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การใช้งาน Mendeley Desktop 
บทน า 
ขอต้อนรับสู ่Mendeley! เคร่ืองมอืทรงพลงัทีจ่ะท าให้ขัน้ตอนการท างานวิจยัของคณุมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
คูม่ือนีจ้ะให้รายละเอียดที่ทา่นจ าเป็นต้องรู้ในการท างานของโปรแกรม 
ดวูิดีโอคลบินี ้เพื่อเป็นการแนะน าวิธีที ่Mendeley จะช่วยทา่นได้. 
ก่อนจะเร่ืม ทา่นควรท าความเข้าใจกบัศพัท์ตอ่ไปนี ้
Mendeley Desktop : Mendeley Desktop เป็นโปรแกรมสว่นท่ีเราดาวน์โหลดมาไว้บนคอมพวิเตอร์ของเรา ดาวน์โหลด Mendeley 
Desktop หากทา่นยงัไมไ่ด้ดาวน์โหลด. 
Mendeley Web : เป็นเว็บไซต์ซึง่ทา่นสามารถเข้าถึงห้องสมดุสว่นตวัของทา่น แก้ไขประวตัิ และหาบทความ กลุม่หรือบคุคล 
Sync : ขัน้ตอนในการเช่ือมโยงข้อมลูใน Mendeley ของทา่นระหวา่งเคร่ืองมือตา่งๆ  
Web Importer : เคร่ืองมือในเบราเซอร์ที่ท าให้ทา่นสามารถน าเข้าเอกสารได้อยา่งรวดเร็วจากทีใ่ดก็ได้ในเว็บ 
Citation Plugin : เคร่ืองมือที่ทา่นสามารถติดตัง้เพื่อให้ทา่นสร้างหรือฟอร์แมตการอ้างองิและบรรณานกุรมตามแบบที่ทา่นเลอืก 
คราวนีก็้ถึงเวลาเร่ิมต้นได้  

01. Desktop interface สว่นของเดสก์ท้อป 

The Library View (มมุมองห้องสมดุ) 
เอกสารของทา่นทัง้หมดจะได้รับการเก็บอยา่งปลอดภยัและเป็นหมวดหมูใ่นท่ีเดียวกนั  

 

1. My library:  เป็นท่ีทา่นจะสามารถเข้าถึงบทความ โฟลเดอร์และกลุม่ตา่งๆในห้องสมดุของทา่น 
2. Sync: เช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งแตล่ะเคร่ือง ท าให้ทา่นสามารถท างานและเข้าถึงงานวิจยัของทา่นได้ทกุที่ไมว่า่จะอยูท่ี่ไหน 
3. Your documents: ดบัเบิล้คลกิที่เอกสารเพื่อจะเปิดอา่นใน PDF viewer. 

http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/introduction/
http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/introduction/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/
http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/interface/
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4. Details pane: ดรูายละเอยีดของเอกสารและโน้ตตา่งๆเพื่อปรับปรุงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 
5. Library search:ค้นหาบทความเต็มในห้องสมดุของทา่นโดยมีผลปรากฎในขณะที่พิมพ์ 
 

The PDF Reader View 
ทา่นสามารถอา่น ค้นหา ใสค่ าอธิบายประกอบ ท างานร่วมกบัผู้อื่นและอื่นๆด้วย PDF reader ขัน้สงู 

 

1. Note: กดปุ่ มโน้ตในแถบเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มโน้ตได้ทกุทีใ่นเอกสาร 
2. Highlight: กดปุ่ ม Highlight ในแถบเคร่ืองมือเพื่อไฮไลท์ 
3. Sync: ต้องการใสค่ าอธิบายเพื่อร่วมมือกบัผู้อื่น เช่ือมโยงข้อมลูของทา่นเพื่อสือ่สารกบัผู้ ร่วมงานทา่นอื่นๆ 
4. Global notes: หน้าตา่งบนัทกึยอ่สว่นกลางสามารถค้นหาได้จากทกุที่ใน Mendeley Desktop. 
5. Keyword search: ค้นหาเอกสารของทา่นด้วยค าส าคญัเพือ่ช่วยให้หาค าหรือวลจี าเพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว  

02. Adding documents (การเพิ่มเอกสาร) 

การเพิ่มจากเอกสารที่มีอยู่แล้ว 
การเพิม่เอกสารจากที่มีอยูแ่ล้วเป็นวิธีที่ดีที่สดุที่จะได้เห็นวิธีที่ 
Mendeley สามารถช่วยทา่นประหยดัเวลา 
การลากและปล่อยไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
ลากและปลอ่ยไฟล์หรือโฟลเดอร์ลงในหน้าตา่ง Mendeley ที่
เปิดอยู ่เป็นวิธีการเพิ่มเอกสารสู ่Mendeley ได้อยา่งรวดเร็ว 
ไฟล์ที่เพิ่มเข้าไปลา่สดุจะพบอยูท่ีโ่ฟลเดอร์ในหน้าตา่งทางด้าน
ซ้ายมือ 

http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/adding_documents/
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น าเข้าจากโปรแกรมอื่น 
1. การน าเข้าจากโปรแกรมอื่นในรูปของไฟล์ RIS, BibTeX, PDF or EndNote 

XML  
2. คลกิ File แล้วเลอืก Import แล้วเลอืกไฟล์ ทา่นสามารถถา่ยโอนห้องสมดุ
ของทา่นจาก EndNote™, Papers, Zotero, Refworks, Jabref และอื่นๆ 

 

การเพิ่มบทความของตัวท่านเอง 
ลากบทความทีท่า่นเป็นผู้แตง่เข้าสูโ่ฟลเดอร์ My Publications ทาง
ด้านซ้ายเพื่อให้ทา่นได้น าเสนอผา่นทางหน้าโปรไฟล์ของทา่นใน 
Mendeley  
เมื่อเพิม่เข้าไปแล้ว ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลด PDF ได้โดยตรงจากโปรไฟล์
ของทา่นและงานของทา่นจะสามารถเข้าชมได้จากทัว่โลก 
 
 
 

03. Organizing documents (การจัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่) 
 

ค้นหาบทความและจดัหมวดหมูเ่อกสารได้อยา่งงา่ยดายตามลกัษณะการ
ท างานของทา่น 
 

ค้นหาบทความเต็มในห้องสมุดของท่าน 
ค้นหาค าส าคญัในช่องบนขวาได้อยา่งทนัทีในขณะท่ีทา่นพิมพ์ การค้นหา
จะท าจากทัง้ในโน้ตสว่นกลางและ tag ในคา่ตัง้ต้นและทา่นสามารถกรอง
แบบจ าเพาะได้โดยคลกิเลอืกลกูศรตวักรอง  
 

การสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย 
คลกิขวาที่ใดก็ได้ในพืน้ท่ีหน้าตา่งด้านซ้ายเพื่อเพิม่โฟลเดอร์และโฟลเดอร์
ยอ่ย ทา่นสามารถลากและปลอ่ยไฟล์เข้าสูโ่ฟลเดอร์ได้จากทกุที่  
เคลด็ลบั: ขอแนะน าให้เร่ิมต้นด้วยการค้นหาทีจ่ะช่วยให้หาได้อยา่ง
รวดเร็ว ประโยชน์ที่แท้จริงของโฟลเดอร์ก็เพื่อช่วยลดขอบเขตการค้นหา
ของคณุ 

การจัดหมวดหมู่ด้วย tags 
ทา่นสามารถเลอืกเอกสารและเพิม่ tag ในรายละเอียดที่หน้าตา่ง
ด้านขวา ซึง่จะท าให้ค้นหาได้จากค า tags เพื่อหากลุม่ของเอกสาร
ได้อยา่งง่ายดาย  
Tags ใช้งานได้เหมือนโฟลเดอร์ โดยมีความแตกตา่งหลกัคือการ
เพิ่ม tag หลายๆค าให้เอกสารท าได้ง่ายกวา่การลากใสใ่นหลาย
โฟลเดอร์  

http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/organizing_documents/
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04. Read, highlight & annotate (การอ่าน ไฮไลต์และเขียน
ความเห็น) 
การอา่น ค้นหาและเขยีนความเหน็ในเอกสารของทา่น 
PDF viewer ที่อยูใ่นโปรแกรมสามารถให้เปิดเอกสารได้หลายเร่ือง
พร้อมกนั ท าไฮไลต์ เขียนโน้ตในเอกสารและอื่นๆอีกมากมาย 
การเปิดเอกสารใน ODF viewer 
 

คลกิที่ไอคอน PDF หรือดบัเบิลคลกิเพื่อเปิดเอกสารในหน้า viewer 
เรามีรายการไอคอน ที่ทา่นจะได้พบดงันี ้(ถ้าไมม่ีไอคอนหมายความ
วา่ไมม่ีบทความฉบบัเต็มอยู ่

  
 

การใช้ค าหลัก (Keyword) หาในเอกสาร 
ค้นหาค าหลกัโดยใช้แถบเคร่ืองมอืที่ด้านบนขวา ค าหลกันัน้จะถกูไฮไลต์
ไปทัว่เอกสารซึง่จะช่วยประหยดัเวลาในการหาค าหรือวลทีี่ต้องการได้ 
 
 
 
การใส่โน้ตของท่านเอง 
คลกิที่ปุ่ ม Note แล้วคลกิที่ใดก็ได้ในเอกสารเพื่อใสโ่น้ต เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประโยชน์ในการเขียนโน้ตอยา่งรวดเร็วในขณะที่อา่นเอกสารและสามารถ
จะวางไว้ที่ไหนก็ได้ในเอกสาร ทา่นสามารถใสโ่น้ตรายละเอียดได้มากขึน้ท่ี
แถบเคร่ืองมือด้านบนขวาซึง่ใช้เป็นท่ีค้นหาได้ด้วย 

05. การหาและน าเข้าบทความใหม่ 

การค้นเพิ่มและน าเข้าบทความใหม่ 
ทา่นสามารถเก็บบทความจากเนต็ทัว่ไปเข้าสูบ่ญัชี Mendeley 
ของทา่นได้เพียงในไมก่ี่คลกิ 
ค้นพบด้วยการใช้ literature search 
เลอืกหวัข้อ Literature Search ทางช่องหน้าตา่งด้านซ้ายมือเพื่อ
หาและเพิ่มบทความจากรายการใน Mendeley ในการเพิ่มเอกสาร 
เพียงแคก่ด “Save” บนช่องหน้าตา่งขวาหรือลากและปลอ่ย
เอกสารในโฟลเดอร์หรือกลุม่ที่ทา่นเป็นสมาชิกได้เลย 
ข้อแนะน า Advanced search operators สามารถชว่ยให้ทา่น

http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/read_annotate/
http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/discover_new_content/
http://blog.mendeley.com/progress-update/new-release-literature-search-from-within-mendeley-deskop/
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ค้นหาได้ละเอียดขึน้ 
 
การน าเข้าเนือ้หาด้วย Web Importer 
สามารถเก็บเนืห้าโดยตรงจากบญัชี Mendeley ของทา่นด้วย 
Web Importer bookmarklet สามารถจะน าเข้าเนือ้หาจาก
แหลง่ตา่งๆและจากฐานข้อมลูทางวิชาการมากมาย 

 

 

 

 

การน าเข้าเอกสารแบบอตัโนมัติด้วย “Watch Folder” 
การตัง้ Watch Folder ใน Mendeley เป็นอีกวิธีที่งา่ยที่สดุใน
การน าเข้าเอกสาร เพยีงทา่นลาก PDF เข้าไปในโฟลเดอร์นี ้
Mendeley จะน าเข้ามาให้ทา่นโดยอตัโนมตั ิ
การตัง้ Watch Folder 
1. เลอืกตวัเลอืก 'Watch Folder' จากเมนเูพิม่ไฟล์ในแถบ
เครืองมือหลกัแล้วเลอืกโฟลเดอร์ที่มีเอกสารที่ทา่นสนใจ 

2. Mendeley จะเพิ่มเอกสารจากโฟลเดอร์ของทา่น มองหา
ข้อมลูที่ส าคญัเช่นช่ือเร่ือง ช่ือผู้แตง่และช่ือวารสาร 

3. เอกสารใดที่เพิม่เข้ามาในโฟลเดอร์หลงัจากนัน้จะเห็นได้
ใน Mendeley ได้อยา่งอตัโนมตั ิ

 
06. การเขียนและการอ้างอิง (Writing & citing) 
การเร่ิมต้นกับ citation plugin 
สามารถสร้างและจดัรูปแบบการอ้างองิและบรรณานกุรมของทา่นตามรูปแบบท่ีทา่นเลอืกได้อยา่งรวดเร็ว 
 
Citation plugin คืออะไร 
Citation plugin ของ Mendeley ช่วยให้ทา่นอ้างองิได้อยา่ง
สะดวกสบายโดยไมต้่องออกจากโปรแกรม Word ช่วย
ประหยดัเวลาในการเขียนบทความโดยการสร้างบรรณานกุรม
ให้ทา่นอยา่งอตัโนมตัใินเพียงไมก่ี่คลกิ 
Plugin นีส้ามารถใช้ได้กบั  

 Microsoft Word 

 OpenOffice (Windows only) 

 Bibtex  
 
 

http://www.mendeley.com/import/
http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/write_cite/
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การติดตัง้ Citation plugin 
ต้องเปิด Mendeley Desktop แล้วไปท่ี เมน ูTool ในแถบ
เคร่ืองมือหลกั เพื่อคลกิเลอืก “Install MS Word Plugin” ซึง่จะมี 
Plugin ที่ใช้ได้กบั OpenOffice หรือ Bibtex   
 

  
 

 

 
เมื่อตดิตัง้ส าเร็จ 
ทา่นจะได้เห็นหน้าจอนี ้ซึง่หมายความวา่ได้ติดตัง้ Plugin นีเ้สร็จ
แล้ว ทา่นสามารถเปิดใช้  Microsoft Word ได้เลย 
 
 
 
การหารูปแบบการอ้างอิง (citation style) ของท่าน 
คลกิที่ “View” เลอืก “Citation style” จะมีรูปแบบตา่งๆหรือมี
นอกเหนือจากนัน้ให้เลอืกได้จากตวัเลอืก “Get More Styles” ทา่น
จะสามารถค้นหารูปแบบอื่นๆเชน่ "Harvard", "Imperial" or 
"Durham" แล้วคลกิเพื่อติดตัง้ได้ทนัที Mendeley มีรูปแบบของ 
Citation หลายพนัแบบจากวารสารและองค์กรชัน้น าทัว่โลก 
 
การอ้างอิงเอกสารจากในห้องสมุดของท่าน 
จากแถบเคร่ืองมืออ้างองิ Mendeley ใน Word ทา่นสามารถจะแทรกเอกสารอ้างองิตามรูปแบบท่ีต้องการหรือสร้างบรรณานกุรมส าหรับ
บทความของทา่นได้อยา่งอตัโนมตัิ ส าหรับการสร้างเอกสารอ้างอิงใน MS Word หรือ Open Office ทา่นสามารถดไูด้จาก video ตวัอยา่ง
นี ้

 
ขัน้สูงขึน้ไป: การแก้ไขรูปแบบ citation (Citation Style Editor) 
เร่ิมต้นแก้ไขรูปแบบ citation ของทา่นด้วย Citation Style Editor ซึง่
พฒันาขึน้โดยความร่วมมือกบัหอสมดุตา่งๆของมหาวิทยาลยั
โคลมัเบีย 
 

http://www.youtube.com/watch/?v=zkrVbBSrK_w
http://www.youtube.com/watch/?v=zkrVbBSrK_w
http://csl.mendeley.com/about/
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เพื่อเป็นการเร่ิมต้น ขอแนะน าให้ด ูวิดีโอแนะน านี ้ 

 

การใช้ Citation Style Editor กับ Mendeley Desktop 
Mendeley Desktop นัน้มาพร้อมกบัคลงัของสไตล์มากมายซึง่จดัท าโดยโครงการของ citationstyles.org ทา่นสามารถเลอืกหาได้จาก
ภายใน Mendeley Desktop โดยไปท่ีเมน ูView -> More Styles -> Citation Styles หากทา่นไมพ่บสไตล์ท่ีต้องการ จะมีตวัแก้ไขสไตล์ 
(style editor) ซึง่ทา่นสามารถใช้เพื่อปรับเปลีย่นสไตล์ท่ีมีอยูใ่ห้เป็นไปตามที่ทา่นต้องการ 
คูม่ือนีอ้ธิบายวิธีการใช้ตวัแก้ไขสไตล์กบั Mendeley Desktop เพื่อปรับเปลีย่นรูปแบบของการอ้างอิงและบรรณานกุรมตามที่ต้องการจาก
สไตล์ท่ีมีอยูแ่ล้วจากเคร่ืองมือของ Mendeley 
ตวัแก้ไขสไตล์นีจ้ะท างานร่วมกบั Mendeley Desktop 1.7 ขึน้ไป 
การปรับเปลี่ยน citation styles 
เราจะเร่ิมจากการใช้ plugin ของ Mendeley ส าหรับ Microsoft Word ในการอ้างถึงบทความจากห้องสมดุ Mendeley ของเราในเอกสาร
เปลา่ การอ้างองิและบรรณานกุรมที่ใช้อยูปั่จจบุนัคือสไตล์ APA 6th Edition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนแรกคือ ไปท่ี Mendeley Desktop แล้วเปิดกลอ่งโต้ตอบของ citation style โดยคลกิ View -> Citation Style -> More Styles... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://github.com/citation-style-editor/csl-editor/wiki/Using-the-Citation-Style-Editor-with-Mendeley-Desktop
http://citationstyles.org/
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ในตวัเลอืกสไตล์จะแสดงรายการของสไตล์ท่ีมีติดตัง้อยูปั่จจบุนั ในจดุนีท้า่นสามารถจะเลอืกใช้สไตล์ท่ีตา่งออกไปหรือจะเพิ่มสไตล์จาก
คลงัที่มีอยูห่ลายพนัสไตล์ผา่นทางแถบ 'Get More Styles 
ถ้าทา่นไมพ่บสไตล์ท่ีต้องการจากสไตล์ท่ีมีอยู ่ทา่นจะปรับเปลีย่นจากสไตล์ท่ีมีอยูไ่ด้ โดยการคลกิขวาที่สไตล์ท่ีใกล้เคียงกบัท่ีทา่นต้องการ
ที่สดุ แล้วเลอืก Edit Style ซึง่จะเปิด Citation Style Editor ขึน้มา เป็นเคร่ืองมือที่ชว่ยให้ทา่นปรับเปลีย่นสไตล์ได้ตามที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัแก้ไขสไตล์จะ save สไตล์ท่ีปรับเปลีย่นนีอ้อนไลน์ด้วยบญัชี Mendeley ของทา่น ทา่นจะสามารถแบง่ปันให้ผู้ใช้ Mendeley คนอื่นได้
และเข้าถงึได้งา่ยจากคอมพวิเตอร์เคร่ืองอื่นๆ โดยตวัแก้ไขสไตล์จะมีค าถามขออนญุาตในการเข้าถึงบญัชีของทา่น คลกิ Accept เพื่อท า
ตอ่ไป 
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หลงัจากตอบรับแล้ว ตวัแก้ไขสไตล์จะสร้างสไตล์ใหมบ่นพืน้ฐานของสไตล์ท่ีเลอืกมาจาก Mendeley Desktop ซึง่สไตล์นีปั้จจบุนัจะ
เหมือนกบัต้นฉบบั ยกเว้นแตม่ช่ืีอของทา่นท่ีเพิม่ลงไปในช่ือ เป็นการดีที่จะตัง้ช่ือสไตล์ให้มีประโยชน์ในขัน้นีเ้พราะมนัจะแสดงใน 
Mendeley Desktop ในอนาคต ท าได้โดยคลกิกลอ่ง Title ในตวัเลอืกใต้ตวัอยา่ง citation แล้วใสช่ื่อใหมล่งไป 
อีกแง่มมุที่ส าคญัของสไตล์คือ ID ซึง่เป็นตวัเช่ือมโยงที่ทา่นหรือผู้อื่นสามารถใช้เพื่อแบง่ปันสไตล์ แตล่ะสไตล์ใหมจ่ะต้องมี ID ของตวัเอง 
ซึง่ตวัแก้ไขสไตล์จะเลอืกให้เราโดยอตัโนมตัิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอ่ไปเราจะท าการเปลีย่นแปลงสไตล์ ในการเร่ิมต้นเพียงคลกิในสว่นท่ีต้องการของตวัอยา่ง citation หรือบรรณานกุรม ตวัแก้ไขจะโดด
ไปยงัสว่นของสไตล์แล้วมีตวัเลอืกส าหรับสว่นนัน้แสดงให้เลอืก เพื่อเป็นตวัอยา่ง เราจะเปลีย่น citation เป็นการใช้ วงเลบ็เหลีย่มแทน
วงเลบ็กลม โดยการคลกิที่วงเลบ็ในตวัอยา่ง citation แล้วในรายการตวัเลอืกด้านลา่ง เปลีย่นหวัข้อ 'prefix' และ 'suffix' จาก '(' and ')'
เป็น '[' and ']' ตามล าดบั ตวัแก้ไขสไตล์มีหลายตวัเลอืกในการปรับเปลีย่นและเลอืกใช้สไตล์ ให้ด ูthe CSL editor guide ส าหรับข้อมลู
เพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://github.com/citation-style-editor/csl-editor/wiki/User-guide-for-the-CSL-Editor
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ในการ save สไตล์ของทา่นเพื่อใช้ใน Mendeley Desktop ให้คลกิ Style -> Save Style เพื่อบนัทกึสไตล์กบับญัชีของทา่นและให้ 
Mendeley Desktop ใช้สไตล์นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขึน้อยูก่บัเว็บบราวเซอร์ที่ทา่นก าลงัใช้ ทา่นอาจจะเห็นหน้าตา่งเตอืนวา่ตกลงที่จะขอให้ Mendeley Desktop ใช้สไตล์ใหมน่ีห้รือไม ่ตาม
ภาพคือหน้าตา่งเตือนจาก Firefox ส าหรับ Mac หากทา่นใช้ Internet Explorer หรือ Google Chromeสิง่ที่ทา่นได้เห็นอาจจะตา่งไป
เลก็น้อย 
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หลงัจากตอบรับหน้าตา่งเตือน Mendeley Desktop จะดาวน์โหลดสไตล์และแสดงการแจ้งเตือนทีแ่สดงให้เห็นวา่ทา่นก าลงัใช้สไตล์ที่
ปรับแตง่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คราวนีเ้มื่อเราต้องการใช้สไตล์ท่ีปรับแตง่เองของเราในเอกสาร Word ท าได้โดยเปลีย่นกลบัไปท่ี Word แล้วคลกิปุ่ ม Refresh เพื่ออพัเดต
รายการสไตล์ (หรือเพียงแตค่ลกิที่รายการสไตล์แล้วเลอืก 'More Styles...'). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เลอืกสไตล์ท่ีปรับแตง่เอง แล้ว Mendeley Desktop ก็จะอพัเดตการอ้างองิและบรรณานกุรมของทา่นไปใช้สไตล์ใหมน่ัน้ 
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ทา่นจะเห็นวา่ Word จะแสดงการอ้างอิงในบทความโดยใช้วงเลบ็เหลีย่มแทนที่แบบโค้ง ลงิค์ไปยงัสไตล์จะถกูบนัทกึในเอกสาร Word 
เพื่อให้ทา่นแบง่ปันกบัผู้ใช้ Mendeley อื่นๆหรือเปิดใช้ได้จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่น สไตล์นีจ้ะเรียกค้นมาได้โดยอตัโนมตัิ 
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การแบ่งปัน Citation Styles 
ทา่นสามารถแบง่ปันสไตลทืี่ทา่นสร้างขึน้ในตวัแก้ไขสไตล์กบัผู้ใช้ Mendeley อื่นๆ สไตล์เดียวกนันีส้ามารถใช้กบัเคร่ืองมืออื่นท่ีใช้ CSL 

format เพื่อออกแบบสไตล์ เช่น Zotero และ Papers 
ในการแบง่ปันสไตล์กบัผู้ใช้ Mendeley คนอื่น ทา่นเพียงแตใ่ห้ลงิค์ถึงสไตล์นัน้ ซึง่ลงิค์นีจ้ะไปปรากฏในหวัข้อ 'ID'ของตวัแก้ไขสไตล์ 
เมื่อคนอื่นได้รับลงิค์ เขาจะสามารถเพิ่มสไตล์ไปยงั Mendeley Desktop โดยการวางลงิค์ในกลอ่ง Download Style ในกลอ่งโต้ตอบ 
citation style แล้วคลกิ Download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. sync ท างานอย่างไร 
การประสานข้อมูลระหว่างเคร่ืองมือต่างๆ 
Mendeley Sync จะช่วยให้ทา่นประสานข้อมลูระหวา่งเคร่ืองมือ
ตา่งๆ เพื่อให้ทา่นสามารถเข้าถงึงานวจิยัของทา่นได้ในทกุแหง่ 
เหตุใด Sync จึงมีประโยชน์ 
Sync ช่วยให้ทา่นสะดวกง่ายดายที่จะลกุจากที่ที่ท างานอยู ่ แล้ว
งานวจิยัของทา่นไปรอทา่นอยูท่ี่คอมพิวเตอร์ที่บ้าน ใน iPhone 
หรือ iPad ได้เหมือนกบัท่ีทีท่า่นเพิ่งท าเสร็จ 
มันท างานอย่างไร 
เมื่อทา่นคลกิ Sync ใน Mendeley Desktop ข้อมลูใน 
Mendeley ของทา่นจะถกูน าไปเก็บอยา่งปลอดภยับนเซิฟ
เวอร์ของเราเพื่อให้ทา่นสามารถเข้าถึงมนัได้จากเคร่ืองอื่นๆใน
ทกุแหง่ที่ทา่นไป Notes ส าหรับกลุม่ก็จะเข้าถงึได้โดยทกุคน
หลงัจากที่ทา่นคลกิ Sync 

http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/how_sync_works/
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ข้อมูลทัง้หมดอยู่ที่ไหน 
ข้อมลูของทา่นจะถกูเก็บไง้อยา่งปลอดภยับน Mendeley เซิฟ
เวอร์ โดย Mendeley จะไมเ่ผยแพร่ข้อมลูลบัหรือข้อมลูระบุ
ตวัตนสว่นตวั ไมม่ีผู้ใดรู้วา่ทา่นก าลงัท าวิจยัเร่ืองอะไรหรืออา่น
อะไรอยูห่ากทา่นไมไ่ด้ตดัสนิใจจะเปิดเผยข้อมลูเหลา่นัน้ตอ่
นกัวิจยัอื่นๆทา่นสามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 
privacy terms 
 
 

 

 

http://www.mendeley.com/terms/
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การเร่ิมต้นท างานกับ Mendeley Web 
บทน า 
 
ขอต้อนรับสู ่เคร่ืองมือออนไลน์ในการจดัการ การท างานร่วมกนัและการค้นพบงานวจิยัใหม่ๆ  
ในการเร่ิมต้น เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.mendeley.com และลงช่ือเข้าสู ่เว็บไซต์ Mendeley โดยทางกลอ่งด้านบนขวา 
 
หากทา่นยงัไมม่ีบญัชี คลกิสร้างบัญชีฟรี หรือหากทา่นลมื
รหสัผา่น ทา่นสามารถคลกิที่ 'Forgot?' ซึง่อยูถ่ดัจากค าวา่ 
password เพื่อท าการตัง้ใหม ่
 
 
 
 
 
หน้าจอแรกที่ทา่นได้เห็น (ในกรณีที่ทา่นได้ดาวน์โหลด Mendeley desktop มาแล้ว) คือหน้า dashboard ซึง่เป็นท่ีส าหรับทา่นในการ
ติดตามการติดตอ่ที่มีบน Mendeley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Newsfeed: ปรับปรุงการติดตอ่บน Mendeley ให้เป็นปัจจบุนั เพิ่มเติมข้อมลูใหมแ่ละดวูา่ผู้อื่นเผยแพร่อะไร 
2. Account settings: จดัการการตัง้คา่บญัชีของทา่น การลอ็กเอาท์จาก Mendeley และการตัง้คา่ที่มีประโยชน์อื่นๆ 
3. Web Importer: บนัทกึข้อมลูออนไลน์โดยตรงในบญัชี Mendeley ด้วย Web Importer bookmarklet ซึง่จะช่วยให้ทา่นน าเข้า
เนือ้หาได้จากแหลง่ตา่งๆมากมายและจากฐานข้อมลูวชิาการตา่ง 

4. Edit profile: ใสข้่อมลูโปรไฟล์ของทา่นให้สมบรูณ์เพื่อให้นกัวจิยัอื่นค้นหาทา่นได้งา่ยและเป็นการสง่เสริมตวัทา่นให้กบันกัวจิยั
อื่นๆทัว่โลก 

http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/join
http://www.mendeley.com/import/
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01. ห้องสมุดบนเว็บ (Web library) 
ห้องสมุดบนเวบ็ 
เป็นห้องสมดุทีเ่หมือนกนักบัห้องสมดุใน Mendeley Desktop ที่ท าให้
ทา่นเข้าถึงได้จากทกุที่ 
ห้องสมุดของฉัน 
My library บนเว็บเป็นห้องสมดุที่เหมือนกนักบัห้องสมดุใน Mendeley 
Desktop ของทา่น ท าให้ทา่นสามารถดาวน์โหลดเอกสารของทา่นและ
จดัการคอลเลค็ชัน่ออนไลน์ของทา่น 
หมายเหตุ: อยา่ลมืกด Sync ใน Mendeley desktop เพื่อให้แนใ่จวา่
ทกุอยา่งในบญัชี Mendeley ของทา่นจะเข้าถงึได้เสมอทกุแหง่ที่ทา่น
สามารถเข้าถึง Mendeley 
 

การน าเข้าเนือ้หาด้วย Web Importer 
บนัทกึเนือ้หาจากเว็บเข้าสูบ่ญัชี Mendeley ของทา่นโดยตรงด้วย Web 
Importer bookmarklet 
เพียงแคล่ากและปลอ่ยปุ่ ม "Save to Mendeley" ไปไว้ที่แถบเคร่ืองมือ
ของ internet browser ของทา่น แล้วคลกิที่ปุ่ มนีท้กุครัง้ที่ทา่นต้องการ
เพิ่มเนือ้หาใดเข้าสูห้่องสมดุของทา่น 
 
 

การแบ่งปันเอกสารของท่าน 
ทา่นสามารถแบง่ปันเอกสารกบัเพื่อร่วมงานหรือผู้ติดตอ่ได้รวดเร็วใน 
Mendeley 
 

02. การค้นหาบทความ 
การค้นหาบทความ 
ด้วยจ านวนของเอกสารมากกวา่ 300 ล้าน การค้นหาและเพิ่มเตมิ
บทความในห้องสมดุของทา่นเป็นเร่ืองงา่ยมาก 
การค้นหาจากแคตตาลอ็ก 
ค้นหาหวัข้อกว้างหรือจ าเพาะของบทความในสาขาของทา่นภายในคลกิ
เดียว ทา่นสามารถ save มนัโดยตรงเข้าสูบ่ญัชี Mendeley ของทา่น 
ข้อแนะน า: มองหากลอ่ง Open Access เพื่อจะได้กรองเฉพาะ
บทความที่มีฉบบัเตม็เทา่นัน้ 
 

http://resources.mendeley.com/Mendeley_Web/web_library/
http://www.mendeley.com/import/
http://www.mendeley.com/import/
http://resources.mendeley.com/Mendeley_Web/discover_research/
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การเข้าถงึบทความโดยตรง (OpenURL) 
เข้าถงึบทความโดยตรงผา่นทางการเช่ือมตอ่ของห้องสมดุสถาบนั
ของทา่น (OpenURL) ในการตัง้คา่ คลกิที่ 'edit library access 
links' link บนแถบ 'Find this paper at:' 
ค าแนะน า: ควรท าเช่นนีใ้นบริเวณมหาวิทยาลยัเพื่อให้ติดตอ่ IP 
address ได้เลย (โดยไมต้่องใสล่งิค์ที่เช่ือมตอ่กบัห้องสมดุ) 
 
 
 
การบันทึกเข้าห้องสมุด 
การบนัทกึบทความโดยตรงสูบ่ญัชี Mendeley ของทา่นท าได้โดย 
คลกิ "Save PDF/Reference to library". 
 
เมื่อดสูถิติที่มีอยูท่ี่หน้าของบทความแตล่ะเร่ืองจะรู้วา่ใครใช้เอกสาร
นัน้บ้าง 
 

03. การร่วมมือเป็นกลุ่ม 
การร่วมมือและแบ่งปันกันเป็นกลุ่ม 
ร่วมมือและแชร์บทความกบัเพื่อนร่วมงานโดยการสร้างกลุม่และเข้า
ร่วมกลุม่ที่ทา่นสนใจ 
กลุม่จะท าให้ทา่นร่วมมอืและแชร์เอกสารอ้างอิงและไฟล์บทความ
กบัเพื่อนร่วมงานใน Mendeley 
แชร์ เอกสารอ้างองิ/pdf หวัข้อสนทนา เร่ิมการสนทนา ดโูปรเจ็คหรือ
อา่นแก้ไขรายการร่วมกนัในกลุม่ 
ชนิดของกลุ่ม 

1. Private แชร์ไฟล์เอกสารอ้างอิงและบทความฉบบัเต็มดไูด้
เฉพาะสมาชิกในกลุม่เทา่นัน้ ดีตอ่การแชร์แบบสว่นตวั 

2. Invite-only แชร์เอกสารอ้างอิงเทา่นัน้ คนนอกสามารถตดิตาม
กลุม่ได้ ดีส าหรับการแชร์เอกสารอ้างองิหรือรายการอา่น 

3. Open แชร์เอกสารอ้างอิงเทา่นัน้ คนนอกสามารถเข้าเป็น
สมาชิกหรือติดตามกลุม่ได้ ดีส าหรับการอา่นรายการเป็นกลุม่
ใหญ่ 

http://resources.mendeley.com/Mendeley_Web/groups/
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การป้อนจากกลุ่ม (Group feed) 
แถบ overview ของทกุกลุม่จะแสดงกิจกรรมลา่สดุในกลุม่ รวมทัง้
เอกสารตา่งๆทีเ่พิ่มเข้ามา สมาชิกใหม ่หรือความเห็นของสมาชิก 
ค าแนะน า: ทา่นสามารถตดิตัง้ Mendeley Newsfeed app ส าหรับ 
Chrome ของเราเพื่อให้เข้าถึงกิจกรรมได้อยา่งรวดเร็ว 
 
 

การเพิ่มเอกสาร (ผ่านทางเว็บ) 
เราแนะน าให้เพิม่บทความและจดัการกลุม่จาก Mendeley Desktop  
ท าได้ใน my library บนเว็บโดยเลอืกเอกสารที่ต้องการย้ายแล้วใช้
เมน ูdrop down เพื่อเลอืกกลุม่ทีต้่องการเพิ่มใสเ่ข้าไป 
 
 
 
 

04. ข้อมูลโปรไฟล์ 

กรอกข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน 
โปรไฟล์ใน Mendeley ช่วยให้ทา่นติดตอ่และสง่เสริมงานท่ีทา่นก าลงัท าออกสูส่ายตาของโลก 
 
ภาพรวมการเชื่อมต่อ 
โปรไฟล์การวิจยัเป็นโปรไฟล์สว่นตวัของทา่นบนเว็บ Mendeley  มีรูปแบบและให้ความรู้สกึเหมือนโปรไฟล์เครือขา่ยสงัคมทัว่ไป แตมุ่ง่เน้น
ที่งานวชิาการของทา่น หากทา่นให้ข้อมลูของทา่นมากเพียงใดจะท าให้เราแนะน าบริการแก่ทา่นได้แมน่ย ามากขึน้เทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://resources.mendeley.com/Mendeley_Web/online_profile/
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การเผยแพร่บทความของท่าน 
อพัโหลดบทความของทา่นเข้าสู ่Mendeley profile โดยการคลกิ 
'Edit profile' ในสว่นของโปรไฟล์บนเว็บหรือลากบทความของ
ทา่นเข้าไปในแถบ "publications" ใน  Mendeley Desktop 
บทความเหลา่นัน้จะเพิม่เข้าไปในโปรไฟล์ของทา่นโดยอตัโนมตัิ 
ด ูpublisher copyright policies เพื่อตรวจสอบวา่ทา่นสามารถ
แชร์บทความของทา่นได้หรือไม ่
 
ขัน้ต่อไป 
พวกเราหวงัวา่คูม่ือนีจ้ะเป็นประโยชน์ หากมีค าถามสามารถ tweet @MendeleySupport 

 Videos & tutorials – ด ูvideo tutorials บทสัน้ๆได้จากช่องทาง  Mendeley youtube 

 Upcoming events- การน าเสนอ การฝึกอบรม สมัมนาและกิจกรรมอื่นๆท่ีเก่ียวกบั Mendeley 

 Read our blog- บทเรียนเพิ่มเตมิ คณุสมบตัิใหม่ๆ  และขา่วของ Mendeley 

 Download iOS App- เข้าไปโหลด iOS app เพื่อให้เข้าถึงและดหู้องสมดุของทา่นได้ระหวา่งการเดนิทาง 

 Contact support- หากมีค าถาม พนกังานให้ความช่วยเหลอืทีเ่ป็นมิตรของเราจะตอบกลบัมายงัคณุในเวลาไมน่าน 
 
อยา่ลมืตดิตามพวกเราบน Facebook และ Twitter เพื่อขา่วสารและอพัเดตที่ทนัเหตกุารณ์ 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
https://twitter.com/MendeleyTips
http://resources.mendeley.com/Videos/
http://www.mendeley.com/events/
http://blog.mendeley.com/
https://itunes.apple.com/gb/app/mendeley-reference-manager/id380669300?mt=8
http://support.mendeley.com/
https://www.facebook.com/pages/Mendeley/42920143610
https://twitter.com/mendeley_com

