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คู่มือการใช้ EndNote รูปแบบ APA_NIDA Thai 

รูปแบบ APA_NIDA Thai นี้ปรับเปลี่ยนจาก Templates APA 6th และ APA 7th 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพ่ือใช้ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ภาษาไทยที่ต้องการอ้างอิงและท า
บรรณานุกรมเอกสารภาษาไทย  

วิทยานิพนธ์ในหนึ่งเล่มใช้ได้รูปแบบเดียว ถ้าใช้รูปแบบภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษที่เป็น
ค าภาษาไทย เช่น และ พิมพ์ครั้งที่ ต้องแก้ไขด้วยตนเองในภายหลัง 
 

วิธนี ารูปแบบ (Style) เข้าโปรแกรม 

ขั้นตอนการน ารูปแบบ APA_NIDA Thai เข้าใน EndNote ดังนี้ 
1. คลิกท่ีรูปแบบ APA 6th_NIDA Thai_20220418 หรือ APA 7th_Thai_20220418 
2. คลิก File  
3. คลิก Save As… 
4. ตั้งชื่อเป็นชื่อเดิมหรือชื่ออ่ืน 
5. คลิก Save 

 

 
 

 
 

 
 

คลกิเลอืก Style 

คลกิ File 
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คลกิ Save As… 

เปลีย่นชือ่ Style 

คลกิ Save 
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วิธีน ารูปแบบ (Style) มาใช้งาน 

1. หน้าจออยู่ที่โปรแกรม EndNote และ Library ที่สร้างไว้ส าหรับเก็บงานวิจัยของตนเอง 
2. คลิกท่ีลูกศร เพื่อเลือก Style 
3. คลิก Select Another Style … 
4. คลิก APA 6th_NIDA Thai หรือ APA 7th_Thai 
5. คลิก Choose 

 

 
 

คลกิ x เพือ่ปิดหนา้จอ 

คลกิ Select Another Style… 
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เลอืก Style 

คลกิ Choose 
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วิธีน าข้อมูลเข้าใน EndNote 

การใส่ข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการท าวิจัยใน EndNote ท าได้โดยการพิมพ์ด้วยตนเอง 
หรือ โดยการ Export จากการสืบค้น 

การพิมพ์ข้อมูลใส่ EndNote ด้วยตนเอง  
1 หน้าจออยู่ที่โปรแกรม EndNote และ Library ที่สร้างไว้ส าหรับเก็บงานวิจัยของตนเอง 
2 คลิกท่ีแทป Reference เลือก New Reference 
3 เลือกประเภทเอกสาร (Reference Type)  
4 กรอกข้อมูลแล้วคลิก File >> คลิก save 
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การ Export ข้อมูลจากการสืบค้น 
1. เปิดโปรแกรม EndNote และ Library ที่สร้างไว้ส าหรับเก็บงานวิจัยของตนเอง 
2. เข้าฐานข้อมูลห้องสมุดเพ่ือสืบค้นหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ 
3. คลิก EXPORT RIS >> คลิก DOWNLOAD (ถ้าใช้ Browser Chrome ข้อมูลจะเข้า 

EndNote ให้อัตโนมัติ ถ้าใช้ Browser อ่ืนคลิก open) 
4. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 
5. ใส่ TH หรือ EN ที่ช่อง Language เพ่ือให้โปรแกรมเรียงบรรณานุกรมภาษาไทยมาก่อน

ภาษาอังกฤษ 
6. คลิก File >> คลิก save 
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ตัวอย่างการใส่ข้อมูลใน EndNote รูปแบบ APA_NIDA Thai 

หนังสือ รูปแบบ APA_NIDA Thai 

 

 APA 6th NIDA Thai   
วาสิตา บุญสาธร. (2563). กำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ = Strategic communication (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

 APA 7th NIDA Thai   
วาสิตา บุญสาธร. (2563). กำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ = Strategic communication (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

ส านักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
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หนังสือแปล รูปแบบ APA_NIDA Thai 

 
 
 APA 6th NIDA Thai   
คอตเลอร์, ฟิลิป, และอาร์มสตรอง, แกรี่. (2546). หลักกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน [Principles of 

marketing] (วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, นิภา นิรุตติกุล, สุนทรี เหล่าพัดจัน, พรพรหม พรหม
เพศ, นิตยา งามแดน, และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้แปล; อ านาจ ธีระวนิช, บก.). 
กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า. 

 APA 7th NIDA Thai   
คอตเลอร์, ฟิลิป, และอาร์มสตรอง, แกรี่. (2546). หลักกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน [Principles of 

marketing] (วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, นิภา นิรุตติกุล, สุนทรี เหล่าพัดจัน, พรพรหม พรหม
เพศ, นิตยา งามแดน, และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้แปล; อ านาจ ธีระวนิช, บก.). เพียร์สัน 
เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.  
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บทความในหนังสือ รูปแบบ APA_NIDA Thai 

 

 APA 6th NIDA Thai   
กิ่งพร ทองใบ, และจรินทร์ เทศวานิช. (2534). สหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้างในระบบการ

พนักงานสัมพันธ์. ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพนักงำนสัมพันธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3, ล. 1,  
น. 206-219). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

 APA 7th NIDA Thai   
กิ่งพร ทองใบ, และจรินทร์ เทศวานิช. (2534). สหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้างในระบบการ

พนักงานสัมพันธ์. ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพนักงำนสัมพันธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3, ล. 1,  
น. 206-219). ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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บทความวารสาร รูปแบบ APA_NIDA Thai 

 

 
 APA 6th NIDA Thai   
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค. (2547). กลยุทธ์เพื่อการเติบโตสมัยใหม่. จุฬำลงกรณ์วำรสำร, 16(63), 84-99. 

 APA 7th NIDA Thai   
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค. (2547). กลยุทธ์เพื่อการเติบโตสมัยใหม่. จุฬำลงกรณ์วำรสำร, 16(63), 84-99. 
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บทความหนังสือพิมพ ์รูปแบบ APA_NIDA Thai 

 

 
 APA 6th NIDA Thai   
จันทร์จิรา พงษ์ราย, และสุริยัน ปัญญาไว. (2556, กุมภาพันธ์ 15). ถอดบทเรียน 'นิวเคลียร์'  

ความล้มเหลวที่ 'เยอรมัน-รัสเซีย'. กรุงเทพธุรกิจ, น. 15, 16(ขวา). 

 APA 7th NIDA Thai   
จันทร์จิรา พงษ์ราย, และสุริยัน ปัญญาไว. (2556, กุมภาพันธ์ 15). ถอดบทเรียน 'นิวเคลียร์'  

ความล้มเหลวที่ 'เยอรมัน-รัสเซีย'. กรุงเทพธุรกิจ, 15, 16(ขวา). 
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วิทยานิพนธ์ รูปแบบ APA_NIDA Thai 

 
 
 APA 6th NIDA Thai   
วาสิฏฐี ศรีติรัตน.์ (2558). กำรศึกษำรูปแบบ เนื้อหำ และกลยุทธ์ในกำรสื่อสำรกำรตลำดในสื่อสังคม

ของค่ำยเพลงไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

 APA 7th NIDA Thai   
วาสิฏฐี ศรีติรัตน.์ (2558). กำรศึกษำรูปแบบ เนื้อหำ และกลยุทธ์ในกำรสื่อสำรกำรตลำดในสื่อสังคม

ของค่ำยเพลงไทย [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์]. กรุงเทพฯ. 
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เอกสารจากเว็บไซต์ รูปแบบ APA_NIDA Thai 

 

 
 APA 6th NIDA Thai   
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 

2561-2580 (ฉบับย่อ). สืบค้นจาก 
https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf 

 APA 7th NIDA Thai   
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 

2561-2580 (ฉบับย่อ). 
https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf 

https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf
https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf
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