
 
รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๑. ชุมชนแนวปฏิบัติ  ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Team 

๒. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

3. การใชเ้ทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๓. องค์ความรู้ที่จ าเป็น     

การสรา้งสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic 

๔. กิจกรรม ครั้งที่ 2 

กิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู ้เรื่อง “โปรแกรมสรา้งสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic” 

๕. วันท่ีจัดกิจกรรม   

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 ส านักหอสมุด 

๖. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์และน าเสนอผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 

Infographic 

๗. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 18 คน ประกอบด้วย บุคลากรห้องสมุดคณะในฝ่ายฯ จ านวน 17 คน และ

หอ้งสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน 

 

๘. วิทยากร   

 - 

 

 

 



๙. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

1. การน าเสนอผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ของห้องสมุดคณะต่าง ๆ  

1.1 หอ้งสมุดคณะศกึษาศาสตร์  เรื่อง Renew Online  โดย นางสาวอัญชลี  จินดามณี 

จัดท าโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ  Adobe Illustrator และภาพประกอบจากเว็บไซต์

ฟรีต่าง ๆ พบปัญหา คือ ไฟล์ภาพจากโปรแกรม Adobe Illustrator ไม่สามารถ export ไปยัง โปรแกรม 

Adobe Photoshop ได้บางภาพ       

 
 

1.2 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง Document Deliver Services นางสาวมัลลิกา  กาญจนากร 

และนางสาวรินนสิา แจ้งสว่าง 

จัดท าโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ piktochart  ข้อจ ากัด คือ อักษร ที่มีให้เลือกไม่

ค่อยมาก มีจ านวนจ ากัด 

 

       
 

 

 



1.3 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์  เรื่อง บริการหนังสือใหม่  และสถิติยืม-คืน หมวดศิลปะ                             

โดย นางสาวพรทิพย์  แซ่ตัง้   

จัดท าโดยใช้ piktochart มีข้อจ ากัด คือ ภาพประกอบมีจ ากัด ไม่มีตามที่ผู้ท าต้องการสื่อ

ความหมาย ต้องค้นหาจากแหล่งอื่นแทน 

 

       
 

1.4 หอ้งสมุดคณะสังคมศาสตร์  เรื่อง บริการ SMS  โดย นางสายทอง  วงคล์อดแก้ว 

จัดท าโดยใช้ piktochart มีข้อจ ากัด คือ ขนาดอักษรใหญ่ ปรับไม่ได้ Template ฟรีมีให้เลือกไม่

หลากหลาย  รวมทั้งพืน้ที่กรอบข้อความจ ากัด ไม่เพียงพอกับการให้ขอ้มูลทั้งหมด 

 

 



 

1.5 ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต  เรื่อง อยากจองหนังสือท าไงดี โดย นางสาวชลธิชา  อุน่สีมา 

จัดท าโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ  piktochart มีขอ้จ ากัด คือ พืน้ที่ในการท าภาพ 

 
 

2. ผลการประกวดผู้ชนะเลิศ จ านวน 3 เรื่อง คือ  

2.1 หอ้งสมุดคณะศกึษาศาสตร์  เรื่อง Renew Online   

2.2 หอ้งสมุดคณะวิจิตรศิลป์  เรื่อง บริการหนังสือใหม่   

2.3 ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต  เรื่อง อยากจองหนังสือท าไงดี 

 

3. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.1 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จัดท าโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ piktochart  ข้อจ ากัด 

คือ ม ีTemplate และภาพใหเ้ลือกน้อย การลงขอ้มูลจะใส่ขอ้ความได้นอ้ย ต้องมีการสรุปข้อมูลให้ได้

ใจความ ต้องหาภาพจากแหล่งข้อมูลฟรีอื่น ๆ และใช้จินตนาการในการออกแบบสื่อเพื่อให้ผู้อ่าน

เข้าใจมากที่สุด 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 

เรื่อง “โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic” 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ส านักหอสมุด 

 

1. นางวัลลภา  เตชะวัชรีกุล  หอ้งสมุดคณะบริหารธุรกิจ 

2. นางสาวพันธ์ทิพา  ค าปลิว  หอ้งสมุดคณะบริหารธุรกิจ 

3. นางสาวอรุณรัตน์  วงค์ฉายา  หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 

4. นางสาวมัลลิกา  กาญจนากร  หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 

5. นางสาววรินนสิา  แจ้งสว่าง   หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 

6. นางสาวพรพิศ  เดชาวัฒน์  หอ้งสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 

7. นางสาวพรทิพย์  แซ่ตัง้  หอ้งสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 

8. นางสาวเรณุกา  สันธิ   หอ้งสมุดคณะศกึษาศาสตร์ 

9. นางสาวระววีรรณ  บุญรอด  หอ้งสมุดคณะศกึษาศาสตร์ 

10. นางสาวอัญชลี  จินดามณี  หอ้งสมุดคณะศกึษาศาสตร์ 

11. นางนางเกษวรา  อินทรฉิม  หอ้งสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 

12. นางสาววรรธนันทพร  วิลัยรักษ์ หอ้งสมุดคณะสังคมศาสตร์ 

13. นางพิสมัย  กัลยาวงศ์   หอ้งสมุดคณะสังคมศาสตร์ 

14. นางสาวเรณู  สลับ   หอ้งสมุดคณะสังคมศาสตร์ 

15. นางสายทอง  วงค์ลอดแก้ว  หอ้งสมุดคณะสังคมศาสตร์ 

16. นางสาวชลธิชา  อุน่สีมา  ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิตฯ 

17. นางสาวธนิกา  ดอกดวง  ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิตฯ 

18. นายเอกสิทธิ์  ปัญญามี  หอ้งสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 

เรื่อง “โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic” 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ส านักหอสมุด 

    
 

 
 

 

 

      

 


