ตัวช่วยในการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง

EndNote คืออะไร ใช้ทาอะไร
โปรแกรมสำหรับจัดกำรข้อมูลบรรณำนุกรมและกำรอ้ำงอิง ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเก็บ
สืบค้น และสร้ำงรำยกำรบรรณำนุกรมหรือกำรอ้ำงอิง

EndNote อานวยความสะดวกในการจัดการบรรณานุกรมได้อย่างไร
1. นำเข้ำข้อมูลบรรณำนุกรมเพื่อจัดเก็บได้หลำยวิธ ี ได้แก่
> กำรดำวน์โหลดจำกฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด (Library Catalog)
> กำรดำวน์โหลดจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐำนข้อมูลของ ThaiLIS
> กำรป้อนข้อมูลด้วยกำรพิมพ์ทลี ะรำยกำร
2. สืบค้น แก้ไข เปลีย่ นแปลงข้อมูลในรำยกำรบรรณำนุ กรมทีจ่ ดั เก็บได้
3. สร้ำงรำยกำรบรรณำนุกรมหรือกำรอ้ำงอิงในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อทำผลงำนได้ตำมต้องกำร
ไม่ว่ำจะเป็ นรำยงำน บทควำม งำนวิจยั

ลักษณะพิเศษของ EndNote คืออะไร
1. สร้ำงฐำนข้อมูล (Library) ได้มำกกว่ำ 1 ฐำน โดยแต่ละฐำนข้อมูลจัดเก็บบรรณำนุกรมได้ไม่ต่ ำ
กว่ำ 30,000 รำยกำร
2. เลือกรูปแบบบรรณำนุกรมได้หลำยรูปแบบ เช่น APA, MLA
3. จัดกลุ่มประเภทสิง่ พิมพ์ทจ่ี ะสร้ำงบรรณำนุกรมได้ เช่น หนังสือ บทควำมวำรสำร วิทยำนิพนธ์/
ปริญญำนิพนธ์ เป็นต้น
4. แทรกตำรำง รูปภำพ รวมทัง้ เชื่อมโยงไปยัง PDF หรือไฟล์ทอ่ี ยูบ่ นอินเทอร์เน็ตได้

ต้องการนา EndNote ไปใช้ ต้องทาอย่างไร
1. สืบค้นรหัสวัสดุได้จำก OPAC และยืมแผ่นโปรแกรมได้ทเ่ี คำน์เตอร์บริกำรโสตทัศนวัสดุ ชัน้ 1
2. สังซื
่ อ้ หรือทดลองใช้โปรแกรม (30 วัน) ได้ท่ี http://endnote.com

สานักหอสมุดกลางมีบริการเกีย่ วกับ EndNote หรือไม่
บริกำรทีส่ ำนักหอสมุดกลำงจัดให้ ได้แก่
1. แนะนำและอบรมกำรใช้ EndNote เบือ้ งต้นสำหรับสมำชิก ผูใ้ ดสนใจเข้ำรับกำรอบรม กรุณำ
ติดต่อนัดหมำยล่วงหน้ำหรือติดต่อสอบถำมได้ทโ่ี ต๊ะบริกำรตอบคำถำม ชัน้ 2
2. ให้บริกำรดำวน์โหลด Style และ Connection สำหรับกำรสืบค้นข้อมูลและรูปแบบกำรเขียน
บรรณำนุกรมและกำรอ้ำงอิงตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักหอสมุดกลำง

แนะนาขัน้ ตอนโดยสรุป ในการใช้ EndNote X...
> การสร้าง EndNote Library
1.
2.
3.
4.

>

เปิดโปรแกรม Endnote
จำกหน้ำต่ำงเล็กๆ ทีป่ รำกฏ เลือก Create a new library หรือ เมนู FileNew
ตัง้ ชื่อ library (ควรตัง้ เป็นภำษำอังกฤษ)
เลือกรูปแบบกำรเขียนบรรณำนุกรมในช่อง Annotated โดยเลือกจำกรูปแบบทีม่ อี ยู่ หรือ
คลิก Select Another Style…เพื่อเลือกรูปแบบอื่นๆ

การ Download ข้อมูลบรรณานุกรมจาก Library Catalog
1. เปิดโปรแกรม Endnote และเปิด Library ทีต่ อ้ งกำรเก็บข้อมูล
2. กำหนด Connection Files เพื่อเลือกห้องสมุดทีต่ อ้ งกำรสืบค้น โดยคลิกเลือกห้องสมุดที่
Online Search ซึง่ อยูใ่ นแถบเมนูดำ้ นข้ำง หรือ เมนู ToolsOnline Search …
3. สืบค้นเรือ่ งทีต่ อ้ งกำร
4. จัดเก็บรำยกำรทีต่ อ้ งกำร โดยคลิกเลือกรำยกำรทีต่ อ้ งกำร

> การ Download ข้อมูลบรรณานุกรมจาก Online Databases
1. เปิดโปรแกรม Endnote และเปิด Library ทีต่ อ้ งกำรเก็บข้อมูล
2. สืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ทต่ี อ้ งกำร
3. เลือกเรือ่ งทีต่ อ้ งกำร แล้วคลิก Export หรือ Exporting เพื่อส่งข้อมูลเข้ำไปยัง Library ทีต่ อ้ งกำร

> การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมด้วยการพิมพ์
1.
2.
3.
4.

เปิดโปรแกรม Endnote และเปิด Library ทีต่ อ้ งกำรเก็บข้อมูล
คลิกเมนู ReferencesNew Reference
เลือกประเภทของวัสดุท่ี Reference type
พิมพ์ขอ้ มูลตำมหัวข้อต่ำงๆ

5. Save ข้อมูลทีเ่ มนู File แล้วคลิกปิดหน้ำต่ำงนี้ทเ่ี ครือ่ งหมำย 
6. ข้อมูลทีพ่ มิ พ์จะเข้ำสู่ Library
7. ทำตำมขัน้ ตอนตัง้ แต่ตน้ ใหม่ หำกต้องกำรสร้ำงรำยกำรต่อไป

>

การนาเสนอข้อมูลบรรณานุกรมในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิ รด์
1. การทาบรรณานุกรม
1.1 เลือกรำยกำรบรรณำนุ กรมทีต่ อ้ งกำรจำก Library
1.2 คลิกขวำ เลือก Copy Formatted
1.3 เปิดหน้ำเอกสำรของ Word วำง cursor ในตำแหน่งทีต่ อ้ งกำร
1.4 คลิกขวำ เลือก Paste หรือไปทีเ่ มนู Edit แล้วเลือก Paste
2. การอ้างอิ งในเนื้ อหา
2.1 เลือกรำยกำรบรรณำนุ กรมทีต่ อ้ งกำรจำก Library
2.2 คลิกขวำ เลือก Copy Formatted
2.3 มำทีห่ น้ำเอกสำรของ Word วำง cursor ในตำแหน่งทีต่ อ้ งกำร
2.4 คลิกเครือ่ งหมำย
บน Toolbar
หรือ เมนู ToolsEndnote X…Insert Selected Citation(s)
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