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Reference management software





โปรแกรมช่วยจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง

สามารถสืบค้น การจัดเก็บ และจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่
สืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC)

มีรูปแบบบรรณานุกรมกว่า 7000+ รูปแบบ
ที่สามารถเลือกเปลยนรูปแบบการอ้างอิงได้

สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร
เช่น Microsoft Office, OpenOffice.org

รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac



การติดตั้งโปรแกรม



ก่อนติดตั้งโปรแกรม
ให้ปิดโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด



แนะน าใหใ้ช้ browser ของ Google Chrome ในการดาวน์โหลดโปรแกรม



การติดตั้งโปรแกรม



การติดตั้งโปรแกรม



การติดตั้งโปรแกรม



การติดตั้งโปรแกรม



การติดตั้งโปรแกรม



การใช้งานโปรแกรม



การเปิดโปรแกรม EndNote X9
 หลังจากติดตั้งโปรแกรมส าเร็จ

จะปรากฏไอคอนของ
EndNote X9 ที่ Desktop  
ของคอมพิวเตอร์

 ในกรณีไม่ปรากฏที่หน้า
Desktop ให้คลิก Start จะ
ปรากฏไอคอน EndNote X9

 หรือ Search หา EndNote  
X9 ในช่อง search programs









เมื่อเปิดใช้โปรแกรมครั้งแรก
จะปรากฏ หน้าโปรแกรม ดังภาพนี้



เริ่มต้นสร้าง
Library  

เพื่อเก็บข้อมูล
Reference

File

New

เลือกไดร์ฟที่จัดเก็บ Library

ตั้งชื่อ Library



ตั้งชื่อ Library



แถบเครื่องมือ

แสดงรายการบรรณานุกรม
ข้อมูล
Library

 แก้ไขบรรณานุกรม
 รูปแบบของ

บรรณานุกรม
 แสดงเอกสารไฟล์

PDF



เลือกรูปแบบ
(style)  
บรรณานุกรม
เช่น APA 6th

** ในกรณีที่ไม่มี Style  
ที่ต้องการปรากฎ
ให้เลือก Select Another Style





การสร้างบรรณานุกรม
 วิธีที่ 1 พิมพ์ข้อมูลเข้าโปรแกรมด้วยตนเอง (New Reference)
 วิธีที่ 2 น าข้อมูลจากสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าโปรแกรม (Import 

Reference)
 วิธีที่ 3 การ Import Reference จากไฟล์ pdf



วิธีที่ 1                                                              
พิมพ์ข้อมูลเข้าโปรแกรมด้วยตนเอง

(New Reference)



เริ่มต้นสร้าง
บรรณานุกรม

References

New Reference

กรอกข้อมูล



เลือก Reference type  
ให้เหมาะสมกับข้อมูล



บันทึกข้อมูล
 โดยคลิก แล้ว Save
 หรือ คลิก File แล้ว Save

กรอกข้อมูลบรรณานุกรม



รูปแบบ ตัวอย่าง

ผู้แต่งชาวต่างชาติ แบบชื่อ นามสกุล
ผู้แต่งชาวต่างชาติ แบบนามสกุล, ชื่อ

Bill Gates  
Gates, Bill

ผู้แต่งชาวไทย หรือชื่อหน่วยงาน
(ใช้ “,” ปิดท้าย เพื่อให้แสดงผลตามรูปแบบนั้นๆ)

• กรณีผู้แต่ง 1 คน
• กรณีผู้แต่ง 2 คน
• กรณีชื่อหน่วยงาน

สุรินทรา หล้าสกูล,
สุรินทรา หล้าสกูล และ ศศิประภา หล้าสกูล,  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

การกรอกข้อมูลผู้แต่ง (Author)



การกรอกข้อมูล (ต่อ)
Thesis

• University ให้ใส่ชื่อมหาวิทยาลัย

• Degree ใส่ชื่อปริญญา

Web Page
• Author ชื่อผู้เขียนเรื่องนั้น

• Title ชื่อเรื่อง/หัวข่อที่แสดง

• Year ปีที่เผยแพร่

• Year Cited ปีที่สืบค้น

• Access Date วันที่สืบค้น

• Date Cited วัน เดือน ปีที่สืบค้น

• URL หรือ IP Address ที่อยู่ของเว็บเพจนั้น



[ตัวอย่าง] หนังสือ
Reference Type Book

Author Brent J. Martin  

Mark A. Suckow

Title The laboratory cat

Place Published Boca Raton, FL.

Publisher CRC Press

Year 2018



[ตัวอย่าง] บทความวารสารภาษาไทย

Reference Type Journal Article

Author ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร และ สุขฤทัย ไม้เกต,ุ
Year 2560

Title ผู้หญิงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

Journal วารสารนิเทศศาสตร์

Volume 35

Issue 3

Pages 60-70



วิธีที่ 2
น าข้อมูลจากสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าโปรแกรม

(Import Reference)



search.lib.cmu.ac.th

ระบบสืบค้นหนังสือ
และอื่น ๆ ทีม่ี

ในห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



















File

Import

File… 

เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้







แก้ไขก่อนน าไปใช้จริง



แก้ไขก่อนน าไปใช้งาน
• Author
• Title
• Place Published



library.cmu.ac.th

ระบบสืบค้น
เอกสารประเภทต่าง ๆ
จากฐานข้อมูลทั่วโลก

พร้อมบริการจัดหาเอกสารที่ไม่
สามารถดาวน์โหลดได้





Double Click เพื่อน ารายการอ้างอิงเขา้ EndNote ทันที



sciencedirect.com

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับสืบค้นบทความ

ภาษาต่างประเทศ



Double Click เพื่อน ารายการอ้างอิงเข้า EndNote ทันที



แนบไฟล์เอกสารได้



วิธีที่ 3
การ Import Reference จากไฟล์ pdf
ในกรณีที่มีไฟล์ pdf ของบทความ สามารถ import ไฟล์ pdf เข้าสู่ EndNote X9 เพื่อให้

EndNote สร้างบรรณานุกรม และยังสามารถอ่านไฟล์ pdf ที่ import ได้ด้วย



File

File…  เลือก

ไฟล์ PDF

Import





ได้ข้อมูลบรรณานุกรม
พร้อมแนบไฟล์ PDF  
ให้ใน Endnote



การสร้างกลุ่ม/โฟลเดอร์



สร้างกลุ่ม/โฟลเดอร์
ส าหรับแยกประเภทรายการอ้างอิง



ตั้งชื่อกลุ่ม



เลือกรายการอ้างอิง
มาเก็บในกลุ่ม/โฟลเดอร์ที่สร้างไว้



การ Insert Citation



เลือกรายการอ้างอิงใน EndNote  
แล้วลากมาวางใน Word ได้ทันที



เลือก Style การอ้างอิง
แล้วคลิก Update Citations and Bibliography



in-text citation

Reference



How to edit



การแก้ไข
ฟอนต์
แสดงผลภาษาไทย



การแก้ไขฟอนต์ ให้
แสดงผลภาษาไทย



เมนู Edit

เลือกท่ี Preferences

เลือก Display Fonts

Change font เป็น
Tahoma



เปลี่ยนทุก Tab เป็นฟอนต์ ดังนี้

   



การแก้ไข
Style การอ้างอิง
และบรรณานุกรม
ด้วยตนเอง



1. เปิดโปรแกรม EndNote
2. เลือกที่เมนู Edit
3. เลือกที่ output style แล้วเลือก Edit บรรณานุกรมรูปแบบที่ต้องการ เช่น APA 6th

4. เลือกที่ Citation > Templates
5. จากนั้นแก้ไขรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง เพิ่มวงเล็บ ฯลฯ

6. บันทึกรูปแบบที่แก้ไขเสร็จแล้ว โดยเลือก File > Save as แล้วต้ังชื่อรูปแบบให้
แตกต่างจากของเดิม เช่น APA 6th edit Version

7. เปิดโปรแกรม Word แล้วเลือกท่ีแถบ EndNote X9

8. เลือก Style จาก Select Another Style แล้วเลือกรูปแบบบรรณานุกรมใหม่ที่สร้าง
ไว้มาใช้งาน



การแก้ไข
กรณไีม่ปรากฏ แถบ
เมนู EndNote  ใน
Microsoft Word



1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word  
2. เลือกที่เมนู File > Options
3. ที่แถบเมนู Add-ins
4. เลือก EndNote Cite White You Write (อยู่ในส่วน Inactive Application Add-ins)

5. ที่ Manage เลือก COM Add-ins แล้วคลิก Go
6. เลือก Endnote Cite White You Write แล้วคลิก OK
7. แล้วจะปรากฏแถบเมนู EndNote ใน Microsoft Word



การแก้ไข
กรณีมี EndNote  
ทั้ง 2 เวอร์ชั่น
ในเครื่องเดียวกัน



เมนู EndNote

เลือกท่ี Preferences

เลือก Application

เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องการ

เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการใช้งาน


