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บทนํา  
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยมีภารกิจท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงทําได้หลายวิธี เช่น การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน การหาเทคนิคใหม่ๆในการสอน 
การพัฒนาสื่อการสอน การวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในรายวิชานั้นๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นงานท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์จะต้องดําเนินการต่อไป 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
 ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการศึกษามีเพ่ิมมากข้ึน หลายสถาบันการศึกษาต้องปิดตัวลงเนื่องจากคุณภาพด้าน
การศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นสถาบันการศกึษาจึงต้องมีการปรับตัวด้านคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน คุณภาพด้านการศึกษา อาจหมายรวมถึง อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ความพร้อมของสถานท่ี คุณภาพของหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีสําคัญคุณภาพของผู้สอนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาของตน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึงต้องมีการทําวิจัยหรือผลิตผลงานทาง
วิชาการออกมาอย่างสมํ่าเสมอ แต่พบว่าผู้สอนบางท่านยังขาดประสบการณ์ในการผลิตผลงานวิชาการ เช่น ควรเลือกเขียนลง
ในวารสารแบบใด วิธีการเขียนเพ่ือจะได้การตอบรับจากวารสารนั้นๆตามท่ีต้องการ การเลือกหัวข้อในการเขียนลงวารสารแต่
ละเล่ม จากปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นว่าควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้สอนท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ มีประสบการณ์ในการผลิตผลงานทางวิชาการมาแล้วมาให้ความรู้และแนะนําแนวทางในการ
ผลิตบทความวิชาการและบทความวิจัยท้ังยังเป็นโอกาสให้ผู้สอนท่ีกําลังจะผลิตผลงานได้เรียนรู้และขอคําแนะนําซ่ึงจะทําให้
ผลงานท่ีออกมานั้นมีคุณภาพและมีโอกาสจะได้รับการตอบรับจากวารสารนั้นๆมากข้ึน   

 ดังนั้นเม่ืออาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการมากข้ึน มีตําแหน่งทางวิชาการแสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของ
อาจารย์ท่านนั้นๆ เม่ือผู้สอนมีคุณภาพก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้คุณภาพด้านการศึกษาของสถาบันเพ่ิมข้ึนด้วย



5 
 

แผนการจัดการความรู้  
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ 

ขอบเขต KM : วิจัย: การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนําไปสู่การพัฒนาการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 

                                         อาจารย์มีแนวปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ 

 หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม : เกิดองค์ความรู้ในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 

                                      มีบทความวิจัยอย่างน้อย 1 บทความ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

- สํารวจความ

ต้องการใน         

การจัดการความรู้

ของบุคลากร จาก

การประชุมของ

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ฯ 

มี.ค. 59 บุคลากรใน

คณะวิชามี

ส่วนร่วมใน

การกําหนด

ประเด็น

ความรู้ท่ี

สอดคล้องกับ

เป้าหมายที่

กําหนด 

อย่างน้อย 

ร้อยละ 70 

ของจํานวน

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

ฯ 

 คณะกรรมการ  

การจัดการ

ความรู้ฯ 

 

2 การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 

- ประสานงาน/เชิญ

วิทยากร/เชิญผู้มี

ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ใน

เร่ืองการเขียน

บทความวิจัยและ

บทความวิชาการ 

เพ่ือถ่ายทอดองค์

ความรู้  

- จัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เม.ย.-มิ.ย. 

59 

จํานวนคร้ัง

ในการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 

อย่างน้อย 3 

คร้ัง 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ 

ขอบเขต KM : วิจัย: การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนําไปสู่การพัฒนาการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 

                                         อาจารย์มีแนวปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ 

 หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม : เกิดองค์ความรู้ในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 

                                      มีบทความวิจัยอย่างน้อย 1 บทความ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

จากผู้ท่ีสนใจเข้า

ร่วมโครงการ 

 

3 การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ 

- สรุปเป็นองค์

ความรู้เร่ืองการ

เขียนบทความวิจัย

และบทความ

วิชาการ 

ก.ค. 59 รายงานสรุป

องค์ความรู้

เร่ืองการ

เขียน

บทความวิจัย

และบทความ

วิชาการ 

1 เล่ม 

 

   

4 การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

พิจารณาเนื้อหา

ความถูกต้องของ

องค์ความรู้โดย

ผู้เชี่ยวชาญ และ

จัดทําเป็นเล่ม

ความรู้ 

 

ก.ค. 59 รายงานสรุป

องค์ความรู้

เร่ืองการ

เขียน

บทความวิจัย

และบทความ

วิชาการ 

1 เล่ม    

5 การเข้าถึงความรู้ 

- จัดให้มีช่องทาง

การเข้าถึงองค์

ความรู้ 2 ช่องทาง

ดังนี้  website ของ

คณะฯ และ

ก.ค. 59 

เป็นต้นไป 

มีช่องทางการ

เข้าถึงองค์

ความรู้ 

  

 

 

อย่างน้อย 1 

ช่องทาง 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ 

ขอบเขต KM : วิจัย: การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนําไปสู่การพัฒนาการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 

                                         อาจารย์มีแนวปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ 

 หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม : เกิดองค์ความรู้ในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 

                                      มีบทความวิจัยอย่างน้อย 1 บทความ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ฐานความรู้ของ

มหาวิทยาลัย 

6 การแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนความรู้ 

- จัดโครงการเสวนา

เพ่ือเผยแพร่องค์

ความรู้ (KM day) 

 

ก.ค. 59 มีกิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรีนนรู้ให้กับ

บุคลากร

ภายในคณะ 

อย่างน้อย 1 

คร้ัง 

   

7 การเรียนรู้ 

- ติดตามการนํา

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้

ประโยชน์ 

 จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการท่ีนํา

ความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้

ประโยชน์ 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ 

อย่างน้อย 1 

คน 
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คณะผู้ร่วมดําเนินการ 
1. อ. นิภาภรณ์ เอ้ือตรงจิตต์ 
2. Dr. Robert P. Batzinger 
3. ผศ. ปาริชาติ ศงสนันท ์
4. อ. มนทกานต์ิ บุญยการ 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
 ประเด็นปัญหาของการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการอย่างไรให้สําเร็จ 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
วันพุธ ท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง VV309 

 
ผู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. อ. นิภาภรณ์ เอ้ือตรงจิตต์ 
2. อ. Robert R. Batzinger 
3. ผศ. ปาริชาติ ศงสนันท์ 
4. อ. มนทกานต์ิ บุญยการ 

อ.นิภาภรณ์ : เป้าหมายในปีการศึกษา 2558 เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ผศ.ปาริชาติ : ขณะนี้งานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการตั้งเป้าหมายในการเขียนบทความวิจัย โดยมี 2 บทความ ได้แก่ 
บทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ อยู่ในข้ันตอนของการตรวจสอบผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ และบทความวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อบริสุทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการเขียน 
อ. มนทกานต์ิ : ขณะนี้ทํางานวิจัยเสร็จแล้ว คาดว่าจะเขียนบทความวิจัย กําลังหาวารสารโดยพิจารณาจากค่า TCI ซ่ึงได้
ปรึกษาคุณจักรพงษ์เกี่ยวกับวารสาร ม.ขอนแก่น ซ่ึงได้รับคําแนะนําว่าวารสารนี้ค่า TCI ค่อนข้างสูง แต่ะจะใช้เวลาในการ
พิจารณานาน ประมาณ 1 ปีหลังจากส่งบทความ 
อ. Robert : ขณะนี้มี 3 paper ท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซ่ึงมีเทคนิคคือในขณะท่ีทําวิจัย ให้เขียน paper ไปด้วย จะได้
ประหยัดเวลา โดยบันทึกในลักษณะของ blog ก่อน เม่ือวิจัยเสร็จแล้วจะพัฒนาให้เป็น paper อีกที ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 6 
เดือน และควรเลือกวารสารท่ีตรงกับหัวข้อวิจัยของตนเอง ท่ีสําคัญคือต้องคํานึงถึงผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยเปน็หลัก 
อ.นิภาภรณ์ : แต่ละท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไร ท่ีจะผลักดันให้ทําบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้เสร็จ 
ผศ.ปาริชาติ : เนื่องจากข้อบังคับสําหรับผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ ท่ีจะต้องทําผลงานวิชาการทุกปี ประกอบกับต้องดูแล
ครอบครัว จึงต้องใช้เวลาท่ีทํางานให้มากท่ีสุดในการทําผลงานฯ    
อ. มนทกานต์ิ : เนื่องจากต้องดูแลคุณพ่อท่ีป่วย และสาขามีนักศึกษาจํานวนน้อย ต้องทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ควบคู่ไป
ด้วย จึงทําให้ไม่ค่อยมีเวลา แต่เนื่องจากเป็นกลไกหนึ่งของคณะท่ีจะต้องทําให้ KPI บรรลุตามแผนฯท่ีวางไว้ จึงเป็นสิ่งผลักดัน
ให้ต้องทําผลงานวิชาการให้แล้วเสร็จ 
อ. Robert : ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม และควรทํางานให้มีคุณภาพแม้ว่าจะใช้เวลานาน และควรหาวิธีท่ีช่วยให้ประหยัดเวลา 
ในต่างประเทศจะมีการจัดประชุมวิจัยประจําเดือนหรือประจําอาทิตย์เพ่ือทุกคนจะได้มีโอกาสแบ่งปัน/แชร์ประสบการณ์และ
เป็นการหนุนใจซ่ึงกันและกัน และแนะนําให้ช่วยเหลือกัน/ทํางานเป็นทีม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืน 
อ.นิภาภรณ์ : แต่ละท่านมีเทคนิคในการเขียนบทความวิจัยอย่างไร 
ผศ.ปาริชาติ : ใช้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นต้นแบบ และตัดส่วนสําคัญออกมา แต่พบว่าเม่ือเขียนแล้ว ไม่เข้ากับวารสารท่ี
ส่งตีพิมพ์ เนื่องจากวารสารนี้เป็นวารสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ จึงต้องปรับเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เข้ากับวารสาร  
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อ.นิภาภรณ์ : มีการศึกษารูปแบบในการเขียนของวารสารนั้นๆอย่างไร 
ผศ.ปาริชาติ : ต้องอ่านบทความอ่ืนในวารสารนั้นๆประกอบด้วย เพ่ือนํามาอ้างอิงในบทความของตนเอง เนื่องจากวารสารนี้
เป็นวารสารใหม่ จึงต้องการให้อ้างอิงบทความจากวารสารด้วย 
อ. Robert : ถ้าส่งบทความในวารสารที่ไม่ตรงกับงานของตนเอง ผู้ทรงฯจะไม่สนใจ และจะใช้เวลานาน โดยอาจจะต้อง 
discussion กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงบทความของตนเองให้เข้ากับวารสารนั้นๆ 
อ.มนทกานต์ิ : มีแนวทางในการเขียนท่ีคล้ายกับ ผศ.ปาริชาติ แต่มีปัญหาในการแยกผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ออกจากกัน เพ่ือเอามาเขียนในบทความวิจัย 
อ. Robert : ผลการทดลองเป็นผลท่ีได้จากการทําวิจัย ส่วนอภิปรายผลการทดลองเน้นประโยชน์ของงานวิจัยท่ีเกิดข้ึน หรือ
แนวทางในการนํางานวิจัยไปใช้ต่อ   
อ.นิภาภรณ์ : สรุปแนวทางการเขียนบทความวิจัยมี 2 วิธี คือ ทําวิจัยไปพร้อมๆ กับการเขียนบทความไปด้วย และอีกวิธีหนึ่ง
คือ ทํารูปเล่มให้แล้วเสร็จก่อน แล้วนํามาปรับเขียนเป็นบทความ 
อ.นิภาภรณ์ : ส่วนท่ียากท่ีสุดในการเขียนบทความฯคืออะไร 
อ.มนทกานต์ิ : การแยกผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองออกจากกัน  
ผศ.ปาริชาติ : การเขียนในแนวบริการวิชาการสู่ชมุชน เนื่องจากเป็นงานวิจัยท่ีต่อยอดมาจากการบริการวิชาการสูชุ่มชน 
อ. Robert : ให้คําแนะนําว่า วารสารต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนมีมากกว่าของไทย และแนะนําให้อาจารย์พิจารณา
วารสารเหล่านี้ด้วย ซ่ึงคนไทยทั่วไปมักจะคิดว่างานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารต่างประเทศ จะต้องใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
แต่แท้ท่ีจริงแล้วข้ึนอยู่กับเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน และวิธีในการเขียนมากกว่า 
 
 

 อ.ศิริลักษณ์  เจริญรัตน์ 
ผู้บันทึก 

 

 ประเด็นการสํารองข้อมูลการเขียนบทความวิชาการอย่างไรเพ่ือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
วันอังคาร ท่ี 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง VV309 

 
ผู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. อ. นิภาภรณ์ เอ้ือตรงจิตต์ 
2. Dr. Robert P. Batzinger 
3. ผศ. ปาริชาติ ศงสนันท์ 
4. อ. มนทกานต์ิ บุญยการ 

อ.นิภาภรณ์ : จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคร้ังท่ีแล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยนแนววิธีการในการเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ ซ่ึงแต่ละท่านจะมีเทคนิคของตนเองซ่ึงมีท้ังคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันบ้างในบางประเด็น แต่ก็นํามาซ่ึง
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ผลงานบทความได้เช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ตามการเขียนบทความในปัจจุบันนี้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีความเสี่ยง
ต่อการติดไวรัส ดังนั้นอาจารย์แต่ละท่านจะมีวิธีการในการป้องกันการติดไวรัสอย่างไรบ้าง 
ผศ.ปาริชาติ : ใช้เทคนิคการสํารองข้อมูลในท่ีต่างๆ ท้ังในฮาร์ดดิสก์ และในระบบ cloud แต่กระนั้นไฟล์ยังถูกไวรัสทําลายได้
อยู่  
อ. มนทกานต์ิ : ใช้เทคนิคเดียวกันกับผศ.ปาริชาติ 
Dr.Robert : หลีกเลี่ยงการใช้ไฟล์ท่ีง่ายต่อการติดไวรัส ในท่ีนี้คือไฟล์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  ซ่ึงแม้ว่า
จะง่ายต่อการใช้งาน แต่มักมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัส ประกอบกับการทํางานบางส่วน เช่น สมการทางคณิตศาสตร์ หรือแม้กระท่ัง
การทําเอกสารอ้างอิง ค่อนข้างยุ่งยาก  
 
อ.นิภาภรณ์ : หากไม่ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด จะสามารถใช้โปรแกรมใดทดแทน 
Dr.Robert : ทางแก้ไขคือใช้ไฟล์ท่ีไวรัสไม่สามารถโจมตีได้ ซ่ึงได้แก่ไฟล์ประเภท text file  
ผศ.ปาริชาติ : แต่ไฟล์ประเภท text file ไม่สามารถจัดรูปแบบตามท่ีต้องการได้ 
Dr.Robert : มีโปรแกรมที่จัดการไฟล์ประเภท text file ท่ีสามารถจัดรูปแบบเอกสารได้ โปรแกรมนั้นคือ LaTex ซ่ึงเป็น
โปรแกรมประเภท open script รูปแบบเอกสารสามารถกําหนดได้โดยใช้คําสั่งของ LaTex ซ่ึงนิยมใช้ในหมู่นักวิจัย เนื่องจาก
ง่ายต่อการจัดรูปแบบเอกสาร และเอ้ือต่อการทํางานกับสมการทางคณิตศาสตร์  
ผศ.ปาริชาติ : แล้วจะสร้าง text file ได้อย่างไร 
 อ.นิภาภรณ์ : เราสามารถสร้าง text file ได้โดยใช้โปรแกรม text editor เช่น Notepad ได้  
 อ. มนทกานต์ิ : แสดงว่าเราเตรียมข้อมูลท่ีต้องการใน text file ก่อน 
Dr.Robert : ใช่แล้วครับ ข้อมูลเนื้อหาต่างๆ สามารถพิมพ์ใน text file ก่อน แล้วใช้ LaTex ในการกําหนดรูปแบบของ
เอกสาร  
อ.นิภาภรณ์ : ระยะเวลาท่ี LaTex ใช้ในการ generate เอกสาร นานไหมคะ 
Dr.Robert : ผมเคยมีต้นฉบับเป็นพระคัมภีร์ประมาณ 1800 หน้า และใช้ LaTex ในการจัดหน้า ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  
อ.นิภาภรณ์ : ในการใช้ LaTex ผู้ใช้ต้องพิมพ์คําสั่งต่างๆ เองไหมคะ 
Dr.Robert : ปัจจุบันมี LaTex editor ให้เลือกใช้ ท้ังแบบ online และแบบ offline ซ่ึงมีการใช้งานท่ีง่ายมาก ผู้ใช้ไม่
จําเป็นต้องพิมพ์คําสั่งต่างๆ เอง  การใช้งานจะสะดวกคล้ายกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
อ.นิภาภรณ์ : แล้วการจัดการรูปภาพล่ะคะ 
Dr.Robert : ง่ายมากครับ เพียงใช้คําสั่ง include graphics ระบุขนาดและท่ีอยู่ของไฟล์ภาพนั้น ข้อดีอีกประการของ LaTex 
คือ เนื่องจากเป็นไฟล์ประเภท open script จึงสามารถใช้งานได้ตลอดโดยไม่อิงกับเวอร์ชัน แต่การทํางานกับโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดจะอิงกับเวอร์ชัน หากเป็นเวอร์ชันเก่าก็ไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารท่ีสร้างโดยเวอร์ชันใหม่ได้  หรือหากได้ ก็
อาจมีรูปแบบท่ีผิดจากท่ีเคยกําหนดไว้ 
อ.นิภาภรณ์ : ถ้ากล่าวโดยสรุป คือ การทํางานโดยใช้ LaTex สามารถเริ่มจากการพิมพ์เอกสารแบบ text file โดยใช้ text 
editor ต่างๆ  จากนั้นหากตําแหน่งใดต้องใช้แสดงรูปภาพ อาจทําเคร่ืองหมายหรือพิมพ์ข้อความเพื่อให้ทราบว่าตําแหน่งนี้มี
รูปภาพแสดง  เม่ือใช้ LaTex จัด format ก็สามารถเลือกรูปภาพท่ีต้องการมาแสดงในตําแหน่งท่ีถูกต้องได้ใช่ไหมคะ 
Dr.Robert : ใช่แล้วครับ 
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อ.นิภาภรณ์ : ทราบมาว่าผศ.ปาริชาติได้เจอปัญหาไวรัสไปแล้ว ทําให้ไฟล์ข้อมูลถูกทําลาย ตอนน้ีอาจารย์มีการปรับแนววิธีการ
ป้องกันไวรัสอย่างไรบ้าง 
ผศ.ปาริชาติ : ปกติจะจัดเก็บไฟล์ไว้ในฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว และ backup ไว้ใน external harddisk แต่ช่วงหลังก็ไม่ได้ backup 
บ่อย เพราะเห็นว่าใช้โน๊ตบุ๊คส่วนตัวในการทํางาน โดยเป็นผู้ท่ีทํางานกับโน๊ตบุ๊คนั้นเพียงคนเดียว  ซ่ึงโดยส่วนตัวคิดว่าปลอดภัย
แล้ว 
อ.มนทกานต์ิ : อาจารย์ใช้โน๊ตบุ๊คส่วนตัวเปิดไฟล์ของนักศึกษาสําหรับการนําเสนอ โดยให้นักศึกษาส่งไฟล์ท่ีจะนําเสนอมี
รูปแบบเป็น .pdf และส่งทาง email หรือทาง facebook แบบนี้จะมีความเสี่ยงต่อไวรัสไหมคะ 
Dr.Robert : มีความปลอดภัยอยู่ครับ แต่เราควรเปิดอ่านด้วยโปรแกรมที่รู้จัก malware ของไฟล์ .pdf ได้  เพราะ .pdf บาง
ไฟล์จะมีโอกาสเรียก malware จาก internet มาเข้าท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเราทํางานได้ แล้วโปรแกรมท่ีใช้อ่านไฟล์ .pdf ท่ี
อาจารย์ใช้อยู่ คือ Adobe Acrobat ใช่ไหมครับ 
ผศ.ปาริชาติ และ อ.มนทกานต์ิ : ใช่ค่ะ 
Dr.Robert : เป็นเวอร์ชันล่าสุดไหมครับ  
ผศ.ปาริชาติ และ อ.มนทกานต์ิ : ไม่ค่ะ 
Dr.Robert : อาจารย์ใช้รุ่นของ windowsXP ไหมครับ 
ผศ.ปาริชาติ และ อ.มนทกานต์ิ : น่าจะใช่ค่ะ 
Dr.Robert : อย่างนี้อันตรายมากครับ เพราะตอนนั้นยังไม่มีการป้องกัน malware แต่ Adobe Acrobat เวอร์ชันล่าสุดจะมี
การป้องกัน malware ครับ  หรือไม่อาจารย์ควรใช้ Foxit ซ่ึงนอกจากป้องกัน malware ได้ ยังให้อาจารย์เขียน comment 
ส่งกลับให้นักศึกษาได้ แต่ Foxit อาจมีปัญหากับการอ่านภาษาไทยอยู่บ้าง 
ผศ.ปาริชาติ : แต่รู้สึกว่าโปรแกรมท่ีทางสํานัก IT ติดต้ังมาน่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะ เพราะสามารถ convert ไฟล์เป็น .pdf 
และ convert กลบัไปเป็นไฟล์นามสกุลอ่ืนได้ 
Dr.Robert : อันนั้นทําได้ครับ แต่ format อาจมาไม่ครบ บางคนอาจคิดว่าเม่ือแปลงไฟล์เป็น .pdf แล้วจะปลอดภัยจากการ
แก้ไข  แต่จริงๆ แล้วไฟล์ .pdf ยังสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้อยู่  ยกเว้นเราใช้วิธี encrypt ไฟล์ .pdf แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทํา
กนั เพราะค่อนข้างยุ่งยาก 
อ.นิภาภรณ์ : ในการทํางานปัจจุบันนี้ อาจารย์หลายท่านจะใช้ dropbox ในการแชร์ไฟล์หรือ backup ไฟล์ ซ่ึงพบว่าเป็น
ช่องทางในการแพร่ไวรัสได้  อาจารย์จะมีวิธีป้องกันอย่างไรกันบ้างคะ 
Dr.Robert : การใช้ dropbox เป็นเคร่ืองมือท่ีดี แต่เม่ือ sync กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ก็เป็นการเปิดโอกาสท่ีจะถูกโจมตีจาก
ไวรัสได้  ดังนั้นควรใช้ google drive ในการ backup ไว้อีกท่ี ซ่ึงมีเนื้อท่ีในการเก็บเยอะอยู่ 
ผศ.ปาริชาติ : แต่ไฟล์ใน dropbox ได้ถูกลบท้ิงไปแล้ว 
Dr.Robert : ไม่เป็นไรครับ ใน dropbox มีส่วนการทํางานท่ีเรียกว่า history สําหรับการ recovery ไฟล์ท่ีเคยถูกลบไปแล้ว 
อ.นิภาภรณ์ : หลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ ทําให้ได้เทคนิคและวิธีการสําหรับป้องกันไฟล์บทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยจากไวรัส โดย Dr.Robert ได้แนะนํา LaTex สําหรับใช้ในการพิมพ์เอกสารบทความต่างๆ นี้  
Dr.Robert : นอกจาก LaTex แล้ว ผมยังใช้ git สําหรับจัดเก็บเอกสารและงาน project ต่างๆ อีกด้วยครับ เพราะ gitLab 
สามารถทํา version control ได้ ทําให้ยากต่อการโจมตีของไวรัส ซ่ึงกําลังนยิมใช้กันอยู่ในขณะนี้ 
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อ.นิภาภรณ์ : น่าสนใจดีนะคะ ในเรื่องของ gitLab อาจนําไปเป็นหัวข้อ KM ในปีถัดไป  สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังหน้า
เราจะมาลองใช้ LaTex ในการจัดทําเอกสารกันนะคะ 

 อ.ศิริลักษณ์  เจริญรัตน์ 
ผู้บันทึก 

 
 ประเด็นการใช้โปรแกรม LaTex ในการจัดทําเอกสาร 

 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
เรื่อง วิธีการใช้ LaTeX 

วันจันทร์ ท่ี 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง P205 
 

ผู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. อ. นิภาภรณ์ เอ้ือตรงจิตต์ 
2. อ. Robert R. Batzinger 
3. ผศ. ปาริชาติ ศงสนันท์ 
4. อ. มนทกานต์ิ บุญยการ 

อ. นิภาภรณ์ ได้สรุปรายละเอียดจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เม่ือวันท่ี   24 พฤษภาคม 2559 ว่า         ผศ.ปาริชาติ 
ได้เขียนบทความวิจัยเรียบร้อยแล้ว และกําลังรอผลการพิจารณา และสืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคร้ังก่อน มีปัญหา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ทําให้ไฟล์ท่ีเก็บไว้เสียหาย อ. Robert R. Batzinger   จึ ง เสนอให้ใช้  LaTeX  ในการจัด ทํา
บทความหรือเอกสาร  และได้นําเสนอในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในคร้ังนี้ พร้อมกับได้ให้อาจารย์ท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทดลอง
ใช้งานจริง ซ่ึงข้อดีของ LaTeX คือ สามารถใช้ทําสไลด์ เขียนบทความ แทรกรูปภาพ แทรกสูตรคณิตศาสตร์ ทํา hand out 
ตํารา และจัดหน้าตามท่ีต้องการได้ และเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนามาแล้วกว่า 40 ปี ซ่ึงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปได้ดังนี้ 

1. เร่ิมต้นใช้งาน LaTeX โดยดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ https://www.overleaf.com/ เลือก SIGN UP  จะเข้าไปท่ีหน้า 
Create your account  ให้ใส่ชื่อ และ Email และเลือก CREATE MY ACCOUNT 
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2. เข้า Email อีกคร้ังหนึ่งเพ่ือ confirm password เลือก SET MY PASSWORD 

 
3. เลือก NEW PROJECT และเลือกสิ่งท่ีต้องการทํา เช่น PRESENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ในกรณีท่ีเลือก PRESENTATION จะมี page ให้พิมพ์คําสั่งทางซ้ายมือ ส่วนทางขวามือจะเป็น slide ท่ีทํา 



15 
 

เสร็จแล้ว คําสั่งจะเริ่มต้นด้วยเคร่ืองหมาย “\” เสมอ ใช้คําสั่ง “\begin” เพ่ือระบุจุดเริ่มต้น และ “\end” เพ่ือระบุจุดสิ้นสุด 
คําสั่งท่ีมี % นําหน้าใช้ในการระบุ comment และมีตัวอย่างคําสัง่ต่างๆ เช่น 
  - \ title {หัวข้อ}  

- \ author {ชื่อผู้แต่ง} 
- \ institute {ชือ่สถาบัน}  
- \ date {วันท่ี} 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การแทรกสูตรคณิตศาสตร์  
เริ่มต้นด้วย \ begin {equation}  จบด้วย \ end {equation}   
6. การแทรกรูปภาพ ใช้คําสั่ง \includegraphics [option]{filename} โดย options หมายถึง ขนาดของรูปภาพท่ีต้องการ 
เช่น [width = 1 in] ส่วนคําบรรยายใต้ภาพ ใช้คําสั่ง \caption{..........} 

7. การแทรกตาราง  
 
 
 
 
 
 
 
เร่ิมต้นด้วย \begin {table} จบด้วย \end {table} 
\centering หมายถึงจัดให้ตารางอยู่กึ่งกลาง 
\begin{tabular}{l|r} หมายถึง จัดให้ข้อมูลในคอลัมน์แรกชิดซ้าย ส่วนข้อมูลในคอลัมน์ท่ีสองชิดขวา และเคร่ืองหมาย “|” 
หมายถึงเส้นคั่นระหว่างคอลัมน์  
Item & Quantity \\\hline  “\\\hline ”หมายถึง ให้มีเส้นในแนวนอนใต้แถวของ Item และ Quantity 
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ถ้าข้อมูลในตารางอยู่แถวเดียวกันแต่คนละคอลัมน์ ให้ใช้เคร่ืองหมาย “&” คั่น และมีเคร่ืองหมาย “\\”ปิดท้ายและถ้าต้องการ
ใส่คําบรรยายใต้ตารางให้ใช้คําสั่ง \caption{…………………} 
8. ถ้าต้องการเขียนบทความลงวารสาร ให้เลือกแบบฟอร์มของวารสารท่ีต้องการ เช่น IEEE 

 
หมายเหตุ ไฟล์ท่ีทําเสร็จแล้วจะบันทึกอัตโนมัติ 

9. การจัดทําบรรณานุกรม ตามมาตรฐานของแต่ละวารสาร  
ใช้คําสั่ง \begin{thebibliography} จบด้วย \end{thebibliography} 
เลือกรูปแบบโดยใช้คําสั่ง \bibliographystyle{<style name>} 
10. รูปแบบของตัวอักษร 

\textbf{.... (ตัวอักษร)} -> ตัวหนา 
\textit{.... (ตัวอักษร)} -> ตัวเอียง 
\textsc{.... (ตัวอักษร)} -> ตัวพิมพ์ใหญ่ (small capital) 
\emph{.... (ตัวอักษร)} -> ตัวเอียง 
กล่าวโดยสรุป LaTeX เป็นระบบท่ีผู้เขียนไม่ต้องกังวลเร่ืองรูปแบบของเอกสาร  

          อ.ศิริลักษณ์  เจริญรัตน์ 
ผู้บันทึก 
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สรุปความรู้ท่ีได้ 
 จากการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการเขียนบทความวิจัยและบทความมวิชาการ สรุปได้ว่า การเขียนบทความ
วิชาการนั้นควรจะมีการพบปะกันระหว่างกลุ่มของอาจารย์ท่ีกําลังเขียนบทความฯ อยู่เพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทํา
ให้มีโอกาสท่ีจะผลิตผลงานออกมาได้ตามกําหนดเวลา ส่วนเทคนิคในการเขียนบทความวิจัยนั้น มีหลายแนวทาง เช่น  

- เขียนไปขณะที่ยังทําวิจัยอยู่ หรือเขียนหลังจากสรุปผลงานวิจัยนั้นแล้ว  
- พยายามอ่านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของวารสารท่ีเราต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือท่ีจะได้รู้แนวทางการ

เขียนหรือแนวทางท่ีผู้ทรงฯต้องการ ซ่ึงจะช่วยให้บทความของเรามีโอกาสท่ีจะได้ตีพิมพ์มากข้ึน 
- ถ้างานวิจัยของเราไม่ตรงกับแนวทางของวารสารท่ีต้องตีพิมพ์ อาจต้องไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือพยายามเขียนใน

แนวทางของวารสารนั้น 
ส่วนเรื่องของการเก็บสํารองข้อมูลท่ีใช้สําหรับเขียนบทความนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า ถึงแม้จะมีการสํารองไว้

ใน external harddisk หรือ dropbox แต่ถ้ายังเป็นไฟล์ไมโครซอฟต์ก็จะติดไวรัสง่าย วิธีการคือ หลีกเลี่ยงการใช้ไฟล์ท่ีง่ายต่อการ
ติดไวรัส ในท่ีนี้คือไฟล์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  ซ่ึงแม้ว่าจะง่ายต่อการใช้งาน แต่มักมีปัญหาเกี่ยวกับ
ไวรัส ประกอบกับการทํางานบางส่วน เช่น สมการทางคณิตศาสตร์ หรือแม้กระท่ังการทําเอกสารอ้างอิง ค่อนข้างยุ่งยาก จึงมี
การเสนอให้ใช้โปรแกรม LaTex ในการเขียนบทความวิชาการเพ่ือป้องกันการโจมตีของไวรัส ข้อดีของ LaTeX คือ สามารถใช้
ทําสไลด์ เขียนบทความ แทรกรูปภาพ แทรกสูตรคณิตศาสตร์ ทํา hand out ตํารา และจัดหน้าตามท่ีต้องการได้ โดยได้มีการ
สอนการใช้โปรแกรมนี้จัดทําเอกสารในรูปแบบต่างๆให้คณะทํางานได้เรียนรู้และนําไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


