
 

 

 

 
 
 
 

 

EndNote X2  เปนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับจัดเก็บ และจัดการขอมูลบรรณานุกรมที่มีการใชงานบน Desktop สามารถ
จัดรูปแบบของขอมูลบรรณานุกรมไดหลายรูปแบบ และยังใชงานรวมกับโปรแกรมไมโครซอฟท เวิรดในการจัดทําเอกสารที่มี
การแทรกการอางอิงในเนื้อหาและรวบรวมรายการบรรณานุกรมทายบทความได สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ ไดจัดซื้อ 
EndNote X2 แบบไมจํากัดจํานวนผูใช สําหรับสมาชิกในประชาคมจุฬาฯ ในปลายปงบประมาณ 2551 โดยใหบริการ
โปรแกรมผานหนาเว็บฐานขอมูลเพ่ือการคนควาวิจัย จุฬาฯ (CU Reference Databases) เพ่ือดาวนโหลดไปติดตั้งที่เครื่อง
ตอไป 
 
การดาวนโหลดและตดิตั้งโปรดแกรม 
 
    ขอกลาวเฉพาะการติดตั้งโปรแกรมที่ เครื่องที่ ใช
ระบบปฏิบัติการ Windows ดังนี้ 
 
1. ขอรับรหัสผานจากฝายบริการชวยคนควาวิจัย เพ่ือใช 
    ติดตั้งโปรแกรมไดที่อีเมล: ruangsri.j@car.chula.ac.th  
    โดยใชอีเมลที่ไดรับจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    จุฬาฯ   
2. ดาวนโหลดโปรแกรม endnotesetup.exe จาก URL:   
    http://www.car.chula.ac.th/curef-db/endnotex2a.html
    โดยเก็บไวที่เครื่องคอมพิวเตอรทีต่องการใชงาน 
 
ขั้นตอนการตดิตั้ง 
 
1. ปดโปรแกรมไมโครซอฟท เวิรด และเบราวเซอรกอน 
    ทําการติดตั้ง 
2. คลิกที่โปรแกรม endnotesetup.exe ที่ดาวนโหลดมา 
3. ทําตามขั้นตอนบนหนาจอจนจบขั้นตอนการติดตั้ง (ใน 
    ระหวางขั้นตอนการติดตั้ง ระบบจะถามรหัสผานให 
    พิมพรหัสผาน) 
 
การเขาใชงาน 
 
คลิกที่ Start -> Programs -> EndNote -> 
EndNote Program จะพบหนาจอ Getting Started 
with EndNote ดังรูป 

 
 หากไมปรากฏหนาตาง Getting Started with 

EndNote ใหคลิกที่เมนู Help -> Show Getting 
Started dialog 

 EndNote แบบ desktop เรียกแฟมขอมลูวา Library 
 
มีทางเลือกใชงาน คือ 
 

 Create a new library กรณีที่ตองการสราง
แฟมขอมูลใหม ระบบจะใหกําหนดชื่อแฟมและตําแหนงที่
ตองการเก็บ จากนั้นคลิก  ดังตัวอยาง 

 
 Open an existing library เม่ือตองการเรียกใช

งานแฟมขอมูลที่มีอยูแลว คลิกเลือกชื่อแฟมที่ตองการ 
แลวคลิก   ดังตัวอยาง 
 

สามารถนําขอมลูเขาสูระบบได 4 วิธี คือ 
 

1. พิมพขอมูลเขาสูระบบดวยมอืโดยใชเมนู References  
- > New Reference จะปรากฏหนาตางดังตัวอยาง 
 

ใหเลือกประเภทของเอกสาร (Reference Type) ที่จะ
พิมพขอมูลบรรณานุกรมเขาสูระบบ แลวพิมพขอมูลตาม
เขตขอมูลที่กําหนดให (เทาที่มีขอมูลอยู) จากนั้นคลิกที่ 

 ทางมุมบนขวาของหนาตางนี้เพ่ือใหระบบจัดเก็บ
ขอมูล 

mailto:ruangsri.j@car.chula.ac.th
http://www.car.chula.ac.th/EndNote/endnote-setup.exe
http://www.car.chula.ac.th/curef-db/endnotex2a.html
http://www.car.chula.ac.th/EndNote/endnote-setup.exe


2. การสงขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนที่สามารถเชื่อมตอ
มายัง EndNote X2 ไดโดยตรง โดยทําการคนหาขอมูล
จากฐานขอมูลออนไลนนั้น แลวเลือกรายการผลลัพธที่
ตองการ จากนั้นเลือกทางเลือกในการถายโอนขอมูล
บรรณานุกรมของฐานนั้นๆ เชน คน graphene oxide ใน
เ ข ต ข อ มู ล  Title, abstract, keywords จ า ก ฐ า น 
ScienceDirect เม่ือไดผลลัพธ ทําเครื่องหมาย  
ขางหนารายการที่ตองการ แลวคลิกที่   จะ
ปรากฏหนาตางใหระบุความตองการ  เลือก Export 
Format เปน RIS format (for Reference Manager, 
Procite, EndNote) แลวคลิก  ดังตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลบรรณานุกรมของรายการที่เลือกไวจะถูกสงมายัง
โปรแกรม EndNote X2 โดยตรง (เครื่องตองลงโปรแกรม 
EndNote) ดังตัวอยาง 

 

3. ในกรณีเครื่องที่ใชงานไมมีโปรแกรม EndNote X2 อยู
หรือฐานขอมูลที่ใชไมสามารถสงขอมูลบรรณานุกรมมายัง 
โปรแกรม EndNote X2 ไดโดยตรง ใหจัดเก็บขอมูล
บรรณานุกรมเปนไฟลที่มีรูปแบบที่โปรแกรม EndNote  
ยอมรับและนํามาถายโอน( import) เขาสู โปรแกรม 
EndNote X2 ไดในภายหลังโดยใชตัวกรอง (filter) ที่เขา
กันได เชน คนขอมูลเรื่อง melamine แบบ Basic Search 
จากฐาน Nursing & Allied Health Source ในชุด 
ProQuest เม่ือไดผลลัพธ ใหทําเครื่องหมายในกรอบ  
หนารายการที่ตองการ จากนั้นคลิกที่ทางเลือก Export 
ดังตัวอยาง

 

จะพบหนาตางแสดงทางเลือก ดังภาพ 

 
คลิกที่ Download in a format compatible with 
ProCite, EndNote, Reference Manager and 
RefWorks. ระบบจะแสดงหนาจอ ใหคลิกที่เมนู File 
เลือก Save As เพ่ือจัดเก็บเปน text file ดังตัวอยาง 

 

จากนั้นนําไฟลที่จัดเก็บมา Import เขาโปรแกรม 
EndNote X2 โดยใชเมนู File - > Import และใชตัว
กรอง (filter) ProQuest ที่ทางเลือก Import Option 
จากนั้น คลิก Import ดังตัวอยาง 

 

ขอมูลบรรณานุกรมจะเขาสู Library ดังตัวอยาง 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=562&exportFormat=1&TS=1223433957&clientId=12345
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=562&exportFormat=1&TS=1223433957&clientId=12345
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=562&exportFormat=1&TS=1223433957&clientId=12345


4. การสงขอมูลที่ไดจากการคนฐานขอมูลออนไลนผาน
โปรแกรม EndNote X2 มาที่ library โดยตรง ทําโดย
คลิกที่ more… จากทางเลือก Online Search 
ทางดานซายมือของหนาจอ EndNote จะปรากฏหนาตาง
แสดงรายชื่อฐานขอมูล ใหเลือกฐานขอมูลที่ตองการ (ได
เฉพาะบางฐาน) เชน British Library ดังตัวอยาง 

รูปแบบท่ีเลือก

การแสดงผล 

 

คนหา

จํานวนผลลัพธ 

shortcut

ระบบจะแสดงแถบใหคนหาขอ มูล  เช น  คน เรื่ อ ง 
melamine จาก title จะไดผลลัพธดังตัวอยาง 

 
ระบุจํานวนผลลัพธที่ตองการ คลิก OK เพ่ือสงขอมูลมายัง 
Library สามารถจัดการกับขอมูลได เชน ลบ หรือจัดเปน
กลุมได โดยเลือกรายการที่ตองการ แลวคลิกขวาจะ
ปรากฏ shortcut ใหเลือกทางเลือกที่ตองการใชในการ
จัดการขอมูล  เชน  การลบโดยใชทางเลือก Move 
References to Trash หรือใชทางเลือก Add 
References To เพ่ือจัดกลุมตามตองการ ดังตัวอยาง 

รูปแบบการแสดงผลใหม

 

การจัดรูปแบบบรรณานุกรม 
 
ที่แถบ Preview จะแสดงการจัดรูปแบบบรรณานุกรมของ
รายการที่เลือกตามรูปแบบที่ระบุใหแสดงผล ดังตัวอยาง 
 

 

สามารถเปลี่ยนรูปแบบบรรณานุกรมไดโดยเลือกจาก
ทางเลือก Select Another Style… จะมีหนาตางแสดง
รายการของรูปแบบบรรณานุกรมใหเลือก เชนเลือก 
Vancouver และคลิก Choose ดังตัวอยาง 

 
 
รูปแบบการแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามแบบที่เลือก เชน 
เปลี่ยนจาก APA 5th เปน Vancouver ดังตัวอยาง 

 
การใชงานโปรแกรม EndNote X2 รวมกับโปรแกรม 
Microsoft Word 
 
ในการติดตั้งโปรแกรม EndNote X2 จะมีเครื่องมือใชงาน
ปรากฏอยูที่โปรแกรม Microsoft Word ดังน้ี 
 



หากไมปรากฏสัญลักษณของเครื่องมือเหลานี้ สามารถ
เรียกจากเมนู Tools -> EndNote X2 ของโปรแกรม
ไมโครซอฟท เวิรดได 
 

 ในกรณีที่ตองการแทรกการอางอิงในเนื้อหา EndNote 
X2 มีการทํางานที่เรียก Cite While You Write 
(CWYW) ซึ่งทําได 2 วิธี ดังนี้ 
 
วิธีที่ 1 
 

1. วางเคอรเซอรตรงตําแหนงของเนื้อหาที่ตองการแทรก
การอางอิงในไมโครซอฟท เวิรด ดังตัวอยาง 
 

ผลลัพธ 
เลือก 

2. ใชคําสั่งจากเมนู  Tools -> EndNote X2 -> Find 
Citation(s) หรือคลิกที่สัญลักษณ  จากแถบ
เครื่องมือในไมโครซอฟท เวิรดจะปรากฏหนาตางใหพิมพ
คําคน และคลิกปุม Search เพ่ือใหระบบคนหาจากราย
บรรณานุกรมที่มีอยูใน Library และแสดงผลลัพธ เชน 
พิมพ emission จะไดผลลัพธดังตัวอยาง  

 

จากนั้นเลือกรายการที่ตองการ คลิกปุม Insert เพ่ือแทรก
การอางอิงในเนื้อหา และระบบจะทําบรรณานุกรมทาย
บทความใหโดยมีรูปแบบบรรณานุกรมตามที่เลือกไวใน 
EndNote X2 ดังตัวอยาง 

วิธีที่ 2 
1. วางเคอรเซอรตรงตําแหนงของเนื้อหาที่ตองการแทรก
การอางอิงในไมโครซอฟท เวิรด 
2. ที่ Library ในโปรแกรม EndNote X2 เลือกรูปแบบ
บรรณานุกรมตามตองการ 
3. จากนั้นเลือกรายการบรรณานุกรมที่ตองการจาก 
Library นั้น  
4. คลิกเลือกเมนู Tools - > Cite While You Write 
[CWYW] -> Insert Selected Citation(s) ใน
โปรแกรม EndNote X2 จะไดผลเชนเดียวกับวิธีที่ 1 
ขางตน 
 

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบบรรณานุกรมในไมโครซอฟท 
เวิรด ใหใชเมนู Tools -> EndNote X2 -> Format 

Bibliography หรือ ไอคอน  จากแถบเครื่องมือ 
และเลือกรูปแบบที่ตองการ เชนเปลี่ยนจาก APA 5th เปน 
Vancouver ดังตัวอยาง 

 
 ในกรณีที่ตองการเฉพาะบรรณานุกรมทายบทความที่มี

รูปแบบตามที่กําหนด ใหเลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่
ตองการจากโปรแกรม EndNote X2 จากนั้นเลือกรายการ
ที่ตองการจัดรูปแบบบรรณานุกรม และคลิกขวาเลือก
ทางเลือก Copy Formatted แลวไปที่ ไมโครซอฟท 
เวิรด คลิกขวา เลือก paste จะไดรายการอางอิงที่มี
รูปแบบตามที่กําหนด ดังตัวอยาง 
 
 
 
 

 
 

 

การออกจากการใชงาน 
 
คลิกที่  ที่มุมบนขวาสุดของโปรแกรมเพื่อปดการใช
งานโปรแกรม EndNote X2 

จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง  ©  ฝายบริการชวยคนควาวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ  ©  (ฉบับพิมพคร้ังท่ี 1)  พฤศจิกายน  2551 


