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การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม

การติดตั้งโปรแกรม Endnote 20

2

3

1

การสร้างพ้ืนท่ีจัดเก็บบรรณานุกรม 
(Library) และจัดกลุ่ม (Group)

หัวข้อ

การน าบรรณานุกรมไปใช้งาน4



โปรแกรม
ENDNOTE 20*

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม สามารถ

รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และจัดเก็บ 

เพ่ิม ลบ แก้ไขรายการ และน าไปใช้ร่วมกับ

โปรแกรม Microsoft Word ได้

*ENDNOTE 20 ไม่รองรับการแสดงผลบรรณานุกรมภาษาไทย (เฉพาะบนโปรแกรม แต่สามารถแสดงผลใน Microsoft Word ตามปกติ)



1 การติดต้ังโปรแกรม Endnote 20



ส่ิงที่ต้องตรวจสอบก่อนติดต้ัง

โปรแกรม EndNote 20

- ระบบปฏิบัติการ Window 10

- ใช้งานได้กับ Microsoft Word 2010, 2013, 

2016 และ 2019

* ส าหรับ 32-bit และ 64-bit

** ก่อนติดต้ังต้องปิดโปรแกรม Microsoft Office ก่อน เพ่ือให้

ระบบติดต้ัง Plug-in ของ EndNote ได้อย่างสมบูรณ์



ดาวน์โหลดตัวติดต้ัง EndNote 20

https://w1.med.cmu.ac.th/library/research.php

Product Key จะปรากฏในบริเวณนี้ 

หากใช้งานในเครือข่ายมหาวิทยาลัย



EndNote 20 Setup

ใส่ Product Key ที่นี่



EndNote 20 Setup



EndNote 20 Setup



2
การสร้างพ้ืนที่จัดเก็บบรรณานุกรม 
(Library) และจัดกลุ่ม (Group)



หน้าแรกของ EndNote 20

รายการบรรณานุกรม รายละเอียดของ
บรรณานุกรมที่เลือกแถบลัด



สร้าง Library (ที่จัดเก็บบรรณานุกรม)



สร้าง Group (เก็บบรรณานุกรมตามกลุ่มที่ต้องการ)

สร้าง Group ธรรมดา
เพ่ิมรายการเข้าไปในกลุ่มด้วยตนเอง

สร้าง Smart Group
เพ่ิมรายการโดยก าหนด Keyword ในแต่ละเขตข้อมูลไว้ 

หากพบ Keyword ที่ตรงกัน ให้ดึงเข้ากลุ่มอัตโนมัติ



3 การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม



การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม

พิมพ์ข้อมูลด้วยตนเอง น าเข้าจากฐานข้อมูล น าเข้าจากไฟล์ PDF

เอกสารที่ไม่มข้ีอมลูในอนิเทอร์เน็ต

หรือฐานข้อมูล ต้องพิมพ์ข้อมลู

เข้าไปด้วยตนเอง

เอกสารที่อยู่ในฐานข้อมลู จะสามารถ 

Export ไฟล์บรรณานุกรมออกมาใช้

ในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 

เอกสารที่มีเลข DOI จะสามารถ

Import เข้าสู่โปรแกรมโดยตรง

เพ่ือดึงข้อมลูบรรณานุกรมได้



การพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเอง

เลือก New Reference



การพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเอง

เลือก Reference Type (เขตข้อมูลด้านล่างจะเปล่ียนไปตามประเภทที่เลือก)

กรอกข้อมลูเฉพาะชอ่งที่ส าคัญ (อ้างอิงจากรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม)

เช่น หนังสือ จะต้องมีข้อมูลชือ่ผูแ้ตง่ ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ 

ช่องที่ต้องกรอกข้อมลูคอื Author, Title, Place Published, Publisher, Year

เม่ือกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิก Save



APA 7th edition (ตัวอย่าง) 

หนังสือ บทความวารสาร เว็บเพจ วิทยานิพนธ์

รูปแบบ
ผู้แต่ง. (ป)ี. ชือ่หนังสือ

(ครั้งทีพิ่มพ์). 
ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง
Stafford, M. R. (2020).  

Counselling skills 
in action. SAGE.

รูปแบบ
ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความวารสาร. 

ชือ่วารสาร, ปีที(่ฉบับที่), ช่วง
เลขหน้า. เลข DOI (Digital 
Object Identifier)

ตัวอย่าง
Peters, D. (1996). Ultrasound 

in materials chemistry. 
Journal of Materials 
Chemistry, 6(10), 1605-
1610. https://doi.org/
10.1039/jm9960601605

รูปแบบ
ผู้แต่ง. (ปี, เดือน วัน). ชื่อ

หน้าเว็บหรือส่วนใดส่วน
หนึ่ง. URL.

ตัวอย่าง
Centers for Disease 

Control and 
Prevention. (n.d.). 
Preventing HPV-
associated cancers. 
https://www.cdc.gov
/cancer/hpv/basic_i
nfo/prevention.htm/

รูปแบบ
ผู้แต่ง (ป,ี เดือน วัน). ชื่อ

วิทยานิพนธ์ [ดุษฎีนิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์, ชื่อมหาวิทยาลัย].  
URL.

ตัวอย่าง
Ford, L. (2015, October). The use 

of experiential acceptance in 
psychotherapy with 
emerging adults [Doctoral 
dissertation, Pepperdine 
University]. 
https://www.proquest.com/
docview/1727754862



การพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเอง
Summary Edit PDF

เปลี่ยนรูปแบบ
บรรณานุกรม

ภาพรวมของ
บรรณานุกรม

แก้ไขข้อมูลใน
บรรณานุกรม

แนบไฟล์ PDF 
ต้นฉบับ



การส่งออกรายการบรรณานุกรม

จากระบบสืบค้นของห้องสมุด

ตัวอย่างระบบสืบค้นของห้องสมุด มช.

เลือกรายการที่ต้องการ 

โดยการคลิกปุ่ม Book Cart

1

เลือก Export Saved List 

เพ่ือบันทึกรายการบรรณานุกรม

2



การส่งออกรายการบรรณานุกรม

จากระบบสืบค้นของห้องสมุด (ต่อ)

เลือก End-Note/RefWorks

3
เลือก Local Disk เพ่ือให้

ระบบบันทกึลงในเคร่ือง

4

เลือกรายการที่ต้องการ 

หรือ Select All

5 เลือก Submit เพ่ือบันทึก

รายการบรรณานุกรม

6

จะได้ไฟล์นามสกุล .txt ส าหรับน าเข้าไปในโปรแกรม7



การน าเข้าบรรณานุกรมที่ได้จาก

ระบบสืบค้นเข้าสู่ EndNote

กลับมาที่ EndNote ให้

เลือก Import -> File
1

ปรากฏหน้าต่างข้ึน ให้เลือกไฟล์ที่

บันทึกออกมาจากระบบ จากนั้น

เลือก Import Option เป็น 

EndNote Import

2 รายการที่ Import จากไฟล์3



หลังจาก Export แล้ว จะ

ได้ไฟล์นามสกุล .ris

ให้คลิกที่ไฟล์เพ่ือ Import 

เข้าโปรแกรม

สามารถเลือกรูปแบบของการ Export  

(แนะน าให้ Export เป็น .ris)

การส่งออกรายการบรรณานุกรม

จากฐานข้อมูล
ตัวอย่างฐานข้อมูล Academic Search Ultimate*

* ฐานข้อมูลอื่น ๆ จะมีฟงัก์ชันการ Export บรรณานุกรมที่คล้ายกัน

123



การน าเข้ารายการบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล

รายการบรรณานุกรมที่ 

Import จากไฟล์ .ris

รายละเอียดท่ีได้

จากไฟล์ .ris



ไฟล์ PDF ที่มีเลข DOI

การน าเข้าไฟล์ PDF เพ่ือสร้างบรรณานกุรม
*ต้องเปน็ไฟล์ PDF ที่มีเลข DOI เท่านั้น เพ่ือให้โปรแกรมดึงข้อมูลบรรณานุกรมเข้ามาได้

ไฟล์ PDF ที่ไม่มีเลข DOI

Import เข้า EndNote ได้ Import เข้า EndNote ไม่ได้



การน าเข้าไฟล์ PDF เพ่ือสร้างบรรณานกุรม
*ต้องเปน็ไฟล์ PDF ที่มีเลข DOI เท่านั้น เพ่ือให้โปรแกรมดึงข้อมูลบรรณานุกรมเข้ามาได้

เลือก Import -> File

ในหน้าต่าง Import File เลือกที่อยู่ของไฟล์ PDF 

จากนั้นเลือก Import Option เป็น PDF

1

2



การน าเข้าไฟล์ PDF เพ่ือสร้างบรรณานกุรม
*ต้องเปน็ไฟล์ PDF ที่มีเลข DOI เท่านั้น เพ่ือให้โปรแกรมดึงข้อมูลบรรณานุกรมเข้ามาได้

ไฟล์ PDF
รายการที่ Import คลิกเพ่ือดูรายละเอียด

บรรณานุกรมที่ได้จาก File

3



การค้นหาเอกสารฉบับเต็มของบรรณานุกรม

คลิกขวารายการที่ต้องการ

และเลือก Find Full Text

หากรายการใดมี Full Text 

จะแสดงตัวอย่างไฟล์ที่นี่

1

2



4 การน าบรรณานุกรมไปใช้งาน



การน าบรรณานุกรมไปใช้งาน

คลิกรายการที่ต้องการจากโปรแกรม EndNote 

ลากไปวางบนโปรแกรม Microsoft Word

1

2

3
4

อัปเดตข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ

การอ้างอิงในเนื้อหาและ

บรรณานุกรมที่สมบูรณ์



การบันทึกบรรณานุกรมให้สามารถเปิดไดทุ้กเคร่ือง
(เปิดบนเครือ่งที่ไม่มโีปรแกรม EndNote)

1

2
บันทึกบรรณานุกรมใหม่ โดยเอาโค้ดออก ท าให้ได้บรรณานุกรมในรูปแบบ

ข้อความธรรมดาที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อความได้ แต่ไม่สามารถแก้ไข

บรรณานุกรมได้จากโปรแกรม EndNote (ต้องแก้ไขด้วยตนเองใน Word)

*เหมาะส าหรับการน าไปใชง้านกับเคร่ืองอืน่ท่ีไม่ได้ติดต้ังโปรแกรม EndNote



บรรณานุกรมที่อยู่ในรูปแบบข้อความธรรมดา

แก้ไขรูปแบบข้อความได้ตามตอ้งการ 

แต่จะไมส่ามารถอัปเดตบรรณานุกรม

โดยใช้ EndNote ได้


