
 

กิจกรรมถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 
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ผศ.พรรณิการ  มีออน 

ผศ.เพ็ญนภา  สุวรรณบำรุง 
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   นางศรีวิไล  พวกนอย 

   นางณิศรา  สุทธิสังข 

   นางสาวเฟองลัดดา โสภา 
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   นางสาวสุนิสา  สายอุปราช 

   นางปยธิดา  พันธุนะ 
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   นายกฤษฎา  เหล็กดี 

   นายขจรศักดิ์  บำรุงสินม่ัน 

 คุณลิขิต  นางสาวชวนี    สุภิรัตน 

 คุณวิศาสตร ผศ.ดร.ชาญวิทย  ปราบพยัคฆ 
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บันทึกการเลาเรื่อง 
เรื่อง การใชซอฟตแวร LaTeX เบ้ืองตน 

วันท่ี 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง 

นายสกุลบุตร  เอกวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

Latex เปนซอฟตแวรท่ีมีความนิยมในระดับหนึ่งในการใชงานดานตางๆ 

ยกตัวอยางเชน  

 1. การใช LaTeX ผลิตเอกสาร ไดแก ใบงาน ขอสอบ หรือเนื้อหา

เสริมตางๆ 

 2. การใช LaTeX ผลิตสื ่อการสอนดวย beamer ซึ ่งมีขอดีคือ 

     - แสดงสมการคณิตศาสตรไดสวย  

     - ใชโคดเดียวกันกับเอกสารอ่ืน  

     - สามารถสรางลิงกเชื่อมโยงภายในได  

     - ปรับ style สำหรับการใชงานหลายรูปแบบไดงาย 

 3. การใช LaTeX เพ่ือเขียนหนังสือ ซ่ึงมีขอดีคือ  

     - สามารถจัดการสารบัญ สารบัญรูปภาพ และสารบัญตารางให

โดยอัตโนมัติ 

      - จัดระบบตัวเลขใหทั้งหมด (เชน บทหนวยยอย ทฤษฎีบท 

สมการ รูปภาพ) 

     - จัดตำแหนงภาพและตัวอักษรในหนาใหสวยโดยอัตโนมัติ ไม

ตองเลื่อนทีละภาพหรือขอความ 

     - ยอคำสั่งท่ีใชบอยได 

 4. การใช LaTeX บนแพลตฟอรมอ่ืน ไดแก 

     - Add-on บน web browser เชน  EquatIO 

     - ซอฟตแวรสำหรับพลอตกราฟ เชน Desmos, GeoGebra 

     - แสดงผลบนเว็บไซต เชน Wikipedia 

     - สรางแอนิเมชันดวย Manim 

 ดังนั้นอาจกลาวไดวา Latex เปนระบบจัดเตรียมเอกสารสำหรับ

การพิมพที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถใชไดในคอมพิวเตอร, ระบบออนไลน, 

iPad รวมท้ัง Android 



 

บันทึกการเลาเรื่อง 
เรื่อง การใชซอฟตแวร LaTeX เบ้ืองตน 

วันท่ี 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุมดอกคูน ช้ัน 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง 

ผศ.ดร.กรรณิการ  มวงช ู การใช Latex ในการจัดพิมพเอกสารนั้น ทำใหเอกสารมีความสวยงาม และ

มีรูปแบบเดียวกันทั ้งเลมโดยการตั้งคาเพียงครั้งเดียว ซึ ่งทำใหมีความ

คลองตัวมากข้ึนในการจัดพิมพเอกสาร 

นางสาวเฟองลัดดา  โสภา  การใช Latex ในการพิมพเอกสารตางๆ ทำใหฟอนต หรือรูปแบบของ

เอกสารไมเปลี่ยนไปเม่ือนำไปเปดกับเครื่องอ่ืน เพราะจะแปลผล และบันทึก

เปนไฟลในรูปแบบ pdf 

ผศ.ดร.ยุพาพิน  อติกานตกุล การใช Latex จากเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่ง เมื่อนำไปเปดกับอีกเครื่องที่ยัง

ไมมี package ในการแปลผล หากมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตจะสามารถ

ดาวนโหลด  package นั้นมาไดอัตโนมัติ ทำใหสามารถแปลผลไดทันที 

นางสาวชวนี  สภุิรัตน นอกจากจะใช Latex ในการพิมพเอกสารตางๆ เชน เอกสาร หรือหนังสือ 

แลว การสงบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการบางท่ี มักจะมีแบบฟอรม

หรือ template ของ Latex เพื่อเปนอีกทางเลือกใหกับผูที่จะสงบทความ

ดวย 

นางปยธิดา  พันธุนะ โคดของ Latex เชน สามารถนำไปใชไดในแฟลตฟอรมอื่นๆ เชน EquatIO 

ซ่ึงเปน add-on ท่ีใชในการสรางสมการคณิตศาสตร หรือ Desmos ท่ีใชใน

การสรางกราฟ เพราะสามารถใชโคดเดียวกันได 

ผศ.พิชญา  พุกผาสุข การใช Latex ในการผลิตสื่อการสอน จะสามารถนำไปเปดไดกับทุกเครื่อง 

เนื่องจากจะบันทึก และแสดงผลในรูปแบบของไฟล pdf 

นางณิศรา  สุทธิสังข การใชคำสั่ง newcommand ใน Latex ถาไปเปดจากเครื่องคอมพิวเตอร

เครื ่องอื ่น คำสั ่งนั ้นจะถูกบันทึกไปดวย และในการสรางเอกสาร หรือ

หนังสือ คำสั่ง newcommand จะชวยใหมีความสะดวกมากขึ้น เพราะ

เหมือนเปนการยอคำสั่งท่ีใชบอยๆได 
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ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง 

ผศ.ดร.ชาญวิทย  ปราบพยัคฆ การใช Latex ในการจัดพิมพเอกสาร สามารถคลิกลิงกในเอกสาร 

เพ่ือไปยังหนาท่ีอางอิงไดทันที  

นางสาวสุนิสา  สายอุปราช

  

การวาดกราฟใน LaTeX มีความสะดวกเปนอยางมาก นอกจากตัวอักษรใน

กราฟจะเปนฟอนตเดียวกันกับในเอกสารแลว ยังสามารถแกกราฟไดงาย 

โดยไมตองสรางกราฟใหม และบันทึกรูปตลอดเวลา 
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