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คคคำนคคำ

ปปัจจนุบกันเทคโนโลยยีสารสนเทศเขห้ามามยีบทบาทในชยีวลิตประจทาวกันของมนนุษยย์และ
เกยีนึ่ยวขห้องกกับการศนกษาและการททางานในทนุกวงการ ปปัจจกัยสทาคกัญทยีนึ่ททาใหห้เทคโนโลยยีสารสนเทศ
มยีการพกัฒนาอยรางรวดเรล็วเปป็นผลจากความกห้าวหนห้าของการพกัฒนาดห้านซอฟตย์แวรย์ เนสืนึ่องจาก
เปป็นสรวนสทาคกัญของการใชห้งานคอมพลิวเตอรย์ อนุปกรณย์สสืนึ่อสารโทรคมนาคม รวมถนงสลินึ่งทยีนึ่ใชห้
คอมพลิวเตอรย์หรสืออนุปกรณย์อลิเลล็กทรอนลิกสย์ในการควบคนุมการททางาน ซอฟตย์แวรย์จนงเปรยียบ
เสมสือนสมองทยีนึ่มนนุษยย์สรห้างขนซนมาเพสืนึ่อควบคนุมและสกันึ่งงานใหห้เปป็นไปตามทยีนึ่ตห้องการไดห้

การพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ไมรจทาเปป็นตห้องใชห้เงลินลงทนุนทยีนึ่สศูง เนสืนึ่องจากเปป็นเทคโนโลยยี
ทยีนึ่ใชห้กทาลกังสมองของมนนุษยย์เปป็นฐานสทาคกัญในการพกัฒนาสรห้างสรรคย์ ซนนึ่งประเทศไทยมยีแนวโนห้ม
และศกักยภาพเพยียงพอทยีนึ่จะสรงเสรลิมและสรห้างความเขห้มแขล็งใหห้ผศูห้พกัฒนาใชห้เปป็นอาชยีพหลกัก
และสรห้างรายไดห้ ตลอดจนเพลินึ่มปรลิมาณและคนุณภาพเปป็นอนุตสาหกรรมทยีนึ่สามารถแขรงขกันกกับ
ตรางประเทศไดห้ อยรางไรกล็ดยี แมห้วราอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ในประเทศกทาลกังอยศูรในสภาวะเรลินึ่ม
ตห้นและกห้าวไปขห้างหนห้า บนุคลากรทยีนึ่เปป็นพสืซนฐานสทาคกัญยกังมยีไมรเพยียงพอทกัซงในเชลิงปรลิมาณและ
คนุณภาพ จนงจทาเปป็นอยรางยลินึ่งทยีนึ่จะตห้องเรรงสรงเสรลิมและกระตนุห้นใหห้เพลินึ่มจทานวนของผศูห้พกัฒนา
ซอฟตย์แวรย์ใหห้มากยลินึ่งขนซนทกัซงดห้านคนุณภาพและความสามารถของผศูห้พกัฒนา

ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ (เนคเทค) สทานกักงาน
พกัฒนาวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีแหรงชาตลิ กระทรวงวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี ไดห้เลล็ง
เหล็นถนงความสทาคกัญของอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ ตลอดจนปปัญหาทยีนึ่เกลิดขนซน จนงมยีนโยบาย
ชกัดเจนทยีนึ่จะพกัฒนาอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ภายในประเทศใหห้เปป็นอนุตสาหกรรมเปป้าหมาย
โดยดทาเนลินการทกัซงการสนกับสนนุนการวลิจกัยและพกัฒนา รวมทกัซงการพกัฒนาทรกัพยากรมนนุษยย์ใน
รศูปแบบตรางๆ ทยีนึ่สามารถนทาไปสศูรเปป้าหมายของประเทศไดห้อยรางสมบศูรณย์ยลินึ่งขนซน

โครงการการแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย เปป็นโครงการ
ทยีนึ่เนคเทค ดทาเนลินการเพสืนึ่อเปป็นเวทยีสทาหรกับนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษาจากทกันึ่วประเทศทยีนึ่สนใจ
การพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ สรงโครงการทยีนึ่พกัฒนาดห้วยตนเองเขห้ารรวมประกวดแขรงขกัน โดยเนคเทค
ไดห้รกับความรรวมมสือจากมหาวลิทยาลกัยตรางๆ ในภศูมลิภาคเพสืนึ่อเปป็นศศูนยย์ประสานงานการ
ประกวดในระดกับภศูมลิภาค คสือ มหาวลิทยาลกัยเชยียงใหมร มหาวลิทยาลกัยขอนแกรน มหาวลิทยาลกัย
สงขลานครลินทรย์ มหาวลิทยาลกัยบศูรพา มหาวลิทยาลกัยศลิลปากร และสถาบกันเทคโนโลยยี -
นานาชาตลิสลิรลิธร มหาวลิทยาลกัยธรรมศาสตรย์



สทาหรกับในปปีนยีซ เนคเทคยกังไดห้รกับความรรวมมสืออยรางดยียลินึ่งจากสทานกักงานกองทนุนสนกับสนนุน
การสรห้างเสรลิมสนุขภาพ (สสส.) มศูลนลิธลิสยามกกัมมาจล และ บรลิษกัท ไมโครซอฟทย์ (ประเทศไทย)
จทากกัด โดย สสส. ไดห้เขห้ารรวมสนกับสนนุนการพกัฒนาผลงานซอฟตย์แวรย์ดห้านการสรงเสรลิมสนุขภาพและ
สนุขภาวะของประชาชนไทย สรวนมศูลนลิธลิสยามกกัมมาจลรรวมยกระดกับผลงานใหห้ไปสศูรกลนุรมผศูห้ใชห้
งานจรลิงทกัซงในระดกับชนุมชน ภาคสกังคมและเศรษฐกลิจ โดยสนกับสนนุนทนุนพกัฒนาตรอยอดผลงาน
พรห้อมจกัดหาหนรวยงานสนกับสนนุนเพสืนึ่อรรวมเปป็นทยีนึ่ปรนกษาใหห้เยาวชนไดห้ผลลิตผลงานจนสามารถ
ใชห้งานไดห้จรลิงตรอไป สทาหรกับ บรลิษกัท ไมโครซอฟทย์ (ประเทศไทย) จทากกัด ไดห้สนกับสนนุนรางวกัลพลิเศษ
ในการไปทกัศนศนกษาในตรางประเทศ

เนคเทคจนงขอเชลิญชวนนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษาและผศูห้พกัฒนาทยีนึ่สนใจสรงผลงาน
ซอฟตย์แวรย์เขห้ารรวมการแขรงขกัน เพสืนึ่อยกระดกับผลงานซอฟตย์แวรย์ของไทยใหห้กห้าวสศูรระดกับสากล
ดกังจะเหล็นไดห้จากผลงานทยีนึ่ไดห้รกับรางวกัลชนะเลลิศของโครงการสามารถควห้ารางวกัลชนะเลลิศของการ
แขรงขกันในระดกับนานาชาตลิอยรางสมนึ่ทาเสมอ หากมยีขห้อสงสกัยหรสือตห้องการรายละเอยียดเพลินึ่มเตลิม
สามารถตลิดตรอไดห้ทยีนึ่ ศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาค และทยีนึ่ฝฝ่ายบรลิหารและสนกับสนนุนงานวลิจกัย
หมายเลขโทรศกัพทย์ 02-564-6900 ตรอ 2345, 2326 - 2328 โทรสาร 02-564-6768 E-mail:
fic@nnet.nectec.or.th  ห รสื อ  http://www.nectec.or.th/nsc/  ห รสื อ  เ ขห้ า รร ว ม ก ลนุร ม
“NSC Thailand” ในสกังคมออนไลนย์ Facebook

(นายพกันธย์ศกักดลิธิ์  ศลิรลิรกัชตพงษย์)
ผศูห้อทานวยการ
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กคำรแขข่งขบันพบัฒนคำโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหข่งประเทศไทย
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หลบักกคำรและเหตตุผล
คอมพลิวเตอรย์มยีบทบาทสทาคกัญมากในชยีวลิตประจทาวกันและนกับวกันยลินึ่งมยีบทบาทยลินึ่งขนซนใน

ทนุกขณะ การพกัฒนาทกักษะในการเขยียนโปรแกรมหรสือซอฟตย์แวรย์คอมพลิวเตอรย์นกัซน ประเทศไทย
มยีศกักยภาพในการแขรงขกันกกับตรางประเทศไดห้ แตรการผลลิตบนุคลากรทยีนึ่จะมาพกัฒนาโปรแกรม
คอมพลิวเตอรย์ใหห้เพยียงพอนกัซน จทาตห้องอาศกัยบนุคลากรจทานวนมากเพสืนึ่อเพลินึ่มศกักยภาพในการแขรงขกัน
ใหห้กกับประเทศ จากความจทาเปป็นดกังกลราว ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรง
ชาตลิ (เนคเทค) จนงไดห้จกัดททาโครงการการแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย
นยีซ เพสืนึ่อเปป็นการกระตนุห้นใหห้นกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษาไดห้มยีโอกาสพกัฒนาทกักษะการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์
และนทาเอาความรศูห้ทยีนึ่ไดห้เรยียนมาประยนุกตย์ใชห้ในการสรห้างสรรคย์ผลงาน  โดยสนกับสนนุนเงลินทนุนเพสืนึ่อ
เปป็นแรงจศูงใจและกระตนุห้นใหห้นกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษาททาการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ดห้วยตนเองและ
เปปิดโอกาสใหห้มยีการประกวดแขรงขกันชลิงเงลินรางวกัลในระดกับประเทศ อกันจะเปป็นการสรห้างเวทยี
สทาหรกับเยาวชนและผศูห้ทยีนึ่สนใจในการพกัฒนาความรศูห้สศูรการเปป็นนกักวลิจกัยระดกับอาชยีพตรอไป

จาก “โครงการสนกับสนนุนการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ขนาดเลล็ก” ซนนึ่งไดห้เรลินึ่มดทาเนลินการครกัซงแรก
ตกัซงแตรปปีงบประมาณ 2537 เนคเทคไดห้ปรกับกลยนุทธย์ในการดทาเนลินโครงการโดยจกัดใหห้มยีเวทยีการ
แขรงขกันในระดกับประเทศและเปลยีนึ่ยนชสืนึ่อเปป็น “การแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรง
ประเทศไทย (National Software Contest-NSC)” ในปปี พ.ศ. 2542 ซนนึ่งผศูห้ชนะเลลิศในแตรละ
ประเภทจะไดห้รกับ ถห้วยพระราชทานจากสมเดล็จพระเทพรกัตนราชสนุดาฯ สยามบรมราชกนุมารยี
นกับถนงปปัจจนุบกัน มยีโครงการทยีนึ่ไดห้รกับการสนกับสนนุนไปแลห้วทกัซงสลิซนรวม 8,433 โครงการ ทกัซงนยีซจาก
จทานวนโครงการทยีนึ่นกักเรยียน นลิสลิต และนกักศนกษาสรงเขห้ามารรวมในโครงการรวม 17,226
ขห้อเสนอโครงการ จากสถาบกันการศนกษาทกันึ่วประเทศจทานวนกวรา 150 สถาบกัน

การดทาเนลินงานโครงการทยีนึ่ผรานมา เนคเทคพบวรา จทานวนโครงการทยีนึ่สรงเขห้าประกวด
มากขนซนทนุกๆ ปปี และมยีแนวโนห้มทยีนึ่เพลินึ่มขนซน ขห้อเสนอโครงการมยีความหลากหลาย จนงมยีความจทาเปป็น
ในการสรรหาผศูห้ทยีนึ่มยีความรศูห้และเชยีนึ่ยวชาญ เพสืนึ่อเขห้ามารรวมเปป็นคณะกรรมการใหห้พอเพยียงเพสืนึ่อใหห้
โครงการดทาเนลินการไปอยรางมยีประสลิทธลิภาพ และไดห้มยีการกทาหนดหกัวขห้อในการสนกับสนนุนไวห้
เพสืนึ่อใหห้เกลิดประโยชนย์ในการนทาผลงานไปประยนุกตย์ใชห้ และ /หรสือเผยแพรรตามเปป้าหมายของโครงการ
นอกจากนยีซยกังคทานนงถนงเทคโนโลยยีทยีนึ่อยศูรในกระแสความนลิยมเพสืนึ่อททาใหห้การแขรงขกันเปป็นไปดห้วย
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ความเขห้มขห้นยลินึ่งขนซน ตลอดการดทาเนลินงานทยีนึ่ผรานมา กลราวไดห้วราแนวทางการสนกับสนนุนโครงการ
พกัฒนาซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่เนคเทค ไดห้ดทาเนลินการมาแลห้วนกัซนประสบผลสทาเรล็จในระดกับหนนนึ่ง ดกังจะเหล็น
ไดห้จากปรลิมาณขห้อเสนอโครงการทยีนึ่เสนอเขห้ามาเพสืนึ่อขอรกับทนุนเพลินึ่มขนซนทนุกๆ ปปี คนุณภาพโครงการ
ทยีนึ่ผรานการพลิจารณามยีการปรกับปรนุงเพสืนึ่อใหห้สอดคลห้องกกับหกัวขห้อทยีนึ่เนคเทค  มนุรงเนห้นและกระตนุห้นใหห้
เกลิดการคลิดในเชลิงสรห้างสรรคย์อยรางเปป็นระบบ หนรวยงานภายนอกทกัซงทางภาครกัฐและเอกชน ไดห้
ใหห้ความสนใจและยลินดยีเขห้ารรวมในโครงการ สมควรสนกับสนนุนใหห้ดทาเนลินการโครงการนยีซตรอไป
โครงการนยีซนกับวรามยีสรวนสทาคกัญยลินึ่งในการผลกักดกันและยกระดกับผลงานเยาวชนใหห้ปรากฏสศูร
สาธารณชนและสศูรภาคเอกชน เปป็นการรลิเรลินึ่มและกระตนุห้นใหห้นกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษา ตระหนกัก
และเหล็นคนุณคราของการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ รวมถนงกระตนุห้นใหห้กลนุรมเยาวชนทยีนึ่เปป็นฐานกทาลกังใน
การพกัฒนาของประเทศสรห้างเสรลิมทกักษะการเรยียนรศูห้คอมพลิวเตอรย์ซอฟตย์แวรย์ นอกจากนยีซยกังเปป็น
ตกัวกลางในการสรห้างเวทยีสทาหรกับผศูห้ทยีนึ่สนใจในงานการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ อกันจะเปป็นรากฐานทยีนึ่
สทาคกัญยลินึ่งตรอการสรห้างนกักวลิจกัยและการพกัฒนาประเทศในอนาคตตรอไป

นอกจากนกัซน เนคเทค ยกังไดห้รรวมกกับสมาคมอนุตสาหกรรมเทคโนโลยยีสารสนเทศไทย
สรงผลงานซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่ไดห้รกับรางวกัลชนะเลลิศเขห้ารรวมการประกวดในงาน Asia Pacific ICT
Alliance Awards (APICTA) ในประเภทนกักเรยียน และนลิสลิต นกักศนกษา ซนนึ่งงาน APICTA นยีซ
เปป็นการประกวดผลงานดห้านซอฟตย์แวรย์ในดห้านตรางๆ สทาหรกับประเทศในภศูมลิภาคเอเชยีย
แปซลิฟปิกทยีนึ่จกัดขนซนเพสืนึ่อสรงเสรลิมผศูห้ประกอบการและอนุตสาหกรรมดห้านไอซยีทยีของประเทศใน
ภศูมลิภาค เปปิดโอกาสใหห้มยีการนทาเสนอผลงานซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่มยีคนุณภาพ และศกักยภาพทางธนุรกลิจ
และการตลาดจากผศูห้ประกอบการ ผศูห้เชยีนึ่ยวชาญ ภาคการศนกษา และนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษา
โดยประเทศในภศูมลิภาคผลกัดเปลยีนึ่ยนหมนุนเวยียนกกันเปป็นเจห้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถควห้า
รางวกัลจากเวทยีดกังกลราวอยรางตรอเนสืนึ่องทนุกปปี

เพสืนึ่อใหห้การดทาเนลินโครงการมยีประสลิทธลิภาพและสกัมฤทธลิผลยลินึ่งขนซน เนคเทคไดห้รรวม
กกับมหาวลิทยาลกัยในภศูมลิภาค จกัดตกัซงหนรวยประสานงานของโครงการระดกับภศูมลิภาคขนซน เพสืนึ่อ
ชรวยดทาเนลินการและประสานงานในโครงการ ไดห้แกร การประชาสกัมพกันธย์ การมอบทนุน การ
พลิจารณาโครงการ รวมทกัซงการสนกับสนนุนทางดห้านเทคนลิค การฝฝึกอบรมระยะสกัซน ซนนึ่งจะเปป็น
ประโยชนย์ตรอโครงการตรอไป

ศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาคของโครงการ ไดห้แกร
ภาคเหนนือ:

ภาควลิชาวลิศวกรรมคอมพลิวเตอรย์ คณะวลิศวกรรมศาสตรย์
มหาวลิทยาลกัยเชยียงใหมร
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ภาคตะวขันออกเฉทยงเหนนือ:
สทานกักงานอนุทยานวลิทยาศาสตรย์
มหาวลิทยาลกัยขอนแกรน

ภาคใตต:
ภาควลิชาวลิศวกรรมคอมพลิวเตอรย์ คณะวลิศวกรรมศาสตรย์ 
มหาวลิทยาลกัยสงขลานครลินทรย์

ภาคตะวขันออก:
คณะวลิทยาการสารสนเทศ มหาวลิทยาลกัยบศูรพา

ภาคกลาง:
สถาบกันเทคโนโลยยีนานาชาตลิสลิรลินธร มหาวลิทยาลกัยธรรมศาสตรย์

ภาคตะวขันตก:
ภาควลิชาคอมพลิวเตอรย์ คณะวลิทยาศาสตรย์ มหาวลิทยาลกัยศลิลปากร

วบัตถตุประสงคร์
1. เพสืนึ่อสนกับสนนุนและสรงเสรลิมการพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์ในระดกับนกักเรยียน

นลิสลิต นกักศนกษา
2. เพสืนึ่อพกัฒนาทกักษะความคลิดรลิเรลินึ่มในการเขยียนโปรแกรมอกันจะเปป็นรากฐานทยีนึ่

สทาคกัญยลินึ่งตรอการพกัฒนาอนุตสาหกรรมดห้านซอฟตย์แวรย์ในอนาคต
3. เพสืนึ่อสรห้างและพกัฒนาบนุคลากรใหห้มยีความรศูห้ความสามารถทางดห้านการพกัฒนา

โปรแกรมคอมพลิวเตอรย์ใหห้สามารถเกลิดประโยชนย์ในการนทาไปใชห้ตรอไป
4. เพสืนึ่อสรห้างเวทยีการแขรงขกันและสรห้างความสนใจสทาหรกับเยาวชนทยีนึ่มยีความ

สามารถดห้านคอมพลิวเตอรย์และเทคนลิคการเขยียนโปรแกรม
5. เพสืนึ่อใหห้ไดห้ซอฟตย์แวรย์ตห้นแบบทยีนึ่หลากหลายซนนึ่งสามารถนทาไปประยนุกตย์ใชห้ไดห้จรลิง
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เปป้คำหมคำยของโครงกคำร
1. สนกับสนนุนโครงการพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์จากทกันึ่วประเทศ ปปีละไมรนห้อยกวรา

400 โครงการ  มยีนกักเรยียน  นลิสลิต  นกักศนกษา เขห้ารรวมในโครงการรวมทกัซงสลิซน
ไมรนห้อยกวรา 1,000 คน

2. สรห้างเวทยีการแขรงขกันดห้านซอฟตย์แวรย์ระดกับเยาวชนและระดกับชาตลิ ตลอดจน
นทาผลงานไปสศูรเชลิงพาณลิชยย์และสกังคมตรอไป

3. สรห้างโอกาสและสนกับสนนุนนกักพกัฒนาโปรแกรมทยีนึ่มยีความรศูห้ความสามารถและ
ทกักษะทยีนึ่จะพกัฒนาไปสศูรนกักเขยียนโปรแกรมมสืออาชยีพตรอไป

4. สนกับสนนุนและสรงเสรลิมการพกัฒนาและการใชห้ซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่มยีลลิขสลิทธลิธิ์ถศูกตห้อง
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะการพกัฒนาดห้วยซอฟตย์แวรย์โอเพนซอรย์ส (Open
Source)
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หบัวขข้อกคำรแขข่งขบัน

1. ระดบับนพิสพิต นบักศศึกษคำ

หมวด 11 : โปรแกรมเพนืที่อความบขันเทพิง ไดห้แกร โปรแกรมทยีนึ่สรห้างความบกันเทลิงหรสือการ
ฝฝึกหกัดดห้วยภาพ เสยียง สกัมผกัส การเคลสืนึ่อนทยีนึ่ และการกระตนุห้นการใชห้ไหวพรลิบของผศูห้เลรน ซนนึ่ง
โปรแกรมดกังกลราวอาจพกัฒนาบนระบบปฏลิบกัตลิการใดๆ กล็ไดห้ เชรน ลลินนุกซย์ หรสือวลินโดวสย์
เปป็นตห้น หรสืออาจจะพกัฒนาโดยใชห้โปรแกรมชรวยสรห้างเกม (Game Engine) เชรน Torque
หรสือ Ogre 3D ชรวยในการพกัฒนากล็ไดห้ โปรแกรมนยีซอาจเปป็นโปรแกรมซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่ใชห้กกับ
คอมพลิวเตอรย์ทกันึ่วไปทยีนึ่มยีเมาสย์และคยียย์บอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์สทาหรกับการตลิดตรอ อาทลิ โปรแกรม
จทาลองการขกับเครสืนึ่องบลิน โปรแกรมตรอสศูห้ตกัวตรอตกัว โปรแกรมวางแผนการสศูห้รบ โปรแกรมการ
สรห้างเมสือง เกมจทาลองสถานการณย์ทยีนึ่มยีผลกระทบตรอสกังคม เชรน อนุบกัตลิเหตนุในทห้องถนน
ปรลิมาณนซทาในธรรมชาตลิ การจกัดการพสืซนทยีนึ่ปฝ่าไมห้ ปปัญหายาเสพตลิด เปป็นตห้น มยีอนุปกรณย์เฉพาะ
สทาหรกับการเลรน อาทลิ โปรแกรมการเลรนสเกล็ตบอรย์ดทยีนึ่มยีสเกล็ตบอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์ตรอพรวง
เปป็นตห้น หรสือเลรนหลายคนบนเครสือขราย อาทลิ โปรแกรมสศูห้รบบนเครสือขราย โปรแกรมจทาลอง
การซสืซอขายหนุห้น เปป็นตห้น ทกัซงนยีซความคลิดสรห้างสรรคย์และการประยนุกตย์ใชห้วกัฒนธรรมทยีนึ่เปป็น
เอกลกักษณย์นกัซนเปป็นสลินึ่งสทาคกัญ การละเลรนใหมรๆ อาจเกลิดขนซนไดห้จากการผสมผสานหลายๆ
การละเลรนเขห้าดห้วยกกันไดห้ อาทลิ การขกับรถชนพลินโบวลลินึ่ง เปป็นตห้น หรสือ โปรแกรมเพสืนึ่อผลลิตสสืนึ่อ
บกันเทลิง เชรน เพลง หรสือภาพยนตรย์ หรสือ Animation บนแผรนซยีดยีแบบพกพา หรสือ การ
พกัฒนาเครสืนึ่องมสือในการผลลิตเกม (Tool หรสือ Engine) การผลลิต Model หรสือ Character
ของตนเองในโปรแกรม
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
ความคคิดสรร้างสรรคค์ การละเลล่นใหมล่ๆ ออุปกรณค์ตล่อพล่วง Animation

หมวด 12 : โปรแกรมเพนืที่อสข่งเสรพิมการเรทยนรศูต หมายถนง “โครงการเพสืนึ่อสรงเสรลิมการเรยียนรศูห้โดย
จกัดททาในรศูปโครงงานมกัลตลิมยีเดยียปฏลิสกัมพกันธย์ กลราวคสือ การผลลิตชลิซนงาน หรสือผลงานทยีนึ่ประสม
ประสานขห้อมศูลทยีนึ่ประกอบดห้วยภาพและขห้อความ เสยียงและขห้อความ ภาพและเสยียง หรสือทกัซง 3
องคย์ประกอบ โดยมยีการสสืนึ่อสารและการมยีปฏลิสกัมพกันธย์ (Communication and Interaction)
เปป็นสรวนประกอบสทาคกัญของมกัลตลิมยีเดยีย นทาเสนอบน Web หรสือ Cyberlab โดยในการพกัฒนา
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อาจใชห้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนนนึ่งทยีนึ่เหมาะสม” ซนนึ่งเปป็นการสรงเสรลิมใหห้มยีการพกัฒนาทกักษะใน
การคลิด และทกักษะในการแกห้ปปัญหา (Thinking Skill and Problem Solving Skill) และ
ผศูห้เรยียนรศูห้สนกสนนุกกกับเนสืซอหาบทเรยียน โดยอาจททาเปป็นภาพเคลสืนึ่อนไหว 3 มลิตลิ การจทาลอง
สถานการณย์ แบบฝฝึกหกัดทดสอบการเรยียนรศูห้ดห้วยตนเอง โปรแกรมเพสืนึ่อสนกับสนนุนการสอน
วลิชาการโดยใชห้ประโยชนย์จากซอฟตย์แวรย์โอเพนซอรย์สทยีนึ่มยีอยศูรแลห้วและงรายตรอการใชห้งานในการ
สรห้างบทเรยียน โปรแกรมสสืนึ่อการสอนหรสือโปรแกรมทยีนึ่สรห้างสสืนึ่อการสอนวลิชาการในสาขาตรางๆ
บน Linux LiveCD โดยเนสืซอหาในการนทาเสนอกทาหนดใหห้เปป็น คณลิตศาสตรย์ วลิทยาศาสตรย์
ฟปิสลิกสย์ เคมยี ชยีววลิทยา คอมพลิวเตอรย์ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอกังกฤษ) สกังคม (แนวคลิดเศรฐกลิจ
พอเพยียง  ศาสนา  จรลิยธรรม  และประวกัตลิศาสตรย์ไทย )  และสอดคลห้องกกับหลกักสศูตร
ของกระทรวงศนกษาธลิการทกัซงนยีซ โปรแกรมตห้องสามารถใชห้งานไดห้จรลิงบน Learnsquare
(http://www.learnsquare.com/)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การมมีปฏคิสสัมพสันธค์ การพสัฒนาทสักษะในการคคิดและทสักษะในการแกร้ปปัญหา Cyberlab,
Animation

หมวด 13 โปรแกรมเพนืที่อชข่วยคนพพิการและผศูตสศูงอายนุ ไดห้แกร โปรแกรมทยีนึ่พกัฒนาขนซนเพสืนึ่อเปป็น
เครสืนึ่องชรวยอทานวยความสะดวกสทาหรกับคนพลิการประเภทตรางๆ เชรน คนตาบอด คนตาเลสือน-
ราง คนหศูหนวก/หศูตนง คนพลิการแขน-ขา (รวม cerebral palsy) คนทยีนึ่บกพรรองทางสตลิปปัญญา
คนทยีนึ่บกพรรองทางการเรยียนรศูห้ คนทยีนึ่มยีปปัญหาทางพฤตลิกรรมและอารมณย์ บนุคคลออทลิสซนม
รวมทกัซงผศูห้สศูงอายนุ โดยทยีนึ่ใหห้พกัฒนาโปรแกรมเพสืนึ่อใหห้คนพลิการและผศูห้สศูงอายนุสามารถดทารงชยีวลิต
อลิสระไดห้ กลราวคสือ เมสืนึ่อใชห้โปรแกรมนยีซแลห้ว ผศูห้ใชห้สามารถทยีนึ่จะดทาเนลินชยีวลิตประจทาวกันไดห้ มยีสรวนรรวม
ในการเรยียนการสอนในหห้องไดห้ หรสือสามารถประกอบอาชยีพไดห้ ตกัวอยรางโปรแกรมเชรน
โปรแกรมชรวยการเขยียนหรสือการอรานของเดล็กทยีนึ่บกพรรองทางดห้านการเรยียนรศูห้ โปรแกรมชรวยขยาย
หนห้าจอของคนสายตาเลสือนราง โปรแกรมตรางๆทยีนึ่มยีเสยียงอรานสทาหรกับคนตาบอด โปรแกรม
ควบคนุมสภาพแวดลห้อมในหห้องหรสือบห้านของผศูห้พลิการแขนขา โปรแกรมโทรศกัพทย์ขห้อความผราน
โทรศกัพทย์มสือถสือหรสือผรานอลินเทอรย์เนล็ต สทาหรกับคนหศูหนวก เปป็นตห้น ทกัซงนยีซใหห้เนห้นเรสืนึ่องการพกัฒนา
โปรแกรมเปป็นหลกัก โดยอาจมยีอนุปกรณย์ตรอพรวงไดห้ (Human Machine Interface)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
โปรแกรมชล่วยออานวยความสะดวกสอาหรสับคนพคิการและผผร้สผงอายอุ ออุปกรณค์ตล่อพล่วง
(Human Machine Interface)
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หมวด 14 โปรแกรมเพนืที่องานการพขัฒนาดตานวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท  หมายถนง
โปรแกรมชรวยงานดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี โดยเนห้นทฤษฎยี ผลลกัพธย์จากการทดลอง
และงานวลิจกัยใหมรๆ  เชรน โปรแกรมเพสืนึ่อศนกษาทฤษฎยีทางวลิทยาศาสตรย์ โปรแกรมทยีนึ่สรงเสรลิมงาน
ดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี (วลิชาทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องกกับวลิทยาศาสตรย์ คณลิตศาสตรย์ ฟปิสลิกสย์ เคมยี
ชยีววลิทยา วลิทยาการคอมพลิวเตอรย์ หรสือการแพทยย์ ) การประยนุกตย์ทางดห้าน Parallel &
Distributed Computing เชรน การเขยียนโปรแกรม mpi เพสืนึ่อททาการคทานวณงานทยีนึ่มยีความ
ซกับซห้อน รวมถนงโปรแกรมเพสืนึ่อการทดลองทางวลิทยาศาสตรย์ โปรแกรมแบบจทาลองทาง
วลิทยาศาสตรย์ตรางๆ เชรน Modeling, Visualization, Simulation หรสือ Optimization
โปรแกรมการจทาลองสถานการณย์ทยีนึ่มยีผลกระทบตรอสกังคม เชรน อนุบกัตลิเหตนุในทห้องถนน ปรลิมาณ
นซทาในธรรมชาตลิ การจกัดการพสืซนทยีนึ่ปฝ่าไมห้ โปรแกรมทยีนึ่ใชห้ในกลิจกรรมของ Linux Clustering
โปรแกรมเพสืนึ่อศนกษาหรสือควบคนุมความคกับคกันึ่งของทยีซยีพยี (TCP Congestion) โปรแกรมทยีนึ่ศนกษา
หรสือประยนุกตย์งานทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องกกับ multicast โปรแกรมในสาขาเทคโนโลยยีไรห้สาย โปรแกรม
ประยนุกตย์สทาหรกับใชห้งานบนเครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ขห้อมศูล
จราจร โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้เทคโนโลยยีอารย์เอฟไอดยี โปรแกรมดห้านความมกันึ่นคง
ปลอดภกัยของขห้อมศูล เชรน โปรแกรมการ crack พาสเวลิรย์ด โปรแกรมการดกักขห้อมศูล โปรแกรม
การตรวจจกับ fake access points ในทยีนึ่สาธารณะหรสือองคย์กร โปรแกรมแอพฯ คนุยโทรศกัพทย์
ผรานระบบเขห้ารหกัสลกับบทสนทนา โปรแกรมแอพฯ การเขห้ารหกัส SMS เปป็นตห้น โดยมยีการ
ประยนุกตย์ใชห้เทคโนโลยยีวลิทยาการรหกัสลกับ (Cryptography) ทยีนึ่เหมาะสม เชรน random
number generating,  encryption algorithm, secure tunneling,  authentication
และ key management  รวมทกัซงเทคโนโลยยีทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
การจอาลองสถานการณค์ (Simulation), แบบจอาลองทฤษฎมีวคิทยาศาสตรค์ (Modeling),
Visualization, Optimization

หมวด 15 โปรแกรมเพนืที่อการประยนุกตร์ใชตงานสสาหรขับลพินนุกซร์ (Linux Desktop Application)
เปป็นโปรแกรมทยีนึ่พกัฒนาและททางานบนระบบปฏลิบกัตลิการลลินนุกซย์ (Linux) ซนนึ่งเปป็นอาจจะเปป็น
โปรแกรมทยีนึ่พกัฒนาตรอยอดจากโปรแกรมโอเพนซอรย์ส (Open Source) หรสือพกัฒนาขนซนเอง
ใหมรทกัซงหมด โดยเนห้นโปรแกรมประยนุกตย์ทยีนึ่ททางานบนลลินนุกซย์เดสกย์ทล็อป ทกัซงนยีซ สกัญญาอนนุญาต
ของโปรแกรมจะตห้องเปป็นแบบโอเพนซอรย์ส เชรน GPL หรสือ ตามสกัญญาอนนุญาตเดลิมของ
ซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่นทามาตรอยอด

• โปรแกรมทยีนึ่พกัฒนาขนซน เปป็น Native Application พกัฒนาบน Linux Desktop
distribution ตรางๆ เชรน Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Debian เปป็นตห้น
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• เครสืนึ่องมสือทยีนึ่ใชห้พกัฒนาตห้องเปป็นโอเพนซอรย์ส เชรน PHP, Python, Mono, GCC,
GTK, QT, Gimp, Bluefish, vi เปป็นตห้น

• ผศูห้พกัฒนาอาจเลสือกใชห้  Compiler เชรน GCC, G++ เปป็นตห้น หรสือ เลสือกใชห้
Interpreter เชรน Shell Script, Python เปป็นตห้น หรสือ เลสือกใชห้ GUI tools kit
เชรน GTK, QT, TCL/TK เปป็นตห้น

• ทกัซงนยีซ โปรแกรมทยีนึ่พกัฒนาในหมวดนยีซไมรรวมถนงการพกัฒนาโปรแกรมดห้วย Java
• ตกัวอยรางโปรแกรมทยีนึ่พกัฒนา เชรน โปรแกรมบกัญชยี หรสือ โปรแกรมเพสืนึ่อชรวยในงานวลิจกัย

ในดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี โดยมยี Interface ทยีนึ่ใชห้งานไดห้บน  X Window
และพกัฒนาโดยใชห้  Library QT หรสือ GTK เปป็นตห้น

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
โอเพนซอรค์ส (Open Source) ระบบปฏคิบสัตคิการลคินอุกซค์ (Linux)

2. ระดบับนบักเรรียน

หมวด 21 :  โปรแกรมเพนืที่อความบขันเทพิง ไดห้แกร โปรแกรมทยีนึ่สรห้างความบกันเทลิงหรสือการฝฝึกหกัด
ดห้วยภาพ เสยียง สกัมผกัส การเคลสืนึ่อนทยีนึ่ และการกระตนุห้นการใชห้ไหวพรลิบของผศูห้เลรน ซนนึ่งโปรแกรมดกัง
กลราวอาจพกัฒนาบนระบบปฏลิบกัตลิการใดๆ กล็ไดห้ เชรน ลลินนุกซย์ หรสือวลินโดวสย์ เปป็นตห้น หรสืออาจจะ
พกัฒนาโดยใชห้โปรแกรมชรวยสรห้างเกม (Game Engine) เชรน Torque หรสือ Ogre 3D ชรวยใน
การพกัฒนากล็ไดห้  โปรแกรมนยีซอาจเปป็นโปรแกรมซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่ใชห้กกับคอมพลิวเตอรย์ทกันึ่วไปทยีนึ่มยีเมาสย์
และคยียย์บอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์สทาหรกับการตลิดตรอ อาทลิ โปรแกรมจทาลองการขกับเครสืนึ่องบลิน โปรแกรม
ตรอสศูห้ตกัวตรอตกัว โปรแกรมวางแผนการสศูห้รบ โปรแกรมการสรห้างเมสือง เกมจทาลองสถานการณย์ทยีนึ่มยี
ผลกระทบตรอ สกังคม เชรน อนุบกัตลิเหตนุในทห้องถนน ปรลิมาณนซทาในธรรมชาตลิ การจกัดการพสืซนทยีนึ่ปฝ่าไมห้
ปปัญหายาเสพตลิด เปป็นตห้น มยีอนุปกรณย์เฉพาะสทาหรกับการเลรน อาทลิ โปรแกรมการเลรนสเกล็ตบอรย์ด
ทยีนึ่มยีสเกล็ตบอรย์ด เปป็นอนุปกรณย์ตรอพรวง เปป็นตห้น หรสือเลรนหลายคนบนเครสือขราย อาทลิ โปรแกรมสศูห้รบ
บนเครสือขราย โปรแกรมจทาลองการซสืซอขายหนุห้น เปป็นตห้น ทกัซงนยีซความคลิดสรห้างสรรคย์และการ
ประยนุกตย์ใชห้วกัฒนธรรมทยีนึ่เปป็นเอกลกักษณย์นกัซนเปป็นสลินึ่งสทาคกัญ การละเลรนใหมรๆ  อาจเกลิดขนซนไดห้จาก
การผสมผสานหลายๆ การละเลรนเขห้าดห้วยกกันไดห้ อาทลิ การขกับรถชนพลินโบวลลินึ่ง เปป็นตห้น หรสือ
โปรแกรมเพสืนึ่อผลลิตสสืนึ่อบกันเทลิง เชรน เพลง หรสือภาพยนตรย์ หรสือ Animation บนแผรนซยีดยีแบบ
พกพา หรสือ การพกัฒนาเครสืนึ่องมสือในการผลลิตเกม (Tool หรสือ Engine) การผลลิต Model หรสือ
Character ของตนเองในโปรแกรม
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คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
ความคคิดสรร้างสรรคค์, การละเลล่นใหมล่ๆ, ออุปกรณค์ตล่อพล่วง Animation

หมวด 22 : โปรแกรมเพนืที่อสข่งเสรพิมการเรทยนรศูต หมายถนง “โครงการเพสืนึ่อสรงเสรลิมการเรยียนรศูห้โดย
จกัดททา ในรศูปโครงงานมกัลตลิมยีเดยียปฏลิสกัมพกันธย์ กลราวคสือ การผลลิตชลิซนงาน หรสือผลงานทยีนึ่ประสม
ประ-สานขห้อมศูลทยีนึ่ประกอบดห้วยภาพและขห้อความ เสยียงและขห้อความ ภาพและเสยียง หรสือทกัซง 3
องคย์ประกอบ โดยมยีการสสืนึ่อสารและการมยีปฏลิสกัมพกันธย์ (Communication and Interaction)
เปป็นสรวนประกอบสทาคกัญของมกัลตลิมยีเดยีย นทาเสนอบน Web หรสือ Cyberlab โดยในการพกัฒนา
อาจใชห้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนนนึ่งทยีนึ่เหมาะสม” ซนนึ่งเปป็นการสรงเสรลิมใหห้มยีการพกัฒนาทกักษะ ใน
การคลิด และทกักษะในการแกห้ปปัญหา (Thinking Skill and Problem Solving Skill) และผศูห้
เรยียนรศูห้สนกสนนุกกกับเนสืซอหาบทเรยียน โดยอาจททาเปป็นภาพเคลสืนึ่อนไหว 3 มลิตลิ การจทาลอง
สถานการณย์ แบบฝฝึกหกัดทดสอบการเรยียนรศูห้ดห้วยตนเอง โปรแกรมเพสืนึ่อสนกับสนนุนการสอน
วลิชาการโดยใชห้ประโยชนย์จากซอฟตย์แวรย์โอเพนซอรย์สทยีนึ่มยีอยศูรแลห้วและงรายตรอการใชห้งานในการ
สรห้างบทเรยียน โปรแกรมสสืนึ่อการสอนหรสือโปรแกรมทยีนึ่สรห้างสสืนึ่อการสอนวลิชาการในสาขาตรางๆ
บน Linux LiveCD โดยเนสืซอหาในการนทาเสนอกทาหนดใหห้เปป็น คณลิตศาสตรย์ วลิทยาศาสตรย์
(ฟปิสลิกสย์ เคมยี ชยีววลิทยา) คอมพลิวเตอรย์ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอกังกฤษ) สกังคม (แนวคลิด
เศรษฐกลิจพอเพยียง ศาสนา จรลิยธรรม และประวกัตลิศาสตรย์ไทย) และสอดคลห้องกกับหลกักสศูตร
ของกระทรวงศนกษาธลิการ ทกัซงนยีซ โปรแกรมตห้องสามารถใชห้งานไดห้จรลิงบน Learnsquare
(http://www.learnsquare.com/)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
การมมีปฏคิสสัมพสันธค์ การพสัฒนาทสักษะในการคคิดและทสักษะในการแกร้ปปัญหา Cyberlab, Animation

หมวด 23 โปรแกรมเพนืที่อการประยนุกตร์ใชตงาน หมายถนง โปรแกรมชรวยการททางานดห้าน
คอมพลิวเตอรย์ทนุกชนลิด ไดห้แกร โมดศูลในระบบจกัดการการเรยียนการสอน โปรแกรมควบคนุมในหห้องเรยียน
สทาหรกับผศูห้สอน โปรแกรมรกักษาความปลอดภกัยบนระบบคอมพลิวเตอรย์และเครสือขราย โปรแกรม
สทาหรกับการเตรยียมเอกสาร การประมวลผลภาพ การวลิเคราะหย์ขห้อมศูลทางคณลิตศาสตรย์หรสือ
วลิทยาศาสตรย์ การบยีบอกัดขห้อมศูล การเขห้าและถอดรหกัสขห้อมศูล การรกับสรงขห้อมศูลผรานเครสือขราย
โปรแกรมประยนุกตย์สทาหรกับใชห้งานบนเครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) โปรแกรมเพสืนึ่อศนกษา
ทฤษฎยีทางวลิทยาศาสตรย์ โปรแกรมเพสืนึ่อชรวยเหลสือผศูห้พลิการ โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ขห้อมศูลจราจร
หรสือ โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้ในการบรลิการ เปป็นตห้น ทกัซงนยีซความคลิดสรห้างสรรคย์และการ
ประยนุกตย์ใชห้งานไดห้จรลิงเปป็นสลินึ่งสทาคกัญ 
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โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้ในการบรลิการ หมายถนง โปรแกรมคอมพลิวเตอรย์ทยีนึ่นทามา
ประยนุกตย์เสรลิมในการบรลิการเพสืนึ่อสรห้างรศูปแบบบรลิการใหมรๆ  หรสือปรกับปรนุงประสลิทธลิภาพของการ
บรลิการเดลิมใหห้ดยียลินึ่งขนซน โดยอาจจะเลสือกททากกับธนุรกลิจบรลิการทกันึ่วๆไปหรสืออาจจะแปลงผลลิตภกัณฑย์ใหห้
อยศูรในรศูปแบบบรลิการกล็ไดห้ เชรน เปลยีนึ่ยนจากการเดลินไปซสืซอของจากรห้านสะดวกซสืซอ เปป็นบรลิการสกันึ่ง
ของทางแผรนพกับและ QR code แทน ซนนึ่งตห้องมยีโปรแกรมในการสกันึ่งและสรงของ หรสือจะเลสือกททา
โปรแกรมกกับธนุรกลิจบรลิการทยีนึ่มยีอยศูรแลห้ว เชรน ธนุรกลิจการโรงแรม พลิพลิธภกัณฑย์  โรงพยาบาล รห้าน
อาหาร โรงภาพยนตรย์ ฯลฯ ตกัวอยรางโปรแกรมไดห้แกร โปรแกรมการจกัดการแถวคอยในโรง
พยาบาล หรสือในชยีวลิตประจทาวกันของนกักเรยียน บรลิการแจห้งเตสือนตรางๆ บรลิการใหห้ขห้อมศูลขราวสาร
โดยการเชสืนึ่อมตรอกกับฐานขห้อมศูล Cloud หรสือ Sensor บรลิการประเภท Location-based
Service และบรลิการบนเครสือขรายสกังคม เปป็นตห้น ผศูห้พกัฒนาควรคทานนงถนงโจทยย์ความตห้องการจรลิง
ของบรลิการนกัซนๆ การมยีสรวนรรวมของผศูห้ใหห้และผศูห้รกับบรลิการ (Co-creation) การออกแบบขกัซนตอน
การใหห้บรลิการทยีนึ่ผศูห้ใชห้พอใจ (Usability) การออกแบบใหห้ขยายบรลิการไดห้ (Scalability) และ
ความยกันึ่งยสืน (Sustainability)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
โปรแกรมชล่วยการทอางานดร้านคอมพคิวเตอรค์ ความคคิดสรร้างสรรคค์

3. หบัวขข้อพพิเศษ

หมวด 31 Mobile Application โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้งานบนเครสือขรายสทาหรกับ
อนุปกรณย์คอมพลิวเตอรย์เคลสืนึ่อนทยีนึ่ เปป็นโปรแกรมทยีนึ่พกัฒนาขนซนสทาหรกับอนุปกรณย์คอมพลิวเตอรย์ทยีนึ่เคลสืนึ่อนทยีนึ่
ไดห้ (Mobile computing device) เชรน โทรศกัพทย์มสือถสือ, SmartPhone, iPhone, Tablet
หรสือ PDA โดยโปรแกรมทยีนึ่พกัฒนาขนซนตห้องมยีการเรยียกใชห้งานผรานเครสือขราย เชรน รกับสรงขห้อมศูลจาก
ฐานขห้อมศูลบนเครสือขราย มยีปฏลิสกัมพกันธย์กกับผศูห้ใชห้อสืนึ่นบนเครสือขราย ตกัวอยรางเชรน โปรแกรมเกมแบบ
หลายผศูห้เลรน โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ขห้อมศูลจราจร โปรแกรมสรงขห้อความแบบหลายแพลตฟอรย์ม
(MSN, Yahoo, ICQ) และ Social Networking & RSS Feeder Client  โปรแกรมแลก
เปลยีนึ่ยนไฟลย์ขห้อมศูลและ Torrent Client โปรแกรมแลกเปลยีนึ่ยน/ชมวยีดลิทกัศนย์ (YouTube) และ
MobileTV Client โปรแกรมประชนุมทางไกล โปรแกรมประยนุกตย์ P2P โดยใชห้ SIP, VoIP
โปรแกรมประยนุกตย์สทาหรกับใชห้งานบนเครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) เปป็นตห้น ระบบเครสือ
ขรายนยีซไมรจทากกัดเฉพาะเครสือขรายโทรศกัพทย์เคลสืนึ่อนทยีนึ่ อาจรวมถนง เครสือขราย Wireless LAN เครสือ
ขรายไรห้สายเฉพาะกลิจ (Wireless Ad-hoc Network) หรสือ เครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ต (IPv4) หรสือ
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เครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) กล็ไดห้ นอกจากนยีซสามารถใชห้ภาษาใดกล็ไดห้ (JAVA, C, C++,
ฯลฯ) และระบบปฏลิบกัตลิการใดกล็ไดห้ (iOS, Android, Windows, SymbianOS, PocketPC, Linux,
PalmOS ฯลฯ) ในการพกัฒนา โปรแกรมทยีนึ่พกัฒนาขนซนจะตห้องสามารถทดลองใชห้งานไดห้จรลิงกกับ
อนุปกรณย์และระบบปฏลิบกัตลิการดกังกลราว

โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ รวบรวม หรสือแบรงปปันขห้อมศูลทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องกกับการเดลินทางขนสรง
และจราจร  สทาหรกับผศูห้เดลินทางไมรวราจะเปป็นผศูห้ขกับรถยนตย์สรวนตกัว แทล็กซยีนึ่ หรสือผศูห้โดยสารสาธารณะ
อาจพกัฒนาปปัจจกัยเสรลิมชรวยเหลสือในการเดลินทาง เชรน ตารางรถประจทาทาง รายงานสภาพ
จราจร แผนทยีนึ่นทาทาง การบรลิหารจกัดการการออกรถ เปป็นตห้น โดยสามารถสสืนึ่อสารระหวรางรถ
หรสือสสืนึ่อสารระหวรางรถกกับศศูนยย์ขห้อมศูล ตกัวอยรางของการนทาเสนอขห้อมศูลผรานทางเวล็บ ไดห้แกร
http://traffy.in.th  นอกจากนยีซทางเนคเทค ไดห้มยีการรวบรวมและเผยแพรรขห้อมศูลจราจรทยีนึ่เปป็น
ประโยชนย์ ผรานทางชรองทางของโครงการ Traffy Application Programming Interface
(Traffy API) โดยหนห้าทยีนึ่หลกักของ Traffy API คสือการเปป็นสสืนึ่อกลางระหวรางขห้อมศูลจราจรและ
นกักพกัฒนา ทยีนึ่ตห้องการนทาขห้อมศูลไปตรอยอดอาทลิเชรน ขห้อมศูลภาพจากกลห้องวงจรปปิด (CCTV), ขห้อมศูล
สภาพการจราจรและระดกับความตลิดขกัด และขห้อมศูลชสืนึ่อและพลิกกัดของถนนตรางๆ ผศูห้ทยีนึ่สนใจ
สามารถดศูขห้อมศูลเพลินึ่มเตลิมไดห้ทยีนึ่ http://info.traffy.in.th/api/
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
เครรือขล่ายเคลรืลื่อนทมีลื่ โปรแกรมประยอุกตค์สอาหรสับออุปกรณค์เคลรืลื่อนทมีลื่ ระบบขนสล่งและจราจร
อสัจฉรคิยะ (Intelligent Transport System)

หมวด 32 BEST 2015 : การแขข่งขขันสนุดยอดการหาตสาแหนข่งขตอความบนภาพถข่าย (Text
Location Detection Contest)

สทาหรกับปปีนยีซ การวกัดเปรยียบเทยียบสมรรถนะเพสืนึ่อพกัฒนามาตรฐานการประมวลผล
ภาษาไทย (Benchmark for Enhancing the Standard of Thai language processing)
หรสือ BEST ไดห้ เลสือกหกัวขห้อการหาตทาแหนรงขห้อความบนภาพถราย (Text Location
Detection Contest)

การหาตทาแหนรงขห้อความบนภาพ เปป็นขกัซนตอนทยีนึ่สทาคกัญสทาหรกับการรศูห้จทาตกัวอกักษร
(Character Recognition) โดยเฉพาะในปปัจจนุบกัน มยีภาพจทานวนมากทยีนึ่ถรายจากกลห้อง
ในโทรศกัพทย์มสือถสือ และกลห้องดลิจลิทกัล (Digital Camera) การหาตทาแหนรงตกัวอกักษรในภาพ
เปป็นโจทยย์ทยีนึ่ไดห้รกับความสนใจจากผศูห้ทยีนึ่ททางานดห้านการรศูห้จทาตกัวอกักษร และมยีการททาวลิจกัย
กกันอยรางตรอเนสืนึ่อง ทกัซงนยีซการหาตทาแหนรงของขห้อความในภาพจะมยีความซกับซห้อน แตกตรางกกัน
ไปตามลกักษณะของภาพ แสง และขนาดของบรลิเวณขห้อความ
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แมห้วราการแขรงขกันหาตทาแหนรงขห้อความบนภาพถราย มยีการจกัดแขรงใน BEST เปป็นปปีแรก
ทางผศูห้จกัดกทาหนดขอบเขตของโจทยย์ใหห้เปป็นการหาขห้อความบนภาพ โดยไมรจทากกัดภาษาของ
ตกัวอกักษร และไมรจทากกัดรศูปแบบของตกัวอกักษรทยีนึ่ปรากฎในภาพ โดยทางหนรวยปฏลิบกัตลิการวลิจกัย
เทคโนโลยยีภาพ (IMG) ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ (NECTEC)
จะเปปิดชนุดขห้อมศูลภาพ และผลเฉลย เพสืนึ่อใหห้ผศูห้เขห้าแขรงขกันสามารถนทาไปพกัฒนาโปรแกรมรศูห้จทา
ตกัวอกักษรตรอไป

ทกัซงนยีซ ผศูห้เขห้าแขรงขกันสามารถใชห้ทรกัพยากรภาษาทยีนึ่จกัดเตรยียมไวห้ใหห้ หรสือจะจกัดหามาเอง
หรสือจะพกัฒนาขนซนใหมรทกัซงหมดกล็ไดห้ ภายใตห้เงสืนึ่อนไขทยีนึ่วรา จะตห้องไมรละเมลิดทรกัพยย์สลินทางปปัญญา
ของผศูห้อสืนึ่น โดยผศูห้เขห้าแขรงขกันจะตห้องพลิสศูจนย์การไดห้มาของขห้อมศูลรวมถนงโปรแกรมทยีนึ่ใชห้พกัฒนา
อยรางถศูกตห้อง รายละเอยียดเพลินึ่มเตลิม ตลิดตามไดห้จากเวล็บไซตย์ http://thailang.nectec.or.th/best/
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
การวสัดเปรมียบเทมียบสมรรถนะ (Benchmark), การหาขร้อความในภาพ (Text Location
Detection), การประมวลผลภาพ (Image Processing), การประมวลผลภาษาธรรมชาตคิ
(Natural Language Processing)

4. ระดบับครรู อคำจคำรยร์

หมวด 4.1 สนืที่อบทเรทยนสสาหรขับระบบการเรทยนรศูตออนไลนร์ (Content for Learning
Management System)

โดยทกันึ่วไปการพกัฒนาระบบการเรยียนการสอนผรานระบบอลิเลล็กทรอนลิกสย์หรสือ ระบบ
E-Learning ครบวงจร จะประกอบดห้วยอยรางนห้อย 4 สรวนคสือ
      1. Learning Management System (LMS )

เปป็นระบบบรลิหารการจกัดการเรยียนการสอนโดยใชห้คอมพลิวเตอรย์มาชรวยในการ
จกัดการกกับกระบวนการเรยียนรศูห้ซนนึ่งรวมไปถนงการทดสอบวกัดผล เกล็บบกันทนกขห้อมศูลในการเรยียน
การสอนของผศูห้เรยียนแตรละคน ในอดยีตจะเรยียกวรา CMI (Computer Managed Instruction)
การบรลิการดห้านการเรยียนการสอนหนห้าทยีนึ่หลกักๆ คสือ ระบบบรลิหารจกัดการ ระบบจกัดการ
หลกักสศูตร ระบบการสรห้างคลกังขห้อสอบ ระบบการประเมลินผลการเรยียน การเลสือกวลิชาและ
ลงทะเบยียน ปฏลิทลินการเรยียน/สอน เปป็นตห้น

ตกัวอยราง LMS ทยีนึ่เปป็นฟรยีแวรย์หรสือโอเพนซอรย์ส เชรน Moodle หรสือ Learnsquare
ลกักษณะเนสืซอหาทยีนึ่พกัฒนาขนซน ควรเนห้นภาพเคลสืนึ่อนไหวและการมยีปฏลิสกัมพกันธย์กกับผศูห้เรยียน เพสืนึ่อ
ดนงดศูดใหห้ผศูห้เรยียนสนใจในบทเรยียน และสามารถสรห้างทกักษะในการเรยียนรศูห้ภายใตห้เนสืซอหา โดยมยี
เนสืซอหาตรงตามหลกักสศูตรดห้านคณลิตศาสตรย์ วลิทยาศาสตรย์ (ฟปิสลิกสย์ เคมยี ชยีววลิทยา) คอมพลิวเตอรย์
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ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอกังกฤษ) สกังคม (แนวคลิดเศรษฐกลิจพอเพยียง ศาสนา จรลิยธรรม และ
ประวกัตลิศาสตรย์ไทย) ของกระทรวงศนกษาธลิการ ซนนึ่งทนุกโรงเรยียนหรสือทนุกสถาบกันมยีเนสืซอหาหลกักสศูตร
เหมสือนกกัน ตลอดจนมยีการนทาไปใชห้ในหห้องเรยียนจรลิงและการนทาเสนอในรศูปแบบระบบ e-Learning
จะมยีมาตรฐานมากขนซน มาตรฐานหนนนึ่งทยีนึ่ไดห้รกับความนลิยมในปปัจจนุบกัน ไดห้แกร มาตรฐาน SCORM
(Shareable Content Object Reference Model) อกันเปป็นมาตรฐานทยีนึ่ชรวยใหห้สสืนึ่อเรยียนรศูห้นกัซนๆ
สามารถแลกเปลยีนึ่ยนกกันไดห้ ทกัซงนยีซ SCORM มยีรายละเอยียดหลายประการ ในทยีนึ่นยีซ ไดห้นทาเสนอในสรวนของ
การพกัฒนาเนสืซอหาสาระ (Shareable Content Objects – SCOs) โดยสรวนของ SCOs ทยีนึ่พกัฒนา
อยรางเปป็นมาตรฐานจะททาใหห้เกลิดการนทาเนสืซอหาทยีนึ่พกัฒนาแลห้วนกัซนไปใชห้ตรอไปไดห้ ใชห้กกับระบบบรลิหาร
จกัดการ e-Learning (LCMS: Learning and Content Management Systems) ระบบใดกล็ไดห้ทยีนึ่
รองรกับมาตรฐาน SCORM

องคย์กรทยีนึ่ดศูแลคสือ ADL (Advance Distributed Learning Initiative) เปป็นกลนุรมทยีนึ่
สรห้างมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ซนนึ่ง SCORM
เปป็นเหมสือนพลิมพย์เขยียวของรกัฐบาลสหรกัฐ ทยีนึ่ใชห้ในการททางานรรวมกกันระหวราง Learning Object
และ Learning System SCORM 

เปป็นมาตรฐานทยีนึ่สรห้างขนซนโดยการนทาขห้อดยีจากมาตรฐานตรางๆ ทยีนึ่มยีอยศูรแลห้วของ AICC
และ IMS มารวมกกัน และพกัฒนาขนซนมาใหมร โดยทยีนึ่คณะททางานของ ADL จะมยีการททางานทยีนึ่
ใกลห้ชลิดกกับกลนุรมของ IEEE LTSC ซนนึ่งมาตรฐานของ SCORM นยีซกล็เหมาะทยีนึ่จะใชห้กกับหนรวยงาน
ของภาครกัฐบาล รวมถนงหนรวยงานทางดห้านการศนกษาดห้วย

ลขักษณะของสนืที่อเรทยนรศูตตามมาตรฐาน SCORM จะมยีจนุดเดรนหลกัก คสือ
• มยีลกักษณะเปป็นวกัตถนุเรยียนรศูห้ (Learning Objects) ทยีนึ่สามารถเลสือกใชห้งานไดห้ทกัซงหนรวย

การเรยียน หรสือเฉพาะชลิซน โดยวกัตถนุเรยียนรศูห้จะอยศูรในฟอรย์แมตใดกล็ไดห้ ทกัซง Text, HTML
Files, Image, Flash Movie, PDF 

• สามารถนทาเขห้า (Import) และสรงออก (Export) เพสืนึ่อใชห้กกับ LCMS ใดกล็ไดห้ทยีนึ่
สนกับสนนุนมาตรฐาน SCORM 

• เนสืซอหา SCORM ทยีนึ่พกัฒนาแลห้ว สามารถเรยียกดศูไดห้ทกันทยี โดยไมรตห้องอาศกัย LCMS
ใดๆ ในลกักษณะ Offline

      2. Learning Content Management System ( LCMS )
คสือ ระบบการจกัดการเกยีนึ่ยวกกับเนสืซอหา ใหห้ผศูห้เรยียนแตรละคนทยีนึ่มยีความตห้องการความรศูห้ทยีนึ่

แตกตรางกกันจะตห้องจกัดสรรความรศูห้อะไรบห้าง เพสืนึ่อใหห้เหมาะสมกกับผศูห้เรยียนและเหมาะกกับ
สถานการณย์ แทนทยีนึ่จะตห้องเรยียนทนุกอยรางตามหลกักสศูตร ผศูห้เรยียนอาจไดห้เรยียนเฉพาะบางสรวน
แลห้วสามารถนทาความรศูห้ไปใชห้ไดห้ทกันทยี ใชห้เวลาในการเรยียนรศูห้นห้อยททาใหห้เปป็นการเรยียนรศูห้ทยีนึ่มยี
ประสลิทธลิภาพการแลกเปลยีนึ่ยนหรสือเปลยีนึ่ยนแปลงคอนเทล็นตย์ททาไดห้งรายในระบบเดยียวกกันและ
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ตรางระบบกกัน ใชห้รรวมกกับเครสืนึ่องมสือหรสือโปรแกรมทยีนึ่ใชห้พกัฒนา  กลราวคสือ LCMS Authoring
Tool (Multimedia & HTML) จะตห้องรองรกับการททางานกกับโปรแกรม LMS เพสืนึ่อใชห้เปป็น
เครสืนึ่องมสือในการพกัฒนา E-Learning Courseware และขห้อสอบดห้วยตนเองและไดห้ตาม
มาตรฐานของ SCORM อยีกดห้วย ตกัวอยรางเชรน Macromedia Dreamweaver, Macromedia
Photoshop, Macromedia Flash เปป็นตห้น
      3. การบรพิการของอทเลพิรร์นนพิที่ง (E-Learning  Services Segment)

1) Portals เปป็นผศูห้ทยีนึ่นทาแบบเรยียนออนไลนย์ทยีนึ่ Content เปป็นผศูห้สรห้างไวห้มารวมกกันไวห้
แลห้วททาการเชสืนึ่อมใหห้ผศูห้เรยียนเขห้าไปเรยียนไดห้ คลห้ายๆ รวมลลิงคย์ แลห้วคลิดคราใชห้จรายในการบรลิการ 

2) Learning Service Providers หรสือ LSPs จะใหห้บรลิการทกัซงทางดห้านการเรยียน
และระบบการจกัดการตรางๆ รวมถนงการใหห้บรลิการเชราฮารย์ดแวรย์ในการททางานดห้วย สทาหรกับ
LSPs จะมยีการคลิดคราใชห้จรายในการบรลิการ 

3) Professional Services ซนนึ่งใหห้บรลิการในการททา Contents  ตามความตห้องการ
ของลศูกคห้าการออกแบบระบบการเรยียนการสอนออนไลนย์ และการจกัดการทกัซงทางดห้านระบบ LMS
หรสือใหห้เชราฮารย์ดแวรย์ทยีนึ่เกล็บ (Hosts), การจกัดการเรสืนึ่องระบบเครสือขราย การฝฝึกอบรมการพกัฒนา
คอรย์สแวรย์ ดห้วยตนเอง รกับจห้างพกัฒนาคอรย์สแวรย์และอสืนึ่นๆ หรสือเรยียกวราการบรลิการ E-Learning
ครบวงจร แลห้วมยีการคลิดคราใชห้จรายในการบรลิการ
      4. เนนืรั้อหา (Content) และการออกแบบการสอน (Instructional Design)

สรวนของเนสืซอหา (Content) กล็คสือ ความรศูห้ (Knowledge) เปป็นสรวนสทาคกัญทยีนึ่สนุดของ
การพกัฒนาระบบ E-Learning สรวนใหญรจะพบวรามยีปปัญหาเกยีนึ่ยวกกับเนสืซอหา (Content) หรสือ
เมสืนึ่อพกัฒนาเปป็นคอรย์สแวรย์ (Courseware) แลห้วจากการวลิจกัยพบวรามยีปปัญหาดกังนยีซ 

1) E–Learning Courseware ไมรมยีการกทาหนดวกัตถนุประสงคย์ไวห้หรสือไมรชกัดเจน 
2) E–Learning Courseware มยีเนสืซอหาไมรตรงกกับวกัตถนุประสงคย์ของผศูห้เรยียนทยีนึ่ไดห้ตกัซงไวห้ 
3) E–Learning Courseware เนสืซอหาไมรสามารถจะผสมผสานทรกัพยากรการเรยียนรศูห้

อสืนึ่นๆ เพสืนึ่อเอสืซอใหห้เกลิดประโยชนย์สศูงสนุดในการเรยียนรศูห้ไดห้ 
4) E–Learning Courseware การสสืนึ่อความระหวรางผศูห้ผลลิตสสืนึ่อและผศูห้ออกแบบและผศูห้เขยียน

เนสืซอหายกังไมรเขห้าใจตรงกกัน 
5) E–Learning Courseware ผศูห้พกัฒนาไมรเขห้าใจวลิชาการทางดห้านจลิตวลิทยาการเรยียนรศูห้นทามา

พกัฒนาเนสืซอหาและการออกแบการเรยียนการสอน มาแปลงเปป็น Courseware
6) E–Learning Courseware ไมรเหมาะสมกกับระดกับของผศูห้ใชห้ 
7) E–Learning Courseware ขาดความนราสนใจ ไมรดนงดศูดความสนใจของผศูห้เรยียน 
8) E–Learning Courseware มยีขห้อผลิดพลาดดห้านเนสืซอหาและการสะกดคทา 
9) E–Learning Courseware มยีปปัญหาทางดห้านเทคนลิค 
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10) E–Learning Courseware ขาดเอกสารประกอบหรสือคศูรมสือการเรยียนดห้วยตนเองทยีนึ่จะ
ชรวยสรห้างความเขห้าใจใหห้กกับผศูห้เรยียนทยีนึ่จะนทา Courseware ไปใชห้ 

11) E–Learning Courseware ขาดการทดสอบระหวรางการพกัฒนา กรอนนทาไปใชห้จรลิง
หรสือขาดการใชห้แบบประเมลินผลการเรยียนรศูห้ตามเกณฑย์ทยีนึ่ไดห้ตกัซงไวห้ เปป็นตห้น 

      ดขังนขัรั้นในการประกวดในครขัรั้งนทรั้เนตนหนขักในการประกวด การพขัฒนาอทเลพิรร์นนพิงคอรร์สแวรร์
(E–Learning Courseware) โดยมยีคทาแนะนทาแนวทางการพกัฒนาดกังนยีซ

1. ขขัรั้นตอนการพขัฒนาเนนืรั้อหาใหตเปป็นมาตรฐานวพิชาการ
ขกัซนตอนในการสรห้างบทเรยียน E-Learning Courseware เพสืนึ่อใหห้เกลิดผลสกัมฤทธลิธิ์

ทางการศนกษาองคย์ประกอบทยีนึ่จะททาใหห้การเรยียนการสอนผรานระบบบรลิหารจกัดการ หรสือ LMS
ขนซนกกับผศูห้สอน และผศูห้เรยียน ดกังนกัซนในการสรห้างบทเรยียน จนงตห้องดทาเนลินการตามขกัซนตอนตรางๆ
7 ขกัซนตอน ตรอไปนยีซ

 ขกัซนตอนทยีนึ่ 1 การเลสือกเนสืซอหา (Content Selection)
ผศูห้สอนจะตห้องเปป็นผศูห้กทาหนดวกัตถนุประสงคย์ของการเรยียนรศูห้ ระบนุเนสืซอหา และขห้อมศูล

ทยีนึ่จทาเปป็นตรอการใชห้สอนทกัซงหมด แบรงขอบเขตของเนสืซอหา และแทรกสอดกระบวนการ
ถรายทอดความรศูห้ โดยการคลิดกลิจกรรมประกอบการเรยียน โดยจะตห้องคทานนงถนงคนุณสมบกัตลิของ
สสืนึ่อการสอนทยีนึ่เหมาะสมกกับความสามารถของเทคโนโลยยีทยีนึ่มยีอยศูรในปปัจจนุบกัน ซนนึ่งหลกักการในการ
เลสือกใชห้สสืนึ่อจะพลิจารณาจากสลินึ่งสทาคกัญๆ 4 ประการดกังนยีซ

1. กลนุรมผศูห้เรยียนเปป็นใคร
2. ธรรมชาตลิของเนสืซอหาวลิชา เชรน สาขาวลิทยาศาสตรย์ สาขาสกังคมศาสตรย์ จะมยี

ลกักษณะเนสืซอหาทยีนึ่แตกตรางกกัน
3. รศูปแบบการนทาเสนอ ตห้องการใหห้สสืนึ่อออกมาในรศูปแบบใด เชรน ภาพนลินึ่ง ภาพ

เคลสืนึ่อนไหว หรสือเปป็นตกัวอกักษรธรรมดา
4. ความพรห้อมของเทคโนโลยยีและอนุปกรณย์
ผศูห้สอนตห้องเตรยียมรศูปแบบการประเมลินผล ซนนึ่งอาจจะประเมลินผลดห้วยกลิจกรรมหรสือการ

สอน ซนนึ่งการสอนอาจจะมยีการสอนทกัซงวกัดความรศูห้ดห้วยตนเอง หรสือการสอนแบบวกัดผล ซนนึ่งตห้องการ
ผลสกัมฤทธลิธิ์ทางการศนกษา และอห้างอลิงแหลรงขห้อมศูลทยีนึ่ผศูห้เรยียนสามารถคห้นหาขห้อมศูลเพลินึ่มเตลิมไดห้ดห้วย
ตนเอง โดยการออกแบบนยีซจะกทาหนดรายละเอยียดออกมาเปป็น การเขยียน Script &Story Board

 ขขัรั้นตอนททที่ 2 การวพิเคราะหร์เนนืรั้อหา (Content Analysis)
ขกัซนตอนนยีซ ผศูห้สอนจะวลิเคราะหย์เนสืซอหา เพสืนึ่อกทาหนดสสืนึ่อทยีนึ่เหมาะสม โดยการวลิเคราะหย์

จะอาศกัยเกณฑย์ในการวลิเคราะหย์ดกังนยีซ
1. ลกักษณะของเนสืซอหาวลิชามยีสาระสทาคกัญทยีนึ่เกยีนึ่ยวกกับขกัซนตอน การปฏลิบกัตลิการ วลิธยีการ
2. ลกักษณะของเนสืซอหาวลิชาทยีนึ่มยีสาระสทาคกัญดห้านการอธลิบายเนสืซอหาหลกัก (Concept)
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หรสือ (Tip and Trick)
3. ลกักษณะของเนสืซอหาวลิชาทยีนึ่มยีสาระเปป็นตาราง แผนภศูมลิ แผนผกัง
4. Sound, Graphic, VDO, Shock Wave, Flash, HTML เปป็นสสืนึ่อประกอบทยีนึ่

สามารถนทามาใชห้รรวมกกันไดห้เพสืนึ่อดนงดศูดความสนใจใหห้แกรผศูห้เรยียน
โดยขกัซนตอนนยีซจะไดห้ผลลกัพธย์ออกมาเปป็น Story Board เพสืนึ่อใหห้ฝฝ่ายเทคนลิคสามารถ

นทาไปททางานตรอไดห้โดยงราย
 ขขัรั้นตอนททที่ 3 ออกแบบการเรทยนการสอน (Instructional Design)
ขกัซนตอนนยีซจะเปป็นกรรมวลิธยีในการแปลง Storyboard ทยีนึ่ไดห้นทาเอาผลลิตใหห้อยศูรในรศูป

แบบของสสืนึ่ออลิเลล็กทรอนลิกสย์ นทาโมเดลการเรยียนรศูห้ มาประกอบการนทาเสนอเนสืซอหา
 ขขัรั้นตอนททที่ 4 ผลพิตบทเรทยน เนนืรั้อหาวพิชาททที่เปป็นอพิเลล็กทรอนพิกสร์ 

(Implantation/ Production)
ขกัซนตอนนยีซจะเปป็นขกัซนตอนทยีนึ่นทาเอาสสืนึ่อตรางๆ ทยีนึ่ไดห้ออกแบบไวห้ในขกัซนตอนทยีนึ่ 3 มาสรห้าง

ใหห้เกลิดรศูปแบบของสสืนึ่อผสม หรสือ Multimedia การผสมผสาน รศูป ตกัว อกักษร เสยียง ตลอดจน
การนทาเสนอ หรสือเทคนลิคตรางๆ เพสืนึ่อใหห้เกลิดปฏลิสกัมพกันธย์ระหวรางเนสืซอหากกับผศูห้เรยียน

 ขขัรั้นตอนททที่ 5 นสาบทเรทยนเขตาสศูข่ระบบ LMS
ขกัซนตอนนยีซจะเปป็นขกัซนตอนทยีนึ่นทาเอาสสืนึ่อตรางๆ ทยีนึ่ททาไวห้มาลงในระบบบรลิหารการเรยียน

การสอน (LMS) ซนนึ่งขกัซนตอนนยีซจะมยีการเชสืนึ่อมโยงกลิจกรรมการเรยียนการสอนตรางๆ ตลอดจน
ขห้อมศูลอห้างอลิงทยีนึ่จะททาใหห้ผศูห้เรยียนมยีปฏลิสกัมพกันธย์กกับผศูห้เรยียนดห้วยกกันเอง ตลอดจนปฏลิสกัมพกันธย์กกับ
ผศูห้สอน ทกัซงแบบตกัวตรอตกัวและแบบกลนุรมสามารถประเมลินผลตรางๆ ไมรวราจะเปป็นการสรงงานและ
การทดสอบเพสืนึ่อผลสกัมฤทธลิธิ์ทางการศนกษา (Test) ระบบ LMS ทยีนึ่ดยีจะสามารถตลิดตามประเมลิน
ผลการเขห้าชกัซนเรยียน (Participation) ของผศูห้เรยียนและผลการทดสอบแบบตรางๆ โดยระบบเกล็บ
ขห้อมศูลของผศูห้เรยียนไวห้ในแฟป้มผลงานของผศูห้เรยียนแตรละคน

 ขขัรั้นตอนททที่ 6 ประเมพินประสพิทธพิภาพ
ขกัซนตอนนยีซจะเปป็นตอนทยีนึ่ประเมลินบทเรยียนเพสืนึ่อหาประสลิทธลิภาพและปรกับปรนุง โดยผศูห้

เรยียนและผศูห้สอนซนนึ่งประเมลินในดห้าน
1.ความเหมาะสมดห้านเนสืซอหา
2.รศูปแบบการปฏลิสกัมพกันธย์ระหวรางผศูห้เรยียนกกับบทเรยียน
3.ผลสกัมฤทธลิธิ์ทางการเรยียน
4.ความพนงพอใจของผศูห้เรยียน

 ขขัรั้นตอนททที่ 7 การนสาบทเรทยนไปใชต
ขกัซนตอนนยีซคสือขกัซนตอนทยีนึ่ดทาเนลินการสอนดห้วยกลิจกรรมและบรลิการของอลินเทอรย์เนล็ต

โดยใชห้ระบบ Learning Management System (LMS) ซนนึ่งผศูห้เรยียนจะสามารถเรยียนรศูห้ไดห้จาก
สสืนึ่อประสมทยีนึ่ผศูห้สอนไดห้จกัดเตรยียมใหห้ไมรวราจะอยศูรในรศูปของตกัวอกักษร, รศูปภาพ, เสยียงบรรยาย
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ตลอดจนภาพเคลสืนึ่อนไหวทยีนึ่ชรวยเสรลิมจลินตนาการใหห้ผศูห้เรยียนไดห้เขห้าใจบทเรยียนไดห้อยรางลนกซนซง
และสามารถนทาความหวกังและจลินตนาการไปเปป็นแนวทางในการเกลิดความคลิดรลิเรลินึ่มสรห้างสรรคย์
สลินึ่งตรางๆ ไดห้

2. E–Learning Courseware หรนือ ชนุดบทเรทยนอพิเลล็กทรอนพิกสร์รศูปแบบการเกล็บ
ขตอมศูลภายใตตมาตรฐาน SCROM

การพกัฒนา การพกัฒา SCORM Content มยีแนวทาง 2 รศูปแบบ ไดห้แกร 
1) การพกัฒนาเครสืนึ่องมสือแลห้วพกัฒนา SCORM Content จนครบทนุกกระบวนการ

โดยมยีหกัวใจหลกักคสือ การใชห้เทคโนโลยยี XML เปป็นตกัวกลาง (imsmanifest.xml) 
2) การนทา E–Learning Courseware ในการพกัฒนา การพกัฒนาเฉพาะ SCORM

Content โดยใชห้เครสืนึ่องมสือพกัฒนาเนสืซอหาทยีนึ่สนกับสนนุนมาตรฐาน SCORM เชรน LearnSquare
ระบบ OpenSource e-Learning ทยีนึ่เนคเทคสนกับสนนุนการพกัฒนาและเผยแพรร ตกัวอยรางของ
SCORM Content สามารถดาวนย์โหลดไดห้จาก

http://www.learnsquare.com 
http://www.adlnet.org/downloads
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_freesoftware/cgi/page.cgi?

g=Software/Courseware_Tools/index.shtml&d=
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
เนรืนื้อหา Content การออกแบบการสอน Instructional Design SCORM LMS Content
Analysis E–Learning Courseware LCMS Learning Objects Moodle Learnsquare

หมายเหตต:
1. โครงการฯ สล่งเสรคิมใหร้ผผร้พสัฒนาโครงการไดร้พสัฒนาและใชร้ซอฟตค์แวรค์ทมีลื่มมีลคิขสคิทธคิธ

ถผกตร้องตามกฎหมายในการพสัฒนาโปรแกรม ทสันื้งนมีนื้ โครงการทมีลื่พสัฒนาดร้วยซอฟตค์แวรค์ Open
Source จะไดร้รสับการพคิจารณาเปป็นกรณมีพคิเศษ กรณมีทมีลื่พสัฒนาดร้วยซอฟตค์แวรค์ทมีลื่มมีลคิขสคิทธคิธ จะตร้อง
มมีหลสักฐานยรืนยสันวล่า มมีลคิขสคิทธคิธถผกตร้องตามกฎหมาย

2. สอานสักงานกองทอุนสนสับสนอุนการสรร้างเสรคิมสอุขภาพ (สสส.) ใหร้การสนสับสนอุนการ
พสัฒนาโปรแกรมเพรืลื่อสรร้างเสรคิมสอุขภาวะองคค์รวม ทสันื้ง 4 มคิตคิ ครือ สอุขภาวะทางกาย สอุขภาวะทางจคิต
สอุขภาวะทางสสังคม และสอุขภาวะทางปปัญญา พสัฒนาขขนื้นเพรืลื่อสล่งเสรคิมใหร้เกคิดการดผแลสอุขภาพและ
สรร้างคล่านคิยมการสรร้างเสรคิมสอุขภาวะใหร้เกคิดขขนื้นในสสังคมไทย โดยการนอาเนรืนื้อหาทมีลื่พสัฒนาขขนื้นโดย
สอานสักงานกองทอุนการสรร้างเสรคิมสอุขภาพ (สสส.) ซขลื่งสามารถคร้นหาสรืลื่อความรผร้ไดร้ทมีลื่
http://info.thaihealth.or.th/ ไดร้แกล่ โปรแกรมการออกกอาลสังกาย การลดปปัจจสัยเสมียงตล่างๆ
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และการดผแลสอุขภาพเบรืนื้องตร้น เปป็นตร้น โปรแกรมจะตร้องมมีความถผกตร้องแมล่นยอาสผง และเชรืลื่อถรือไดร้
สามารถเขร้าถขงกลอุล่มเปป้าหมายไดร้งล่าย มมีความคคิดสรร้างสรรคค์

ตสัวอยล่างเชล่น โปรแกรมหรรือเกมสค์สล่งเสรคิมการออกกอาลสังกาย โปรแกรมสรร้างเสรคิมสอุข
ภาวะทางกายและจคิต โปรแกรมสล่งเสรคิมการสรร้างความตระหนสักเรรืลื่องโลกรร้อน เกมสค์สล่งเสรคิม
การขสับขมีลื่ปลอดภสัยหรรือลดออุบสัตคิเหตอุจราจร โปรแกรมสล่งเสรคิมการเลคิกเหลร้า/บอุหรมีลื่ โปรแกรมหรรือ
เกมสค์ใหร้ความรผร้พคิษภสัยบอุหรมีลื่/เหลร้า เปป็นตร้น

3. เยาวชนทมีลื่สนใจตล่อยอดผลงานของตนเองจนสามารถใชร้งานไดร้จรคิง สามารถเสนอ
ขอรสับทอุนสนสับสนอุนเพคิลื่มเตคิมเพรืลื่อใชร้ในการพสัฒนาผลงาน จาก “โครงการตล่อกลร้าใหร้เตคิบใหญล่”
สนสับสนอุนโดย มผลนคิธคิสยามกสัมมาจล โดยผลงานของเยาวชนทมีลื่รล่วมโครงการจะไดร้การ Coaching
แบบมรืออาชมีพจากหนล่วยงานทมีลื่ควลื่อาหวอดในสายงานทมีลื่ตล่อยอดทสันื้งดร้านทมีลื่เกมีลื่ยวขร้องกสับงานทาง
ดร้านเศรษฐกคิจ สสังคม วสัฒนธรรม คอุณภาพชมีวคิต คอุณภาพสคิลื่งแวดลร้อม และทรสัพยากรธรรมชาตคิ
พรร้อมโอกาสในการไดร้รสับการสนสับสนอุนใหร้เขร้ารล่วมการแขล่งขสันในเวทมีนานาชาตคิ ตคิดตามรายละเอมียด
และเงรืลื่อนไขการขอรสับทอุนเพคิลื่มเตคิมไดร้จาก เวว็บไซตค์ http://www.nectec.or.th/nsc/ หรรือ
facebook group: “NSC Thailand” http://www.facebook.com/groups/NSCThailand/

4. ผผร้พสัฒนาในโครงการการแขล่งขสันพสัฒนาโปรแกรมคอมพคิวเตอรค์แหล่งประเทศไทยทอุก
ประเภท สามารถนอา Application Program Interface (API) ของเนคเทค เชล่น ซอฟตค์แวรค์
สอาหรสับแปลภาษา ซอฟตค์แวรค์แปลงขร้อความเปป็นเสมียง (Text to Speech) ซอฟตค์แวรค์สรืบคร้นขร้อมผล
(Search Engine) ซอฟตค์แวรค์รผร้จอาตสัวอสักษรภาษาไทยดร้วยแสง (Thai OCR) พจนานอุกรม
Lexitron ระบบบารค์โคร้ด เปป็นตร้น มาใชร้ หรรือเรมียกใชร้บรคิการ API ทมีลื่ปรากฎบนเวว็บไซตค์
www.apidd.com เปป็นสล่วนหนขลื่งสล่วนใดในการพสัฒนางานของตนไดร้

5. การรสับสมสัคร ผผร้พสัฒนาจะตร้องสมสัครและกรอกขร้อมผลผล่านทางเวว็บไซตค์ของโครงการ
http://www.nectec.or.th/nsc/ , http://www.nscthailand.net หรรือ 
http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA
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กคคำหนดกคำรรบับสมบัคร
• สรงขห้อเสนอโครงการ กกันยายน – 31 ตนุลาคม 2557
• ประกาศผลขห้อเสนอโครงการ 14 พฤศจลิกายน 2557
  ทยีนึ่ผรานการพลิจารณา
• ระยะเวลาพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ พฤศจลิกายน 2557 – กนุมภาพกันธย์ 2558
• ททาสกัญญาและพลิธยีมอบทนุน พฤศจลิกายน 2557
• กทาหนดสรงมอบผลงาน 13 กนุมภาพกันธย์ 2558
• ประกาศผลโครงการทยีนึ่ผรานการพลิจารณาและ 27 กนุมภาพกันธย์ 2558
  โครงการทยีนึ่ผรานเขห้ารอบชลิงชนะเลลิศ
• การประกวดรอบชลิงชนะเลลิศ 18 – 20 มยีนาคม 2558

เงพินทตุนและรคำงวบัล
โครงการทยีนึ่ผรานการพลิจารณาจะไดห้รกับทนุนสนกับสนนุนรวมโครงการละ 12,000 บาท

โดยมยีรายละเอยียด ดกังนยีซ
1. ผรานการพลิจารณาในรอบขห้อเสนอโครงการ (รอบแรก) ไดห้รกับทนุนสนกับสนนุน

โครงการละ 3,000 บาท
2. ผรานการพลิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รอบสอง) ไดห้รกับทนุนสนกับสนนุน

โครงการละ 9,000 บาท (โดยทยีมผศูห้พกัฒนาไดห้รกับ 7,000 บาท และอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาไดห้รกับ
2,000 บาท)

สทาหรกับผลงานทยีนึ่ผรานการพลิจารณาเขห้าสศูรรอบชลิงชนะเลลิศ จะมยีเงลินรางวกัลพรห้อมโลร
เกยียรตลิยศ ดกังนยีซ

รางวขัลททที่ 1 60,000 บาท และถห้วยพระราชทานจากสมเดล็จพระเทพรกัตน
ราชสนุดาฯ สยามบรมราชกนุมารยี (เฉพาะประเภทนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษา)

รางวขัลททที่ 2 40,000 บาท
รางวขัลททที่ 3 20,000 บาท
รางวขัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวกัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวขัลพพิเศษ บรลิษกัท ไมโครซอฟทย์ (ประเทศไทย) จทากกัด ในการไปทกัศนศนกษา

ในตรางประเทศ
เงลินรางวกัลทนุกประเภท จะแบรงเปป็น 2 สรวน โดยมอบใหห้ทยีมผศูห้พกัฒนา จทานวน 80% และ

อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา 20%
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สถาบกันการศนกษาทยีนึ่ไดห้รกับรางวกัลทยีนึ่ 1, 2 และ 3 ในแตรละประเภท จะไดห้รกับโลรรางวกัล
เกยียรตลิยศจากเนคเทค

ผลงานชนะเลลิศและรองชนะเลลิศของนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษา ทนุกประเภทจากการ
แขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย ครกัซงทยีนึ่ 17 (NSC 2015) จะไดห้รกับสลิทธลิธิ์เขห้าสศูร
รอบสนุดทห้ายของการแขรงขกันรางวกัลเจห้าฟป้าไอทยี รกัตนราชสนุดา สารสนเทศ ครกัซงทยีนึ่ 10 จกัดโดย มศูลนลิธลิ
วลิจกัยเทคโนโลยยีสารสนเทศ

ประโยชนร์ทรีที่ไดข้รบับจคำกกคำรเขข้คำรข่วมโครงกคำร
นกักเรยียนระดกับมกัธยมศนกษาทยีนึ่เขห้ารรวม โครงการ NSC หรสือ YSC และมยีคนุณสมบกัตลิตาม

เกณฑย์ทยีนึ่มหาวลิทยาลกัยกทาหนด มยีสลิทธลิธิ์ไดห้รกับโควตาเขห้าศนกษาตรอในระดกับอนุดมศนกษาใน
มหาวลิทยาลกัยดกังตรอไปนยีซ มหาวลิทยาลกัยเชยียงใหมร มหาวลิทยาลกัยขอนแกรน มหาวลิทยาลกัยสงขลา-
นครลินทรย์ มหาวลิทยาลกัยบศูรพา มหาวลิทยาลกัยศลิลปากร มหาวลิทยาลกัยเทคโนโลยยีสนุรนารยี
มหาวลิทยาลกัยอนุบลราชธานยี และมหาวลิทยาลกัยวลกัยลกักษณย์

ทกัซงนยีซ สถานศนกษาบางแหรงมยีการพลิจารณาใหห้ทนุนการศนกษาเพลินึ่มเตลิม สทาหรกับผศูห้พกัฒนา
ทยีนึ่ไดห้รกับรางวกัลในการประกวดรอบชลิงชนะเลลิศ เชรน มหาวลิทยาลกัยสงขลานครลินทรย์ สถาบกัน
เทคโนโลยยีนานาชาตลิสลิรลินธร มหาวลิทยาลกัยธรรมศาสตรย์ เปป็นตห้น

รายละเอยียดตลิดตรอไดห้ทยีนึ่ ศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาค ณ มหาวลิทยาลกัยดกังกลราว หรสือ
ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ

เกณฑร์กคำรพพิจคำรณคำประกวดตบัดสพินโครงกคำร

รอบคบัดเลลือกขข้อเสนอโครงกคำร
คกัดเลสือกผลงานจากขห้อเสนอโครงการทยีนึ่สรงเขห้ามา โดยกทาหนดประเดล็นพลิจารณาไวห้

5 ดห้าน เพสืนึ่อเปป็นแนวทางใหห้คณะกรรมการใชห้สทาหรกับการพลิจารณาขห้อเสนอโครงการ โดย
แตรละกลนุรม เกณฑย์และนซทาหนกักของการใหห้คะแนนตรางกกันตามตารางทยีนึ่กทาหนด เพสืนึ่อความ
เหมาะสมในการตกัดสลินในแตรละประเภท โดยการพลิจารณาขห้อเสนอโครงการจะพลิจารณา
จากหลกักเกณฑย์ดห้านตรางๆ ดกังนยีซ

1. ดตานความสมบศูรณร์ของขตอเสนอโครงการ ขห้อเสนอโครงการมยีรศูปแบบและ
หกัวขห้อครบถห้วน สามารถสสืนึ่อสารใหห้ผศูห้อรานเขห้าใจไดห้ ใชห้ภาษาไดห้ถศูกตห้อง มยีภาพ ตาราง หรสือ
ตกัวอยรางประกอบททาใหห้สสืนึ่อไดห้ชกัดเจน
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2. ดตานความยากงข่ายในการพขัฒนา เทคนลิคทยีนึ่ใชห้มยีความซกับซห้อน หรสือ ขกัซนสศูง
เทคโนโลยยีใหมรและมยีประสลิทธลิภาพ มยีคนุณคราในเชลิงงานพกัฒนาหรสือการวลิจกัย หรสือใชห้เทคนลิค
ทยีนึ่ไมรซกับซห้อนมาก แตรถรายทอดไดห้นราสนใจ โครงการทยีนึ่พกัฒนาดห้วยซอฟตย์แวรย์โอเพนซอรย์ส
(Open Source) จะไดห้รกับการพลิจารณาเปป็นกรณยีพลิเศษ

3. ดตานความคพิดสรตางสรรคร์ เปป็นหกัวขห้อทยีนึ่นราสนใจ แปลก ใหมร ยกังไมรมยีผศูห้พกัฒนา
หรสือ คลิดคห้นมากรอน หรสือ มยีผศูห้พกัฒนามาแลห้ว แตรนทาเสนอหรสือพกัฒนาในแนวทางทยีนึ่แตกตราง
ออกไป

4. ดตานประโยชนร์ใชตงาน สามารถนทาไปใชห้งานไดห้จรลิง มยีผลกระทบตรอเศรษฐกลิจ
และสกังคมในวงกวห้าง สามารถนทาไปผลลิตในเชลิงพาณลิชยย์ไดห้ สามารถนทาไปพกัฒนาตรอยอดไดห้

5. ดตานความนข่าจะพขัฒนาโครงการไดตเสรล็จตามกสาหนด ขอบเขตงานสามารถ
พกัฒนาไดห้เสรล็จภายในระยะเวลาทยีนึ่กทาหนด 3 เดสือน สทาหรกับงานใหมร หรสืองานทยีนึ่พกัฒนา
ตรอ ยอดจากงานเดลิมกล็ตาม
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รอบกคำรสข่งผลงคำน

เนคเทค พลิจารณาจากผลงานและรายงานฉบกับสมบศูรณย์ทยีนึ่ผศูห้พกัฒนาจกัดสรงและตรวจ
สอบความครบถห้วนของผลงานทยีนึ่ผศูห้พกัฒนาสรงมอบ โดยพลิจารณาจาก

1. ในการนทาเสนอผลงานและสาธลิตซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่พกัฒนาขนซน ผศูห้พกัฒนาตห้องมานทา
เสนอผลงานดห้วยตนเอง

2. สลินึ่งทยีนึ่ตห้องสรงมอบครบตามทยีนึ่เนคเทคกทาหนด คสือ รายงานฉบกับสมบศูรณย์ คศูรมสือการ
ตลิดตกัซงและคศูรมสือการใชห้งาน จทานวน 1 ชนุด และ CD-ROM จทานวน 1 ชนุด บรรจนุ
ขห้อมศูลดกังนยีซ ซอรย์สโคห้ด ชนุดโปรแกรมสทาหรกับตลิดตกัซง  (Setup Program)
Software Libraries และ/หรสือ Tools ไฟลย์เอกสารรายงาน และขห้อตกลงใน
การใชห้ซอฟตย์แวรย์ (Disclaimer) คะแนนสรวนนยีซกทาหนด ไวห้ไมรเกลิน 25%

3. ผลการทดลองใชห้งานจรลิง เนคเทคจะมยีคณะททางานตรวจสอบผลงาน โดย
ทดลองตลิดตกัซงและทดลองใชห้งานจรลิงตามคศูรมสือ จนุดเดรนและจนุดดห้อยของแตรละผล
งาน รวมทกัซงขห้อเสนอแนะผลงานจะถศูกใหห้คะแนนโดยคณะผศูห้ตรวจ กทาหนดไวห้ไมร
เกลิน 75% ของคะแนนรวม

กคำรกคคำหนดคะแนนของแตข่ละประเดด็น

เนคเทคไดห้กทาหนดหลกักเกณฑย์การใหห้คะแนนเปป็นมาตรฐานรรวมกกัน ดกังนยีซ
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กคำรประกวดแขข่งขบันรอบชพิงชนะเลพิศ

เนคเทคไดห้กทาหนดหลกักเกณฑย์ ประเดล็นการใหห้คะแนน การรวมคะแนน และวลิธยีการ
ในการตกัดสลินใหห้คณะกรรมการแตรละชนุดสามารถกทาหนดเปป็นเกณฑย์รรวมกกันกรอนการพลิจารณา
ตกัดสลิน หากผลคะแนนไมรสามารถตกัดสลินไดห้ การชยีซขาดใหห้สลิทธลิธิ์เปป็นของคณะกรรมการ

กคำรใหข้คะแนน

การใหห้คะแนนสทาหรกับโครงการในแตรละประเภททยีนึ่ผรานเขห้าสศูรรอบชลิงชนะเลลิศนกัซน
พลิจารณาจากประเดล็นตรางๆ ทกัซงสลิซน 5 ประเดล็นหลกัก กลราวคสือ 

• Look and Feel เชรน
   - ความสวยงาม ความนราสนใจของโปรแกรม
   - การใชห้งานงรายและสะดวก
   - ความถศูกตห้อง ครบถห้วนในเนสืซอหาทยีนึ่นทาเสนอ
• Technique เชรน
   - ความยากงรายของโปรแกรม (Programming Technique)
   - คนุณคราในเชลิงงานพกัฒนา หรสือการวลิจกัย
   - ความกห้าวหนห้าในดห้านเทคโนโลยยี
   - ความถศูกตห้องและประสลิทธลิภาพของโปรแกรม
   - การพกัฒนาดห้วยซอฟตย์แวรย์โอเพนซอรย์ส (Open Source)
• Creativity
   - ความคลิดสรห้างสรรคย์
• Economic & Social Impact เชรน
   - ประโยชนย์และคนุณคราทางเศรษฐกลิจ
   - ประโยชนย์และคนุณคราทางสกังคม
   - ศกักยภาพในการนทาไปผลลิตเชลิงพาณลิชยย์ หรสือ พกัฒนาตรอยอด
• Presentation เชรน
   - การแสดงผลงาน (โปสเตอรย์, บศูธ) และการนทาเสนอผลงานตรอคณะกรรมการ
   - ความสนุภาพและการแตรงตกัว
   - เอกสารเผยแพรรผลงาน เปป็นตห้น
การคลิดคะแนนรวม : คะแนนรวมทกัซงสลิซนของทนุกๆ ประเดล็นหลกัก เทรากกับ 100 คะแนนเตล็ม

กคำรกคคำหนดคะแนนของแตข่ละประเดด็น
เนคเทคไดห้กทาหนดหลกักเกณฑย์การใหห้คะแนนเปป็นมาตรฐานรรวมกกัน ดกังนยีซ
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หลบักเกณฑร์ในกคำรตบัดสพินรอบชพิงชนะเลพิศ
สทาหรกับโครงการทยีนึ่จะไดห้รกับรางวกัลตรางๆ ของการแขรงขกันในแตรละประเภทนกัซน ควร

จะสอดคลห้องกกับเกณฑย์ตรางๆ ในเบสืซองตห้น ดกังตรอไปนยีซ
รางวขัลททที่ 1 ตห้องไดห้รกับคะแนนสศูงสนุด และไดห้รกับคะแนนเฉลยีนึ่ย มากกวราหรสือเทรากกับ

   80 คะแนน 1 รางวกัล
รางวกัลอสืนึ่นๆ จะททาการพลิจารณาจากคะแนนทยีนึ่ไดห้ตามลทาดกับ โดยสอดคลห้องกกับ
หลกักเกณฑย์ ดกังตรอไปนยีซ
รางวขัลททที่ 2 ตห้องไดห้รกับคะแนนเฉลยีนึ่ย มากกวราหรสือเทรากกับ 75 คะแนน 1 รางวกัล
รางวขัลททที่ 3 ตห้องไดห้รกับคะแนนเฉลยีนึ่ย มากกวราหรสือเทรากกับ 70 คะแนน 1 รางวกัล
รางวขัลชมเชย 2 รางวกัล

หมคำยเหตต:
1. ในกรณมีทมีลื่โครงการทมีลื่ไดร้รสับคะแนนสผงสอุด มมีคะแนนเฉลมีลื่ยนร้อยกวล่า 80 คะแนน
   จะถรือวล่า ไมล่มมีรางวสัลทมีลื่ 1 สอาหรสับโครงการในประเภทนสันื้นๆ
2. ในการตสัดสคิน กรณมีทมีลื่มมีปปัญหา จะถรือคอาตสัดสคินของคณะกรรมการเปป็นการชมีนื้ขาด

คตุณสมบบัตพิของผรูข้เขข้คำรข่วมโครงกคำร

• เปป็นนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษา ทยีนึ่กทาลกังศนกษาอยศูรในสถาบกันการศนกษาตรางๆ ในภาครกัฐ
และเอกชนโดยไมรจทากกัดชกัซนปปี

• มยีอาจารยย์และหกัวหนห้าสถาบกันการศนกษาใหห้การรกับรองวราเปป็นนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษา
ทยีนึ่กทาลกังศนกษาอยศูรในสถาบกันนกัซนๆ จรลิง

• มยีความสามารถในการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์คอมพลิวเตอรย์เพสืนึ่อประยนุกตย์ใชห้งานดห้านตรางๆ
ในลกักษณะทยีนึ่มยีความคลิดรลิเรลินึ่มเปป็นของตนเอง

• สทาหรกับประเภทสสืนึ่อบทเรยียนสทาหรกับระบบการเรยียนรศูห้ออนไลนย์ ผศูห้เขห้ารรวมประกวดตห้อง
เปป็นครศูหรสืออาจารยย์ในสถาบกันการศนกษาและหกัวหนห้าสถาบกันการศนกษาใหห้การรกับรอง
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เงลืที่อนไขในกคำรเขข้คำรข่วมโครงกคำร
• ผศูห้เสนอโครงการมยีสลิทธลิธิ์เสนอเพยียงคนละ 1 โครงการ และสรงไดห้ 1 ประเภท โครงการ

หนนนึ่งมยีทยีมพกัฒนาไดห้ไมรเกลิน 3 คน โดยมยีอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาลงนามรกับรอง
• ระยะเวลาในการดทาเนลินโครงการประมาณ 3 เดสือน ผศูห้เสนอโครงการทยีนึ่ไดห้รกับทนุน

สนกับสนนุนจากเนคเทค ตห้องสรงผลงานตามเวลาทยีนึ่ระบนุ
• ทนุกโครงการตห้องดทาเนลินการจกัดททาขห้อตกลงการรกับทนุนใหห้แลห้วเสรล็จภายในระยะเวลา

ทยีนึ่กทาหนด (ประมาณเดสือนพฤศจลิกายน)
• ทรกัพยย์สลินทางปปัญญาของผลงานทยีนึ่เกลิดขนซนเปป็นของผศูห้พกัฒนา ทกัซงนยีซ เนคเทคสามารถ

นทาผลงานไปเผยแพรรตรอสาธารณชน หรสือโฆษณาประชาสกัมพกันธย์ เพสืนึ่อการศนกษา วลิจกัย
ตลิชม วลิจารณย์ หรสือแนะนทาผลงานไดห้

• ในการเผยแพรรประชาสกัมพกันธย์ขห้อมศูลขราวสารเกยีนึ่ยวกกับการพกัฒนาโครงการ ผศูห้พกัฒนา
จะตห้องระบนุขห้อความหรสือแจห้งใหห้สาธารณชนทราบวรา ไดห้รกับทนุนสนกับสนนุนจากเนคเทค

• หากผศูห้รกับทนุนไมรสามารถพกัฒนาผลงานไดห้ตามทยีนึ่เสนอ จะตห้องมยีหนกังสสือเปป็นลายลกักษณย์
อกักษรเพสืนึ่อขอยกเลลิกและสรงคสืนเงลินทนุนใหห้แกรเนคเทค

• ผลงานทยีนึ่ผรานการตรวจรกับจะไดห้รกับคกัดเลสือกตามเกณฑย์ทยีนึ่กทาหนด โดยจะคกัดเลสือก
ผลงานทยีนึ่ยอดเยยีนึ่ยมเขห้าสศูรการแขรงขกันรอบสนุดทห้าย เพสืนึ่อชลิงชนะเลลิศและรกับเงลินรางวกัล
แตรละประเภท โดยมยีคณะกรรมการผศูห้เชยีนึ่ยวชาญเปป็นผศูห้ตกัดสลิน

• ผศูห้พกัฒนาตห้องตลิดตามขห้อมศูลขราวสารทยีนึ่ทางเนคเทค หรสือ ศศูนยย์ประสานงาน ประกาศ
เปป็นระยะๆ ผรานทางเวล็บไซตย์ อยีเมลย์ หรสือ จดหมาย ตลอดจนใหห้ความรรวมมสือในการ
แจห้งปรกับปรนุงขห้อมศูลของผศูห้พกัฒนา หากมยีการเปลยีนึ่ยนแปลงจากขห้อเสนอโครงการแกร
เนคเทค และศศูนยย์ประสานงาน เปป็นลายลกักษณย์อกักษรทนุกครกัซง เพสืนึ่อผลประโยชนย์ของ
ผศูห้พกัฒนาเอง

• การรกับเงลินทนุนสนกับสนนุน สามารถตลิดตรอขอรกับเงลินทนุนสนกับสนนุนทกัซง 2 งวด และเงลิน
สนกับสนนุนการประกวดรอบชลิงชนะเลลิศไดห้จากศศูนยย์ประสานงานโครงการทยีนึ่สกังกกัด

• การรกับเงลินรางวกัลในรอบชลิงชนะเลลิศ สามารถตลิดตรอขอรกับเงลินรางวกัลไดห้ทยีนึ่ เนคเทค
เทรานกัซน
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กคำรสข่งขข้อเสนอโครงกคำร
1. ผศูห้สรงขห้อเสนอโครงการ ตห้องลงทะเบยียนผรานระบบออนไลนย์ “GENA” (Genius-

Aided System for NSC) เพสืนึ่อรกับรหกัสโครงการ และอกัพโหลดขห้อเสนอโครงการทยีนึ่
http://www.nectec.or.th/nsc/, http://www.nscthailand.net หรสือ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

2. สรงขห้อเสนอโครงการจทานวน 1 ชนุด โดยตห้องระบนุรหกัสโครงการ พรห้อมลายเซล็น
และสทาเนาบกัตรประจทาตกัวครบถห้วน ไดห้ทยีนึ่ ศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาคของโครงการในภศูมลิภาค
ทยีนึ่สกังกกัดดห้วยตนเอง หรสือทางไปรษณยียย์ ภายในระยะเวลาทยีนึ่ทางโครงการ NSC กทาหนด

รคำยละเอรียดกคำรเขรียนขข้อเสนอโครงกคำร
      1. ปก ตามตกัวอยราง ซนนึ่งระบนุรายละเอยียดตรางๆ ภายใน 1 หนห้ากระดาษเทรานกัซน ดกังนยีซ

    • ชสืนึ่อโครงการ ทกัซงภาษาไทย และภาษาอกังกฤษ
    • ทยีมพกัฒนาโครงการ ระบนุหกัวหนห้าโครงการ และผศูห้รรวมพกัฒนา 
    • อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาโครงการ และขห้อความรกับรองจากอาจารยย์
    • หกัวหนห้าสถาบกัน (อธลิการบดยี/คณบดยี/หกัวหนห้าภาควลิชา/ผศูห้อทานวยการ/อาจารยย์ใหญร
      หรสือเทยียบเทรา/หกัวหนห้าหมวด) และขห้อความรกับรองจากหกัวหนห้าสถาบกัน

      2. สาระสทาคกัญของโครงการ คทาสทาคกัญ (Key Words)
      3. หลกักการและเหตนุผล
      4. วกัตถนุประสงคย์
      5. ปปัญหาหรสือประโยชนย์ทยีนึ่เปป็นเหตนุผลใหห้ควรพกัฒนาโปรแกรม
      6. เปป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
      7. รายละเอยียดของการพกัฒนา

7.1 เนสืซอเรสืนึ่องยรอ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจทาลอง หรสือ ทฤษฎยีทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง
ตกัวอยรางโปรแกรม หรสือ ผลงานทยีนึ่สสืนึ่อใหห้เหล็นผลงานทยีนึ่จะพกัฒนาขนซน

7.2 เทคนลิคหรสือเทคโนโลยยีทยีนึ่ใชห้ เชรน เทคโนโลยยีดห้านปปัญญาประดลิษฐย์ Algorithms
ทยีนึ่ใชห้โครงสรห้างขห้อมศูล เปป็นตห้น โดยผศูห้พกัฒนาตห้องใหห้รายละเอยียดทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง
ประกอบดห้วย

7.3 เครสืนึ่องมสือทยีนึ่ใชห้ในการพกัฒนา ไดห้แกร ภาษาทยีนึ่ใชห้เขยียน Tools อสืนึ่นๆ ทยีนึ่ใชห้ชรวยใน
การพกัฒนาโปรแกรม และอสืนึ่นๆ
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7.4 รายละเอยียดโปรแกรมทยีนึ่จะพกัฒนา (Software Specification) ไดห้แกร
      • Input/Output Specification
      • Functional Specification
      • โครงสรห้างของซอฟตย์แวรย์ (Design)
      • อสืนึ่นๆ
7.5  ขอบเขตและขห้อจทากกัดของโปรแกรมทยีนึ่พกัฒนา

      8. บรรณานนุกรม (Bibliography) ระบนุแหลรงอห้างอลิงอยรางนห้อย 3 แหรง เชรน จากหนกังสสือ
บทความ วารสารทางวลิชาการ หรสือ อลินเทอรย์เนล็ต เปป็นตห้น
      9. ประวกัตลิและผลงานวลิจกัยดยีเดรนของผศูห้พกัฒนา ดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี
      10. สทาเนาบกัตรประจทาตกัวของผศูห้พกัฒนาและอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา พรห้อมลงลายมสือชสืนึ่อ
สทาเนาถศูกตห้อง กรณยีทยีนึ่ผศูห้พกัฒนาไมรมยีบกัตรประชาชน ใหห้แนบสทาเนาทะเบยียนบห้าน หรสือ หนกังสสือ
รกับรองจากสถาบกันการศนกษา
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แบบฟอรย์มหนห้าปกขห้อเสนอโครงการ
รหกัสโครงการ ...........

ขห้อเสนอโครงการ
การแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย

ชสืนึ่อโครงการ (ภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ภาษาอกังกฤษ).........................................................................................................................

ประเภทโปรแกรมทยีนึ่เสนอ โปรแกรม................................................……………..................................................................
ทยีมพกัฒนา
หกัวหนห้าโครงการ

1. ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
    วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา........................................
    ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน..............................................................……..................................…
    สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.................................................................…..................................................
    โทรศกัพทย์..................มสือถสือ................โทรสาร....................e-mail......................................

ลงชสืนึ่อ.....................................................
ผศูห้รรวมโครงการ 

1. ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
    วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา........................................
    ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน..............................................................……..................................…
    สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.................................................................…..................................................
    โทรศกัพทย์..................มสือถสือ................โทรสาร....................e-mail......................................

ลงชสืนึ่อ.....................................................
ผศูห้รรวมโครงการ 

1. ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
    วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา........................................
    ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน..............................................................……..................................…
    สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.................................................................…..................................................
    โทรศกัพทย์..................มสือถสือ................โทรสาร....................e-mail......................................

ลงชสืนึ่อ.....................................................
อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาโครงการ

    ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.)......................................……..............................................….
    สกังกกัด/สถาบกัน.............................................................….....................................................
    สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.....................................................….......................................…....................
    โทรศกัพทย์..................มสือถสือ.................โทรสาร....................e-mail.....................................

คทารกับรอง “โครงการนยีซเปป็นความคลิดรลิเรลินึ่มของนกักพกัฒนาโครงการและไมรไดห้ลอกเลยียนแบบมาจากผศูห้อสืนึ่นผศูห้ใด ขห้าพเจห้าขอรกับ
รองวราจะใหห้คทาแนะนทาและ สนกับสนนุนใหห้นกัก พกัฒนาในความดศูแลของขห้าพเจห้าดทาเนลินการศนกษา/วลิจกัย/พกัฒนาตามหกัวขห้อทยีนึ่
เสนอและจะททาหนห้าทยีนึ่ประเมลินผลงานดกังกลราวใหห้กกับโครงการฯ ดห้วย”

ลงชสืนึ่อ.....................................................
หกัวหนห้าสถาบกัน (อธลิการบดยี/คณบดยี/หกัวหนห้าภาควลิชา/ผศูห้อทานวยการ/อาจารยย์ใหญร/หกัวหนห้าหมวด)

    ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.)......................................……..............................................….
    สกังกกัด/สถาบกัน.............................................................….....................................................
    สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.....................................................….......................................…....................
    โทรศกัพทย์..................มสือถสือ.................โทรสาร....................e-mail.....................................

คทารกับรอง “ขห้าพเจห้าขอรกับรองวราผศูห้พกัฒนามยีสลิทธลิธิ์ขอรกับทนุนสนกับสนนุนตามเงสืนึ่อนไขทยีนึ่โครงการฯกทาหนดและอนนุญาตใหห้ดทาเนลิน
การศนกษา/วลิจกัย/พกัฒนาตามหกัวขห้อทยีนึ่ไดห้เสนอ มานยีซในสถาบกันไดห้ภายใตห้การบกังคกับบกัญชาของขห้าพเจห้า”

ลงชสืนึ่อ.....................................................
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ขบัขั้นตอนกคำรลงทะเบรียนเขข้คำรข่วมโครงกคำร
1. ลงทะเบยียนในระบบออนไลนย์ GENA โดยเลสือก “ลงทะเบยียนใหมร” เพสืนึ่อกรอกขห้อมศูล

การสมกัครเขห้าแขรงขกันทยีนึ่ http://www.nectec.or.th/nsc/ , http://www.nscthailand.net หรสือ
http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA โดยตห้องกรอกขห้อมศูล Email address ทยีนึ่อยศูร และเบอรย์
โทรศกัพทย์ตลิดตรอทยีนึ่มยีอยศูรจรลิง เพสืนึ่อใหห้ระบบสรงขห้อมศูลเพสืนึ่อยสืนยกันการลงทะเบยียน

2. ระบบจะสรงอยีเมลย์ไปยกังหกัวหนห้าโครงการ เพสืนึ่อแจห้งใหห้หกัวหนห้าโครงการยสืนยกันการลง
ทะเบยียน ทกัซงนยีซ หากไมรยสืนยกันการลงทะเบยียน (Confirmation) ถสือวราการลงทะเบยียนยกังไมรเสรล็จสลิซน
และขห้อมศูลในการลงทะเบยียนนกัซน จะถศูกลบทลิซงภายใน 48 ชกันึ่วโมง

3. หลกังจากยสืนยกันการลงทะเบยียนแลห้ว จะไดห้รกับ 1) รหกัสโครงการ และ 2) รหกัสผราน
เพสืนึ่อใชห้เขห้าระบบออนไลนย์ GENA

4. เขห้าสศูรระบบโดยใชห้ รหกัสโครงการ และรหกัสผรานทยีนึ่ไดห้รกับ เพสืนึ่ออกัพโหลดขห้อเสนอ
โครงการทกัซง 2 รศูปแบบ คสือ ไฟลย์ PDF และ ไฟลย์ plain text (text file) ตามขกัซนตอนในระบบ

5. พลิมพย์แบบฟอรย์มหนห้าปกขห้อเสนอโครงการจากในระบบ และลงนามใหห้ครบถห้วน
เพสืนึ่อประกอบเปป็นหนห้าปกขห้อเสนอโครงการ โดยจกัดหนห้ากระดาษในการพลิมพย์ภายใน 1 หนห้า
กระดาษ A4

6. แนบสทาเนาบกัตรประจทาตกัวประชาชนพรห้อมลงนามใหห้ครบถห้วน ภายในเลรมขห้อ
เสนอโครงการ

7. สรงขห้อเสนอโครงการ (ตห้นฉบกับ) จทานวน 1 ชนุด ทางไปรษณยียย์ หรสือสรงดห้วยตนเองไป
ยกังศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาคทยีนึ่ทรานสกังกกัด

8. เสรล็จสลิซนขกัซนตอนการลงทะเบยียนเขห้ารรวมโครงการ

หมคำยเหตต:
1. ควรเตรมียมขร้อมผลสล่วนตสัว สอาเนาบสัตร ทมีลื่อยผล่ อมีเมลค์ ของทมีมผผร้พสัฒนาและอาจารยค์

ทมีลื่ปรขกษา และผผร้บรคิหารสถาบสันการศขกษา หรรือตสัวแทน ใหร้พรร้อมกล่อนทอาการลงทะเบมียน
2. การอสัพโหลดขร้อเสนอโครงการ ตร้องทอาการอสัพโหลด 2 รผปแบบ ครือ ไฟลค์ PDF

(ใชร้การแปลงไฟลค์จากโปรแกรม หร้ามใชร้วคิธมีการสแกน) และ ไฟลค์ plain text (text file)
3. โปรดระวสังการอสัพโหลดซนื้อา เพราะระบบจะบสันทขกขร้อมผลเฉพาะไฟลค์ลล่าสอุดเทล่านสันื้น
4. โปรดตรวจสอบรายชรืลื่อจสังหวสัดของแตล่ละศผนยค์ภผมคิภาคจากคผล่มรือการแขล่งขสัน หรรือ

จากการลงทะเบมียนในระบบ
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กคำรสข่งผลงคำนและรคำยงคำนฉบบับสมบรูรณร์
ผศูห้รกับทนุนสนกับสนนุนในโครงการ NSC ตห้องดทาเนลินโครงการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ใหห้แลห้ว

เสรล็จในระยะเวลาทยีนึ่กทาหนด นกับตกัซงแตรวกันทยีนึ่ไดห้รกับอนนุมกัตลิ และตห้องสรงผลงานดห้วยตนเองหรสือ
ทางไปรษณยียย์ไดห้ทยีนึ่ศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาคของโครงการในภศูมลิภาคทยีนึ่สกังกกัด โดยมยีราย
ละเอยียดดกังนยีซ
1. รายงานฉบขับสมบศูรณร์ จสานวน 1 ชนุด ประกอบดห้วยเนสืซอหาดกังนยีซ

• การเขยียนรายงานฉบกับสมบศูรณย์ คศูรมสือการตลิดตกัซง และคศูรมสือการใชห้งาน ใหห้ใชห้
โปรแกรม OpenOffice Writer หรสือ Microsoft Word ภาษาไทย 97 (เปป็น
อยรางตนึ่ทา) โดยใชห้ฟอนตย์แหรงชาตลิ TH SarabunPSK (สามารถดาวนย์โหลดไดห้จาก
http://www.sipa.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=78)
ตกัวอกักษรขนาด 16 กทาหนดขอบดห้านซห้าย ดห้านขวา บน และลราง 1 นลิซว พรห้อม
ระบนุเลขหนห้า พลิมพย์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เขห้าเลรมรายงานใหห้
เรยียบรห้อยพรห้อมปกหนห้าและปกหลกัง

• หนห้าปก (Cover) ตามแบบทยีนึ่กทาหนด (รศูปแบบตามตกัวอยราง) 
• กลิตตลิกรรมประกาศ (Acknowledgment) ระบนุขห้อความการไดห้รกับทนุนอนุดหนนุน

โครงการการแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย ครกัซงทยีนึ่ 17
จากศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ สทานกักงานพกัฒนา
วลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีแหรงชาตลิ พรห้อมระบนุชสืนึ่อโครงการทยีนึ่ไดห้รกับทนุนไวห้ดห้วย

• เนสืซอหาของรายงาน ประกอบดห้วย
1. บทคกัดยรอ (ภาษาไทย และภาษาอกังกฤษ) คทาสทาคกัญ (Key Words)
2. บทนทา (แนวคลิด ความสทาคกัญ และความเปป็นมาของโครงการ)
3. สารบกัญ
4. วกัตถนุประสงคย์และเปป้าหมาย
5. รายละเอยียดของการพกัฒนา

5.1 เนสืซอเรสืนึ่องยรอ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจทาลอง หรสือ ทฤษฎยี
ทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง ตกัวอยรางโปรแกรม หรสือ ผลงานทยีนึ่สสืนึ่อใหห้เหล็นผลงานทยีนึ่พกัฒนาขนซน
5.2 ทฤษฎยีหลกักการและเทคนลิคหรสือเทคโนโลยยีทยีนึ่ใชห้ เชรน เทคโนโลยยีดห้าน
ปปัญญาประดลิษฐย์ Algorithms ทยีนึ่ใชห้ โครงสรห้างขห้อมศูล เปป็นตห้น โดยผศูห้พกัฒนา
ตห้องใหห้รายละเอยียดทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องประกอบดห้วย
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5.3 เครสืนึ่องมสือทยีนึ่ใชห้ในการพกัฒนา ไดห้แกร  ภาษาทยีนึ่ใชห้เขยียน Tools อสืนึ่นๆ ทยีนึ่ใชห้
ชรวยในการพกัฒนาโปรแกรม และอสืนึ่นๆ
5.4 รายละเอยียดโปรแกรมทยีนึ่ไดห้พกัฒนาในเชลิงเทคนลิค (Software 
Specification) ไดห้แกร

• Input/Output Specification
• Functional Specification 
• โครงสรห้างของซอฟตย์แวรย์ (Design)
• อสืนึ่นๆ
• ผศูห้พกัฒนาตห้องชยีซแจงสรวนสทาคกัญทยีนึ่ทยีมงาน/ผศูห้พกัฒนาไดห้พกัฒนาขนซนเอง
รวมทกัซงตห้องระบนุแหลรงทยีนึ่มาของโปรแกรม หรสือ Source Code อสืนึ่น
ทยีนึ่มาประกอบในโปรแกรมไวห้ดห้วย โดยมลิตห้องจกัดพลิมพย์ Source Code
แนบมา

5.5 ขอบเขตและขห้อจทากกัดของโปรแกรมทยีนึ่พกัฒนา
5.6 คนุณลกักษณะของอนุปกรณย์ทยีนึ่ใชห้กกับโปรแกรม (ถห้ามยี)

6. กลนุรมผศูห้ใชห้โปรแกรม
7. ผลของการทดสอบโปรแกรม
8. ปปัญหาและอนุปสรรค
9. แนวทางในการพกัฒนาและประยนุกตย์ใชห้รรวมกกับงานอสืนึ่นๆ ในขกัซนตรอไป
10. ขห้อสรนุปและขห้อเสนอแนะ
11. เอกสารอห้างอลิง (Reference)
12. สถานทยีนึ่ตลิดตรอของผศูห้พกัฒนาและอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา โทรศกัพทย์ มสือถสือ โทรสาร E-mail
13. ภาคผนวก (Appendix)

▪ คศูรมสือการตลิดตกัซงอยรางละเอยียด
▪ คศูรมสือการใชห้งานอยรางละเอยียด
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2. CD-ROM จสานวน 1 ชนุด พรตอมกลข่องใสข่ CD บรรจนุขห้อมศูลและจกัดหมวดหมศูร (Directory)
เปป็น 4 หมวด ดกังนยีซ

◦ Source Code : ซอรย์สโคห้ด
◦ Setup Program : ชนุดโปรแกรมสทาหรกับตลิดตกัซงทยีนึ่สมบศูรณย์และใชห้งานไดห้
◦ Tools : ระบนุ Software Libraries และ/หรสือ Tools อสืนึ่นๆ ทยีนึ่นทามาใชห้เปป็น

สรวนประกอบสทาคกัญในการพกัฒนาและตลิดตกัซง
◦ Document : ไฟลย์เอกสารรายงาน จกัดททาใน 2 รศูปแบบ คสือ 1. Pdf และ 

2. OpenOffice Writer หรสือ Microsoft Word ประกอบดห้วย
▪ ไฟลย์ขห้อเสนอโครงการ
▪ ไฟลย์รายงานฉบกับสมบศูรณย์
▪ ไฟลย์คศูรมสือการตลิดตกัซง
▪ ไฟลย์คศูรมสือการใชห้งาน
▪ ขห้อตกลงในการใชห้ซอฟตย์แวรย์ (Disclaimer)
▪ รศูปภาพแสดงตกัวอยรางโปรแกรม (Screen captured) ขนาด 

1024x768 พลิกเซล อยรางนห้อย 4 ภาพ
▪ ไฟลย์ตห้นฉบกับโปสเตอรย์ หรสือ แผรนพกับ สทาหรกับการเผยแพรร (ถห้ามยี)



41
การแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย             

หนข้คำปกรคำยงคำนฉบบับสมบรูรณร์

รหกัสโครงการ...............    

(ชสืนึ่อโครงการ)
(ประเภทโครงการ)

รายงานฉบกับสมบศูรณย์
เสนอตรอ

ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ
สทานกักงานพกัฒนาวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีแหรงชาตลิ

กระทรวงวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี

ไดห้รกับทนุนอนุดหนนุนโครงการวลิจกัย พกัฒนาและวลิศวกรรม
โครงการแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย ครกัซงทยีนึ่ 17

ประจทาปปีงบประมาณ 2557

โดย
(ชสืนึ่อผศูห้พกัฒนา ..............................................)

(ชสืนึ่ออาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาโครงการ ..............................................)
(สถาบกันการศนกษา .......................................)
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ขข้อตกลงในกคำรใชข้ซอฟตร์แวรร์ (Disclaimer)

ในการสรงผลงานตามขห้อกทาหนดของการรกับทนุนสนกับสนนุนภายใตห้โครงการการ
แขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย ครกัซงทยีนึ่ 17 สทาหรกับประเภทนกักเรยียน
นลิสลิต นกักศนกษานกัซน เนคเทคกทาหนดใหห้ทนุกโครงการทยีนึ่สรงผลงานจะตห้องปรากฎขห้อความขห้อ
ตกลงในการใชห้ซอฟตย์แวรย์ (ภาษาไทยหรสือภาษาอกังกฤษ) ในผลงานดกังกลราว ซนนึ่งผศูห้พกัฒนา
สามารถจะใสรไวห้ทยีนึ่ Readme.txt หนห้าแรกของการตลิดตกัซงหนห้าแรกของการเรยียกโปรแกรม
ขนซนใชห้งานหรสือสรวนใดสรวนหนนนึ่งของโปรแกรม ไดห้แกร help เมนศู เปป็นตห้น

ขข้อตกลงในกคำรใชข้ซอฟตร์แวรร์

ซอฟตย์แวรย์นยีซเปป็นผลงานทยีนึ่พกัฒนาขนซนโดย....(ชสืนึ่อผศูห้พกัฒนา)....จาก....(ชสืนึ่อสถาบกัน)....
ภายใตห้การดศูแลของ....(ชสืนึ่ออาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา)....ภายใตห้โครงการ....(ชสืนึ่อโครงการ).... ซนนึ่ง
สนกับสนนุนโดย ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ โดยมยีวกัตถนุประสงคย์
เพสืนึ่อสรงเสรลิมใหห้นกักเรยียนและนกักศนกษา ไดห้เรยียนรศูห้และฝฝึกทกักษะในการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์
ลลิขสลิทธลิธิ์ของซอฟตย์แวรย์นยีซจนงเปป็นของผศูห้พกัฒนา ซนนึ่งผศูห้พกัฒนาไดห้อนนุญาตใหห้ศศูนยย์เทคโนโลยยี
อลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ เผยแพรรซอฟตย์แวรย์นยีซตาม “ตห้นฉบกับ” โดยไมรมยี
การแกห้ไขดกัดแปลงใดๆ ทกัซงสลิซน ใหห้แกรบนุคคลทกันึ่วไปไดห้ใชห้เพสืนึ่อประโยชนย์สรวนบนุคคลหรสือ
ประโยชนย์ทางการศนกษาทยีนึ่ไมรมยีวกัตถนุประสงคย์ในเชลิงพาณลิชยย์ โดยไมรคลิดคราตอบแทนการใชห้
ซอฟตย์แวรย์ ดกังนกัซน ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ จนงไมรมยีหนห้าทยีนึ่
ในการดศูแล บทารนุงรกักษา จกัดการอบรมการใชห้งาน หรสือพกัฒนาประสลิทธลิภาพซอฟตย์แวรย์ รวม
ทกัซงไมรรกับรองความถศูกตห้องหรสือประสลิทธลิภาพการททางานของ ซอฟตย์แวรย์ ตลอดจนไมรรกับ
ประกกันความเสยียหายตรางๆ อกันเกลิดจากการใชห้ซอฟตย์แวรย์นยีซทกัซงสลิซน
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License Agreement

This software is a work developed by …(Developer’s name)… from 
… (School’s name)… under the provision of …(Advisor’s name)…. under …
(Project’s name)… , which has been supported by the National Electronics
and Computer Technology Center (NECTEC), in order to encourage pupils
and  students  to  learn  and  practice  their  skills  in  developing  software.
Therefore, the intellectual property of this software shall belong to the
developer and the developer gives NECTEC a permission to distribute this
software as an “as is ” and non-modified software for a temporary and
non-exclusive  use without  remuneration  to  anyone for  his  or  her  own
purpose or academic purpose, which are not commercial purposes. In this
connection, NECTEC shall not be responsible to the user for taking care,
maintaining,  training  or  developing  the  efficiency  of  this  software.
Moreover, NECTEC shall not be liable for any error, software efficiency and
damages in connection with or arising out of the use of the software.”
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สถคำนทรีที่ตพิดตข่อ

ภคำคเหนลือ
ดร.กานตย์  ปทานนุคม และ ดร.อกัญญา  อาภาวกัชรนุตมย์
ภาควลิชาวลิศวกรรมคอมพลิวเตอรย์ คณะวลิศวกรรมศาสตรย์ 
มหาวลิทยาลกัยเชยียงใหมร อ.เมสือง จ.เชยียงใหมร 50200
โทรศกัพทย์ 0 5394 2023, 0 5394 2021 ตรอ 0 โทรสาร 0 5394 2072
e-mail: karn@eng.cmu.ac.th, anya@eng.cmu.ac.th,  
           northernNSC@gmail.com
http://www.cpe.eng.cmu.ac.th

ภคำคตะวบันออกเฉรียงเหนลือ

สทานกักงานอนุทยานวลิทยาศาสตรย์
มหาวลิทยาลกัยขอนแกรน อ.เมสือง จ.ขอนแกรน 40002
โทรศกัพทย์ 0 4320 2426 โทรสาร 0 4320 2292
e-mail: nsc@esswpark.org
http://www.esswpark.org

ภคำคใตข้
ผศ.มกัลลลิกา  อนุณหวลิวรรธนย์ และ อาจารยย์สนุธน  แซรวรอง
ภาควลิชาวลิศวกรรมคอมพลิวเตอรย์ คณะวลิศวกรรมศาสตรย์ 
มหาวลิทยาลกัยสงขลานครลินทรย์ อ.หาดใหญร จ.สงขลา 90112
โทรศกัพทย์ 0 7428 7358, 0 7428 7075 โทรสาร 0 7428 7076
e-mail: mallika@coe.psu.ac.th, suthon@coe.psu.ac.th
http://www.coe.psu.ac.th
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ภคำคตะวบันออก
ผศ.ดร.กฤษณะ  ชลินสาร, อาจารยย์ภศูสลิต  กนุลเกษม
และอาจารยย์เบญจภรณย์  จกันทรกองกนุล
คณะวลิทยาการสารสนเทศ
มหาวลิทยาลกัยบศูรพา อ.เมสือง จ.ชลบนุรยี 20131
โทรศกัพทย์ 0 3810 3060 โทรสาร 0 3839 3245
e-mail: krisana@infomatics.buu.ac.th, pusit@ infomatics.buu.ac.th
           benchaporn@ infomatics.buu.ac.th
http://www. infomatics.buu.ac.th

ภคำคกลคำง
ศ.ดร.ธนารกักษย์  ธยีระมกันึ่นคง และ รศ.ดร.บนุญญฤทธลิธิ์  อนุยยานนวาระ
และดร.ศศลิพร  อนุษณวศลิน
ศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาคภาคกลาง (โครงการ NSC)
ภาควลิชาเทคโนโลยยีสารสนเทศ คอมพลิวเตอรย์ และการสสืนึ่อสาร
สถาบกันเทคโนโลยยีนานาชาตลิสลิรลินธร มหาวลิทยาลกัยธรรมศาสตรย์ (ศศูนยย์บางกะดยี)
131 หมศูร 5 ถ.ตลิวานนทย์ ต.บางกะดยี อ.เมสือง จ.ปทนุมธานยี 12000 
โทรศกัพทย์ 0 2501 3505-20 ตรอ 5037, 5039
โทรสาร 0 2501 3524
e-mail: siitnsc@gmail.com
http://www.nscthailand.net, http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

ภคำคตะวบันตก
อาจารยย์โอภาส วงษย์ทวยีทรกัพยย์, ดร.ทกัศนวรรณ ศศูนยย์กลาง
และดร.สนุนยียย์  พงษย์พลินลิจภลิญโญ
ภาควลิชาคอมพลิวเตอรย์ คณะวลิทยาศาสตรย์ มหาวลิทยาลกัยศลิลปากร
วลิทยาเขตพระราชวกังสนามจกันทรย์ จกังหวกัดนครปฐม 73000
โทรศกัพทย์ 0 3427 2923 โทรสาร 0 3427 2923
e-mail : oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com
http://www.cp.su.ac.th
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ดคคำเนพินกคำรโดย

โครงการ NSC 2015
ฝฝ่ายบรลิหารและสนกับสนนุนงานวลิจกัย
ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ
112 อนุทยานวลิทยาศาสตรย์ประเทศไทย ถ.พหลโยธลิน
ต.คลองหนนนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทนุมธานยี 12120
โทรศกัพทย์ 0 2564 6900 ตรอ 2345, 2326-2328 โทรสาร 0 2564 6875
e-mail: fics@nnet.nectec.or.th
http://www.nectec.or.th/nsc/
       NSC Thailand
ปกและรศูปเลรม  |  สลิทธลิชกัย  ชาตลิ




