitalize Each Word)  
ตวัเลก็เฉพำะทีต่วัอกัษรแรกของแตล่ะค ำ และตวัอกัษรท่ีเหลอืเป็นตวัใหญ่ทัง้หมด (tOGGLE cASE) 

 

เขตข้อมูลอื่นที่ส าคัญ 

เขตข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Volume ปีที่พิมพ์ ปีที่ 44 หรือ Volume 44 หรือ 

Vol. 44 
Issue ฉบบัท่ี ฉบบัท่ี 2 หรือ Issue 2 หรือ No. 

2 
Page เลขหน้ำ หำกเป็นวำรสำรหมำยถงึ ช่วงเลขหน้ำของบทควำม 11-17 

Start Page เลขหน้ำเร่ิมต้นของบทควำมวำรสำร 11 
Place 
Published 

สถำนท่ีพิมพ์ หรือ เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพมหำนคร หรือ Sydney  

Publisher ส ำนกัพิมพ์ ปลำตะเพียน หรือ Springer US 
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การบันทึก หรือ เซฟข้อมูล (Save) รายการอ้างอิง 

1. คลกิที่เมน ูFile  

2. เลอืกค ำสัง่ Close Reference 

3. คลกิที่ปุ่ ม Yes เมื่อต้องกำรจะเซฟข้อมลูที่ได้ลงรำยกำรข้อมลูอ้ำงอิงแล้ว หรือ มีกำรแก้ไชเปลีย่นแปลงรำยกำร

ข้อมลูอ้ำงองิ 
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การแนบไฟล์ในรายการอ้างองิ (Reference) 

กำรแนบไฟล์ที่เก่ียวข้องกนักบัรำยกำรอ้ำงองิสำมำรถท ำได้หลำยวิธีดงันี ้

การแนบไฟล์วิธีที่ 1 

  
 

1. จำกหน้ำ EndNote Library ให้เลอืกรำยกำรท่ีต้องกำรแนบไฟล์ คลกิเมำส์ขวำ จำกนัน้เลอืก File Attachments และเลอืก 

Attach File…. 

2.เลอืกไฟล์ที่ต้องกำรแนบ สำมำรถแนบไฟล์ได้สงูสดุ 45 ไฟล์ตอ่หนึง่รำยกำร  

3.คลกิที่ปุ่ ม Open 
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การแนบไฟล์วิธีที่ 2 

 

 
 

1. จำกหน้ำ EndNote Library ให้เลอืกรำยกำรท่ีต้องกำรแนบไฟล์ จำกนัน้คลกิที่สญัลกัษณ์รูป Paper Clip 

2. เลอืกไฟล์ที่ต้องกำรแนบ สำมำรถแนบไฟล์ได้สงูสดุ 45 ไฟล์ตอ่หนึง่รำยกำร 

3.คลกิที่ปุ่ ม Open 

การแนบไฟล์วิธีที่ 3 

  
1. จำกหน้ำแสดงรำยละเอยีดรำยกำรข้อมลูอ้ำงองิ หรือ หน้ำลงรำยกำรอ้ำงอิงที่ต้องกำรแนบไฟล์ ให้คลกิเมำส์ขวำ จำกนัน้

เลอืก File Attachments และเลอืก Attach File…. 

2. เลอืกไฟล์ที่ต้องกำรแนบ สำมำรถแนบไฟล์ได้สงูสดุ 45 ไฟล์ตอ่หนึง่รำยกำร 

3.คลกิที่ปุ่ ม Open 
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การแนบไฟล์วิธีที่ 4 

  
 

1. จำกหน้ำแสดงรำยละเอยีดรำยกำรข้อมลูอ้ำงองิ หรือ หน้ำลงรำยกำรอ้ำงอิงที่ต้องกำรแนบไฟล์ จำกนัน้คลกิที่สญัลกัษณ์รูป 

Paper Clip ที่อยูด้่ำนบนของหน้ำจอ 

2. เลอืกไฟล์ที่ต้องกำรแนบ สำมำรถแนบไฟล์ได้สงูสดุ 45 ไฟล์ตอ่หนึง่รำยกำร 

3.คลกิที่ปุ่ ม Open 
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การลบไฟล์แนบ หรือ เรียกเปิดไฟล์แนบ 

กำรแนบไฟล์ทัง้ 4 วิธี เมื่อแนบไฟล์ไปแล้วจะปรำกฎสญัลกัษณ์รูป Paper Clip ที่หน้ำรำยกำร หำกต้องกำรกำรลบ

ไฟล์แนบ หรือ เปิดไฟล์แนบจำกในรำยกำรอ้ำงองิ ให้คลกิเมำส์ 2 ครัง้ (double clicks) ที่รำยกำรอ้ำงองินัน้เพื่อเปิดหน้ำแสดง

รำยกำรเพื่อกำรแก้ไข และเลือ่นหน้ำจอลงมำที่เขตข้อมลู File Attachments ให้คลกิเมำส์ 2 ครัง้ (double clicks) ที่ไฟล์ที่

ต้องกำรเปิดไฟล์ หรือ น ำเมำส์ไปวำงที่ไฟล์ที่ต้องกำรลบ และกดปุ่ ม Delete ที่แปน้คีย์บอร์ด 

 
 

การเพิ่มไฟล์รูปภาพ (Picture) หรือ ไฟล์กราฟฟิก (Graphic) ในรายการอ้างอิง (Reference) 

กำรเพิม่ไฟล์รูปภำพ หรือ กรำฟฟิกที่เขตข้อมลู Figure ในรำยกำรอ้ำงองิ ก็เพื่อประโยชน์ในใช้เพื่อกำรอ้ำงอิง รูปภำพ หรือ 

กรำฟฟิกนัน้ ในขัน้ตอนกำรจดัเตรียมบทควำมหรือเอกสำรต้นฉบบัด้วยโปรแกรม Microsoft Word  โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. เลอืกรำยกำรอ้ำงองิที่ต้องกำรเพิ่มไฟล์รูปภำพ หรือ กรำฟฟิก จำกนัน้ให้คลกิเมำส์สองครัง้ (Double Click) เพื่อเปิดเข้ำไปใน

หน้ำแสดงรำยละเอยีดรำยกำร 
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2. คลกิเมำส์ขวำ เลอืกค ำสัง่ Figure และเลอืก Attach Figure… และคลกิที่ปุ่ ม Choose File เพื่อเลอืกไฟล์ 

 

 

 

3. เลอืกไฟล์รูปภำพ จำกนัน้คลกิที่ปุ่ ม Openโดยสำมำรถเพิ่มไฟล์รูปภำพ หรือ ไฟล์กรำฟฟิก ได้เพียงหนึง่รูปตอ่หนึง่รำยกำร

เทำ่นัน้  

ประเภทของรูปแบบไฟล์กราฟฟิก (Graphic file) ที่ EndNote รู้ได้วำ่เป็นไฟล์กรำฟฟิกมีรำยช่ือไฟล์ดงัตอ่ไปนี ้

 Windows Bitmap – BMP  Graphics Interchange Format – GIF 

 JPEG File Interchange Format – 
JPEG 

 Portable Network Graphics – PNG 

 Portable Document Format – PDF  Tag Image File Format – TIFF 
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ประเภทของรูปแบบไฟล์รูปภาพ (Picture file) ที ่Microsoft Word และ EndNote รู้ได้วำ่เป็นไฟล์รูปภำพ มีรำยช่ือไฟล์

ดงัตอ่ไปนี ้

 Audio files (WAV, MP3)  Microsoft Access files 
 

 Microsoft Excel files 
 

 Microsoft Power Point files 
 

 Microsoft Project files 
 

 Microsoft Visio files 
 

 Microsoft Word files 
 

 Multimedia files (MOV, QuickTime) 
 

 Technical drawing files 
 

 Text files (TXT, RTF, HTML) 
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4. ไฟล์ที่เลอืกจะแสดงในเขตข้อมลู Figure จำกนัน้ให้พิมพ์ค ำอธิบำยประกอบรูปภำพท่ีเขตข้อมลู Caption เพื่อท ำให้ไฟล์

รูปภำพ หรือ ไฟล์กรำฟฟิกสำมำรถท ำกำรสบืค้นได้ และค ำอธิบำยประกอบก็จะไปปรำกฎที่ใต้ รูปภำพ หรือ กรำฟฟิก เมื่อมี

กำรแทรกเพิม่รูปภำพในเอกสำรต้นฉบบัท่ีจดัท ำด้วยโปรแกรม Microsoft Word 

 
* หำกต้องกำรแก้ไข หรือ ลบ หรือ เปลีย่นไฟล์รูปภำพ หรือ ไฟล์กรำฟิก ให้น ำเมำส์วำงที่รูปและกดปุ่ ม Delete ที่แปม้คีย์บอร์ด 
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การน ารายการข้อมูลอ้างอิงเข้าโดยตรงจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Direct Export) 

ผู้ให้บริกำรข้อมลูสว่นใหญ่ในปัจจบุนั ได้เพิ่มทำงเลอืกในกำรให้บริกำรน ำข้อมลูอ้ำงองิเข้ำสู ่EndNote Library ได้

โดยตรง โดยขัน้ตอนในกำรเลอืก EndNote Import Filter หรือ รูปแบบชนิดไฟล์ในกำรน ำเข้ำจะถกูเลอืก และลงข้อมลูอ้ำงอิงใน

เขตข้อมลูที่ถกูต้องเหมำะสม(field)โดยอตัโนมตัิ  

ขัน้ตอนการน าข้อมูลอ้างอิงเข้าโดยตรงจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

1. เลอืกฐำนข้อมลูออนไลน์ที่ใช้เพื่อกำรสบืค้น เช่น Science Direct, Springer Nature, Willey Sage Proquest Dissertation 

& Thesis, Pubmed, Google Scholar  เป็นต้น 

 2. พิมพ์ค ำค้น หรือ คีย์เวริด์ ท่ีต้องกำรในช่องค ำค้น ของ Basic หรือ Advanced Search และคลกิปุ่ ม Search เพื่อท ำกำร

สบืค้น 

ชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้น 
Science Direct  

 
Wiley Online 

 
Proquest Dissertations & 
Thesis Global 

 
Sage Journal  
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3. คลกิเลอืกรำยกำรท่ีต้องกำรหน้ำแสดงรำยกำรผลลพัธ์กำรสบืค้น และ เลอืกค ำสัง่ 

ชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ ตัวอย่างหน้า Search Results 
Science Direct 

1. เลอืกรำยกำร 
2. คลกิที่ปุ่ ม Export 
3. เลอืก RIS จำก Export file 

และเลอืกข้อมลูที่ต้องกำร
น ำเข้ำ EndNote Library 
เช่นข้อมลูอ้ำงองิอยำ่งเดียว
เลอืก Citation Only จำก
สว่น Content 

4. คลกิที่ปุ่ ม Export 
 

Wiley Online 
1. เลอืกรำยกำร 
2. คลกิที่ปุ่ ม Export Citation 
3. เลอืก EndNote จำก 

Format: และเลอืกข้อมลูที่
ต้องกำรน ำเข้ำ EndNote 
Library จำก Export type 

4. คลกิที่ปุ่ ม Submit  
 

Proquest Dissertations & Thesis 
Global 

1. เลอืกรำยกำร 
2. คลกิที่ปุ่ ม Save 
3. เลอืก RIS (works with 

EndNote) 
4. คลกิที่ปุ่ ม Continue 
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Sage Journal 
1. คลกิที่ช่ือเร่ือง(Article Title)

ของบทควำมทีต้่องกำร 
2. คลกิที่ปุ่ ม Cite 
3. เลอืก EndNote 

 
 

4. กำรน ำข้อมลูอ้ำงองิที่ดำวน์โหลดมำจำกฐำนข้อมลูออนไลน์เข้ำ EndNote Library แยกตำม Browser ได้ดงันี ้

Browser ตัวอย่างหน้าจอของ Browser 
Google Chrome  

คลกิเลอืกเมนทูี่ตรงกบัช่ือ
ไฟล์ที่ดำวน์โหลดมำ จะอยู่
ที่ต ำแหนง่ด้ำนลำ่งมมุซ้ำย
ของหน้ำจอ จำกนัน้คลกิที่
ปุ่ ม Open 

 

Mozilla Firefox 
1.เลอืกที่ Open With 
จำกนัน้คลกิที่เมนรูำยกำร
ที่ต้องกำรเปิด เลอืก 
Other.. 
2.เลอืก EndNote จำกนัน้
คลกิปุ่ ม OK 
3. คลกิที่ปุ่ ม OK 
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Microsoft Edge   
คลกิที่ปุ่ ม Open 

 
 

5. รำยกำรอ้ำงอิงที่น ำเข้ำมำจำกฐำนข้อมลูออนไลน์จะแสดงจ ำนวนรำยกำรท่ีน ำเข้ำมำใน EndNote Libraryในสว่น Imported 

References และแสดงรำยละเอยีดข้อมลูรำยกำรท่ีน ำเข้ำมำทำงซ้ำยมือ 
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การน าเข้าไฟล์ข้อมูลเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF (Importing PDF Files) 

เป็นกำรน ำเข้ำไฟล์เอกสำรรูปแบบ PDF และแปลงให้เป็นรูปแบบข้อมลูรำยกำรอ้ำงอิงของ EndNote โดยกำรแยกถอดเลข DOI 

(Digital Object Identifier) ที่ติดมำภำยในไฟล์ PDF และน ำเลข DOIนัน้ ไปสบืค้นข้อมลูอ้ำงอิงตอ่จำก Crossref 

(www.crossref.org) ซึง่เป็นแหลง่ที่จดัเก็บข้อมลูอ้ำงองิและเป็นแหลง่ที่ขึน้ทะเบียบเลข DOI ไว้ 

ขัน้ตอนการน าเข้าไฟล์ PDF 

1. คลกิที่เมน ูFile จำกนัน้เลอืก Import และเลอืก File เมื่อต้องกำรน ำเข้ำไฟล์ PDF เพียงหนึง่ไฟล์ หรือ เลอืกที่ Folder เมื่อ

ต้องกำรน ำเข้ำไฟล์ PDF ทัง้หมดที่จดัเก็บไว้ในโพลเดอร์ 

 
2. กดที่ปุ่ ม Choose เพื่อเลอืก Drive ที่จดัเก็บ ไฟล์ PDF หรือโฟลเดอร์ 

  
 

 

http://www.crossref.org/
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3. เลอืกไฟล์ PDF ที่ต้องกำร หรือ โฟลเดอร์ จำกนัน้คลกิที่ปุ่ ม Open หรือ ปุ่ ม OK 

 

 
 

4. เลอืก PDF ที ่Import Option: 

  
 

5. เลอืกรูปแบบกำรน ำเข้ำส ำหรับรำยกำรข้อมลูอ้ำงอิงทีซ่ ำ้ซ้อน ที่ Duplicates: จำกนัน้คลกิที่ปุ่ ม Import  
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Duplicates: ค าอธิบาย 

Import All น ำเข้ำรำยกำรอ้ำงองิทัง้หมดทกุรำยกำร ไมว่ำ่รำยกำร
อ้ำงองินัน้จะมีอยูแ่ล้วหรือไม ่ใน EndNote Library 

Discard Duplicates น ำเข้ำรำยกำรอ้ำงองิทัง้หมดทกุรำยกำร ยกเว้นเฉพำะ
รำยกำรอ้ำงอิงที่มีอยูแ่ล้วใน EndNote Library  

Import Into Duplicates Library น ำเข้ำรำยกำรอ้ำงองิทัง้หมดทกุรำยกำร แตห่ำกพบ
รำยกำรอ้ำงอิงที่มีอยูแ่ล้ว ให้น ำรำยกำรอ้ำงอิงทีซ่ ำ้ซ้อนนัน้
ไปแยกจดัเก็บไว้ใน Duplicates Library 
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การน าเข้าไฟล์ข้อมูลรายการอ้างอิง (Importing Reference Data) 

เป็นกำรน ำไฟล์ข้อมลูอ้ำงองิที่อยูใ่นรูปแบบของ Text File (*.txt) หรือ EndNote Library (*.enl) เข้ำสู ่EndNote Library ซึง่มี

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

1. เปิด EndNote Library ที่ต้องกำรน ำเข้ำไฟล์ข้อมลูอ้ำงอิง จำกเมน ูFile เลอืกค ำสัง่ Import และ เลอืกค ำสัง่ File 

2. คลกิที่ปุ่ ม Choose เพื่อเลอืกไฟล์จำกต ำแหนง่ทีต่ัง้ทีจ่ดัเก็บ 

3. เลอืก Import Option ที่เหมำะกบัไฟล์ข้อมลูอ้ำงอิงทีจ่ะน ำเข้ำ 

ประเภทไฟล์ ค าอธิบาย 
PDF File OR Folder ใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำรำยกำรข้อมลูอ้ำงอิงจำกไฟล์เอกสำร Full text รูปแบบไฟล์ PDF 
EndNote Library ใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำรำยกำรข้อมลูอ้ำงอิงจำก EndNote Library อื่น ซึง่จะอยูใ่นรูปแบบไฟล์ 

อำทิเช่น My EndNote libary.enl 
EndNote Import ใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำไฟล์รำยกำรข้อมลูอ้ำงองิที่ได้ดำวน์โหลดมำจำกฐำนข้อมลูออนไลน์ที่อยู่

ในรูปแบบ EndNote import File เช่น citation.ENW หรือ ฐำนข้อมลูทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ห้องสมดุ (Library Catalogue) ที่อยูใ่นรูปแบบ Text file เช่น export.txt เป็นต้น 

Refer / BibIX ใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำไฟล์รำยกำรข้อมลูอ้ำงองิที่ได้ดำวน์โหลดไฟล์ มำจำกโปรแกรม Refer / 
BibIX 

Tab-Delimited ใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำ Text File ซึง่แตล่ะเขตข้อมลู (Field) ของแตล่ะรำยกำรอ้ำงองิจะถกู
แบง่แยกด้วย Tab 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  หน้ำ | 44 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  
 

Reference Manager 
(RIS) 

ใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำไฟล์รำยกำรข้อมลูอ้ำงองิที่ได้ดำวน์โหลดไฟล์มำกจำกโปรแกรม 
Reference Manager, Reference Update, Reference Web Poster หรือ ไฟล์ที่จดัเก็บใน
รูปแบบ RIS เช่น science. RIS เป็นต้น 

ISI-CE ใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำไฟล์รำยกำรข้อมลูอ้ำงองิที่ได้ดำวน์โหลดไฟล์ มำจำกฐำนข้อมลู Web of 
Science Core Collection 

Multi Filter เป็น Option พิเศษส ำหรับน ำเข้ำไฟล์ข้อมลูอ้ำงอิงจำกหลำยแหลง่หรือฐำนข้อมลู 
EndNote generated 
XML 

ใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำไฟล์รำยกำรข้อมลูอ้ำงองิที่ได้ดำวน์โหลดมำในรูปแบบไฟล์ XML 

Other Filters ได้สร้ำง Filter ที่หลำกหลำย เพื่อกำรน ำเข้ำข้อมลูที่เหมำะสม หรือ เข้ำกนักบัไฟล์รำยกำร
ข้อมลูอ้ำงองิที่ดำวน์โหลดมำจำกฐำนข้อมลูออนไลน์ที่อยูห่ลำกหลำยในปัจจบุนั เช่น Journals 
(OvidSP) เป็นต้น 

 

4. เลอืกรูปแบบกำรน ำเข้ำส ำหรับรำยกำรข้อมลูอ้ำงอิงทีเ่หมือนหรือซ ำ้กนัที่ Duplicates: 

Duplicates: ค าอธิบาย 
Import All น ำเข้ำรำยกำรอ้ำงองิทัง้หมดทกุรำยกำร ไมว่ำ่จะมีรำยกำรอ้ำงอิงนัน้จะมีอยูแ่ล้วหรือไม ่

ใน EndNote Library 
Discard Duplicates น ำเข้ำรำยกำรอ้ำงองิทัง้หมดทกุรำยกำร ยกเว้นเฉพำะรำยกำรอ้ำงอิงที่มีอยูแ่ล้วใน 

EndNote Library 
Import Into Duplicates 
Library 

น ำเข้ำรำยกำรอ้ำงองิทัง้หมดทกุรำยกำร แตห่ำกพบรำยกำรอ้ำงองิที่มีอยูแ่ล้ว ให้น ำ
รำยกำรอ้ำงอิงที่ซ ำ้ซ้อนนัน้ไปจดัเก็บไว้ใน Duplicates Library 

 

5. เลอืก Text Translation เพื่อชว่ยในกำรก ำหนดกำรแปลงข้อมลูตวัอกัษร (text character encoding) ของไฟล์ข้อมลูที่น ำเข้ำ

มำใน EndNote Library เป็นไปอยำ่งถกูต้อง 

6. คลกิที่ปุ่ ม Import  
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การน าข้อมูลอ้างองิที่จัดเก็บใน EndNote Library มาสร้างตามรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography Style) 

กำรน ำข้อมลูอ้ำงอิงมำสร้ำงตำมรูปแบบบรรณำนกุรมสำมำรถแบง่ออกได้ 3 วธีิกำรสร้ำงเพื่อกำรน ำไปใช้ได้ดงันี ้

1. กำรสร้ำงรูปแบบบรรณำนกุรมอยำ่งเดียว ( Independence Bibliography)  

2. กำรสร้ำงรูปแบบบรรณำนกุรม (Bibliography) และ กำรสร้ำงรูปแบบอ้ำงองิในเนือ้หำ (citation in text)ไปพร้อมกนั ใน

ไฟล์เอกสำรต้นฉบบั โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

3. กำรสร้ำงรูปแบบบรรณำนกุรม (Bibliography) และกำรสร้ำงรูปแบบอ้ำงองิในเนือ้หำ (citation in text) ไปพร้อมกนั 

ในไฟล์เอกสำรต้นฉบบั โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 

การสร้างรูปแบบบรรณานุกรมอย่างเดียว ( Independence Bibliography)  

1. เลอืกรูปแบบบรรณำนกุรม หรือ คลกิที่ Select Another Style… 
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2. เลอืกรำยเอกสำรอ้ำงองิที่ต้องจำก Endnote Library หำกต้องกำรเลอืกมำกกวำ่ 1 รำยกำรขึน้ไป ให้กดปุ่ ม Ctrl ค้ำงไว้ และ

คลกิเพื่อเลอืกในรำยกำรอ้ำงองิอืน่ท่ีต้องกำร คลกิเมำส์ขวำ เลอืกค ำสัง่ Copy Formatted หรือ คลกิที่เมน ูEdit และคลกิเลอืกที่ 

Copy Formatted  

 

3. เปิดโปรแกรมที่ต้องกำรน ำรูปแบบบรรณำนกุรมมำใช้เช่น Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, 

Notepad เป็นต้น จำกนัน้ให้กดปุ่ ม Ctrl ค้ำงไว้ และกดที่ ตวั V  หรือ Ctrl V  
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การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography) และการสร้างรูปแบบอ้างอิงในเนือ้หา (citation in text) ไปพร้อมกัน 

ในเอกสารต้นฉบับ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

กำรแทรกกำรอ้ำงอิงขณะพิมพ์งำนต้นฉบบับนโปรแกรม Microsoft Word สำมำรถท ำได้ 3 วิธีดงันี ้

วิธีที่ 1 เร่ิมต้นการแทรกรายการอ้างอิงจากโปรแกรม Microsoft Word 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word และ เปิด หรือ สร้ำงไฟล์ที่ใช้ในกำรเขยีนเอกสำรต้นฉบบั  

2. ก ำหนดต ำแหนง่ทีต้่องกำรแทรกรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

 

3. เปิด EndNote Library ที่มีจดัเก็บข้อมลูอ้ำงองิที่ต้องกำร ค้นหำรำยกำรท่ีต้องกำรแทรกรำยกำรอ้ำงองิตำมต ำแหนง่ทีเ่ลอืกไว้

ใน Microsoft Word จำกนัน้คลกิที่ปุ่ มค ำสัง่ Insert Citation จำกโปรแกรม EndNote  
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4. รำยกำรอ้ำงอิง (citation) ก็จะแทรกตรงตำมต ำแหนง่ในเนือ้หำที่ได้เลอืกไว้ก่อนหน้ำ และจดัท ำรำยกำรบรรณำนกุรม 

(Bibliography) ไปพร้อมกนัด้วยที่สว่นลำ่งของเอกสำรดงัรูป 
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วิธีที่ 2 เร่ิมต้นการแทรกจากโปรแกรม Endnote  

1. เลอืกรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงทีต้่องกำร จำก EndNote Library หำกต้องกำรเลอืกรำยกำรอ้ำงองิมำกกวำ่ 1 รำยกำร ให้กด Ctrl 

ค้ำงไว้ และน ำเมำส์ไปเลอืกรำยกำรอื่นที่ต้องกำรใน EndNote Library  

 

2. ก ำหนดต ำแหนง่ทีต้่องกำรแทรกรำยกำรอ้ำงอิงใน Microsoft Word 
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3. คลกิที่แท็บเมน ูEndNote X8 ใน Microsoft Word คลกิเลอืกที่ Insert Selected Citation จำกรำยกำรในเมน ูInsert Citation  

 

4. รำยกำรอ้ำงอิงก็จะแทรกในเนือ้หำ และจดัท ำรำยกำรบรรณำนกุรมไปพร้อมกนัด้ำนท้ำยของเอกสำรดงัรูป 
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วิธีที่ 3 ท าการแทรกรายการอ้างอิงด้วยค าสั่งที่แทบ็ EndNote X8 Add-in บนโปรแกรม Microsoft Word 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word และ เปิด หรือ สร้ำงไฟล์ที่ใช้ในกำรเขยีนเอกสำรต้นฉบบั  

2. ก ำหนดต ำแหนง่ทีต้่องกำรแทรกรำยกำรอ้ำงอิง 

 

3. คลกิที่แท็บเมน ูEndNote X8 ใน Microsoft Word คลกิเลอืกที่ Insert Citation จำกรำยกำรในเมน ูInsert Citation  
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3. พิมพ์ข้อมลูอ้ำงอิง เช่น ปีที่พิมพ์ คีย์เวริด์ หรือ ช่ือผู้แตง่ในช่อง และ คลกิที่ปุ่ ม Find จำกนัน้ เลอืกรำยกำรท่ีต้องกำร และกดที่

ปุ่ ม Insert  

 

3. รำยกำรอ้ำงอิงก็จะแทรกในเนือ้หำ และจดัท ำรำยกำรบรรณำนกุรมไปพร้อมกนัด้ำนลำ่วของเอกสำรดงัรูป 
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* ทัง้นีก้ารแทรกรายการอ้างองิ (Citation) ในวิธีที่ 3 นี ้จากปุ่ม Insert สามารถเลือกเปลี่ยนการแสดงรูปแบบการ

อ้างอิงในเนือ้หา (Citation in Text) ได้หลายรูปแบบ ดังตัวอย่าง ของรูปแบบ APA 6th  

1. คลกิที่ปุ่ มเปิดรำยกำรแสดงรูปแบบในแบบตำ่งๆ ดงันี ้

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 54 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

รูปแบบที่ 1 Insert & Display as: Author (Year) หมายถงึ แสดงรายการอ้างเป็นแบบ ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) 

 

 

รูปแบบที่ 2 Insert & Exclude Author หมายถงึ แทรกการอ้างอิงเฉพาะปีที่พิมพ์ โดยไม่แสดงชื่อผู้แต่ง 

 

 

รูปแบบที่ 3 Insert & Exclude Year หมายถงึ แทรกการอ้างอิงเฉพาะชื่อผู้แต่งโดยไม่แสดงปีที่พิมพ์ 

 

 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 55 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

รูปแบบที่ 4 Insert in Bibliography Only หมายถงึ ไม่มีการแทรกการอ้างอิงในเนือ้หา จะท าเฉพาะรายการ

เอกสารอ้างอิง (Bibliography) เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 56 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

การแทรกเลขหน้าที่อ้างอิง (Cited Page) ทัง้นีก้ารแทรกเลขหน้าที่อ้างอิง ขึน้อยู่ รูปแบบบรรณานุกรมที่ใช้ ว่าได้

ก าหนดเขตข้อมูลส่วนอ้างอิงเลขหน้าไว้ในรูปแบบหรือไม่  เช่น APA 6th ได้เพิ่มเขตข้อมูลส าหรับอ้างเลขหน้าไว้ จึง

สามารถใส่เลขหน้าที่อ้างองิได้ โดยมีขัน้ตอนดังนี ้

1.  เลอืกต ำแหนง่รำยกำรอ้ำงองิที่ต้องกำรอ้ำงเลขหน้ำ (Cited Page) 

 

2. คลกิที่แท็บ EndNote X8 และคลกิที่แท็บ Edit & Manage Citation (s)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 57 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

3. พิมพ์เลขหน้ำที่อ้ำงองิ เช่น อ้ำงหน้ำ 9 หรือ อ้ำงหน้ำ 9, 12 เป็นต้น ในช่อง Page 

 

 

 

 

 

 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 58 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

การแทรกรูปภาพ (Insert Figure)  

 1. ก ำหนดต ำแหนง่ทีต้่องกำรแทรกรูปภำพใน Microsoft Word 

 

2. คลกิที่แท็บเมน ูEndNote X8 ใน Microsoft Word คลกิเลอืกที่ Insert Figure  

 

 

 

 

 

 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 59 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

3. พิมพ์ค ำที่ปรำกฎอยูใ่นสว่นค ำอธิบำยรูปภำพ (caption) เพื่อค้นหำรำยกำรอ้ำงอิงทีเ่ก่ียวกบัภำพ และคลกิที่ปุ่ ม Find เมื่อพบ

รำยกำรอ้ำงอิงของรูปภำพท่ีต้องกำร ให้เลอืกและคลกิที่ปุ่ ม Insert  

 

4. รูปภำพจำกปรำกฎท่ีรำยกำรรูปภำพ พร้อมค ำอธิบำยรูปภำพ  

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 60 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

การลบรายการรูปภาพที่แทรกออกจากไฟล์งานต้นฉบับใน Microsoft Word 

1. เลอืกรูปท่ีต้องกำรลบโดยกำรไฮไลท์ที่ (Figure) หรือ (รูปท่ี) และกด Delete หรือ Backspace จำกคย์ีบอร์ด 

 

2. คลกิที่แท็บเมน ูEndNote X8 ใน Microsoft Word คลกิเลอืกที่ Update Citation and Bibliography เพื่อลบรูปออก 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 61 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

การแก้ไข การแทรกรายการอ้างอิงเพิ่ม หรือ การลบรายการอ้างอิงที่แทรกผิดรายการ 

1.  เลอืกต ำแหนง่รำยกำรอ้ำงองิที่ต้องกำรท ำกำรแทรก หรือ ลบกำรอ้ำงองิ 

 

2. คลกิที่แท็บ EndNote X8 และคลกิที่แท็บ Edit & Manage Citation (s) 

 

3. คลกิที่ลกูศรท่ี Edit Reference ที่ตรงกบัรำยกำรอ้ำงอิงที่ต้องกำรแก้ไข เพื่อเปิดรำยกำรค ำสัง่ตำ่งๆ เลอืก Remove Citation 

เมื่อต้องกำรลบรำยกำรอ้ำงอิงนีอ้อก หรือ เลอืก Insert Citation เมือ่ต้องกำรแทรกรำยกำรอ้ำงองิเพิม่ จำกนัน้คลกิที่ปุ่ ม OK 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 62 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

การเปลี่ยนการแสดงรูปแบบการอ้างอิง (citation) และ รูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography)  

1. คลกิที่แท็บเมน ูEndNote X8 ใน Microsoft Word คลกิเลอืกรำยกำรรูปแบบบรรณำนกุรมที่ Style  

  

2.เลอืกรูปแบบบรรณำนกุรมทีต้่องกำร หำกไมพ่บช่ือรูปแบบท่ีต้องกำร ให้คลกิที่ Select Another Style และ เลอืกรูปแบบ 

จำกนัน้คลกิที่ OK 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 63 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography) และพร้อมการสร้างรูปแบบอ้างอิงในเนือ้หา (citation in text) ใน

เอกสารต้นฉบับ โดยใช้บนโปรแกรม Microsoft Power Point 

การแทรกรายการอ้างอิง (Citation) ในเนือ้หาข้อมูลการน าเสนอ 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Power Point และ เปิด หรือ สร้ำงไฟล์กำรน ำเสนอ  

2.คลกิเพื่อเลอืกรูปแบบบรรณำนกุรมจำกรำยกำร หรือ หำกไมป่รำกฏรูปแบบท่ีต้องกำร ให้คลกิที่ Select Another Style บน

แท็บ EndNote X8 

 

3. ก ำหนดต ำแหนง่เนือ้หำทีต้่องกำรแทรกรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงบน Slide ที่ต้องกำร 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 64 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

4. กำรแทรกรำยกำรอ้ำงอิงด้วย EndNote สำมำรถเลอืกแทรกกำรอ้งงอิงได้ 2 วิธีดงันี ้ 

 วิธีที่ 1 คลกิที่แท็บ Endnote X8 เลอืก Insert Citation  

 

พิมพ์ข้อมลูอ้ำงอิง เช่น ช่ือเร่ือง ปีที่พิมพ์ เป็นต้น ที่ต้องแทรกในเนือ้หำของกำรน ำเสนอในช่องค ำค้น จำกนัน้คลกิปุ่ ม Find เลอืก

รำยกำรอ้ำงอิงที่ต้องกำร มำกกวำ่ 1 รำยกำรกด Ctrl ค้ำงไว้ คลกิเลอืกรำยกำร และ คลกิที่ปุ่ ม Insert  

 

 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 65 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

จะแสดงรำยกำรอ้ำงอิง (citation) ตำมรูปแบบท่ีเลอืกไว้ เช่น รูปแบบ APA 6th 

 

 

 วิธีที่ 2 เลอืกรำยกำรอ้ำงอิงจำก EndNote Library ก่อน และ แทรกรำยกำรอ้ำงอิงใน Power Point ภำยหลงั 

เลอืกรำยกำรอ้ำงองิจำก EndNote Library มำกกวำ่ 1 รำยกำรขึน้ไป กด Ctrl ค้ำงไว้ และ คลกิเลอืกรำยกำรท่ีต้องกำร 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 66 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

3. ก ำหนดต ำแหนง่เนือ้หำทีต้่องกำรแทรกรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงบน Slide ที่ต้องกำร

 

4.คลกิที่แท็บ Endnote X8 เลอืก Insert Selected Citation 

 

 

 

 

 

 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 67 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

การแทรกรายการส่วนการอ้างอิง (Reference) เพื่อสร้ำงตำมรูปแบบบรรณำนกุรมที่ Slide สดุท้ำย คือสว่นรำยกำร

เอกสำรอ้ำงอิง สำมำรถท ำได้ 2 วธีิดงันี ้ 

 วิธีที่ 1 Insert Reference 

เปิดสไลด์ที่ใช้ในส ำหรับกำรสร้ำงรำยกำรเอกสำรอ้ำงองิ  

 

คลกิที่แท็บ Endnote X8 เลอืกรูปแบบบรรณำนกุรม เช่น APA 6th จำก style และคลกิที่  Insert Reference 

 

 

 

 

 

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 68 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

พิมพ์ข้อมลูอ้ำงอิง เช่น ช่ือเร่ือง ปีที่พิมพ์ เป็นต้น ที่ต้องแทรกในเนือ้หำของกำรน ำเสนอในช่องค ำค้น จำกนัน้คลกิปุ่ ม Find เลอืก

รำยกำรอ้ำงอิงที่ต้องกำร มำกกวำ่ 1 รำยกำรกด Ctrl ค้ำงไว้ คลกิเลอืกรำยกำร และ คลกิที่ปุ่ ม Insert  

 

จะแสดงรำยกำรอ้ำงอิง ( Reference) ตำมรูปแบบท่ีเลอืก เช่น รูปแบบ APA 6th  

 



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 69 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

 วิธีที่ 2 เลอืกรำยกำรอ้ำงอิงจำก EndNote Library ก่อน (Insert Selected Reference (s)) และ แทรกรำยกำรอ้ำงอิง

ใน Power Point Insert Selected Reference (s) 

เลอืกรำยกำรอ้ำงองิจำก EndNote Library มำกกวำ่ 1 รำยกำรกด Ctrl ค้ำงไว้ และ คลกิเลอืกรำยกำรท่ีต้องกำร

 

ก ำหนดต ำแหนง่ทีต้่องกำรสร้ำงรำยกำรอ้ำงอิง ในสไลด์น ำเสนอ 

 

คลกิที่แท็บ Endnote X8 เลอืกรูปแบบบรรณำนกุรม เช่น APA 6th และคลกิที่ Insert Selected Reference (s) 

 

  



 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ  ห น้ ำ  | 70 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560  

การแก้ไข การแทรกรายการอ้างอิงเพิ่ม หรือ การลบรายการที่อ้างอิงทัง้ Citation และ Reference (s) ที่แทรกผิด

รายการบน Microsoft Power Point 

1.  เลอืกรำยกำรอ้ำงอิง ที่ต้องกำรลบโดยกำร Highlight ข้อมลูทัง้หมดของรำยกำรนัน้ 

สว่นกำรอ้ำงอิงในเนือ้หำ (Citation) 

 

สว่นรำยกำรบรรณนกุรม หรือ รำยกำรเอกสำรอ้ำงองิ (Reference) 

  

2. กดที่ Delete หรือ Backspace เพื่อลบรำยกำรอ้ำงอิงทีเ่ลอืกตำมข้อ 1 
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การส ารองข้อมูลแบบ Compressed Library 

Compressed Library คือ กำรส ำรองข้อมลู (Backup) EndNote Library อีกหนึง่รูปแบบ ซึง่ไฟล์ EndNote Library.enl และ 

ไฟล์ EndNote Library.DATA จะรวมเข้ำด้วยกนัและสร้ำงไฟล์ขึน้ช่ือ EndNote Library.enlx  

การสร้างไฟล์ Compressed Library มีขัน้ตอนในกำรสร้ำงดงันี ้

 

1. เปิด EndNote Library   

2. จำกเมน ูFile ให้เลอืกที่ Compressed Library (.enlx)  

3. เลอืก Create เพื่อสร้ำงไฟล์และจดัเก็บหรือเซฟไฟล์ไว้ใน Computer Drive หรือ เลอืก Create & Email เพื่อสร้ำงไฟล์และ

จดัเก็บ หรือ เซฟไฟล์ไว้ที่Computer Drive และสง่ไฟล์ไปทำงอีเมลด้วย 
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4. เลอืกที ่With File Attachments เมื่อต้องกำรสร้ำงไฟล์ Compressed Library พร้อมด้วยไฟล์แนบของรำยกำรอ้ำงองิ  

 หรือ เลอืกที่ Without File Attachments เมื่อต้องกำรสร้ำงไฟล์ Compressed Library เฉพำะข้อมลูรำยกำรอ้ำงองิอยำ่งเดียว 

ไมร่วมไฟล์ที่แนบไว้ 

 

5. เลอืกรำยกำรข้อมลูอ้ำงองิ (Reference)  ที่ต้องกำรสร้ำง ท่ี Compressed Library ดงัตอ่ไปนี ้

o All References in Library: ทกุรำยกำรอ้ำงอิงที่อยูใ่น Library ช่ือนี ้

o Selected Reference(s): เฉพำะรำยกำรอ้ำงอิงที่ได้เลอืกเทำ่นัน้ 

o All References in Group/Group Set: ทกุรำยกำรอ้ำงอิงเฉพำะที่อยูใ่น Group หรือ Group Set ที่เลอืกเทำ่นัน้ 

 



 
 

 

จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนนุฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศกึษำ   ห น้ ำ  | 73 
บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560 

6. คลกิที่ปุ่ ม Next เพื่อไปในขัน้ตอนตอ่ไป 

7. เลอืก Drive ของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เซฟหรือจดัเก็บไฟล์ Compressed Library  

 

8. ไฟล์ Compressed Library ที่สร้ำงเสร็จแล้ว จะอยูใ่น Type: Archived EndNote Libary
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