
        
     

     ตวัช่วยในการจดัการบรรณานุกรมและการอ้างองิ 
 
 
 

   EndNote คอือะไร ใชท้ าอะไร 
 โปรแกรมส ำหรบัจดักำรขอ้มลูบรรณำนุกรมและกำรอำ้งองิ ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเกบ็ 
สบืคน้ และสรำ้งรำยกำรบรรณำนุกรมหรอืกำรอำ้งองิ 
 

 

   EndNote อ านวยความสะดวกในการจดัการบรรณานุกรมได้อย่างไร 
 1. น ำเขำ้ขอ้มลูบรรณำนุกรมเพื่อจดัเกบ็ไดห้ลำยวธิ ีไดแ้ก่ 
      >  กำรดำวน์โหลดจำกฐำนขอ้มลูทรพัยำกรสำรสนเทศของหอ้งสมดุ (Library Catalog) 
       >  กำรดำวน์โหลดจำกฐำนขอ้มลูออนไลน์ เช่น ฐำนขอ้มลูของ ThaiLIS 
       >  กำรป้อนขอ้มลูดว้ยกำรพมิพท์ลีะรำยกำร 
   2. สบืคน้ แกไ้ข เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรำยกำรบรรณำนุกรมทีจ่ดัเกบ็ได้ 
  3. สรำ้งรำยกำรบรรณำนุกรมหรอืกำรอำ้งองิในรปูแบบต่ำงๆ เพื่อท ำผลงำนไดต้ำมต้องกำร  
                ไมว่่ำจะเป็นรำยงำน บทควำม งำนวจิยั 
 
 

      ลกัษณะพเิศษของ EndNote คอือะไร 
  1. สรำ้งฐำนขอ้มลู (Library) ไดม้ำกกว่ำ 1 ฐำน โดยแต่ละฐำนขอ้มลูจดัเกบ็บรรณำนุกรมไดไ้มต่ ่ำ 
                กว่ำ 30,000 รำยกำร 
  2. เลอืกรปูแบบบรรณำนุกรมไดห้ลำยรปูแบบ เช่น APA, MLA  
  3. จดักลุ่มประเภทสิง่พมิพท์ีจ่ะสรำ้งบรรณำนุกรมได้ เช่น หนงัสอื บทควำมวำรสำร วทิยำนิพนธ/์ 
               ปรญิญำนิพนธ ์เป็นตน้ 

      4. แทรกตำรำง รปูภำพ รวมทัง้เชื่อมโยงไปยงั PDF หรอืไฟลท์ีอ่ยูบ่นอนิเทอรเ์น็ตได้ 
 
 

      ต้องการน า EndNote ไปใช้ ต้องท าอย่างไร  
 1.  สบืคน้รหสัวสัดุไดจ้ำก OPAC และยมืแผ่นโปรแกรมไดท้ีเ่คำน์เตอรบ์รกิำรโสตทศันวสัดุ ชัน้ 1 
 2.  สัง่ซือ้หรอืทดลองใชโ้ปรแกรม (30 วนั) ไดท้ี ่http://endnote.com 
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     ส านกัหอสมุดกลางมบีรกิารเก ีย่วกบั EndNote หรอืไม่ 
 บรกิำรทีส่ ำนกัหอสมุดกลำงจดัให ้ไดแ้ก่ 
    1.  แนะน ำและอบรมกำรใช ้EndNote เบือ้งตน้ส ำหรบัสมำชกิ ผูใ้ดสนใจเขำ้รบักำรอบรม กรณุำ
ตดิต่อนดัหมำยล่วงหน้ำหรอืตดิต่อสอบถำมไดท้ีโ่ต๊ะบรกิำรตอบค ำถำม ชัน้ 2  
    2.  ใหบ้รกิำรดำวน์โหลด Style และ Connection ส ำหรบักำรสบืคน้ขอ้มลูและรปูแบบกำรเขยีน
บรรณำนุกรมและกำรอำ้งองิตำมรปูแบบของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์อง 
ส ำนกัหอสมดุกลำง 
  
 

      แนะน าข ัน้ตอนโดยสรุป ในการใช้ EndNote X... 
 >  การสร้าง EndNote Library 

    1.  เปิดโปรแกรม Endnote  
    2.  จำกหน้ำต่ำงเลก็ๆ ทีป่รำกฏ เลอืก Create a new library หรอื เมนู FileNew 
    3.  ตัง้ชื่อ library (ควรตัง้เป็นภำษำองักฤษ) 
    4.  เลอืกรปูแบบกำรเขยีนบรรณำนุกรมในช่อง Annotated โดยเลอืกจำกรปูแบบทีม่อียู ่หรอื  
                 คลกิ Select Another Style…เพื่อเลอืกรปูแบบอื่นๆ 

 >  การ Download ข้อมลูบรรณานุกรมจาก Library Catalog 

     1.  เปิดโปรแกรม Endnote และเปิด Library ทีต่อ้งกำรเกบ็ขอ้มลู 
       2.  ก ำหนด Connection Files เพื่อเลอืกหอ้งสมดุทีต่อ้งกำรสบืคน้ โดยคลกิเลอืกหอ้งสมดุที ่ 
                  Online Search ซึง่อยูใ่นแถบเมนูดำ้นขำ้ง หรอื เมนู ToolsOnline Search …    
     3.  สบืคน้เรือ่งทีต่อ้งกำร 
     4.  จดัเกบ็รำยกำรทีต่อ้งกำร โดยคลกิเลอืกรำยกำรทีต่อ้งกำร   

            >  การ Download ข้อมลูบรรณานุกรมจาก Online Databases 

     1.  เปิดโปรแกรม Endnote และเปิด Library ทีต่อ้งกำรเกบ็ขอ้มลู 
     2.  สบืคน้ขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูออนไลน์ทีต่อ้งกำร 
     3.  เลอืกเรือ่งทีต่อ้งกำร แลว้คลกิ Export หรอื Exporting เพื่อส่งขอ้มลูเขำ้ไปยงั Library ทีต่อ้งกำร 

 >  การสร้างฐานข้อมลูบรรณานุกรมด้วยการพิมพ ์

     1.  เปิดโปรแกรม Endnote และเปิด Library ทีต่อ้งกำรเกบ็ขอ้มลู 
      2.  คลกิเมนู ReferencesNew Reference   
      3.  เลอืกประเภทของวสัดุที ่Reference type 
      4.  พมิพข์อ้มลูตำมหวัขอ้ต่ำงๆ  

 

 



      5.  Save ขอ้มลูทีเ่มนู File แลว้คลกิปิดหน้ำต่ำงนี้ทีเ่ครือ่งหมำย   
      6.  ขอ้มลูทีพ่มิพจ์ะเขำ้สู่ Library  
      7.  ท ำตำมขัน้ตอนตัง้แต่ตน้ใหม ่หำกตอ้งกำรสรำ้งรำยกำรต่อไป  

 >  การน าเสนอข้อมลูบรรณานุกรมในโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิรด์ 

     1.  การท าบรรณานุกรม 
  1.1  เลอืกรำยกำรบรรณำนุกรมทีต่อ้งกำรจำก Library 
      1.2  คลกิขวำ เลอืก Copy Formatted 
  1.3  เปิดหน้ำเอกสำรของ Word วำง cursor ในต ำแหน่งทีต่อ้งกำร 
  1.4  คลกิขวำ เลอืก Paste หรอืไปทีเ่มนู Edit แลว้เลอืก Paste 
   2.  การอ้างอิงในเน้ือหา 
  2.1  เลอืกรำยกำรบรรณำนุกรมทีต่อ้งกำรจำก Library 
      2.2  คลกิขวำ เลอืก Copy Formatted 
  2.3  มำทีห่น้ำเอกสำรของ Word วำง cursor ในต ำแหน่งทีต่อ้งกำร 
 

  2.4  คลกิเครือ่งหมำย    บน Toolbar 
                    หรอื เมนู ToolsEndnote X…Insert Selected Citation(s)  
 
 
เอกสารอ้างอิง 
อรทยั วำรสีอำด.  (2552).  เอกสารประกอบการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 
 ส าหรบับรรณารกัษ์วิชาชีพ.  กรงุเทพฯ: ภำควชิำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละ 
 สำรสนเทศศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
 
ติดต่อสอบถาม... 
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