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การใช้งาน Prezi 
 

ความเป็นมา 
 Prezi มีต้นก ำเนิดมำจำกประเทศ “ฮังกำรี” โดยเป็นกำรให้บริกำรในรูปแบบ Application บน Cloud 
Computing ซึ่งถูกพัฒนำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอผลงำน โดยค ำว่ำ Prezi นั้นเป็นค ำย่อของ Presentation ใน
ภำษำฮังกำเรียนนั่นเอง นอกจำกจะใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนแล้ว Prezi ยังสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรเล่ำเรื่อง
ต่ำงๆ ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (Telling Story)  
 หำกจะให้อธิบำยถึงกำรท ำงำนแบบคร่ำวๆ ต้องบอกว่ำ Prezi นั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้แทน PowerPoint ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไม่จ ำเป็นต้องดำวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงแค่ใช้ Web 
Browser เข้ำไปที่ https://prezi.com ก็สำมำรถใช้งำนได้ทันที 
 

Prezi คืออะไร 
 Prezi เป็น Application ที่ใช้ส ำหรับสร้ำง Presentation โดยใช้กำรแปลงควำมคิด (Ideas) และแนวคิด 
(Concepts) ออกมำเป็นภำพที่สำมำรถมองเห็นได้ ซึ่งมีกำรจ ำแนกกำรน ำเสนอเนื้อหำออกเป็นส่วนๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีรูปแบบที่สวยงำม สำมำรถเชื่อมโยงได้อย่ำงอิสระโดยไม่ต้องเรียงล ำดับตำมหน้ำเหมือน 
Application อ่ืนๆ ซ่ึง Prezi เป็นลักษณะกำรน ำเสนอแบบ non-Linear Presentation  
 

 
 
 

 

https://prezi.com/
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ข้อแตกต่างระหว่าง Prezi กับ PowerPoint 
 Prezi น ำเสนอแบบอิสระ ใช้รูปแบบ Zoom คือไม่ได้ไปหน้ำหนึ่ง, สอง ตำมล ำดับ แต่สำมำรถกระโดดไปยัง

ข้อมูลที่เรำต้องกำรจะน ำเสนอได้ทันที 

 PowerPoint น ำเสนอแบบเส้นตรง ไปตำมล ำดับสไลด์ 

 PowerPoint เป็นโปรแกรมท่ีต้องจ่ำยเงินซื้อ เนื่องจำกอยู่ค่ำย Microsoft Office 

 Prezi ก็จ่ำยเงินซื้อเหมือนกัน แต่หำกคุณเป็นนิสิต นักศึกษำ นักเรียน หรือครู สำมำรถใช้ Prezi ได้ฟรี เพียง
แค่ใช้ e-mail ที่สถำนศึกษำออกให้ส ำหรับกำรสมัครใช้บริกำร 

 ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพรำะใช้งำนบน Cloud Computing เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็
สำมำรถเปิดใช้งำนได้ทุกที่ ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ ์

 

ฟังก์ชั่นการท างาน 
1. Pan และ Zoom ตำมแนวคิดที่วำงแผนไว้ 
2. Import media เช่น ภำพ, วิดีโอ หรือสื่ออ่ืนๆ 
3. Full Toolkit สำมำรถเลือก Template หรือ Theme ในกำรจัดกำรน ำเสนอ 
4. Work together สำมำรถท ำงำนแบบควำมร่วมมือแบบเรียลไทม์ (real-time) 
5. Add Stroryline สำมำรถใช้เฟรม (Frame) และเส้นทำง (Path) เพ่ือสร้ำงเส้นทำงกำรน ำเสนอ 

 

รูปแบบการน าเสนอ 
 โปรแกรม Prezi เน้นฟังก์ชั่นกำรน ำเสนอแบบ Zoom in, Zoom out และ Rotate ซึ่งกำรน ำเสนอในรูปแบบ
นี้ย่อมดีกว่ำกำรน ำเสนอด้วยภำพนิ่งบนหน้ำจอเพียงอย่ำงเดียว สำมำรถน ำเสนอได้ดังนี้ 

1. น ำเสนอบนคอมพิวเตอร์ 
2. ฝัง Embed บนเว็บเพจ 
3. เผยแพร่บน Social Media Site 
4. แบ่งปันไว้บน Blog 
5. วำงไว้ใน Prezi explore tab 

ผู้ใช้งานจ าเป็นที่จะต้องวางแผนการน าเสนอไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิธีการเคลื่อนไหว ข้อความ 
หลักแนวคิด และค าส าคัญ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่จะใช้น าเสนอ เพื่อให้สามารถท างานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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การลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน Prezi 
1. เข้ำสู่เว็บไซต์ https://prezi.com คลิกปุ่ม Log in 

 
 
 

2. ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม Sign up 

 
 
 
 

https://prezi.com/
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3. ในส่วน For students & teachers คลิกเลือก Learn more  

 
 
 

4. คลิกปุ่ม Continue ในช่อง EDU Standard 
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5. กรอก E-mail ที่ออกโดยสถานศึกษา จำกนั้นคลิกปุ่ม Verify 

 
 

6. กรอกข้อมูล ชื่อสถาบันการศึกษา, จังหวัด, ประเทศ , website ของสถาบันการศึกษา และคลิกยืนยัน
ข้อมูลดังกล่าวในช่องสี่เหลี่ยม จำกนั้นคลิกปุ่ม Continue 
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7. จะปรำกฏกล่องข้อควำมแจ้งกำรลงทะเบียน โดยระบบได้ส่ง Link ไปยัง E-mail ทีท่่านลงทะเบียน (สำมำรถ
คลิกปุ่ม Close เพ่ือปิดกล่องข้อควำมได้เลย) 

 
 
 

8. เข้ำไปที ่E-mail ของท่ำน จำกนั้นคลิก Link ที่ส่งมำจำก Prezi.com หวัข้อ Verify your e-mail เพ่ือยืนยัน
กำรลงทะเบียนที่สมบูรณ์ 
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9. จะเข้ำสู่ขั้นตอนกำรสร้ำง Account โดยกรอกชื่อ – นามสกุล และก าหนด Password จำกนั้นคลิกในช่อง
สี่เหลี่ยม I’m not a robot 

 
 

10. ในช่อง I’m not a robot ระบบจะให้ท ำกำรเลือกภำพที่ตรงตำมหัวข้อที่ก ำหนด เมื่อเลือกภำพครบถ้วนแล้ว 
คลิกปุ่ม VERIFY 
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11. จะปรำกฏสัญลักษณ์เครื่องหมำยถูกหน้ำข้อควำม I’m not a robot จำกนั้นคลิกปุ่ม Create your free 
Edu Standard account 

 
 

12. จะเข้ำสู่หน้ำจอกำรสร้ำง Presentation 
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เร่ิมต้นใช้งาน Prezi 
1. คลิกปุม่ Log in เพ่ือเข้ำใช้งำน  

 
 

2. กรอก E-mail และ Password จำกนั้นคลิกปุ่ม Log in 
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3. จะปรำกฏหน้ำจอกำรท ำงำน สำมำรถเลือกเวอร์ชั่นกำรท ำงำนแบบ Prezi Next หรือ Prezi Classic ได้ 
(โดยปกติโปรแกรมจะเลือกเวอร์ชั่น Prezi Next เป็น Default) 

 
 
 

4. คลิกปุ่ม New presentation 
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5. เลือก Template ตำมหมวดหมู่ที่ต้องกำร หรือเลื่อนดูรูปแบบ Template ตำมตัวอย่ำงท่ีแสดง 

 
 
 

6. คลิกเลือก Template ที่ต้องกำร จำกนั้นคลิกปุ่ม Use this template 
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7. เมื่อเลือก Template แล้ว จะปรำกฏ Presentation ตำม Template ที่เรำเลือกไว้ 

 
 
หมำยเลข 1 : ชื่อ Presentation 
หมำยเลข 2 : รำยกำรเมนู 
หมำยเลข 3 : ปุ่ม Present ส ำหรับแสดงผล Presentation ที่เรำสร้ำง 
หมำยเลข 4 : ปุ่มเพ่ิมหัวข้อในงำนน ำเสนอ 
หมำยเลข 5 : พ้ืนที่กำรท ำงำนของ Presentation 
 

แสดงรายละเอียดเมนู 
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8. ท ำกำรใส่รำยละเอียดข้อมูลใน Presentation โดยคลิกในแต่ละส่วนของ Topic ที่ต้องกำร (เปรียบได้กับ 
Slide ใน PowerPoint นั่นเอง) 

  
 
 

9. ในกำรเพ่ิม Object ต่ำงๆ ลงบน Presentation คลิกเลือกเมนู Insert เพ่ือแทรกข้อควำม รูปภำพ กรำฟ 
เสียง วิดีโอ สัญลักษณ์ รูปร่ำง เส้น ตำมท่ีต้องกำร 
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10. ในเวอร์ชั่น Prezi Next ก ำหนด Font ภำษำไทยที่สำมำรถแสดงผลได้ คือ FreeSerif และ Itim 

 
 

11. กำรใช้ Animation เพ่ิมควำมน่ำสนใจใน Presentation  
1. คลิกเลือก Object ที่ต้องกำร 
2. คลิกปุ่ม Animations จะปรำกฏ Properties ด้ำนขวำมือ 
3. คลิกเครื่องหมำย [ + ] 
4. เลือกรูปแบบ Animation ที่ต้องกำรก ำหนดให้ Object นั้นๆ 
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12. เมื่อท ำกำรใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำมำรถแสดงตัวอย่ำงก่อนน ำไปใช้งำน โดยคลิกปุ่ม Present 

 
 

13. จะได้หน้ำจอแสดงผล Presentation แบบเต็มจอ ให้คลิกลูกศร < > ข้ำงล่ำงจอ หรือใช้ลูกศร ซ้ำย-ขวำ บน
คีย์บอร์ดก็ได้ ทั้งนี้สำมำรถใช้เมำส์คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องกำรจะน ำเสนอ โดยไม่จ ำเป็นต้องเรียงล ำดับหัวข้อ 
(กดปุ่ม ESC ที่คีย์บอร์ดเพ่ือกลับสู่โหมดกำรปรับแต่ง) 
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14. ท ำกำรบันทึกงำนโดยกำรคลิกเมนู File เลือกค ำสั่ง Save 

 
 
 

15. กำรน ำ Presentation ไปใช้งำน ท ำได้โดยไปที่หน้ำแรกของ Prezi น ำเมำส์วำงบนรูปภำพ Presentation ที่

ต้องกำร คลิกปุ่ม Play   
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16. จะปรำกฏ Presentation ขึ้นมำ พร้อมส ำหรับกำรน ำเสนอ 

 
 

17. ในกรณีที่มีกำรสร้ำงงำนน ำเสนอในรูปแบบเดียวกัน เรำสำมำรถ Copy รูปแบบโดยไม่ต้องท ำกำรสร้ำง 
Presentation ใหม่  โดยไปที่หน้ำแรกของ Prezi ท ำกำรคลิกเลือกสัญลักษณ์ลูกศร drop down ที่  
Presentation ที่ต้องกำร แล้วเลือก Make a copy 
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18. จะได้ส ำเนำของ Presentation ขึ้นมำ เพ่ือท ำกำรแก้ไขข้อมูลใหม่ 

 
  



 

คู่มือการใช้งาน Prezi ส าหรบับคุลากรทางการศึกษา : ศิริมาตย์ อินทรต์ามา 19 

แหล่งอ้างอิง 
 
เว็บไซต์ https://prezi.com 
การใช้งานโปรแกรม Prezi. ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
       กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คู่มือการใช้งาน Prezi. Education Technology Development and Service. 

https://prezi.com/

