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ประชาคมจุฬาฯ สามารถใชโปรแกรม  X  ไดที่ฝายบริการผูอาน ชั้น 1 และ/หรือแจงการเขารวมอบรม ที่ฝายบริการชวยคนควาวิจัย 
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การใชงาน 

ที่เครื่องที่ติดต้ังโปรแกรม  X ไว  ใหเรียกใชงานที่ 

Start/Programs/EndNote/EndNote Program จะพบหนาตางที่มี

ทางเลือกใหเรียกใชงาน ดังภาพ 

        การใชงานครั้งแรก ใหคลิกที่ 
Create a new EndNote Library 
และคลิก OK  เพ่ือสรางแฟมซึ่งใน

โปรแกรมนี้เรียก Library และมี

นามสกุล .enl  ไวในตําแหนงที่

ตองการของเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชสําหรับใชเก็บขอมูล ในครั้ง

ตอไปเปดไฟลทีมีอยูโดยคลิก Open an existing EndNote Library 

     เ มื่ อ ส ร า ง

แฟมขอมูลแลว จะ

พบหนาจอ ดังภาพ 

ที่เมนูดานบนของ

ดังนี้ 

งาน    


ทําได วิธี ไดแก Manual/Direct Export/Import/Connect  ดังนี้ 

ูลโดยการพิมพขอมูลดวยตนเอง โดย



ห น า จ อ  จ ะ มี

ทางเลือกใหใชงาน 

เมนูใช
การนําขอมูลเข
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าสูระบบ 

1.  Manual  เปนการเพิ่มขอม

คลิกที่เมนู Reference/New Reference จะปรากฏหนาตางให

เลือกประเภทของ reference แลวพิมพขอมูล เม่ือเรียบรอยแลว

คลิกที่  เพื่อบันทึกขอมูล ดังภาพตัวอยาง

 หากมีผูแตง

 

หลายคน  ให

แ

ใส et al, ที่บรรทัดสุดทาย สําหรับผู

ฟลในเขตขอมูล Image ใหคลิกที่ 

ไลนที่

Format ที่

 

โย

ลที่

ูลที่

โปรแกรม EndNote X ได

ตามตองการ 

พิมพ ยกชื่อละ

บรรทัดโดยกด 

ปุม Enter 

 หากมีผูแตงจํานวนมาก ให

แตงที่เปนหนวยงานใหลงทายดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเขต

ขอมูลที่ไมมีขอมูลใหเวนวางไว 

 หากตองการแนบภาพหรือไ

Reference แลวเลือก Insert Picture… หรือ  Insert Object… 

ตามลําดับ ทําไดเพียง 1 ภาพ หรือ 1 ไฟลตอ 1 รายการ หากตอง 

การแนบหลายภาพ/ไฟล ตอง copy รายการ ดังกลาวแลวแนบเพิ่ม 

 สามารถระบุคําอธิบายภาพ/ไฟลได ที่เขตขอมูล Capture 

2.  Direct Export  คือ การถายโอนขอมูลจากฐานขอมูลออน

สามารถเชื่อมโยงมายังโปรแกรม EndNote X ไดโดยตรง และเครื่อง

ที่ใชตองมีโปรแกรม EndNote X  ติดต้ังอยู ตัวอยางเชน คนหา

ขอมูลเร่ือง “thinking process” ในเขตขอมูล Abstract, Title, 

Keywords จากทุก Subject ในฐาน ScienceDirect เมื่อไดผลลัพธ

และเลือกรายการที่ตองการโดยทําเครื่องหมาย  และคลิกที่

ทางเลือก export citations (ฐานขอมูลอื่นๆ จะมีชื่อทางเลือกที่ตาง

ไปจากนี้) จะพบหนาตางใหระบุความตองการ ดังภาพ  

ระบุ Content 

บอกช่ือแฟม 

บอกจํานวนรายการ 

ตองการ และเลือก Export 

Format เปน RIS เพ่ือใชงาน

กับโปรแกรม EndNote X 

งไปยังโปรแกรม EndNote X 

โดยเปดโปรแกรม EndNote X  และจะใหระบุชื่อไฟลที่ตองการใช

จัดเก็บขอมูลดังตัวอยาง 

       เมื่อระบุชื่อไฟลและคลิกปุม 

Open ขอมูลจะถูกสงไปยังไฟ

และคลิกปุม Export จะมีการเชื่อม

เลือกไวในโปรแกรม EndNote X 

โดยเปดไฟลให ดังตัวอยาง 

        

       สามารถจัดการกับขอม

อยูใน 



3. การ Import ไฟลโดยใช Filter ในกรณีที่เครื่องทีใชงานไมไดติดต้ัง

โปรแกรม EndNote X ไว หรือฐานขอมูลออนไลนที่ใชงานไมมีการ

Text Document แลวแตกรณีและ

อมูลใน EndNote X  และ

เ

m

ก ร ม    

E

ามาเก็บในโปรแกร X 

t” ใน Title 

แลวคลิกปุม Search ดังตัวอยาง 

 ดังตัวอยาง 

References To เพ่ือ

เก็บ
การ โปรแกรม Microsoft Word 

สาม วม

ชเมนู Tools ของ

ot  แลวคลิก Open ระบบจะ

เขามาได เชน เพ่ิมการอางอิงเอกสาร ทําไดโดย ที่เมนู 

เลือก EndNote X/Find Citation(s)… 

น เพ่ือคนหารายการอางอิงที่ตองการ 

Format Bibliography… แลว

 

โดยใช Tools/EndNote X/Find Figur

เชื่อมโยงกับ EndNote X โดยตรง ตัวอยางเชน คนหาขอมูลเร่ือง 

“learning community” ในเขตขอมูล Article Title จากฐาน Taylor 

& Francis Online Journals เมื่อไดผลลัพธและเขาไปดูรายละเอียด

ของรายการที่ตองการ(ทีละรายการ)แลว จะพบทางเลือก Export 

Citation ดังตัวอยาง 

      ใ ห ค ลิ ก ที่  RIS 

จะพบหน าต า ง ให

เลือก save ดังภาพ 

 

จากนั้นจัดเก็บไฟล โดยระบุ save as 

type เปน RIS Formatted File หรือ 

ฐานที่ใช กอนที่จะนํามา Import เขา

X  ติดต้ังอยู โดยเปดไฟลที่จะใชเก็บ

ใชเมนู File/Import ของ โปรแกรม 

EndNote X  พื่อเรียกไฟลที่จะทําการ Import จะพบหนาตางให

ระบุชื่ อ ไฟลที่ ต องการ 

import  โดยใชทางเลือก

Choose File และเลือก 

Filter (ตัวกรองขอมูล) ที่

สัมพันธกับขอมูลที่ชอง I

ขอมูลจะมาอยูในไฟลที่เปดไว

ส า ม า ร ถ ใ ช

โ ป ร แ

EndNote X 

จัดการขอ มูล

ไดตามตองการ 

ndNote X  เพ่ือ

ม EndNote 

เคร่ืองที่มีโปรแกรม EndNote 

ข

port Option จากนั้นคลิกปุม Import 

 ดังตัวอยาง 

4. Connect กับฐานขอมูลออนไลนผานโปรแกรม 

คนหาขอมูลและนําขอมูลที่ไดเข

โดยใชเมนู Tools/Connect/Connect จะปรากฏหนาตางใหเลือก

ฐานขอมูล ดังภาพ 

เลือกฐานขอมูลที่ตองการ เชน 

Blackwell Synergy แลวคลิก

ปุม Connect เพ่ือเขาสูหนาจอ

การคนหาแบบ Remote Search 

ลองทําการคนหาขอมูลเ ร่ือง  

“work environmen

เมื่อไดผลลัพธ ให

เ ลื อ ก จํ า น ว น

รายการที่ตองการ

นํ า เ ข า โปรแกรม 

จํานวนที่เลือกไวจะ

ถูกสงเขามาในโปรแกรม 

EndNote X 

EndNote X และคลิก OK ดังตัวอยาง 

ผลลัพธ

ระบุ ไฟลที่ จะจัดเก็บ

ข อ มู ล ดั ง ก ล า ว ที่

ทางเลือก Copy All 

ไวใชงานตอไป 
ใชงานรวมกับ

ารถนําขอมูลที่เก็บอยูในโปรแกรม EndNote X  มาใชร กับ

โปรแกรม Microsoft Word ไดดังนี้ 

1. สราง Template สําหรับจัดทําเอกสาร โดยใ

โปรแกรม EndNote X  เลือก Manuscript Templates… เลือก 

Template ที่ตองการ เชน Nature.d

เปดเอกสาร Word ที่มี Wizard ใหทําตามขั้นตอน จากนั้นจะได 

template ตามแบบที่เลือกไวเพ่ือใหกรอกขอมูลตาม template นั้น 

ดังตัวอยาง  

2. ที่หนาเอกสาร Word นี้

สามารถจะเพิ่มขอ มูล

บรรณานุกรมหรือการ

อางอิงจากขอมูลที่อยูใน 

EndNote X 

File ของเอกสาร Word ให

จะพบหนาตางใหพิมพคําค

แลวคลิก Search ระบบจะคนหารายการขอมูลที่มีคําคนที่ระบุและ

แสดงผลการคน  ใหเลือกรายการที่ตองการแลวคลิกปุม Insert 

รายการนั้นจะมาแทรกที่เอกสาร Word ดังตัวอยาง   

       หากต อ ง ก า ร เ ปลี่ ย น

รูปแบบของบรรณานุกรม ให

เลือกเมนู Tools/EndNote X/ 

เลือก Output Style กอนคลิก

ปุม OK เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ 

EndNote X  เขามาไดเชนกัน 

e(s)…  แลว  Insert  เขามา 

  สามารถเพิ่มรูป/ไฟลขอมูลจาก

จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง 

 ฝายบริการชวยคนควาวิจัย หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ 

   (ฉบับพิมพครั้งท่ี 1)  มกราคม  2550 


