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รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ  InfoHealthCoP 

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3. องค์ความรู้ที่จ าเป็น     การสรา้งสื่อการเรยีนรูแ้บบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Learning) 

4. กิจกรรม ครั้งที่ 4 

    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานการสร้างสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม  

 Prezi และโปรแกรม Emaze 

5. วันที่จัดกิจกรรม  

    วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 5 ส านักหอสมุด 

6. วัตถุประสงค์  

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้การสร้างสื่อ e-Learning ด้วย

โปรแกรม  Prezi และโปรแกรม Emaze และน าเสนอผลงานที่ได้จัดท าขึ้น อันจะท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถน าวิธีการสรา้งสื่อ e-Learning ไปใช้ในการท างานได้ต่อไป 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผูป้ฏิบัติงาน ฝา่ยห้องสมุดและสารนิเทศ

สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและฝ่ายห้องสมุดอื่นๆ  จ านวน 20  คน 

8. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 สมาชิกชุมชนฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อ 

e-Learning ด้วยโปรแกรม  Prezi และโปรแกรม Emaze โดยมีการทบทวนขั้นตอนและวิธีการใช้

โปรแกรมสร้างสื่อ e-Learning ดังนี้  

1) โปรแกรม Prezi ทบทวนโดย นางสาวพวงชมพู ผะสม สมาชิกชุมชนฯ จากห้องสมุดคณะ

แพทยศาสตร์  

2) โปรแกรม Emze ทบทวนโดย นางสาววรรธนันทพร วิลัยรักษ์ สมาชิกชุมชนฯ จากห้องสมุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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 ภายหลังการทบทวนความรู้ในการสร้างสื่อ e-Learning สมาชิกชุมชนฯ ได้น าเสนอผลงานการ

สร้างสื่อ e-Learning โดยมีการน าเสนอผลงานการสร้างสื่อ e-Learning จากการน าไปปฏิบัติจริง 

จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

1) “การสบืค้นฐานข้อมูล PubMed” โดยใช้โปรแกรม Prezi”   ผูน้ าเสนอ นางสาวพวงชมพู  

ผะสม และนางสาวกลมชนก มาแสงตา งานหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์  

2) “แนะน าโปรแกรมตรวจสอบการท าซ้ าและคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วย Turnitin ส าหรับ

การใชง้านของนักศึกษา” โดยใช้โปรแกรม Prezi  ผูน้ าเสนอ นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ งานหอ้งสมุด

คณะสัตวแพทยศาสตร์   

3) “แนะน าการใชฐ้านข้อมูล DOSS” โดยใช้โปรแกรม Prezi  ผูน้ าเสนอ นายเสรี ค าเปลี่ยน งาน

หอ้งสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์  

4) “แนะน าการสบืค้นวิทยานิพนธ์/งานวิจัย/บทความจากมหาวทิยาลัยในประเทศ  Thai 

University Library Digital Collection (TDC)" โดยใช้โปรแกรม Emaze ผูน้ าเสนอ นางสาววรรธนันทพร 

วิลัยรักษ์ งานห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

5) “แนะน าหอ้งสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ (Library Tour)” โดยใช้โปรแกรม Emaze  ผูน้ า

เสนอ นางทิพวรรณ สุขรวย งานหอ้งสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

6) “คู่มอืการใช้งานหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาล” โดยใช้โปรแกรม Emaze ผูน้ า

เสนอ นางสาวประกายดาว  ศรีโมรา และ นางสาววรินนิสา แจง้สว่าง  งานหอ้งสมุดคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

จากการน าเสนอผลงานดังกล่าวข้างต้น ผูน้ าเสนอได้เสนอแนะข้อดีและข้อจ ากัดในการสร้างสื่อ 

e-Learning โดยสรุปได้ดังนี้ 

โปรแกรม Prezi 

ข้อด ี

1) การน าเสนอดูมีความน่าสนใจ เพราะการน าเสนอไม่ได้เป็นแบบเส้นตรงที่เดินหน้า ถอยหลัง  

สามารถคลิกน าเสนอได้ตามความต้องการอย่างอิสระ  

2) สามารถก าหนด Background แบบ 3 มิติได้ ท าให้การน าเสนอมีมิติ สวยงาม ตื่นตาตื่นใจ 

3) สามารถแชรผ์ลงานใน Social media, e-mail ได้  

4) สามารถน าเสนอผลงานได้ทัง้แบบ Online และ Offline 

 ข้อจ ากัด 

1) ข้อจ ากัดเรื่อง Font ภาษาไทย มีให้เลือกใชไ้ม่มาก 

2)   ข้อจ ากัดเรื่องพืน้ที่เก็บผลงาน ถา้ใช้บรกิารแบบฟรี พืน้ทีใ่ช้งานจะมีจ านวนจ ากัด 
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3) หากใช้บริการแบบฟรี ไม่สามารถก าหนดค่าความเป็นส่วนตัวในการน าเสนอได้ (โปรแกรมจะ

บังคับให้เป็นแบบ Public) 

โปรแกรม Emaze  

  ข้อด ี

1) ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนเพราะมี Theme ส าเร็จรูปมาให้เลือกอย่างหลากหลาย นอกจากจะใช้งาน

ง่ายแล้ว ยังดึงดูดความสนใจได้มากกว่า PowerPoint ถึงแม้ PowerPoint จะมีเครื่องมือตกแต่ง

มากกว่าก็ตาม แต่ในเรื่องการแสดงผลด้าน 3 มิติอย่างสวยงามนั้น Emaze น าเสนอได้ดีกวา่ 

2) มเีท็มเพลตค่อนขา้งหลากหลาย สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับรูปแบบของงานน าเสนอ 

3) สามารถเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีที่ส าคัญขององค์กรในการสร้างความประทับใจในโลกของการ

น าเสนอ  

4) เป็นโปรแกรมที่ใช้ผา่นระบบออนไลน์ได้ สามารถน าไปน าเสนอที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต 

5) รองรับภาษาไทย 

6) มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนสไลด์ที่ท าให้งานน าเสนอน่าสนใจ 

7) สามารถ Import ไฟล์ PDF เข้าไปใช้ได้ 

8) มีระบบการแชรผ์่านโซเชยีลเน็ตเวิร์ก ทั้ง Facebook, Twitter, Google+ เป็นต้น ท าให้การเผยแพร่

ผลงานของเราออกสู่สายตาชุมชนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 

  ข้อจ ากัด 

1) การน าเสนอสไลด์ พบว่าแทบทุกสไลด์มี Text เลื่อนเข้าทั้งด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน และ

ด้านล่าง     ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะพิเศษที่ติดมากับ Theme โดยเฉพาะ ท าให้มีข้อจ ากัดในการ

สรา้งงานน าเสนอ ท าให้เสียเวลาในการเลือก Theme ที่เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนของสื่อที่จะ

สรา้ง 

2) ลักษณะของ Font มีให้เลือกน้อยมาก โดยเฉพาะภาษาไทยจะมีลักษณะเดียว ชื่อ Tahoma จึงไม่

เหมาะกับงานที่ต้องใช้ขอ้มูลมาก ส่วนภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนลักษณะไปตาม Theme   รวมไปถึง

สีของ Font ก็น้อยเช่นกัน เนื่องจากจ ากัดรูปแบบตามโทนสีของ Theme 

3) การใส่ Fx ในข้อความ (Text) จะแสดงผลเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อน าเมาส์ไปชี้  

4) ยังไม่สามารถแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่สเปคต่ าๆได้อย่างราบรื่น 

5) การใช้งานลักษณะพิเศษ (Feature) หลายอย่างจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อคให้เข้าใช้

งานได้ อย่างไรก็ตาม  

6) การน าข้อมูล Import เข้ามาในโปรแกรม แม้จะสามารถน าข้อมูลจากโปรแกรม PowerPoint เข้า

มา โดยการคลิกที่ Import your PowerPoint slides  แต่ถา้ข้อมูลนั้นมีภาษาไทยเป็นส่วนมาก ก็จะ
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ผิดเพี้ยน ต้องเสียเวลาเรียบเรียงให้เป็นระเบียบ สวยงาม ถูกต้องอีกครั้ง และรูปร่าง (Shape) 

บางส่วนจะหายไป มีข้อเสนอแนะว่าควร Copy มาทีละส่วน แล้วออกแบบใหม่ในโปรแกรม 

Emaze จะดีกว่า 

7) ต้องใช้ทรัพยากรเครื่องและอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างสูง ใช้กับเครื่องรุ่นเก่าๆ จะช้าและ

กระตกุ 

8) การใช้งานในการน าเสนอต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากไปในที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจะไม่

สามารถเรียกงานน าเสนอได้ 

9) เมนูส าหรับจัดแต่งรูปแบบตัวอักษรมนี้อย และไม่ยืดหยุ่นพอ 

 

ผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ 

   

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้องสมุดคณะ 

1.  นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ค า เทคนิคการแพทย์ 

2. นางทิพวรรณ  สุขรวย เทคนิคการแพทย์ 

3. นางสดศร ี กันทะอินทร์  ทันตแพทยศาสตร์ 

4. นายเสรี  ค าเปลี่ยน ทันตแพทยศาสตร์ 

5. นางสาวประกายดาว  ศรีโมรา พยาบาลศาสตร์ 

6. นางสาววรินนสิา  แจ้งสว่าง พยาบาลศาสตร์ 

6. นางอรกัญญา  เมธา เภสัชศาสตร์ 

7. นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ สัตวแพทยศาสตร์ 

8. นางสาววรรธนันทพร วิลัยรักษ์ สถาบันวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

9. นางชมพูนุช  สราวุเดชา แพทยศาสตร์ 

10. นางสาวมัณทะณี ค าโพธิ์ แพทยศาสตร์ 

11. นางสาวกมลชนก มาแสงตา แพทยศาสตร์ 

12. นางสาวพวงชมพู  ผะสม แพทยศาสตร์ 

13. นางประภาพันธ์  พลายจันทร์ เกษตรศาสตร์ 

14. นางอรพรรณ  การคนซื่อ เกษตรศาสตร์ 

15. นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม  อุตสาหกรรมเกษตร 

16. นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ วิทยาศาสตร์ 
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17. นางเกษวรา  อินทรฉิม เศรษฐศาสตร์ 

18. นางสาวอัญชลี  จินดามณี ศกึษาศาสตร์ 

19. นางสาวอรุณรัตน์  วงค์ฉายา มนุษยศาสตร์ 

20. นางสาวมัลลิกา  กาญจนากร มนุษยศาสตร์ 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และน าเสนอผลงานการสร้างสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม  Prezi และโปรแกรม Emaze 

ชุมชนแนวปฏิบัติ InfoHealthCoP 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ส านักหอสมุด 

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20  คน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 19 คน (95%) 

2. ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรม 36.4% 50.0% 13.6% - - 4.23 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ถ่ายทอดประสบการณข์องผู้

น าเสนอ 

45.5% 50.0% 4.5% - - 4.41 

3. บรรยากาศในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

45.5% 45.5% 9.1 % - - 4.36 

4. การน าความรูท้ี่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางาน 

45.5% 54.5% - - - 4.45 

5. การน าความรูท้ี่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปถ่ายทอดให้

ผูอ้ื่น 

50% 50% - - - 4.50 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

1. รูปแบบการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากร้อยละ 50  รองลงมาระดับมากที่สุด 

ร้อยละ 36.4  และระดับปานกลางรอ้ยละ 13.6 ตามล าดับ โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23 

2. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้น าเสนอ มีความพึงพอใจในระดับ

มากร้อยละ 50.0  รองลงมาระดับมากที่สุด ร้อยละ 45.5  และระดับปานกลางรอ้ยละ 4.5 

ตามล าดับ โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.41  
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3. บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและระดับมากเท่ากัน 

คือรอ้ยละ 45.5 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 9.1 ตามล าดับ โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากับ 

4.36  

4. การน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางาน มีความพึงพอใจในระดับมาก

ร้อยละ 54.5  รองลงมาระดับมากที่สุด ร้อยละ 45.5   โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 

5. การน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น ความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุดและระดับมากเท่ากัน คอืร้อยละ 50 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 

 

3. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  

1. ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม Prerzi และ Emaze เพื่อน าไปประยุกต์ใชก้ับ

การท างานหอ้งสมุดต่อไปได้ (3 คน) 

2. ได้เห็นตัวอย่างแนวคิดและการวางรูปแบบการท าสื่อที่หลากหลายของหอ้งสมุด ที่สามารถ

น าไปเป็นแนวทางเพื่อน าไปใช้งานต่อไปได้ (2 คน) 

3. ได้รูจ้ักโปรแกรมน าเสนอเพิ่มขึน้ สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการน าเสนอหรอืแนะน า

ข้อมลูใหก้ับผูใ้ช้ ซึ่งโปรแกรมมคีวามน่าสนใจ ท าให้การน าเสนอน่าสนใจมากขึ้น (2 คน) 

4. ได้เรยีนรู้การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมที่แปลกใหม่ซึ่งเป็น

โปรแกรมฟรีและมีความนา่สนใจ  

5. ได้ทราบถึงข้อด ีขอ้จ ากัดของโปรแกรมน าเสนอและได้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปรับปรุงจาก

ประสบการณข์องผู้ที่ได้ท าสื่อโดยตรง  
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ภาพกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานการสร้างสื่อ e-Learning  

ด้วยโปรแกรม Prezi และโปรแกรม Emaze 
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