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การใช้สือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน

อ.พีราวิชญ ์ ภาคนนทก์ลุ
คณะสารสนเทศและการสือสาร

www.peerawich.com

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่โจ้
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http://azonmobile.com/en/qrcode‐generator
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http://azonmobile.com/en/qrcode‐generator
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QR Code 

Quick Response Code 

Two‐Dimensional Bar Code"

QR Code มมีาตงัแต่ปี 1994 ซงึคดิคน้โดยคนญปีุน่ บรษิทั Denso‐Wave

http://www.peerawich.com/dc381/

ตวัอยา่ง QR Code แบบต่างๆ 
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การนํา QR code ไปใช้งาน
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นิทรรศการแบบมปีฏสิมัพนัธแ์สดงผลผา่นเทคโนโลย ีAR และ QR code

เครอืงหมาย ThaiGAP ควบคุมความ
ปลอดภยัผกัผลไม ้ดว้ย QR Code
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http://www.qrstuff.com

ตวัอย่างการสร้าง QR code

smartphone
โทรศพัทม์ือถือ
คอมพิวเตอร์
อินเทอรเ์น็ต
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คนรุ่นใหม่ ใกล้ชิดติดจอ ?

ตวัอย่าง ก่อนเรียน
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ผูเ้รยีนไมส่นใจ หรอืไมม่สีว่นรว่มกบัอาจารยผ์ูส้อน

ตวัอย่าง ระหว่างเรียน

‐ผูเ้รียนไม่มีโอกาสซกัถาม + หากมีการทบทวน กเ็ฉพาะเอกสารทีอาจารยแ์จกเท่านัน

ตวัอย่าง หลงัเรียน
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แนวคิดการผลิตสือดิจิทลั

แนวคิดการผลิตสือดิจิทลั

การหลอมรวมกนัระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสารให้เป็น
หนึงเดียว (ผูร้บัสารทาํหน้าทีเป็นผูส่้งสารด้วย)

‐ทาํให้ผูร้บัสารเกิดการมีส่วนร่วม 
(Interactive)

‐ไม่ยึดติดกบัอปุกรณ์ (any device) 

‐ไร้ขีดจาํกดัด้านเวลาและสถานที 
 (any time any place)  
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Ubiquitous

http://www.youtube.com/watch?v=RWxqSEMXWuw
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Ubiquitous
เป็นคาํภาษาลาตนิมคีวามหมายวา่ทุกหนทุกแห่ง

ยบูคิวติสัคอมพวิตงิ  มกีารกลา่วถงึครงัแรก ปี 
ค.ศ.1988  โดย มารค์ ไวเซอร ์“บดิาแหง่ยบูคิวติสั”

โลกทสีามารถเขา้ถงึคอมพวิเตอรไ์ดทุ้กหนทุกแหง่

ความแตกต่าง
ระหว่าง 

web1.0  web2.0 web 3.0
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Read‐Only WebWeb 1.0
(Human‐to‐Human Communication)

ทมีา : http://www.kroobannok.com

Read‐Write WebWeb 2.0
(Human‐to‐Computer Communication)

ทมีา : http://www.kroobannok.com
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นิเทศศาสตร ์ สหกิจ ออกแบบเวบ็ไซต์

“นิเทศศาสตร ์”สหกิจ ออกแบบเวบ็ไซต์

“นิเทศศาสตร ์”สหกิจ -ออกแบบเวบ็ไซต์

ตวัอย่างการค้นหาด้วย Google

ลองสงัเกต! ความแตกต่างของผลลพัธ์

Semantic webWeb 3.0
(Computer‐to‐Computer Communication)

ทมีา : http://www.kroobannok.com
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ตวัอย่างการค้นหา ภาพ website

ตวัอย่างการค้นหา ภาพ website coffee
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ตวัอย่างการค้นหา ภาพ website coffee

ตวัอย่างการค้นหา ภาพ website coffee
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คาํถาม
ใหน้กัศกึษาลองคดิเทคโนโลย ีแทน  Mouse สาํหรบัคนพกิารไมม่มีอืเพอื
ชว่ยควบคุมจุดชตีาํแหน่งบนหน้าจอ 

- ใชเ้ทา้แทน www.footmouse.com 

- ใชก้ารเคลอืนไหวของหวั / ดวงตา / ปาก Human Computer 
Interface with eye movements 



19

Face recognition

คาํถาม
ใหน้กัศกึษาลองคดิเทคโนโลย ีหรอื ซอฟตแ์วร ์โดยใชห้ลกัการของ Face 
recognition 

Face Features Detection System แสดงอารมณ์จากใบหน้า

การรูจ้าํใบหน้า

http://www.youtube.com/watch?v=5l4D2tn_‐kQ
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http://www.youtube.com/watch?v=CM9m2l1LHJg

Gesture Recognition 

เทคโนโลยีตรวจจบัภาษากาย 

ตวัอย่าง การตรวจจบัภาษามือ เพือให้คอมพิวเตอรเ์ข้าใจความหมาย
ของภาษามือ
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http://www.youtube.com/watch?v=aWlX2yxcmHo

การทาํผลงาน (Portfolio Online) 

พฒันาเวบ็ไซต์
Domain : 
www.peerawich.com 
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หน้าหลักเว็บไซต์ประกอบด้วยเมนูต่างๆ 9 เมนูดังนี้

- Profile เป็นหน้าประวัติ วิจัย การอบรม และการติดต่อ
- Education เป็นที่รวบรวมเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการศึกษา
- E-learning รวบรวมเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
- Relaxation ส่วนนี้ไว้ผ่อนคลาย สําหรับคนที่ชอบปลูกทั้งต้นไม้ ท่องเที่ยว
- Application software รวบรวมความรู้เก่ียวกับ Application ต่างๆ
- Web developer รวบรวมความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์โดยเฉพาะ
- Installation แนะนําโปรแกรมไว้สําหรับติดต้ังใช้งานกรณีต่างๆ
- Command รวบรวมคําสั่งที่ใช้กันบน Dos และ Windows 
- Home กลับหน้าแรก

พฒันา E‐book

http://www.drwittaya.com/index.php?option=com
_content&view=article&id=1&Itemid=120

แบบที 1
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http://issuu.com/

http://issuu.com/
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http://issuu.com/infocomm/docs/resume_dc‐new

QR code

http://www.slideshare.net/

แบบที 2
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http://www.slideshare.net/ajpeerawich/ss‐13257143

ตวัอย่างการเรียนการสอน โดยใช้สือออนไลน์
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ภาพบรรยากาศจริงในการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศจริงผูเรียนสามารถเรียนผาน Web-base
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ภาพบรรยากาศจริงผูเรียนสามารถเรียนผาน Web-base

Augmented Reality AR

เทคโนโลยทีนํีาเอาโลกเสมอืนมาพบกบัความเป็นจรงิ 

http://www.youtube.com/watch?v=noPalKUhAfo
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ผลกึความคดิเรอืงเทคโนโลยโีลกเสมอืนผสานโลกจรงิ

การใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ประกอบการเรียนการสอน
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ภาพบรรยากาศจรงิผูเ้รยีนสาธติใหก้บันกัเรยีนจากโรงเรยีนอนืๆ ทมีาดงูาน

ตวัอยา่งการ Marker ทใีชส้าํหรบัเทคโนโลย ีAR (Augmented Reality)
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ภาพบรรยากาศผูเ้ยียมชมกิจกรรม 
Augmented Reality  เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

งาน “แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผน่ดิน” ระหว่างวนัที 4‐10 ธนัวาคม 2556
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รุ่นที 1  ปี 2555  ชนะเลิศผลงานสหกิจดีเด่นระดบัมหาวิทยาลยั 
เป็นตวัแทนเข้าร่วมแข่งขนัสหกิจระดบัภาคเหนือตอนบน
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รุ่นที 2  ปี 2556  ชนะเลิศผลงานสหกิจดีเด่นระดบัภาคเหนือตอนบน

นางสาววภิาว ีจนัทรแ์กว้

รุ่นที 2  ปี 2556  ชนะเลิศผลงานสหกิจดีเด่นระดบัชาติ
นางสาววภิาว ีจนัทรแ์กว้
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ตวัอยา่งผลงาน หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรอืง พพิธิภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกส์
ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

http://www.nectec.or.th/images/stories/emagazine/e‐museum/e‐museum.html
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ขอบคณุครบั

By …  www.peerawich.com


