
EndNoteX8 

แนะนําวิธีการใช้งานเบือ้งต้น 



EndNote คืออะไร ?  
• Bibliography Software 

• Personal Bibliographic Managers (PBM) 

• โปรแกรมจดัการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 
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Endnote 

Papyrus 

ProCite 

Reference Manager 

RefWorks’ Direct Export Tool 

 
โปรแกรมจดัการบรรณานุกรมและการอ้างองิ 

ตวัอยา่ง 

นิยมใช ้



1. แบบเดสทอ็ป (Desktop)  

2.แบบเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application)  

3. แบบโมบายแอพพลิเคชัน่ (Mobile Application)  

 

โปรแกรมเอน็ดโ์น้ตมี 3 รปูแบบ  

 



 
ซ้ือหรอืทดลองใช้โปรแกรมได้ท่ี 

http://endnote.com 
ทดลองใช้เวอรช์ัน่ปัจจบุนัได้ 30 วนั 



 
• จดัเกบ็บรรณานุกรมในรปูฐานขอ้มลูได ้
  ไมต่ํ่ากวา่ 30,000 รายการต่อ 1 Library  
  (แต่ละฐานขอ้มลูเรยีกวา่ Library มนีามสกุล 
   เป็น .enl) 

• สบืคน้ แกไ้ข เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายการ   
 บรรณานุกรมได ้

ลกัษณะของ EndNote 



 
• Import จากฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 
 หอ้งสมดุและฐานขอ้มลูออนไลน์ต่าง ๆ ได ้ 

• เลอืกรปูแบบบรรณานุกรม(Styles) ไดม้ากกวา่  
 1,000 รปูแบบ เชน่  APA, Vancouver เป็นตน้  
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ลกัษณะของ EndNote 



 
• เลอืกสรา้งบรรณานุกรม (Reference Types)  
 ไดห้ลากหลายประเภท  เชน่ หนงัสอื บทความ ปรญิญานิพนธ ์       
 เวบ็เพจ  เป็นตน้ 

• สามารถแนบไฟลอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ รปูภาพเอกสารใน   
 โปรแกรมเวริด์ฯ ไฟล ์PDF ไวใ้นรายการบรรณานุกรม 

ลกัษณะของ EndNote 



1. สร้างฐานข้อมลู (Library) 

ขัน้ตอนการใช้ Endnote 

2. นาํขอ้มูลบรรณานุกรม เขา้
ฐานขอ้มูล 

3. นาํเสนอขอ้มูลบรรณานุกรมใน
โปรแกรม Word 

Download จาก 

Library Catalog 

Download จาก  

Online Databases 

พิมพข้์อมลูเข้า 



ขัน้ท่ี 1  

การสร้างฐานข้อมลู (Library) 



 

หรอื เมนู File เลือก New… 
1.เลือก New เม่ือต้องการสร้าง Library ใหม่ เลือก 

Open เม่ือต้องการเปิด Library ท่ีมีอยู่แล้ว 

2. เลือกท่ีจดัเกบ็  

3. ตัง้ช่ือ Library.enl 

4. บนัทึก 



 
หลงัจากตัง้ช่ือ Library  

จะปรากฏหน้าจอของ Library  

ท่ีรอการสร้างข้อมลูบรรณานุกรม 
 



 

Reference Panel 

Search Panel 

ส่วนประกอบของ Library 

Group Panel 



การนําเสนอเฉพาะการจดั

กระทาํข้อมลูท่ีอยู่ใน library 

 นําเสนอเฉพาะการจดักระทาํ

ของข้อมลูในส่วนของการ

สืบค้นออนไลน์ 

 

1. Group Panel  

นําเสนอรวมทัง้จดัการข้อมลูท่ี

อยู่ใน library และการสืบค้น

ออนไลน์ 
  

เลือกมุมมองการแสดงของส่วน Group Panel 

 



  

 2. Reference Panel :  

  

  

 

 

 

- Reference แสดงข้อมลู

ประเภททรพัยากร  

(Reference Type) และ

ข้อมลูในแต่ละ Field ของ

แต่ละรายการ 

- Preview แสดงรปูแบบการ

เขียนบรรณานุกรมตามท่ี

กาํหนดของแต่ละรายการ 

- Attach PDF แสดงข้อมลู

เอกสารฉบบัเตม็ในรปู 

PDF ของแต่ละรายการ 

 

 

 



3. Search Panel 

 

ช่องสาํหรบัสืบค้นข้อมลู

บรรณานุกรม 



 สามารถปรบัย้ายมมุมองได้ของพืน้ท่ีแต่ละส่วนได้ โดยคลิกเลือกท่ีปุ่ ม 

 Layout มมุขวาล่าง  



การตัง้ค่าให้พิมภาษาไทยได้ (ต้องเลือก Font ท่ีสามารถพิมภาษาไทยได้)  

Edit>Preferences>Display Fonts>Library,General,Labels,Search>Change Font>OK 
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2 

3 

4 

5 
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ตัง้ค่า Font ***เลือก Cordia new  ขนาด 16  เปล่ียนให้เหมือนกนัหมด ทัง้ Library General Labels Search 



 

ตวัอย่าง Endnote Library 



 

 

รปูแบบบรรณานุกรมท่ีใช้  (Style) 

 

ช่องสืบค้นข้อมลูเพ่ือนําเข้าบรรณานุกรม 
 

กรณีต้องการจดักลุ่ม 

รายการบรรณานุกรม 

 

 

 

 

พืน้ท่ีสาํหรบัแสดงบรรณานุกรมแก้ไข

และดไูฟลเ์อกสารแนบ 

 

 

 

 

ฐานข้อมลูท่ีต้องการสืบค้น 

 



 
 

 

คลิก 1 ครัง้ท่ีรายการใด  

ด้านล่างจะแสดงบรรณานุกรมของรายการนัน้ดบัเบ้ิลคลิกท่ีรายการใด 

จะแสดงข้อมลูทางบรรณานุกรมของรายการนัน้แก้ไขปรบัปรงุข้อมลูต่างๆได้ 

 

 



 

 

 

 

เม่ือดบัเบ้ิลคลิกรายการจากหน้าท่ีแล้วหน้าจอจะแสดงข้อมลูทาง

บรรณานุกรมต่างๆ  ของรายการนัน้ๆปรบัเปล่ียนแก้ไขได้ตามต้องการ    
 

 

 

 

 

ประเภทของวสัด ุ

 

 



 

เช่ือมโยงไป file ต่างๆ ท่ีต้องการแนบ

ไว้ เช่น PDF รปูภาพ เอกสารอ่ืนๆ 

 

สามารถกดดไูฟลท่ี์แนบโดยการคลิกท่ีไฟลด้์านบนจะปรากฏ

หน้าต่างเอกสารแนบขึน้มา  

 

กรณีเป็นฐานข้อมลูออนไลน์ 

ท่ีมีบทคดัย่อ 

 

 



ขัน้ท่ี 2  

การนําข้อมลูบรรณานุกรม 

เข้าฐานข้อมลู (Library) 



 
การนําข้อมลูเข้าทาํได้ 4 วิธี  

1.สรา้งข้อมลูบรรณานุกรมขึน้เองด้วยการพิมพ ์
 
2. ถ่ายโอนข้อมลูบรรณานุกรมจากฐานข้อมลูทรพัยากรสารสนเทศห้องสมดุ 
 
3. ถ่ายโอนข้อมลูบรรณานุกรมจากฐานข้อมลูออนไลน์ 
 
4. นําเข้าจากเอกสารฉบบัเตม็ประเภท PDF  
 



 

 

 

 

วิธีท่ี 1 : สรา้งข้อมลูบรรณานุกรมขึน้เองด้วยการพิมพ ์

(โดยวิธีน้ีไม่ต้องใช้อินเทอรเ์น็ต) 

 

 

 



 

 

ไปท่ี เมนู References 

เลือก New Reference 

 



เลือกประเภทวสัดท่ีุต้องการกรอกรายละเอียด 

หน้าแสดงสาํหรบัการกรอกข้อมลู 
 



 

 

2. คลิก Saveท่ีเมนู File 

 
 

 

1. กรอกรายละเอียดในแต่ละเขตข้อมลู 
 

 

 

3. คลิกปิดเพ่ือดผูล 

 
 



 

ข้อมลูท่ีพิมพจ์ะเข้ามาสู้ EndNote สามารถด ูPreview ได้  
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การพิมพข้์อมลู 1.  ผูแ้ต่ง 

 -  ปภาดา, น้อยคาํยาง 

 -  หากมีมากกว่า 1 คน ให้พิมพบ์รรทดัละช่ือ 

             -  กรณีผูแ้ต่งเป็นหน่วยงานท่ีมีทัง้หน่วยงานเลก็และ

หน่วยงานใหญ่ ให้พิมพห์น่วยงานเลก็ คัน่ด้วยเคร่ืองหมาย“,” แล้ว

ตามด้วยหน่วยงานใหญ่ 

 - การใส่ข้อมลูหน่วยงาน ให้ใส่ช่ือหน่วยงานเตม็แล้วใส่ , ไว้

หลงัช่ือ (หากไม่ใส่มนัจะทาํเป็นช่ือคนมาให้) 

2.  ท้ายข้อมลูต้องไม่มีเครื่องหมายใดๆ หรือเว้นวรรค 
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ตวัอย่าง    โครงสร้างข้อมลูบรรณานุกรมหลกัๆ ท่ีควรมี

        สาํหรบัวสัดแุต่ละประเภท 

> Book (หนังสือทัว่ไป):                                                                              

           Author   =  ช่ือผูแ้ต่ง เช่น  อรชร คิดดี,         

  Year   =  ปีพิมพ ์ เช่น  2552      

  Title   =  ช่ือหนังสือ เช่น  การแต่งสวน             

  Place Published =  สถานท่ีพิมพ ์ เช่น  กรงุเทพฯ          

  Publisher  =  สาํนักพิมพ ์ เช่น  อมัรินทร ์          

  Edition  =  ครัง้ท่ีพิมพ ์ เช่น  พิมพค์รัง้ท่ี 3 



> Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเร่ือง): 
 Author     =  ช่ือผูแ้ต่ง เช่น อรชร คิดดี,           

 Year       =     ปีพิมพ ์เช่น 2552        

 Title      = ช่ือบทความ ช่ือเรือ่ง เช่น รามเกียรต์ิ  
 Book Title  = ช่ือหนังสือ เช่น สารานุกรมไทยฉบบัเยาวชน 

 Editor      = ช่ือบรรณาธิการ เช่น สมชาย ใจกล้า, 

 Volume      = เล่มท่ีอ้าง เช่น 7  

 Page          = หน้าท่ีอ้าง เช่น 9-15  
 Edition      = ครัง้ท่ีพิมพ ์เช่น พิมพค์รัง้ท่ี 3                  

 Place Published  = สถานท่ีพิมพ ์เช่น กรงุเทพฯ              

 Publisher  = สาํนักพิมพ ์เช่น อมัรินทร ์    



  > Journal Article (บทความวารสาร):    

 Author    =  ช่ือผูแ้ต่ง เช่น  ปรีชา จารณ,         

 Year      =  ปี, วนั เดือน หรอื  

                               ปี, เดือน วนั(กรณีเป็นภาษาองักฤษ)  

                                       เช่น  2552, 29 มีนาคม            

 Title      =  ช่ือบทความ เช่น  วยัรุ่นไทยกบัการใช้อินเทอรเ์น็ต    

 Journal   =  ช่ือวารสาร เช่น โดมทศัน์          

 Volume   =  ปีท่ี  เช่น 5             

 Issue      =  ฉบบัท่ี เช่น 2              

 Pages      =  เลขหน้า  เช่น  45-32      



  > Electronic Article (บทความวารสารอิเลก็ทรอนิกส)์:   
 Author     =  ช่ือผูแ้ต่ง เช่น  ปรีชา จารณ,          

 Year     =  ปี, วนั เดือน หรือ ปี, เดือน วนั(กรณีเป็นภาษาองักฤษ)

                      เช่น  2552, 29 มีนาคม            

 Title     =  ช่ือบทความ เช่น  วยัรุ่นไทยกบัการใช้อินเทอรเ์น็ต    

 Journal   =  ช่ือวารสาร เช่น โดมทศัน์          

 Volume   =  ปีท่ี  เช่น 5                

 Issue     =  ฉบบัท่ี เช่น 2              

 Pages     =  เลขหน้า  เช่น  45-32                                                         

 Date Accessed      = วนัเดือนปี ท่ีสืบค้น                

             (หากเป็นภาษาองักฤษ ใช้เดือน วนั, ปี)          

           เช่น  29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009          

 URL =  ท่ีอยู่ของข้อมลูบนเวบ็ไซต ์ 



  > Thesis (ปริญญานิพนธ ์วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ)์:   

        Author =  ช่ือผูแ้ต่ง  เช่น  พรพรรณ ลีลาวดี,                       

 Year  =  ปีพิมพ ์ เช่น  2552                                             

    Title  =  ช่ือเรือ่ง เช่น พฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตของวยัรุ่น

 Place Published  =  สถานท่ีพิมพ ์ เช่น  กรงุเทพฯ                

 University =  มหาวิทยาลยั เช่น  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั               

        ศรีนครินทรวิโรฒ                            

 Thesis Type  =  ช่ือปริญญาบตัร (วิชาเอก)   

           เช่น ปริญญานิพนธ ์กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

 Research Notes=  ถ่ายเอกสาร หรอื อดัสาํเนา             



 > Web page (ข้อมลูจากเวบ็ไซต)์  

    และหนังสือ/ปริญญานิพนธอิ์เลก็ทรอนิกส:์                                                                                

         นอกจากข้อมลูรายการบรรณานุกรมต่างๆ ตามวสัด ุ           

แต่ละประเภทแล้ว จะต้องเพ่ิม        

 Access Date =  วนัเดือนปี ท่ีสืบค้น                

       (หากเป็นภาษาองักฤษ ใช้เดือน วนั, ปี)  

        เช่น  29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009          

 URL  =  ท่ีอยู่ของวสัดบุนเวบ็ไซต ์ เช่น   

         http://lib.swu.ac.th/news/san71.pdf             

      



นําเข้าจากหน้าการสืบค้นทรพัยากรของห้องสมดุโดยตรง (SWUDisovery) 

วิธีท่ี 2 : การนําเข้าจากฐานข้อมลูทรพัยากร 

สารสนเทศของห้องสมดุ 



เข้าไปท่ีหน้าเวบ็ไซตข์องสาํนัก

หอสมดุกลาง URL : lib.swu.ac.th 



ในกรณีท่ีเลือกรายการทรัพยากรของหอ้งสมุดรายการเดียว 

เลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้คลิกท่ี Export RIS 



คลิกเลือก Download  

รายการบรรณานุกรมท่ีเลือกจะปรากฏดา้นล่าง คลิกเพื่อส่งไปยงั Endnote 



รายการบรรณานุกรมจะปรากฏในโปรแกรม Endnote 



1. ใส่คาํค้นท่ีช่องสืบค้น 

2. ปักหมดุ (Keep this item) เลือกรายการท่ี

ต้องการจดัเกบ็ไปยงั Endnote 

ในกรณเีลือกบรรณานุกรมหลายรายการ 

3. เม่ือเลือกรายการท่ีต้องการครบแล้วให้เลือกเคร่ืองหมายปักหมดุขวามือ  



4. เลือกรายการบรรณานุกรมท่ีต้องการส่งไปยงั Endnote ทัง้หมด  

5. เลือก ... แล้วคลิก Export RIS 

6. คลิกเพ่ือส่งข้อมลูไปยงั Endnote   



วิธีท่ี 3 
 

 

 

 

วิธีท่ี 3 : ถ่ายโอนข้อมลูบรรณานุกรมจาก  

 ฐานข้อมลูออนไลน์ 

Downloading from Online Databases 
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มองหาคาํว่า  

“Export” or “Save” 

 

 



ตวัอย่างการสืบค้นผา่นฐานข้อมลู ProQuest  

1. เลือกรายการบรรณานุกรรมท่ีต้องการ Export  

2. คลิกท่ีปุ่ ม Save และเลือก RIS เพ่ือ Export ไปยงัโปรแกรม EndNote    



 

 3. คลิก Continue  

4. คลิกเพ่ือส่งข้อมลูไปยงัEndNote 



ข้อมลูท่ีเลือกไว้ 

จะได้รบัการถ่ายโอนเข้าสู่เอน็ดโ์น้ต 



กรณทีีฐ่านข้อมูลออนไลน์บางฐาน ไม่ส่งข้อมูลไปยงั 
เอน็ด์โน้ตโดยตรง แต่ให้บนัทกึข้อมูลลงเคร่ืองก่อน หลงัจากบนัทกึข้อมูลแล้ว ให้ดาํเนินการดงันี ้

ไปท่ีเมนู File เลือก Import และ File…  

2.กาํหนดข้อมลูเพ่ือในการ Import ดงัน้ี 

3. คลิกท่ี Import 



ข้อมลูท่ีเลือกไว้จึงจะได้รบัการถ่ายโอนเข้าสู่เอน็ดโ์น้ต 



กรณีต้องการแนบไฟล ์PDF เอกสารฉบบัเตม็หรือไฟลอ่ื์นๆ ไว้ด้วย 

1.คลิกขวาเลือก File Attachments >>Attach File… 2. เลือกไฟลท่ี์ต้องการแล้วกด OPEN 



ปรากฏการเช่ือมโยงสู่ไฟลท่ี์ต้องการแนบ 

สามารถกดดไูฟลท่ี์แนบโดยการคลิกท่ีไฟลด้์านบนจะปรากฏ

หน้าต่างเอกสารแนบขึน้มา 



กรณีต้องการแนบไฟลร์ปูภาพ ไว้ด้วย 

1.คลิกขวาเลือก Figure>>Attach Figure…>เลือก

รปูภาพท่ีต้องการ กด OK 
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วิธีท่ี 4 : การนําข้อมลูบรรณานุกรมเข้า 

จากเอกสารฉบบัเตม็ประเภท PDF 

 

 

 

 



• ต้องใช้อินเทอรเ์น็ต (สามารถนําเข้าและค้นหาบรรณานุกรมของเอกสารได้)  เหมาะ
กบักรณีท่ีมีการรรวมรวบไฟล ์PDF จาํนวนมากเกบ็ไว้ในเคร่ืองก่อนท่ีจะมีการนํา
โปรแกรมเอน็ดโ์น้ตมาใช้ 

 

• ทาํได้ 2 วิธี คือ การนําเข้าทีละไฟล ์หรือทีละโฟลเดอร ์และการตัง้ค่าให้โปรแกรมไป
ดึงจากโฟลเดอรใ์ดใดท่ีเกบ็ PDF โดยอตัโนมติั  

 

• ข้อจาํกดัของไฟลท่ี์สามารถนําเข้า คือ ต้องมีเลข DOI 

 

 

 

การนําเข้าจากเอกสารฉบบัเตม็ประเภท PDF  

 



4.1 การนําเข้าทีละไฟลห์รือทีละโฟลเดอร ์ 

 

หากเลือก File : จะ Import ได้เฉพาะไฟล ์PDF เท่านัน้ 

 
 หากเลือก Folder : จะ Import ไฟลส์กลุอ่ืนๆ ได้  

(กรณีท่ีมีไฟลจ์าํนวนมากการนําเข้าจะต้องใช้เวลา) 

คลิกท่ี File> Import >File or Folder 



  

4.1.2 เมนู File – Import –  File   

 
คลิกท่ี File> Import >แล้วเลือก File ท่ีต้องการ 



 

เลือกไฟลท่ี์ต้องการทีละไฟลแ์ล้วกด 

open>Choose>Import 



 

 4.1.2 เมนู File – Import –  Folder  

*Discard Duplicates (กรณีถ้ามีไฟลซ์ํา้ ไม่ต้องเอามา)                      

*Import into Duplication (กรณีถ้ามีไฟลซ์ํา้ ให้แยกบรรณานุกรมไปเกบ็ไว้ใน Duplicate Library)      

*Import All (Import ทัง้หมด)  

คลิกท่ี File> Import >แล้วเลือก Folder ท่ีต้องการ> 

กด choose > Import 



 

Folder จะถกู Import มาท่ี Library ทัง้หมด  



 

คลิกท่ี PDF เพ่ือเปิดดไูฟล ์PDF ของเอกสาร 

คลิกท่ี Reference เพ่ือแก้ไขข้อมลู  



การตัง้ค่าให้โปรแกรมไปดึงจากโฟลเดอรใ์ดใดท่ีเกบ็ PDF โดยอตัโนมติั  

 

ใช้เมนู Edit – Reference-- PDF Handling จากนัน้ไปท่ี PDF Auto Import Folder เลือกโฟลเดอรท่ี์เกบ็

ไฟล ์PDF และทาํเคร่ืองหมายหน้า Enable automatic importing จากนัน้คลิก Apply  และ OK 

 



 
การจดัการการแสดงผลของข้อมลู 



 
Edit Preferences 

จดัรปูแบบการแสดงผล เชน่  
       รปูแบบอกัษร  
       ขอ้มลูทีต่อ้งการใหป้รากฏ 
       ฯลฯ 



เลือกเมนู Edit>Preferences  

สามารถเลือกรายการท่ีต้องการ 

ปรบัเปล่ียนแก้ไขได้ 



 

Change Case : กาํหนดลกัษณะอกัษร

ของคาํภาษาองักฤษให้เป็นตวัพิมพใ์หญ่ 

 หรือตวัพิมพเ์ลก็ทัง้หมด 

 

Display Fields : กาํหนดข้อมลูท่ีต้องการให้แสดง 



การตัง้ค่าให้บรรณานุกรมท่ีมีเอกสารฉบบัเตม็สามารถ Imported เอกสารฉบบัเตม็เข้ามาในโปรแกรมอตัโนมติั 

1 

2 

3 

4 

Edit>Preferences>Find Full Text>Automatically…>OK 

5 



 

 

*Do nothing : ไมต่อ้งแสดง Libraries ใดๆ  

- Open the Mostly : ใหเ้ปิด Libraries ล่าสดุขึน้มา 

- Open the specified : กรณมีหีลาย Libraries แต่ตอ้งการเลอืกใหแ้สดงเฉพาะ 

Libraries ทีต่อ้งการ (กรอกชือ่ Libraries เขา้ไป) 

- Prompt to select a library : จะแสดงไดรฟ์มาใหเ้ลอืกวา่จะเปิด Libraries ใด 

 

Libraries : ตัง้ค่าแสดงหน้า Libraries เม่ือเปิดโปรแกรมขึน้มา 

1 
1 

2 

3 

4 



 

การตรวจสอบข้อมลูซํา้ซ้อน 

 

1. คลิกท่ีเมนู References > Find Duplicates 

 



 

หากมีช่ือเร่ืองซํา้กนัจะประกฎรายการบรรณานุกรมให้เลือก 

หากไม่มีข้อมลูบรรณานุกรมซํา้กนั  

จะปรากฎ(No duplicate references found) 



 
 

การจดัการข้อมลู : Custom Group 

 



 

วิธีการสร้าง Groups  
 

 

Groups— create groups set (การสร้าง Group ใหญ่) 
 

การทาํ Group ย่อย--create groups—ตัง้ช่ือ—สามารถแก้ไขช่ือ

ได้โดยการดบัเบิลคลิกหรือคลิกขวา Edit 

 

 

 



 

 

1. เลือกรายการบรรณานุกรมท่ีต้องการจดักลุ่ม  

 

 

2. คลิกขวา>เลือก Add References To : เลือก My Groups 

ท่ีต้องการจดักลุ่ม 

 



 

Smart Group > การสรา้ง Group อจัฉริยะ 
 

 

 

ตัง้ช่ือ แล้วเลือก reference type แล้วเลือกท่ีต้องการ 

เช่น Journal , book,  

เป็นการแยกหมวดหมู่ของรายการ ต่อไปหากสืบค้น

เข้ามาอีก รายการจะว่ิงเข้ามาแยกตาม  

ประเภทท่ีเราแยกเอาไว้ และสามารถแยกตามปี ท่ี

เข้ามา ได้ด้วย เลือก year แล้วพิมพปี์ท่ีต้องการแยก 
 

 



 



  

ขัน้ท่ี 3  
การนําเสนอข้อมลูบรรณานุกรมในโปรแกรม

ไมโครซอฟตเ์วิรด์โปรเซสซ่ิง 



วิธีการอ้างอิงในเน้ือหา 

ทาํได้ 2 วิธี  

1. บรรณานุกรมท้ายบท/เล่ม 

2. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา 



 

 
 

การทาํบรรณานุกรมทา้ยบท/เล่ม 



การนําข้อมลูไปใส่ในโปรแกรม Word 

1. เลือกรปูแบบ Style ท่ีต้องการ  

2. เลือกรายการบรรณานุกรมท่ีต้องการ  

3. เลือก Copy Formatted  



 

5. คลิกขวาท่ีโปรแกรม Word  

เลือก Paste Options > Keep Source 

Formatting 



 

 
 

การอา้งอิงแทรกในเน้ือหา 



 
1.เลือก Style 

2. เลือกเร่ืองท่ีต้องการอ้างอิงในเน้ือหา 

3. คลิกท่ี Insert Citation  



 

แทรกข้อมลูในเน้ือหาพร้อมบรรณานุกรมข้างล่าง 



การแทรกเลขหน้าในการอ้างอิงในเน้ือเรื่อง 

 

1. วาง Cursor หลงัปีพิมพ ์คลิกขวาเลือก Edit 

Citation(s) และ More…  

 



 

2. ใส่เลขหน้าท่ี Pages กด OK 

 

 

เลขหน้าปรากฎท่ีอ้างอิงในเน้ือเร่ือง 

 



การสาํรองข้อมลูข้อมลู EndNote 
(กรณีต้องการจดัเกบ็/จดัส่งข้อมลู) 



 

 

1. ไปท่ีเมนู File เลือก Compressed Library (.enlx)  
  

 

 

 

2. คลิกปุ่ ม Next 
  

 



 

3. เลือกไดรฟ์ท่ีต้องการจดัเกบ็ในคอมพิวเตอร>์กด Save 
 



 

• จดัทาํโดย ศิวพร ชาติประสพ / มกราคม 2562 

 

ติดต่อสอบถาม... 

งานส่งเสริมผูใ้ช้ ฝ่ายบริการทรพัยากรสารสนเทศ 

สาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

โทร. 026495443 ต่อ 15386 

https://www.facebook.com/libswu 
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