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คคคำนคคำ
ปปัจจนุบกันเทคโนโลยยีสารสนเทศเขห้ามามยีบทบาทในชยีวลิตประจทาวกันของมนนุษยย์และ
เกยียนึ่ วขห้องกกับการศนกษาและการททางานในทนุกวงการ ปปัจจกัยสทาคกัญทยีทนึ่ าท ใหห้เทคโนโลยยีสารสนเทศ
มยีการพกัฒนาอยรางรวดเรล็วเปป็นผลจากความกห้าวหนห้าของการพกัฒนาดห้านซอฟตย์แวรย์ เนสือนึ่ งจาก
เปป็นสรวนสทาคกัญของการใชห้งานคอมพลิวเตอรย์ อนุปกรณย์สสืนึ่อสารโทรคมนาคม รวมถนงสลินึ่งทยีนึ่ใชห้
คอมพลิวเตอรย์หรสืออนุปกรณย์อลิเลล็กทรอนลิกสย์ในการควบคนุมการททางาน ซอฟตย์แวรย์จนงเปรยียบ
เสมสือนสมองทยีนึ่มนนุษยย์สรห้างขนซนมาเพสืนึ่อควบคนุมและสกันึ่งงานใหห้เปป็นไปตามทยีนึ่ตห้องการไดห้
การพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ไมรจทาเปป็นตห้องใชห้เงลินลงทนุนทยีนึ่สศูง เนสืนึ่องจากเปป็นเทคโนโลยยี
ทยีในึ่ ชห้กทาลกังสมองของมนนุษยย์เปป็นฐานสทาคกัญในการพกัฒนาสรห้างสรรคย์ ซนงนึ่ ประเทศไทยมยีแนวโนห้ม
และศกักยภาพเพยียงพอทยีนึ่จะสรงเสรลิมและสรห้างความเขห้มแขล็งใหห้ผศูห้พกัฒนาใชห้เปป็นอาชยีพหลกัก
และสรห้างรายไดห้ ตลอดจนเพลินึ่มปรลิมาณและคนุณภาพเปป็นอนุตสาหกรรมทยีนึ่สามารถแขรงขกันกกับ
ตรางประเทศไดห้ อยรางไรกล็ดยี แมห้วราอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ในประเทศกทาลกังอยศูรในสภาวะเรลินึ่ม
ตห้นและกห้าวไปขห้างหนห้า บนุคลากรทยีนึ่เปป็นพสืซนฐานสทาคกัญยกังมยีไมรเพยียงพอทกัซงในเชลิงปรลิมาณและ
คนุณภาพ จนงจทาเปป็นอยรางยลินึ่งทยีนึ่จะตห้องเรรงสรงเสรลิมและกระตนุห้นใหห้เพลินึ่มจทานวนของผศูห้พกัฒนา
ซอฟตย์แวรย์ใหห้มากยลินึ่งขนซนทกัซงดห้านคนุณภาพและความสามารถของผศูห้พฒ
กั นา
ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ (เนคเทค) สทานกักงาน
พกัฒนาวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีแหรงชาตลิ กระทรวงวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี ไดห้เลล็ง
เหล็นถนงความสทาคกัญของอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ ตลอดจนปปัญหาทยีนึ่เกลิดขนซน จนงมยีนโยบาย
ชกัดเจนทยีนึ่จะพกัฒนาอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ภายในประเทศใหห้เปป็นอนุตสาหกรรมเปป้าหมาย
โดยดทาเนลินการทกัซงการสนกับสนนุนการวลิจกัยและพกัฒนา รวมทกัซงการพกัฒนาทรกัพยากรมนนุษยย์ใน
รศูปแบบตรางๆ ทยีนึ่สามารถนทาไปสศูรเปป้าหมายของประเทศไดห้อยรางสมบศูรณย์ยลินึ่งขนนซ
โครงการการแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย เปป็นโครงการ
ทยีนึ่เนคเทค ดทาเนลินการเพสืนึ่อเปป็นเวทยีสทาหรกับนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษาจากทกันึ่วประเทศทยีนึ่สนใจ
การพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ สรงโครงการทยีนึ่พกัฒนาดห้วยตนเองเขห้ารรวมประกวดแขรงขกัน โดยเนคเทค
ไดห้รกั บความรร วมมสือ จากมหาวลิ ท ยาลกั ย ตร า งๆ ในภศู มลิ ภ าคเพสืนึ่ อ เปป็ น ศศู น ยย์ ป ระสานงานการ
ประกวดในระดกับภศูมลิภาค คสือ มหาวลิทยาลกัยเชยียงใหมร มหาวลิทยาลกัยขอนแกรน มหาวลิทยาลกัย
สงขลานครลินทรย์ มหาวลิท ยาลกั ย บศูร พา มหาวลิ ทยาลกั ย ศลิล ปากร และสถาบกั น เทคโนโลยยี นานาชาตลิสลิรลิธร มหาวลิทยาลกัยธรรมศาสตรย์

สทาหรกับในปปีนยีซ เนคเทคยกังไดห้รบกั ความรรวมมสืออยรางดยียงลินึ่ จากสทานกักงานกองทนุนสนกับสนนุน
การสรห้างเสรลิมสนุขภาพ (สสส.) มศูลนลิธสลิ ยามกกัมมาจล และ บรลิษทกั ไมโครซอฟทย์ (ประเทศไทย)
จทากกัด โดย สสส. ไดห้เขห้ารรวมสนกับสนนุนการพกัฒนาผลงานซอฟตย์แวรย์ดาห้ นการสรงเสรลิมสนุขภาพและ
สนุขภาวะของประชาชนไทย สรวนมศูลนลิธสลิ ยามกกัมมาจลรรวมยกระดกับผลงานใหห้ไปสศูกร ลนุมร ผศูให้ ชห้
งานจรลิงทกังซ ในระดกับชนุมชน ภาคสกังคมและเศรษฐกลิจ โดยสนกับสนนุนทนุนพกัฒนาตรอยอดผลงาน
พรห้อมจกัดหาหนรวยงานสนกับสนนุนเพสือนึ่ รรวมเปป็นทยีปนึ่ รนกษาใหห้เยาวชนไดห้ผลลิตผลงานจนสามารถ
ใชห้งานไดห้จรลิงตรอไป สทาหรกับ บรลิษทกั ไมโครซอฟทย์ (ประเทศไทย) จทากกัด ไดห้สนกับสนนุนรางวกัลพลิเศษ
ในการไปทกัศนศนกษาในตรางประเทศ
เนคเทคจนงขอเชลิญชวนนกักเรยียน นลิสลิต นกักศนกษาและผศูห้พกัฒนาทยีนึ่สนใจสรงผลงาน
ซอฟตย์แวรย์เขห้ารรวมการแขรงขกัน เพสือนึ่ ยกระดกับผลงานซอฟตย์แวรย์ของไทยใหห้กห้าวสศูรร ะดกับสากล
ดกังจะเหล็นไดห้จากผลงานทยีไนึ่ ดห้รบกั รางวกัลชนะเลลิศของโครงการสามารถควห้ารางวกัลชนะเลลิศของการ
แขรงขกันในระดกับนานาชาตลิอยรางสมนึ่ทาเสมอ หากมยีขอห้ สงสกัยหรสือตห้องการรายละเอยียดเพลิมนึ่ เตลิม
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
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กคำรแขข่งขบันพบัฒนคำโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหข่งประเทศไทย
National Software Contest: NSC
หลบักกคำรและเหตตุผล
คอมพลิวเตอรย์มบยี ทบาทสทาคกัญมากในชยีวตลิ ประจทาวกันและนกับวกันยลิงนึ่ มยีบทบาทยลิงนึ่ ขนนซ ใน
ทนุกขณะ การพกัฒนาทกักษะในการเขยียนโปรแกรมหรสือซอฟตย์แวรย์คอมพลิวเตอรย์นนกัซ ประเทศไทย
มยีศกกั ยภาพในการแขรงขกันกกับตรางประเทศไดห้ แตรการผลลิตบนุคลากรทยีจนึ่ ะมาพกัฒนาโปรแกรม
คอมพลิวเตอรย์ใหห้เพยียงพอนกันซ จทาตห้องอาศกัยบนุคลากรจทานวนมากเพสือนึ่ เพลิมนึ่ ศกักยภาพในการแขรงขกัน
ใหห้กบกั ประเทศ จากความจทาเปป็นดกังกลราว ศศูนยย์เทคโนโลยยีอเลิ ลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรง
ชาตลิ (เนคเทค) จนงไดห้จดกั ททาโครงการการแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย
นยีซ เพสือนึ่ เปป็นการกระตนุนห้ ใหห้นกกั เรยียน นลิสตลิ นกักศนกษาไดห้มโยี อกาสพกัฒนาทกักษะการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์
และนทาเอาความรศูทห้ ไยีนึ่ ดห้เรยียนมาประยนุกตย์ใชห้ในการสรห้างสรรคย์ผลงาน โดยสนกับสนนุนเงลินทนุนเพสือนึ่
เปป็นแรงจศูงใจและกระตนุนห้ ใหห้นกกั เรยียน นลิสตลิ นกักศนกษาททาการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ดวห้ ยตนเองและ
เปปิดโอกาสใหห้มกยี ารประกวดแขรงขกันชลิงเงลินรางวกัลในระดกับประเทศ อกันจะเปป็นการสรห้างเวทยี
สทาหรกับเยาวชนและผศูทห้ สยีนึ่ นใจในการพกัฒนาความรศูสห้ กศูร ารเปป็นนกักวลิจยกั ระดกับอาชยีพตรอไป
จาก “โครงการสนกับสนนุนการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ขนาดเลล็ก” ซนงนึ่ ไดห้เรลิมนึ่ ดทาเนลินการครกังซ แรก
ตกังซ แตรปงปี บประมาณ 2537 เนคเทคไดห้ปรกับกลยนุทธย์ในการดทาเนลินโครงการโดยจกัดใหห้มเยี วทยีการ
แขรงขกันในระดกับประเทศและเปลยียนึ่ นชสือนึ่ เปป็น “การแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรง
ประเทศไทย (National Software Contest-NSC)” ในปปี พ.ศ. 2542 ซนงนึ่ ผศูชห้ นะเลลิศในแตรละ
ประเภทจะไดห้รบกั ถห้วยพระราชทานจากสมเดล็จพระเทพรกัตนราชสนุดาฯ สยามบรมราชกนุมารยี
นกับถนงปปัจจนุบนกั มยีโครงการทยีไนึ่ ดห้รกับการสนกับสนนุนไปแลห้วทกังซ สลินซ รวม 8,433 โครงการ ทกังซ นยีจซ าก
จทานวนโครงการทยีนึ่นกักเรยียน นลิสลิต และนกักศนกษาสรงเขห้ามารรว มในโครงการรวม 17,226
ขห้อเสนอโครงการ จากสถาบกันการศนกษาทกัวนึ่ ประเทศจทานวนกวรา 150 สถาบกัน
การดทาเนลินงานโครงการทยีผนึ่ าร นมา เนคเทคพบวรา จทานวนโครงการทยีสนึ่ งร เขห้าประกวด
มากขนนซ ทนุกๆ ปปี และมยีแนวโนห้มทยีเนึ่ พลิมนึ่ ขนนซ ขห้อเสนอโครงการมยีความหลากหลาย จนงมยีความจทาเปป็น
ในการสรรหาผศูทห้ มยีนึ่ คยี วามรศูแห้ ละเชยียนึ่ วชาญ เพสือนึ่ เขห้ามารรวมเปป็นคณะกรรมการใหห้พอเพยียงเพสือนึ่ ใหห้
โครงการดทาเนลินการไปอยรางมยีประสลิทธลิภาพ และไดห้มยีการกทาหนดหกัวขห้อในการสนกับสนนุนไวห้
เพสือนึ่ ใหห้เกลิดประโยชนย์ในการนทาผลงานไปประยนุกตย์ใชห้ และ /หรสือเผยแพรรตามเปป้าหมายของโครงการ
นอกจากนยียซ กังคทานนงถนงเทคโนโลยยีทยีนึ่อยศูรในกระแสความนลิยมเพสือนึ่ ททาใหห้การแขรงขกันเปป็นไปดห้วย
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ความเขห้มขห้นยลิงนึ่ ขนนซ ตลอดการดทาเนลินงานทยีผนึ่ าร นมา กลราวไดห้วาร แนวทางการสนกับสนนุนโครงการ
พกัฒนาซอฟตย์แวรย์ทเยีนึ่ นคเทค ไดห้ดาท เนลินการมาแลห้วนกันซ ประสบผลสทาเรล็จในระดกับหนนงนึ่ ดกังจะเหล็น
ไดห้จากปรลิมาณขห้อเสนอโครงการทยีเนึ่ สนอเขห้ามาเพสือนึ่ ขอรกับทนุนเพลิมนึ่ ขนนซ ทนุกๆ ปปี คนุณภาพโครงการ
ทยีผนึ่ าร นการพลิจารณามยีการปรกับปรนุงเพสือนึ่ ใหห้สอดคลห้องกกับหกัวขห้อทยีเนึ่ นคเทค มนุงร เนห้นและกระตนุนห้ ใหห้
เกลิดการคลิดในเชลิงสรห้างสรรคย์อยรางเปป็นระบบ หนรวยงานภายนอกทกังซ ทางภาครกัฐและเอกชน ไดห้
ใหห้ความสนใจและยลินดยีเขห้ารรวมในโครงการ สมควรสนกับสนนุนใหห้ดทาเนลินการโครงการนยีตซ อร ไป
โครงการนยีซนกับวรามยีสรวนสทาคกัญยลินึ่งในการผลกักดกันและยกระดกับผลงานเยาวชนใหห้ปรากฏสศูร
สาธารณชนและสศูภร าคเอกชน เปป็นการรลิเรลิมนึ่ และกระตนุนห้ ใหห้นกกั เรยียน นลิสตลิ นกักศนกษา ตระหนกัก
และเหล็นคนุณคราของการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ รวมถนงกระตนุนห้ ใหห้กลนุมร เยาวชนทยีนึ่เปป็นฐานกทาลกังใน
การพกัฒนาของประเทศสรห้างเสรลิมทกักษะการเรยียนรศูคห้ อมพลิวเตอรย์ซอฟตย์แวรย์ นอกจากนยียซ งกั เปป็น
ตกัวกลางในการสรห้างเวทยีสทาหรกับผศูทห้ สยีนึ่ นใจในงานการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ อกันจะเปป็นรากฐานทยีนึ่
สทาคกัญยลิงนึ่ ตรอการสรห้างนกักวลิจยกั และการพกัฒนาประเทศในอนาคตตรอไป
นอกจากนกันซ เนคเทค ยกังไดห้รวร มกกับสมาคมอนุตสาหกรรมเทคโนโลยยีสารสนเทศไทย
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. เพสือนึ่ สนกับสนนุนและสรงเสรลิมการพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์ในระดกับนกักเรยียน
นลิสตลิ นกักศนกษา
2. เพสือนึ่ พกัฒนาทกักษะความคลิดรลิเรลิมนึ่ ในการเขยียนโปรแกรมอกันจะเปป็นรากฐานทยีนึ่
สทาคกัญยลิงนึ่ ตรอการพกัฒนาอนุตสาหกรรมดห้านซอฟตย์แวรย์ในอนาคต
3. เพสือนึ่ สรห้างและพกัฒนาบนุคลากรใหห้มยีความรศูคห้ วามสามารถทางดห้านการพกัฒนา
โปรแกรมคอมพลิวเตอรย์ใหห้สามารถเกลิดประโยชนย์ในการนทาไปใชห้ตอร ไป
4. เพสืนึ่อสรห้างเวทยีก ารแขรงขกันและสรห้างความสนใจสทา หรกับ เยาวชนทยีนึ่มยีค วาม
สามารถดห้านคอมพลิวเตอรย์และเทคนลิคการเขยียนโปรแกรม
5. เพสือนึ่ ใหห้ไดห้ซอฟตย์แวรย์ตนห้ แบบทยีหนึ่ ลากหลายซนงนึ่ สามารถนทาไปประยนุกตย์ใชห้ไดห้จรลิง
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เปป้คำหมคำยของโครงกคำร
1. สนกับสนนุนโครงการพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์จากทกัวนึ่ ประเทศ ปปีละไมรนอห้ ยกวรา
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 ลลิ นนุ กซย์ หรสือวลิ นโดวสย์
เปป็นตห้น หรสืออาจจะพกัฒนาโดยใชห้โปรแกรมชรวยสรห้างเกม (Game Engine) เชรน Torque
หรสือ Ogre 3D ชรวยในการพกัฒนากล็ไดห้ โปรแกรมนยีซอาจเปป็นโปรแกรมซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่ใชห้กกับ
คอมพลิวเตอรย์ทกันึ่วไปทยีนึ่มยีเมาสย์และคยียย์บอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์สทาหรกับการตลิดตรอ อาทลิ โปรแกรม
จทาลองการขกับเครสืนึ่องบลิน โปรแกรมตรอสศูห้ตกัวตรอตกัว โปรแกรมวางแผนการสศูห้รบ โปรแกรมการ
สรห้ างเมสือ ง เกมจทา ลองสถานการณย์ ทยีนึ่มยี ผ ลกระทบตร อ สกัง คม เชรน อนุ บกัตลิ เหตนุในทห้อ งถนน
ปรลิมาณนซทาในธรรมชาตลิ การจกัดการพสืซนทยีนึ่ปฝ่าไมห้ ปปัญหายาเสพตลิด เปป็นตห้น มยีอนุปกรณย์เฉพาะ
สทาหรกับการเลรน อาทลิ โปรแกรมการเลรนสเกล็ตบอรย์ดทยีนึ่มยีสเกล็ตบอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์ตรอพรวง
เปป็นตห้น หรสือเลรนหลายคนบนเครสือขราย อาทลิ โปรแกรมสศูห้รบบนเครสือขราย โปรแกรมจทาลอง
การซสืซอขายหนุห้น เปป็นตห้น ทกัซงนยีซความคลิดสรห้างสรรคย์และการประยนุกตย์ใชห้วกัฒนธรรมทยีนึ่ เปป็น
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 : โปรแกรมเพนือที่ สข่งเสรพิมการเรทยนรศูต หมายถนง “โครงการเพสือนึ่ สรงเสรลิมการเรยียนรศูโห้ ดย
จกัดททาในรศูปโครงงานมกัลตลิมเยี ดยียปฏลิสมกั พกันธย์ กลราวคสือ การผลลิตชลินซ งาน หรสือผลงานทยีปนึ่ ระสม
ประสานขห้อมศูลทยีปนึ่ ระกอบดห้วยภาพและขห้อความ เสยียงและขห้อความ ภาพและเสยียง หรสือทกังซ 3
องคย์ประกอบ โดยมยีการสสือนึ่ สารและการมยีปฏลิสมกั พกันธย์ (Communication and Interaction)
เปป็นสรวนประกอบสทาคกัญของมกัลตลิมเยี ดยีย นทาเสนอบน Web หรสือ Cyberlab โดยในการพกัฒนา
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อาจใชห้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนนงนึ่ ทยีเนึ่ หมาะสม” ซนงนึ่ เปป็นการสรงเสรลิมใหห้มกยี ารพกัฒนาทกักษะใน
การคลิด และทกักษะในการแกห้ปปัญหา (Thinking Skill and Problem Solving Skill) และ
ผศูห้เรยียนรศูห้สนกสนนุกกกับเนสืซอหาบทเรยียน โดยอาจททา เปป็นภาพเคลสืนึ่อนไหว 3 มลิตลิ การจทา ลอง
สถานการณย์ แบบฝฝึกหกัดทดสอบการเรยียนรศูห้ดห้วยตนเอง โปรแกรมเพสืนึ่อสนกับสนนุนการสอน
วลิชาการโดยใชห้ประโยชนย์จากซอฟตย์แวรย์โอเพนซอรย์สทยีมนึ่ อยี ยศูแร ลห้วและงรายตรอการใชห้งานในการ
สรห้างบทเรยียน โปรแกรมสสือนึ่ การสอนหรสือโปรแกรมทยีสนึ่ รห้างสสือนึ่ การสอนวลิชาการในสาขาตรางๆ
บน Linux LiveCD โดยเนสืซอหาในการนทาเสนอกทาหนดใหห้เปป็น คณลิตศาสตรย์ วลิทยาศาสตรย์
ฟปิสกลิ สย์ เคมยี ชยีววลิทยา คอมพลิวเตอรย์ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอกังกฤษ) สกังคม (แนวคลิดเศรฐกลิจ
พอเพยีย ง ศาสนา จรลิย ธรรม และประวกัตลิศาสตรย์ไ ทย) และสอดคลห้องกกับ หลกัก สศูต ร
ของกระทรวงศนกษาธลิการทกัซง นยีซ โปรแกรมตห้องสามารถใชห้ง านไดห้จ รลิง บน Learnsquare
(http://www.learnsquare.com/)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การมมีป ฏคิสสัมพสันธค์ การพสัฒนาทสั กษะในการคคิดและทสัก ษะในการแกร้ปปั ญ หา Cyberlab,
Animation
หมวด 13 โปรแกรมเพนือที่ ชข่วยคนพพิการและผศูสต ศูงอายนุ ไดห้แกร โปรแกรมทยีพนึ่ กัฒนาขนนซ เพสือนึ่ เปป็น
เครสือนึ่ งชรวยอทานวยความสะดวกสทาหรกับคนพลิการประเภทตรางๆ เชรน คนตาบอด คนตาเลสือนราง คนหศูหนวก/หศูตงน คนพลิการแขน-ขา (รวม cerebral palsy) คนทยีบนึ่ กพรรองทางสตลิปญ
ปั ญา
คนทยีนึ่บกพรรองทางการเรยียนรศูห้ คนทยีนึ่มยีปปัญหาทางพฤตลิกรรมและอารมณย์ บนุคคลออทลิสซนม
รวมทกังซ ผศูห้สศูงอายนุ โดยทยีนึ่ใหห้พกัฒนาโปรแกรมเพสืนึ่อใหห้คนพลิการและผศูห้สศูงอายนุสามารถดทารงชยีวลิต
อลิสระไดห้ กลราวคสือ เมสือนึ่ ใชห้โปรแกรมนยีแซ ลห้ว ผศูให้ ชห้สามารถทยีจนึ่ ะดทาเนลินชยีวตลิ ประจทาวกันไดห้ มยีสวร นรรวม
ในการเรยียนการสอนในหห้องไดห้ หรสือสามารถประกอบอาชยีพ ไดห้ ตกัวอยรางโปรแกรมเชรน
โปรแกรมชรวยการเขยียนหรสือการอรานของเดล็กทยีบนึ่ กพรรองทางดห้านการเรยียนรศูห้ โปรแกรมชรวยขยาย
หนห้าจอของคนสายตาเลสือนราง โปรแกรมตรางๆทยีมนึ่ ยีเสยียงอรานสทาหรกับคนตาบอด โปรแกรม
ควบคนุมสภาพแวดลห้อมในหห้องหรสือบห้านของผศูพห้ กลิ ารแขนขา โปรแกรมโทรศกัพทย์ขห้อความผราน
โทรศกัพทย์มอสื ถสือหรสือผรานอลินเทอรย์เนล็ต สทาหรกับคนหศูหนวก เปป็นตห้น ทกังซ นยีใซ หห้เนห้นเรสือนึ่ งการพกัฒนา
โปรแกรมเปป็นหลกัก โดยอาจมยีอปนุ กรณย์ตอร พรวงไดห้ (Human Machine Interface)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
โปรแกรมชล่ ว ยออ า นวยความสะดวกสอ า หรสั บ คนพคิ ก ารและผผร้ สผ ง อายอุ ออุ ป กรณค์ ตล่ อ พล่ ว ง
(Human Machine Interface)
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หมวด 14 โปรแกรมเพนืที่องานการพขัฒนาดตานวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท หมายถนง
โปรแกรมชรวยงานดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี โดยเนห้นทฤษฎยี ผลลกัพธย์จากการทดลอง
และงานวลิจยกั ใหมรๆ เชรน โปรแกรมเพสือนึ่ ศนกษาทฤษฎยีทางวลิทยาศาสตรย์ โปรแกรมทยีสนึ่ งร เสรลิมงาน
ดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี (วลิชาทยีเนึ่ กยียนึ่ วขห้องกกับวลิทยาศาสตรย์ คณลิตศาสตรย์ ฟปิสลิกสย์ เคมยี
ชยีว วลิท ยา วลิท ยาการคอมพลิว เตอรย์ หรสือ การแพทยย์ ) การประยนุ ก ตย์ท างดห้า น Parallel &
Distributed Computing เชรน การเขยียนโปรแกรม mpi เพสือนึ่ ททาการคทานวณงานทยีมนึ่ ยีความ
ซกับซห้อน รวมถนงโปรแกรมเพสืนึ่อการทดลองทางวลิทยาศาสตรย์ โปรแกรมแบบจทาลองทาง
วลิ ท ยาศาสตรย์ ตร า งๆ เชร น Modeling, Visualization, Simulation หรสื อ Optimization
โปรแกรมการจทาลองสถานการณย์ทมยีนึ่ ยีผลกระทบตรอสกังคม เชรน อนุบตกั เลิ หตนุในทห้องถนน ปรลิมาณ
นซทาในธรรมชาตลิ การจกัดการพสืซนทยีนึ่ปฝ่าไมห้ โปรแกรมทยีนึ่ใชห้ในกลิจกรรมของ Linux Clustering
โปรแกรมเพสือนึ่ ศนกษาหรสือควบคนุมความคกับคกังนึ่ ของทยีซพยี ยี (TCP Congestion) โปรแกรมทยีศนึ่ กน ษา
หรสือประยนุกตย์งานทยีเนึ่ กยียนึ่ วขห้องกกับ multicast โปรแกรมในสาขาเทคโนโลยยีไรห้สาย โปรแกรม
ประยนุกตย์สทาหรกับใชห้งานบนเครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ขอห้ มศูล
จราจร โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้เทคโนโลยยีอารย์เอฟไอดยี โปรแกรมดห้านความมกันึ่นคง
ปลอดภกัยของขห้อมศูล เชรน โปรแกรมการ crack พาสเวลิรดย์ โปรแกรมการดกักขห้อมศูล โปรแกรม
การตรวจจกับ fake access points ในทยีสนึ่ าธารณะหรสือองคย์กร โปรแกรมแอพฯ คนุยโทรศกัพทย์
ผรานระบบเขห้ารหกัสลกับบทสนทนา โปรแกรมแอพฯ การเขห้ารหกัส SMS เปป็นตห้น โดยมยีการ
ประยนุก ตย์ใ ชห้เ ทคโนโลยยี วลิท ยาการรหกั ส ลกั บ (Cryptography) ทยีนึ่เ หมาะสม เชรน random
number generating, encryption algorithm, secure tunneling, authentication
และ key management รวมทกังซ เทคโนโลยยีทเยีนึ่ กยียนึ่ วขห้อง
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การจอ า ลองสถานการณค์ (Simulation), แบบจอา ลองทฤษฎมี วคิ ทยาศาสตรค์ (Modeling),
Visualization, Optimization
หมวด 15 โปรแกรมเพนือที่ การประยนุกตร์ใชตงานสสาหรขับลพินกนุ ซร์ (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
• ผศูห้ พกั ฒ นาอาจเลสื อ กใชห้ Compiler เชร น GCC, G++ เปป็ น ตห้ น หรสื อ เลสื อ กใชห้
Interpreter เชรน Shell Script, Python เปป็นตห้น หรสือ เลสือกใชห้ GUI tools kit
เชรน GTK, QT, TCL/TK เปป็นตห้น
• ทกัซงนยีซ โปรแกรมทยีนึ่พฒ
กั นาในหมวดนยีซไมรรวมถนงการพกัฒนาโปรแกรมดห้วย Java
• ตกัวอยรางโปรแกรมทยีพนึ่ ฒ
กั นา เชรน โปรแกรมบกัญชยี หรสือ โปรแกรมเพสือนึ่ ชรวยในงานวลิจยกั
ในดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี โดยมยี Interface ทยีในึ่ ชห้งานไดห้บน X Window
และพกัฒนาโดยใชห้ Library QT หรสือ GTK เปป็นตห้น
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
โอเพนซอรค์ส (Open Source) ระบบปฏคิบสัตคิการลคินอุกซค์ (Linux)
2. ระดบับนบักเรรียน
หมวด 21 : โปรแกรมเพนือที่ ความบขันเทพิง ไดห้แกร โปรแกรมทยีสนึ่ รห้างความบกันเทลิงหรสือการฝฝึกหกัด
ดห้วยภาพ เสยียง สกัมผกัส การเคลสือนึ่ นทยีนึ่ และการกระตนุนห้ การใชห้ไหวพรลิบของผศูเห้ ลรน ซนงนึ่ โปรแกรมดกัง
กลราวอาจพกัฒนาบนระบบปฏลิบตกั กลิ ารใดๆ กล็ไดห้ เชรน ลลินกนุ ซย์ หรสือวลินโดวสย์ เปป็นตห้น หรสืออาจจะ
พกัฒนาโดยใชห้โปรแกรมชรวยสรห้างเกม (Game Engine) เชรน Torque หรสือ Ogre 3D ชรวยใน
การพกัฒนากล็ไดห้ โปรแกรมนยีอซ าจเปป็นโปรแกรมซอฟตย์แวรย์ทใยีนึ่ ชห้กบกั คอมพลิวเตอรย์ทวกันึ่ ไปทยีมนึ่ เยี มาสย์
และคยียบย์ อรย์ดเปป็นอนุปกรณย์สาท หรกับการตลิดตรอ อาทลิ โปรแกรมจทาลองการขกับเครสือนึ่ งบลิน โปรแกรม
ตรอสศูตห้ วกั ตรอตกัว โปรแกรมวางแผนการสศูรห้ บ โปรแกรมการสรห้างเมสือง เกมจทาลองสถานการณย์ทมยีนึ่ ยี
ผลกระทบตรอ สกังคม เชรน อนุบตกั เลิ หตนุในทห้องถนน ปรลิมาณนซาท ในธรรมชาตลิ การจกัดการพสืนซ ทยีปนึ่ าฝ่ ไมห้
ปปัญหายาเสพตลิด เปป็นตห้น มยีอปนุ กรณย์เฉพาะสทาหรกับการเลรน อาทลิ โปรแกรมการเลรนสเกล็ตบอรย์ด
ทยีมนึ่ สยี เกล็ตบอรย์ด เปป็นอนุปกรณย์ตอร พรวง เปป็นตห้น หรสือเลรนหลายคนบนเครสือขราย อาทลิ โปรแกรมสศูรห้ บ
บนเครสือขราย โปรแกรมจทาลองการซสือซ ขายหนุนห้ เปป็นตห้น ทกังซ นยีคซ วามคลิดสรห้างสรรคย์และการ
ประยนุกตย์ใชห้วฒ
กั นธรรมทยีเนึ่ ปป็นเอกลกักษณย์นนกัซ เปป็นสลิงนึ่ สทาคกัญ การละเลรนใหมรๆ อาจเกลิดขนนซ ไดห้จาก
การผสมผสานหลายๆ การละเลรนเขห้าดห้วยกกันไดห้ อาทลิ การขกับรถชนพลินโบวลลิงนึ่ เปป็นตห้น หรสือ
โปรแกรมเพสือนึ่ ผลลิตสสือนึ่ บกันเทลิง เชรน เพลง หรสือภาพยนตรย์ หรสือ Animation บนแผรนซยีดแยี บบ
พกพา หรสือ การพกัฒนาเครสือนึ่ งมสือในการผลลิตเกม (Tool หรสือ Engine) การผลลิต Model หรสือ
Character ของตนเองในโปรแกรม

14
National Software Contest : NSC

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
ความคคิดสรร้างสรรคค์, การละเลล่นใหมล่ๆ, ออุปกรณค์ตล่อพล่วง Animation
หมวด 22 : โปรแกรมเพนือที่ สข่งเสรพิมการเรทยนรศูต หมายถนง “โครงการเพสือนึ่ สรงเสรลิมการเรยียนรศูโห้ ดย
จกัดททา ในรศูปโครงงานมกัลตลิมเยี ดยียปฏลิสมกั พกันธย์ กลราวคสือ การผลลิตชลินซ งาน หรสือผลงานทยีปนึ่ ระสม
ประ-สานขห้อมศูลทยีปนึ่ ระกอบดห้วยภาพและขห้อความ เสยียงและขห้อความ ภาพและเสยียง หรสือทกังซ 3
องคย์ประกอบ โดยมยีการสสือนึ่ สารและการมยีปฏลิสมกั พกันธย์ (Communication and Interaction)
เปป็นสรวนประกอบสทาคกัญของมกัลตลิมเยี ดยีย นทาเสนอบน Web หรสือ Cyberlab โดยในการพกัฒนา
อาจใชห้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนนงนึ่ ทยีเนึ่ หมาะสม” ซนงนึ่ เปป็นการสรงเสรลิมใหห้มกยี ารพกัฒนาทกักษะ ใน
การคลิด และทกักษะในการแกห้ปปัญหา (Thinking Skill and Problem Solving Skill) และผศูห้
เรยีย นรศูห้สนก สนนุก กกับ เนสืซอ หาบทเรยีย น โดยอาจทท า เปป็น ภาพเคลสืนึ่อ นไหว 3 มลิตลิ การจท า ลอง
สถานการณย์ แบบฝฝึกหกัดทดสอบการเรยียนรศูดห้ ห้วยตนเอง โปรแกรมเพสือนึ่ สนกับสนนุนการสอน
วลิชาการโดยใชห้ประโยชนย์จากซอฟตย์แวรย์โอเพนซอรย์สทยีมนึ่ อยี ยศูแร ลห้วและงรายตรอการใชห้งานในการ
สรห้างบทเรยียน โปรแกรมสสือนึ่ การสอนหรสือโปรแกรมทยีสนึ่ รห้างสสือนึ่ การสอนวลิชาการในสาขาตรางๆ
บน Linux LiveCD โดยเนสือซ หาในการนทาเสนอกทาหนดใหห้เปป็น คณลิตศาสตรย์ วลิทยาศาสตรย์
(ฟปิสลิกสย์ เคมยี ชยีววลิทยา) คอมพลิวเตอรย์ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอกังกฤษ) สกังคม (แนวคลิด
เศรษฐกลิจพอเพยียง ศาสนา จรลิยธรรม และประวกัตศลิ าสตรย์ไทย) และสอดคลห้องกกับหลกักสศูตร
ของกระทรวงศนกษาธลิการ ทกัซงนยีซ โปรแกรมตห้องสามารถใชห้งานไดห้จรลิงบน Learnsquare
(http://www.learnsquare.com/)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การมมีปฏคิสมสั พสันธค์ การพสัฒนาทสักษะในการคคิดและทสักษะในการแกร้ปญปั หา Cyberlab, Animation
หมวด 23 โปรแกรมเพนืที่อการประยนุกตร์ใชตงาน หมายถนง โปรแกรมชรวยการททางานดห้าน
คอมพลิวเตอรย์ทกนุ ชนลิด ไดห้แกร โมดศูลในระบบจกัดการการเรยียนการสอน โปรแกรมควบคนุมในหห้องเรยียน
สทาหรกับผศูสห้ อน โปรแกรมรกักษาความปลอดภกัยบนระบบคอมพลิวเตอรย์และเครสือขราย โปรแกรม
สทาหรกับการเตรยียมเอกสาร การประมวลผลภาพ การวลิเคราะหย์ขห้อมศูลทางคณลิตศาสตรย์หรสือ
วลิทยาศาสตรย์ การบยีบอกัดขห้อมศูล การเขห้าและถอดรหกัสขห้อมศูล การรกับสรงขห้อมศูลผรานเครสือขราย
โปรแกรมประยนุกตย์สาท หรกับใชห้งานบนเครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) โปรแกรมเพสือนึ่ ศนกษา
ทฤษฎยีทางวลิทยาศาสตรย์ โปรแกรมเพสือนึ่ ชรวยเหลสือผศูพห้ กลิ าร โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ขอห้ มศูลจราจร
หรสือ โปรแกรมเพสือนึ่ การประยนุกตย์ใชห้ในการบรลิการ เปป็นตห้น ทกังซ นยีคซ วามคลิดสรห้างสรรคย์และการ
ประยนุกตย์ใชห้งานไดห้จรลิงเปป็นสลิงนึ่ สทาคกัญ
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โปรแกรมเพสือนึ่ การประยนุกตย์ใชห้ในการบรลิการ หมายถนง โปรแกรมคอมพลิวเตอรย์ทนยีนึ่ าท มา
ประยนุกตย์เสรลิมในการบรลิการเพสือนึ่ สรห้างรศูปแบบบรลิการใหมรๆ หรสือปรกับปรนุงประสลิทธลิภาพของการ
บรลิการเดลิมใหห้ดยยี งลินึ่ ขนนซ โดยอาจจะเลสือกททากกับธนุรกลิจบรลิการทกัวนึ่ ๆไปหรสืออาจจะแปลงผลลิตภกัณฑย์ใหห้
อยศูใร นรศูปแบบบรลิการกล็ไดห้ เชรน เปลยียนึ่ นจากการเดลินไปซสือซ ของจากรห้านสะดวกซสือซ เปป็นบรลิการสกังนึ่
ของทางแผรนพกับและ QR code แทน ซนงนึ่ ตห้องมยีโปรแกรมในการสกังนึ่ และสรงของ หรสือจะเลสือกททา
โปรแกรมกกับธนุรกลิจบรลิการทยีมนึ่ อยี ยศูแร ลห้ว เชรน ธนุรกลิจการโรงแรม พลิพธลิ ภกัณฑย์ โรงพยาบาล รห้าน
อาหาร โรงภาพยนตรย์ ฯลฯ ตกัวอยรางโปรแกรมไดห้แกร โปรแกรมการจกัดการแถวคอยในโรง
พยาบาล หรสือในชยีวตลิ ประจทาวกันของนกักเรยียน บรลิการแจห้งเตสือนตรางๆ บรลิการใหห้ขอห้ มศูลขราวสาร
โดยการเชสือนึ่ มตรอกกับฐานขห้อมศูล Cloud หรสือ Sensor บรลิการประเภท Location-based
Service และบรลิการบนเครสือขรายสกังคม เปป็นตห้น ผศูพห้ ฒ
กั นาควรคทานนงถนงโจทยย์ความตห้องการจรลิง
ของบรลิการนกันซ ๆ การมยีสวร นรรวมของผศูให้ หห้และผศูรห้ บกั บรลิการ (Co-creation) การออกแบบขกันซ ตอน
การใหห้บรลิการทยีผนึ่ ใศูห้ ชห้พอใจ (Usability) การออกแบบใหห้ขยายบรลิการไดห้ (Scalability) และ
ความยกังนึ่ ยสืน (Sustainability)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
โปรแกรมชล่วยการทอางานดร้านคอมพคิวเตอรค์ ความคคิดสรร้างสรรคค์
3. หบัวขข้อพพิเศษ
หมวด 31 Mobile Application โปรแกรมเพสือนึ่ การประยนุกตย์ใชห้งานบนเครสือขรายสทาหรกับ
อนุปกรณย์คอมพลิวเตอรย์เคลสือนึ่ นทยีนึ่ เปป็นโปรแกรมทยีพนึ่ ฒ
กั นาขนนซ สทาหรกับอนุปกรณย์คอมพลิวเตอรย์ทเยีนึ่ คลสือนึ่ นทยีนึ่
ไดห้ (Mobile computing device) เชรน โทรศกัพ ทย์มสือ ถสือ , SmartPhone, iPhone, Tablet
หรสือ PDA โดยโปรแกรมทยีพนึ่ ฒ
กั นาขนนซ ตห้องมยีการเรยียกใชห้งานผรานเครสือขราย เชรน รกับสรงขห้อมศูลจาก
ฐานขห้อมศูลบนเครสือขราย มยีปฏลิสมกั พกันธย์กบกั ผศูให้ ชห้อนสืนึ่ บนเครสือขราย ตกัวอยรางเชรน โปรแกรมเกมแบบ
หลายผศูเห้ ลรน โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ขอห้ มศูลจราจร โปรแกรมสรงขห้อความแบบหลายแพลตฟอรย์ม
(MSN, Yahoo, ICQ) และ Social Networking & RSS Feeder Client โปรแกรมแลก
เปลยียนึ่ นไฟลย์ขอห้ มศูลและ Torrent Client โปรแกรมแลกเปลยียนึ่ น/ชมวยีดทลิ ศกั นย์ (YouTube) และ
MobileTV Client โปรแกรมประชนุมทางไกล โปรแกรมประยนุกตย์ P2P โดยใชห้ SIP, VoIP
โปรแกรมประยนุกตย์สาท หรกับใชห้งานบนเครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) เปป็นตห้น ระบบเครสือ
ขรายนยีไซ มรจทากกัดเฉพาะเครสือขรายโทรศกัพทย์เคลสือนึ่ นทยีนึ่ อาจรวมถนง เครสือขราย Wireless LAN เครสือ
ขรายไรห้สายเฉพาะกลิจ (Wireless Ad-hoc Network) หรสือ เครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ต (IPv4) หรสือ
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เครสือขรายอลินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) กล็ไดห้ นอกจากนยีสซ ามารถใชห้ภาษาใดกล็ไดห้ (JAVA, C, C++,
ฯลฯ) และระบบปฏลิบตกั กลิ ารใดกล็ไดห้ (iOS, Android, Windows, SymbianOS, PocketPC, Linux,
PalmOS ฯลฯ) ในการพกัฒนา โปรแกรมทยีพนึ่ ฒ
กั นาขนนซ จะตห้องสามารถทดลองใชห้งานไดห้จรลิงกกับ
อนุปกรณย์และระบบปฏลิบตกั กลิ ารดกังกลราว
โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ รวบรวม หรสือแบรงปปันขห้อมศูลทยีเนึ่ กยียนึ่ วขห้องกกับการเดลินทางขนสรง
และจราจร สทาหรกับผศูเห้ ดลินทางไมรวาร จะเปป็นผศูขห้ บกั รถยนตย์สวร นตกัว แทล็กซยีนึ่ หรสือผศูโห้ ดยสารสาธารณะ
อาจพกัฒนาปปัจจกัยเสรลิมชรวยเหลสือในการเดลินทาง เชรน ตารางรถประจทาทาง รายงานสภาพ
จราจร แผนทยีนนึ่ ทาทาง การบรลิหารจกัดการการออกรถ เปป็นตห้น โดยสามารถสสือนึ่ สารระหวรางรถ
หรสือสสือนึ่ สารระหวรางรถกกับศศูนยย์ขห้อมศูล ตกัวอยรางของการนทาเสนอขห้อมศูลผรานทางเวล็บ ไดห้แกร
http://traffy.in.th นอกจากนยีทซ างเนคเทค ไดห้มกยี ารรวบรวมและเผยแพรรขอห้ มศูลจราจรทยีเนึ่ ปป็น
ประโยชนย์ ผรานทางชรองทางของโครงการ Traffy Application Programming Interface
(Traffy API) โดยหนห้าทยีหนึ่ ลกักของ Traffy API คสือการเปป็นสสือนึ่ กลางระหวรางขห้อมศูลจราจรและ
นกักพกัฒนา ทยีตนึ่ อห้ งการนทาขห้อมศูลไปตรอยอดอาทลิเชรน ขห้อมศูลภาพจากกลห้องวงจรปปิด (CCTV), ขห้อมศูล
สภาพการจราจรและระดกับความตลิดขกัด และขห้อมศูลชสือนึ่ และพลิกกัดของถนนตรางๆ ผศูทห้ สยีนึ่ นใจ
สามารถดศูขอห้ มศูลเพลิมนึ่ เตลิมไดห้ทยีนึ่ 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)
หรสื อ BEST ไดห้ เ ลสื อ กหกั ว ขห้ อ การหาตท า แหนร ง ขห้ อ ความบนภาพถร า ย (Text Location
Detection Contest)
การหาตทาแหนรงขห้อความบนภาพ เปป็นขกัซนตอนทยีนึ่สทาคกัญสทาหรกับการรศูห้จทาตกัวอกักษร
(Character Recognition) โดยเฉพาะในปปั จ จนุ บกั น มยี ภ าพจท า นวนมากทยีนึ่ ถร า ยจากกลห้ อ ง
ในโทรศกัพทย์มสือถสือ และกลห้องดลิจลิทกัล (Digital Camera) การหาตทาแหนรงตกัวอกักษรในภาพ
เปป็ น โจทยย์ ทยีนึ่ ไ ดห้ รกั บ ความสนใจจากผศูห้ ทยีนึ่ ทท า งานดห้ า นการรศูห้ จท า ตกั ว อกั ก ษร และมยี ก ารทท า วลิ จกั ย
กกันอยรางตรอเนสืนึ่อง ทกัซงนยีซการหาตทาแหนรงของขห้อความในภาพจะมยีความซกับซห้อน แตกตรางกกัน
ไปตามลกักษณะของภาพ แสง และขนาดของบรลิเวณขห้อความ
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แมห้วาร การแขรงขกันหาตทาแหนรงขห้อความบนภาพถราย มยีการจกัดแขรงใน BEST เปป็นปปีแรก
ทางผศูห้จกัดกทาหนดขอบเขตของโจทยย์ใหห้เปป็นการหาขห้อความบนภาพ โดยไมรจทากกัดภาษาของ
ตกัวอกักษร และไมรจทากกัดรศูปแบบของตกัวอกักษรทยีนึ่ปรากฎในภาพ โดยทางหนรวยปฏลิบกัตลิการวลิจกัย
เทคโนโลยยีภาพ (IMG) ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ (NECTEC)
จะเปปิดชนุดขห้อมศูลภาพ และผลเฉลย เพสืนึ่อใหห้ผศูห้เขห้าแขรงขกันสามารถนทาไปพกัฒนาโปรแกรมรศูห้จทา
ตกัวอกักษรตรอไป
ทกังซ นยีซ ผศูเห้ ขห้าแขรงขกันสามารถใชห้ทรกัพยากรภาษาทยีจนึ่ ดกั เตรยียมไวห้ใหห้ หรสือจะจกัดหามาเอง
หรสือจะพกัฒนาขนนซ ใหมรทงกัซ หมดกล็ไดห้ ภายใตห้เงสือนึ่ นไขทยีวนึ่ าร จะตห้องไมรละเมลิดทรกัพยย์สลินทางปปัญญา
ของผศูห้อสืนึ่น โดยผศูห้เขห้าแขรงขกันจะตห้องพลิสศูจนย์การไดห้มาของขห้อมศูลรวมถนงโปรแกรมทยีนึ่ใชห้พกัฒนา
อยรางถศูกตห้อง รายละเอยียดเพลิมนึ่ เตลิม 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)
โดยทกัวนึ่ ไปการพกัฒนาระบบการเรยียนการสอนผรานระบบอลิเลล็กทรอนลิกสย์หรสือ ระบบ
E-Learning ครบวงจร จะประกอบดห้วยอยรางนห้อย 4 สรวนคสือ
1. Learning Management System (LMS )
เปป็นระบบบรลิหารการจกัดการเรยียนการสอนโดยใชห้คอมพลิวเตอรย์มาชรวยในการ
จกัดการกกับกระบวนการเรยียนรศูซห้ งนนึ่ รวมไปถนงการทดสอบวกัดผล เกล็บบกันทนกขห้อมศูลในการเรยียน
การสอนของผศูเห้ รยียนแตรละคน ในอดยีตจะเรยียกวรา CMI (Computer Managed Instruction)
การบรลิการดห้านการเรยียนการสอนหนห้าทยีนึ่หลกักๆ คสือ ระบบบรลิหารจกัดการ ระบบจกัดการ
หลกักสศูตร ระบบการสรห้างคลกังขห้อสอบ ระบบการประเมลินผลการเรยียน การเลสือกวลิชาและ
ลงทะเบยียน ปฏลิทนลิ การเรยียน/สอน เปป็นตห้น
ตกัวอยราง LMS ทยีเนึ่ ปป็นฟรยีแวรย์หรสือโอเพนซอรย์ส เชรน Moodle หรสือ Learnsquare
ลกักษณะเนสืซอหาทยีนึ่พกัฒนาขนนซ ควรเนห้นภาพเคลสืนึ่อนไหวและการมยีปฏลิสกัมพกันธย์กกับผศูห้เรยียน เพสืนึ่อ
ดนงดศูดใหห้ผเศูห้ รยียนสนใจในบทเรยียน และสามารถสรห้างทกักษะในการเรยียนรศูภห้ ายใตห้เนสือซ หา โดยมยี
เนสือซ หาตรงตามหลกักสศูตรดห้านคณลิตศาสตรย์ วลิทยาศาสตรย์ (ฟปิสกลิ สย์ เคมยี ชยีววลิทยา) คอมพลิวเตอรย์
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ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอกังกฤษ) สกังคม (แนวคลิดเศรษฐกลิจพอเพยียง ศาสนา จรลิยธรรม และ
ประวกัตศลิ าสตรย์ไทย) ของกระทรวงศนกษาธลิการ ซนงนึ่ ทนุกโรงเรยียนหรสือทนุกสถาบกันมยีเนสือซ หาหลกักสศูตร
เหมสือนกกัน ตลอดจนมยีการนทาไปใชห้ในหห้องเรยียนจรลิงและการนทาเสนอในรศูปแบบระบบ e-Learning
จะมยีมาตรฐานมากขนนซ มาตรฐานหนนงนึ่ ทยีไนึ่ ดห้รบกั ความนลิยมในปปัจจนุบนกั ไดห้แกร มาตรฐาน SCORM
(Shareable Content Object Reference Model) อกันเปป็นมาตรฐานทยีชนึ่ วร ยใหห้สอสืนึ่ เรยียนรศูนห้ นกัซ ๆ
สามารถแลกเปลยียนึ่ นกกันไดห้ ทกังซ นยีซ SCORM มยีรายละเอยียดหลายประการ ในทยีนนึ่ ยีซ ไดห้นาท เสนอในสรวนของ
การพกัฒนาเนสือซ หาสาระ (Shareable Content Objects – SCOs) โดยสรวนของ SCOs ทยีพนึ่ ฒกั นา
อยรางเปป็นมาตรฐานจะททาใหห้เกลิดการนทาเนสือซ หาทยีพนึ่ ฒกั นาแลห้วนกันซ ไปใชห้ตอร ไปไดห้ ใชห้กบกั ระบบบรลิหาร
จกัดการ e-Learning (LCMS: Learning and Content Management Systems) ระบบใดกล็ไดห้ทยีนึ่
รองรกับมาตรฐาน SCORM
องคย์กรทยีดนึ่ ศูแลคสือ ADL (Advance Distributed Learning Initiative) เปป็นกลนุมร ทยีนึ่
สรห้างมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ซนนึ่ง SCORM
เปป็นเหมสือนพลิมพย์เขยียวของรกัฐบาลสหรกัฐ ทยีในึ่ ชห้ในการททางานรรวมกกันระหวราง Learning Object
และ Learning System SCORM
เปป็นมาตรฐานทยีสนึ่ รห้างขนนซ โดยการนทาขห้อดยีจากมาตรฐานตรางๆ ทยีมนึ่ อยี ยศูแร ลห้วของ AICC
และ IMS มารวมกกัน และพกัฒนาขนนซ มาใหมร โดยทยีคนึ่ ณะททางานของ ADL จะมยีการททางานทยีนึ่
ใกลห้ชดลิ กกับกลนุรมของ IEEE LTSC ซนงนึ่ มาตรฐานของ SCORM นยีกซ ล็เหมาะทยีจนึ่ ะใชห้กกับหนรวยงาน
ของภาครกัฐบาล รวมถนงหนรวยงานทางดห้านการศนกษาดห้วย
ลขักษณะของสนือที่ เรทยนรศูตต ามมาตรฐาน SCORM จะมยีจดนุ เดรนหลกัก คสือ
• มยีลกกั ษณะเปป็นวกัตถนุเรยียนรศูห้ (Learning Objects) ทยีสนึ่ ามารถเลสือกใชห้งานไดห้ทงกัซ หนรวย
การเรยียน หรสือเฉพาะชลินซ โดยวกัตถนุเรยียนรศูจห้ ะอยศูใร นฟอรย์แมตใดกล็ไดห้ ทกังซ Text, HTML
Files, Image, Flash Movie, PDF
• สามารถนท า เขห้ า (Import) และสร ง ออก (Export) เพสืนึ่อ ใชห้ กกั บ LCMS ใดกล็ ไ ดห้ ทยีนึ่
สนกับสนนุนมาตรฐาน SCORM
• เนสืซอหา SCORM ทยีพนึ่ กัฒนาแลห้ว สามารถเรยียกดศูไดห้ทกันทยี โดยไมรตห้องอาศกัย LCMS
ใดๆ ในลกักษณะ Offline
2. Learning Content Management System ( LCMS )
คสือ ระบบการจกัดการเกยียนึ่ วกกับเนสือซ หา ใหห้ผเศูห้ รยียนแตรละคนทยีมนึ่ คยี วามตห้องการความรศูทห้ ยีนึ่
แตกตรางกกันจะตห้องจกัดสรรความรศูห้อะไรบห้าง เพสืนึ่อใหห้เ หมาะสมกกับ ผศูห้เ รยียนและเหมาะกกับ
สถานการณย์ แทนทยีจนึ่ ะตห้องเรยียนทนุกอยรางตามหลกักสศูตร ผศูเห้ รยียนอาจไดห้เรยียนเฉพาะบางสรวน
แลห้วสามารถนทาความรศูห้ไปใชห้ไดห้ทกันทยี ใชห้เวลาในการเรยียนรศูห้นห้อยททาใหห้เปป็นการเรยียนรศูห้ทยีนึ่มยี
ประสลิทธลิภาพการแลกเปลยีนึ่ยนหรสือเปลยีนึ่ยนแปลงคอนเทล็นตย์ททาไดห้งรายในระบบเดยียวกกันและ
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ตรางระบบกกัน ใชห้รรวมกกับเครสืนึ่องมสือหรสือโปรแกรมทยีนึ่ใชห้พกัฒนา กลราวคสือ LCMS Authoring
Tool (Multimedia & HTML) จะตห้องรองรกับการททางานกกับโปรแกรม LMS เพสืนึ่อใชห้เปป็น
เครสืนึ่อ งมสือในการพกัฒ นา E-Learning Courseware และขห้อสอบดห้ว ยตนเองและไดห้ตาม
มาตรฐานของ SCORM อยีกดห้วย ตกัวอยรางเชรน Macromedia Dreamweaver, Macromedia
Photoshop, Macromedia Flash เปป็นตห้น
3. การบรพิการของอทเลพิรนร์ นพิงที่ (E-Learning Services Segment)
1) Portals เปป็นผศูทห้ นยีนึ่ ทาแบบเรยียนออนไลนย์ทยีนึ่ Content เปป็นผศูสห้ รห้างไวห้มารวมกกันไวห้
แลห้วททาการเชสือนึ่ มใหห้ผเศูห้ รยียนเขห้าไปเรยียนไดห้ คลห้ายๆ รวมลลิงคย์ แลห้วคลิดคราใชห้จาร ยในการบรลิการ
2) Learning Service Providers หรสือ LSPs จะใหห้บรลิการทกัซงทางดห้านการเรยียน
และระบบการจกัดการตรางๆ รวมถนงการใหห้บรลิการเชราฮารย์ดแวรย์ในการททางานดห้วย สทาหรกับ
LSPs จะมยีการคลิดคราใชห้จาร ยในการบรลิการ
3) Professional Services ซนงนึ่ ใหห้บรลิการในการททา Contents ตามความตห้องการ
ของลศูกคห้าการออกแบบระบบการเรยียนการสอนออนไลนย์ และการจกัดการทกังซ ทางดห้านระบบ LMS
หรสือใหห้เชราฮารย์ดแวรย์ทเยีนึ่ กล็บ (Hosts), การจกัดการเรสือนึ่ งระบบเครสือขราย การฝฝึกอบรมการพกัฒนา
คอรย์สแวรย์ ดห้วยตนเอง รกับจห้างพกัฒนาคอรย์สแวรย์และอสืนนึ่ ๆ หรสือเรยียกวราการบรลิการ E-Learning
ครบวงจร แลห้วมยีการคลิดคราใชห้จาร ยในการบรลิการ
4. เนนือรั้ หา (Content) และการออกแบบการสอน (Instructional Design)
สรวนของเนสือซ หา (Content) กล็คอสื ความรศูห้ (Knowledge) เปป็นสรวนสทาคกัญทยีสนึ่ ดนุ ของ
การพกัฒนาระบบ E-Learning สรวนใหญรจะพบวรามยีปปัญหาเกยียนึ่ วกกับเนสือซ หา (Content) หรสือ
เมสือนึ่ พกัฒนาเปป็นคอรย์สแวรย์ (Courseware) แลห้วจากการวลิจยกั พบวรามยีปญ
ปั หาดกังนยีซ
1) E–Learning Courseware ไมรมกยี ารกทาหนดวกัตถนุประสงคย์ไวห้หรสือไมรชดกั เจน
2) E–Learning Courseware มยีเนสือซ หาไมรตรงกกับวกัตถนุประสงคย์ของผศูเห้ รยียนทยีไนึ่ ดห้ตงกัซ ไวห้
3) E–Learning Courseware เนสือซ หาไมรสามารถจะผสมผสานทรกัพยากรการเรยียนรศูห้
อสืนนึ่ ๆ เพสือนึ่ เอสือซ ใหห้เกลิดประโยชนย์สงศู สนุดในการเรยียนรศูไห้ ดห้
4) E–Learning Courseware การสสือนึ่ ความระหวรางผศูผห้ ลลิตสสือนึ่ และผศูอห้ อกแบบและผศูเห้ ขยียน
เนสือซ หายกังไมรเขห้าใจตรงกกัน
5) E–Learning Courseware ผศูพกัห้ ฒนาไมรเขห้าใจวลิชาการทางดห้านจลิตวลิทยาการเรยียนรศูนห้ าท มา
พกัฒนาเนสือซ หาและการออกแบการเรยียนการสอน มาแปลงเปป็น Courseware
6) E–Learning Courseware ไมรเหมาะสมกกับระดกับของผศูให้ ชห้
7) E–Learning Courseware ขาดความนราสนใจ ไมรดงน ดศูดความสนใจของผศูเห้ รยียน
8) E–Learning Courseware มยีขอห้ ผลิดพลาดดห้านเนสือซ หาและการสะกดคทา
9) E–Learning Courseware มยีปญปั หาทางดห้านเทคนลิค
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10) E–Learning Courseware ขาดเอกสารประกอบหรสือคศูมร อสื การเรยียนดห้วยตนเองทยีจนึ่ ะ
ชรวยสรห้างความเขห้าใจใหห้กบกั ผศูเห้ รยียนทยีจนึ่ ะนทา Courseware ไปใชห้
11) E–Learning Courseware ขาดการทดสอบระหวรางการพกัฒนา กรอนนทาไปใชห้จรลิง
หรสือขาดการใชห้แบบประเมลินผลการเรยียนรศูตห้ ามเกณฑย์ทไยีนึ่ ดห้ตงกัซ ไวห้ เปป็นตห้น
ดขังนขันรั้ ในการประกวดในครขังรั้ นทเรั้ นตนหนขักในการประกวด การพขัฒนาอทเลพิรนร์ นพิงคอรร์สแวรร์
(E–Learning Courseware) โดยมยีคาท แนะนทาแนวทางการพกัฒนาดกังนยีซ
1. ขขันรั้ ตอนการพขัฒนาเนนือรั้ หาใหตเปป็นมาตรฐานวพิชาการ
ขกัซนตอนในการสรห้างบทเรยียน E-Learning Courseware เพสืนึ่อใหห้เกลิดผลสกัมฤทธลิธิ์
ทางการศนกษาองคย์ประกอบทยีจนึ่ ะททาใหห้การเรยียนการสอนผรานระบบบรลิหารจกัดการ หรสือ LMS
ขนนซ กกับผศูสห้ อน และผศูเห้ รยียน ดกังนกันซ ในการสรห้างบทเรยียน จนงตห้องดทาเนลินการตามขกันซ ตอนตรางๆ
7 ขกันซ ตอน ตรอไปนยีซ


ขกัซนตอนทยีนึ่ 1 การเลสือกเนสืซอหา (Content Selection)

ผศูสห้ อนจะตห้องเปป็นผศูห้กทาหนดวกัตถนุประสงคย์ของการเรยียนรศูห้ ระบนุเนสืซอหา และขห้อมศูล
ทยีนึ่จทาเปป็นตรอการใชห้สอนทกัซงหมด แบรงขอบเขตของเนสืซอหา และแทรกสอดกระบวนการ
ถรายทอดความรศูห้ โดยการคลิดกลิจกรรมประกอบการเรยียน โดยจะตห้องคทานนงถนงคนุณสมบกัตลิของ
สสือนึ่ การสอนทยีเนึ่ หมาะสมกกับความสามารถของเทคโนโลยยีทมยีนึ่ อยี ยศูใร นปปัจจนุบนกั ซนงนึ่ หลกักการในการ
เลสือกใชห้สอสืนึ่ จะพลิจารณาจากสลิงนึ่ สทาคกัญๆ 4 ประการดกังนยีซ
1. กลนุมร ผศูเห้ รยียนเปป็นใคร
2. ธรรมชาตลิของเนสือซ หาวลิชา เชรน สาขาวลิทยาศาสตรย์ สาขาสกังคมศาสตรย์ จะมยี
ลกักษณะเนสือซ หาทยีแนึ่ ตกตรางกกัน
3. รศูปแบบการนทาเสนอ ตห้องการใหห้สอสืนึ่ ออกมาในรศูปแบบใด เชรน ภาพนลิงนึ่ ภาพ
เคลสือนึ่ นไหว หรสือเปป็นตกัวอกักษรธรรมดา
4. ความพรห้อมของเทคโนโลยยีและอนุปกรณย์
ผศูสห้ อนตห้องเตรยียมรศูปแบบการประเมลินผล ซนงนึ่ อาจจะประเมลินผลดห้วยกลิจกรรมหรสือการ
สอน ซนงนึ่ การสอนอาจจะมยีการสอนทกังซ วกัดความรศูดห้ วห้ ยตนเอง หรสือการสอนแบบวกัดผล ซนงนึ่ ตห้องการ
ผลสกัมฤทธลิทธิ์ างการศนกษา และอห้างอลิงแหลรงขห้อมศูลทยีผนึ่ เศูห้ รยียนสามารถคห้นหาขห้อมศูลเพลิมนึ่ เตลิมไดห้ดวห้ ย
ตนเอง โดยการออกแบบนยีจซ ะกทาหนดรายละเอยียดออกมาเปป็น การเขยียน Script &Story Board
 ขขันรั้ ตอนททที่ 2 การวพิเคราะหร์เนนือรั้ หา (Content Analysis)
ขกันซ ตอนนยีซ ผศูสห้ อนจะวลิเคราะหย์เนสือซ หา เพสือนึ่ กทาหนดสสือนึ่ ทยีเนึ่ หมาะสม โดยการวลิเคราะหย์
จะอาศกัยเกณฑย์ในการวลิเคราะหย์ดงกั นยีซ
1. ลกักษณะของเนสือซ หาวลิชามยีสาระสทาคกัญทยีเนึ่ กยียนึ่ วกกับขกันซ ตอน การปฏลิบตกั กลิ าร วลิธกยี าร
2. ลกักษณะของเนสือซ หาวลิชาทยีมนึ่ สยี าระสทาคกัญดห้านการอธลิบายเนสือซ หาหลกัก (Concept)
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หรสือ (Tip and Trick)
3. ลกักษณะของเนสือซ หาวลิชาทยีมนึ่ สยี าระเปป็นตาราง แผนภศูมลิ แผนผกัง
4. Sound, Graphic, VDO, Shock Wave, Flash, HTML เปป็นสสือนึ่ ประกอบทยีนึ่
สามารถนทามาใชห้รวร มกกันไดห้เพสือนึ่ ดนงดศูดความสนใจใหห้แกรผเศูห้ รยียน
โดยขกันซ ตอนนยีจซ ะไดห้ผลลกัพธย์ออกมาเปป็น Story Board เพสือนึ่ ใหห้ฝาฝ่ ยเทคนลิคสามารถ
นทาไปททางานตรอไดห้โดยงราย
 ขขันรั้ ตอนททที่ 3 ออกแบบการเรทยนการสอน (Instructional Design)
ขกันซ ตอนนยีจซ ะเปป็นกรรมวลิธยีในการแปลง Storyboard ทยีนึ่ไดห้นทาเอาผลลิตใหห้อยศูรในรศูป
แบบของสสือนึ่ อลิเลล็กทรอนลิกสย์ นทาโมเดลการเรยียนรศูห้ มาประกอบการนทาเสนอเนสือซ หา
 ขขันรั้ ตอนททที่ 4 ผลพิตบทเรทยน เนนือรั้ หาวพิชาททเที่ ปป็นอพิเลล็กทรอนพิกสร์
(Implantation/ Production)
ขกันซ ตอนนยีจซ ะเปป็นขกันซ ตอนทยีนนึ่ ทาเอาสสือนึ่ ตรางๆ ทยีไนึ่ ดห้ออกแบบไวห้ในขกันซ ตอนทยีนึ่ 3 มาสรห้าง
ใหห้เกลิดรศูปแบบของสสือนึ่ ผสม หรสือ Multimedia การผสมผสาน รศูป ตกัว อกักษร เสยียง ตลอดจน
การนทาเสนอ หรสือเทคนลิคตรางๆ เพสือนึ่ ใหห้เกลิดปฏลิสมกั พกันธย์ระหวรางเนสือซ หากกับผศูเห้ รยียน
 ขขันรั้ ตอนททที่ 5 นสาบทเรทยนเขตาสศูรข่ ะบบ LMS
ขกันซ ตอนนยีจซ ะเปป็นขกันซ ตอนทยีนนึ่ ทาเอาสสือนึ่ ตรางๆ ทยีทนึ่ ทาไวห้มาลงในระบบบรลิหารการเรยียน
การสอน (LMS) ซนงนึ่ ขกันซ ตอนนยีจซ ะมยีการเชสือนึ่ มโยงกลิจกรรมการเรยียนการสอนตรางๆ ตลอดจน
ขห้อมศูลอห้างอลิงทยีนึ่จะททาใหห้ผศูห้เรยียนมยีปฏลิสกัมพกันธย์กกับผศูห้เรยียนดห้วยกกันเอง ตลอดจนปฏลิสกัมพกันธย์กกับ
ผศูสห้ อน ทกังซ แบบตกัวตรอตกัวและแบบกลนุมร สามารถประเมลินผลตรางๆ ไมรวาร จะเปป็นการสรงงานและ
การทดสอบเพสือนึ่ ผลสกัมฤทธลิทธิ์ างการศนกษา (Test) ระบบ LMS ทยีดนึ่ จยี ะสามารถตลิดตามประเมลิน
ผลการเขห้าชกันซ เรยียน (Participation) ของผศูเห้ รยียนและผลการทดสอบแบบตรางๆ โดยระบบเกล็บ
ขห้อมศูลของผศูเห้ รยียนไวห้ในแฟป้มผลงานของผศูเห้ รยียนแตรละคน
 ขขันรั้ ตอนททที่ 6 ประเมพินประสพิทธพิภาพ
ขกันซ ตอนนยีจซ ะเปป็นตอนทยีปนึ่ ระเมลินบทเรยียนเพสือนึ่ หาประสลิทธลิภาพและปรกับปรนุง โดยผศูห้
เรยียนและผศูสห้ อนซนงนึ่ ประเมลินในดห้าน
1.ความเหมาะสมดห้านเนสือซ หา
2.รศูปแบบการปฏลิสมกั พกันธย์ระหวรางผศูเห้ รยียนกกับบทเรยียน
3.ผลสกัมฤทธลิทธิ์ างการเรยียน
4.ความพนงพอใจของผศูเห้ รยียน
 ขขันรั้ ตอนททที่ 7 การนสาบทเรทยนไปใชต
ขกันซ ตอนนยีคซ สือขกันซ ตอนทยีดนึ่ ทาเนลินการสอนดห้วยกลิจกรรมและบรลิการของอลินเทอรย์เนล็ต
โดยใชห้ระบบ Learning Management System (LMS) ซนงนึ่ ผศูเห้ รยียนจะสามารถเรยียนรศูไห้ ดห้จาก
สสืนึ่อประสมทยีนึ่ผศูห้สอนไดห้จกัดเตรยียมใหห้ไมรวราจะอยศูรในรศูปของตกัวอกักษร, รศูปภาพ, เสยียงบรรยาย
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ตลอดจนภาพเคลสือนึ่ นไหวทยีนึ่ชรวยเสรลิมจลินตนาการใหห้ผศูห้เรยียนไดห้เขห้าใจบทเรยียนไดห้อยรางลนกซนซง
และสามารถนทาความหวกังและจลินตนาการไปเปป็นแนวทางในการเกลิดความคลิดรลิเรลิมนึ่ สรห้างสรรคย์
สลิงนึ่ ตรางๆ ไดห้
2. E–Learning Courseware หรนือ ชนุดบทเรทยนอพิเลล็กทรอนพิกสร์รปศู แบบการเกล็บ
ขตอมศูลภายใตตมาตรฐาน SCROM
การพกัฒนา การพกัฒา SCORM Content มยีแนวทาง 2 รศูปแบบ ไดห้แกร
1) การพกัฒนาเครสือนึ่ งมสือแลห้วพกัฒนา SCORM Content จนครบทนุกกระบวนการ
โดยมยีหวกั ใจหลกักคสือ การใชห้เทคโนโลยยี XML เปป็นตกัวกลาง (imsmanifest.xml)
2) การนทา E–Learning Courseware ในการพกัฒนา การพกัฒนาเฉพาะ SCORM
Content โดยใชห้เครสือนึ่ งมสือพกัฒนาเนสือซ หาทยีสนึ่ นกับสนนุนมาตรฐาน SCORM เชรน LearnSquare
ระบบ OpenSource e-Learning ทยีเนึ่ นคเทคสนกับสนนุนการพกัฒนาและเผยแพรร 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):
เนรือนื้ หา Content การออกแบบการสอน Instructional Design SCORM LMS Content
Analysis E–Learning Courseware LCMS Learning Objects Moodle Learnsquare
หมายเหตต:
1. โครงการฯ สล่งเสรคิมใหร้ผพผร้ ฒ
สั นาโครงการไดร้พฒ
สั นาและใชร้ซอฟตค์แวรค์ทมมีลื่ มีลคิขสคิทธคิธ
ถผกตร้องตามกฎหมายในการพสัฒนาโปรแกรม ทสังนื้ นมีนื้ โครงการทมีพลื่ ฒ
สั นาดร้วยซอฟตค์แวรค์ Open
Source จะไดร้รบสั การพคิจารณาเปป็นกรณมีพเคิ ศษ กรณมีทพมีลื่ ฒ
สั นาดร้วยซอฟตค์แวรค์ทมมีลื่ ลมี ขคิ สคิทธคิธ จะตร้อง
มมีหลสักฐานยรืนยสันวล่า มมีลขคิ สคิทธคิถธ กผ ตร้องตามกฎหมาย
2. สอานสักงานกองทอุนสนสับสนอุนการสรร้างเสรคิมสอุขภาพ (สสส.) ใหร้การสนสับสนอุนการ
พสัฒนาโปรแกรมเพรือลื่ สรร้างเสรคิมสอุขภาวะองคค์รวม ทสังนื้ 4 มคิตคิ ครือ สอุขภาวะทางกาย สอุขภาวะทางจคิต
สอุขภาวะทางสสังคม และสอุขภาวะทางปปัญญา พสัฒนาขขนนื้ เพรือลื่ สล่งเสรคิมใหร้เกคิดการดผแลสอุขภาพและ
สรร้างคล่านคิยมการสรร้างเสรคิมสอุขภาวะใหร้เกคิดขขนนื้ ในสสังคมไทย โดยการนอาเนรือนื้ หาทมีพลื่ ฒ
สั นาขขนนื้ โดย
สอ า นสั ก งานกองทอุ น การสรร้ า งเสรคิ ม สอุ ข ภาพ (สสส.) ซขลื่ง สามารถคร้ น หาสรืลื่อ ความรผร้ไ ดร้ ทมีลื่
http://info.thaihealth.or.th/ ไดร้แกล่ โปรแกรมการออกกอาลสังกาย การลดปปัจจสัยเสมียงตล่างๆ
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และการดผแลสอุขภาพเบรือนื้ งตร้น เปป็นตร้น โปรแกรมจะตร้องมมีความถผกตร้องแมล่นยอาสผง และเชรือลื่ ถรือไดร้
สามารถเขร้าถขงกลอุมล่ เปป้าหมายไดร้งาล่ ย มมีความคคิดสรร้างสรรคค์
ตสัวอยล่างเชล่น โปรแกรมหรรือเกมสค์สงล่ เสรคิมการออกกอาลสังกาย โปรแกรมสรร้างเสรคิมสอุข
ภาวะทางกายและจคิต โปรแกรมสล่งเสรคิมการสรร้างความตระหนสักเรรือลื่ งโลกรร้อน เกมสค์สงล่ เสรคิม
การขสับขมีปลื่ ลอดภสัยหรรือลดออุบตสั เคิ หตอุจราจร โปรแกรมสล่งเสรคิมการเลคิกเหลร้า/บอุหรมีลื่ โปรแกรมหรรือ
เกมสค์ใหร้ความรผพร้ ษคิ ภสัยบอุหรมี/ลื่ เหลร้า เปป็นตร้น
3. เยาวชนทมีสลื่ นใจตล่อยอดผลงานของตนเองจนสามารถใชร้งานไดร้จรคิง สามารถเสนอ
ขอรสับทอุนสนสับสนอุนเพคิมลื่ เตคิมเพรือลื่ ใชร้ในการพสัฒนาผลงาน จาก “โครงการตล่อกลร้าใหร้เตคิบใหญล่”
สนสับสนอุนโดย มผลนคิธสคิ ยามกสัมมาจล โดยผลงานของเยาวชนทมีรลื่ วล่ มโครงการจะไดร้การ Coaching
แบบมรืออาชมีพจากหนล่วยงานทมีคลื่ วลื่อาหวอดในสายงานทมีตลื่ อล่ ยอดทสังนื้ ดร้านทมีเลื่ กมียลื่ วขร้องกสับงานทาง
ดร้านเศรษฐกคิจ สสังคม วสัฒนธรรม คอุณภาพชมีวตคิ คอุณภาพสคิงลื่ แวดลร้อม และทรสัพยากรธรรมชาตคิ
พรร้อมโอกาสในการไดร้รบสั การสนสับสนอุนใหร้เขร้ารล่วมการแขล่งขสันในเวทมีนานาชาตคิ ตคิดตามรายละเอมียด
และเงรือลื่ นไขการขอรสับทอุนเพคิมลื่ เตคิม ไดร้จาก เวว็บไซตค์ http://www.nectec.or.th/nsc/ หรรือ
facebook group: “NSC Thailand” http://www.facebook.com/groups/NSCThailand/
4. ผผพร้ ฒ
สั นาในโครงการการแขล่งขสันพสัฒนาโปรแกรมคอมพคิวเตอรค์แหล่งประเทศไทยทอุก
ประเภท สามารถนอา Application Program Interface (API) ของเนคเทค เชล่น ซอฟตค์แวรค์
สอาหรสับแปลภาษา ซอฟตค์แวรค์แปลงขร้อความเปป็นเสมียง (Text to Speech) ซอฟตค์แวรค์สบรื คร้นขร้อมผล
(Search Engine) ซอฟตค์แวรค์รผร้จอาตสัวอสักษรภาษาไทยดร้วยแสง (Thai OCR) พจนานอุกรม
Lexitron ระบบบารค์โ คร้ด เปป็น ตร้น มาใชร้ หรรือ เรมีย กใชร้บรคิการ API ทมีลื่ป รากฎบนเวว็บไซตค์
www.apidd.com เปป็นสล่วนหนขงลื่ สล่วนใดในการพสัฒนางานของตนไดร้
5. การรสับสมสัคร ผผพร้ ฒ
สั นาจะตร้องสมสัครและกรอกขร้อมผลผล่านทางเวว็บไซตค์ของโครงการ
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. ผรา นการพลิ จารณาในรอบผลงานโครงการ (รอบสอง) ไดห้ รกับ ทนุน สนกั บสนนุ น
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
บรลิษทกั ไมโครซอฟทย์ (ประเทศไทย) จทากกัด ในการไปทกัศนศนกษา
ในตรางประเทศ
เงลินรางวกัลทนุกประเภท จะแบรงเปป็น 2 สรวน โดยมอบใหห้ทมยี ผศูพห้ ฒกั นา จทานวน 80% และ
อาจารยย์ทปยีนึ่ รนกษา 20%
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สถาบกันการศนกษาทยีไนึ่ ดห้รบกั รางวกัลทยีนึ่ 1, 2 และ 3 ในแตรละประเภท จะไดห้รบกั โลรรางวกัล
เกยียรตลิยศจากเนคเทค
ผลงานชนะเลลิศและรองชนะเลลิศของนกักเรยียน นลิสตลิ นกักศนกษา ทนุกประเภทจากการ
แขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย ครกังซ ทยีนึ่ 17 (NSC 2015) จะไดห้รบกั สลิทธลิเธิ์ ขห้าสศูร
รอบสนุดทห้ายของการแขรงขกันรางวกัลเจห้าฟป้าไอทยี รกัตนราชสนุดา สารสนเทศ ครกังซ ทยีนึ่ 10 จกัดโดย มศูลนลิธลิ
วลิจยกั เทคโนโลยยีสารสนเทศ

ประโยชนร์ทรีที่ไดข้รบับจคำกกคำรเขข้คำรข่วมโครงกคำร
นกักเรยียนระดกับมกัธยมศนกษาทยีเนึ่ ขห้ารรวม โครงการ NSC หรสือ YSC และมยีคณ
นุ สมบกัตตลิ าม
เกณฑย์ทยีนึ่ม หาวลิท ยาลกัย กท า หนด มยีสลิท ธลิธิ์ไ ดห้รกับ โควตาเขห้า ศนก ษาตรอ ในระดกับ อนุด มศนก ษาใน
มหาวลิทยาลกัยดกังตรอไปนยีซ มหาวลิทยาลกัยเชยียงใหมร มหาวลิทยาลกัยขอนแกรน มหาวลิทยาลกัยสงขลานครลินทรย์ มหาวลิท ยาลกัย บศูร พา มหาวลิทยาลกัย ศลิล ปากร มหาวลิท ยาลกัย เทคโนโลยยีสนุรนารยี
มหาวลิทยาลกัยอนุบลราชธานยี และมหาวลิทยาลกัยวลกัยลกักษณย์
ทกังซ นยีซ สถานศนกษาบางแหรงมยีการพลิจารณาใหห้ทนนุ การศนกษาเพลิมนึ่ เตลิม สทาหรกับผศูพห้ ฒ
กั นา
ทยีไนึ่ ดห้รบกั รางวกัลในการประกวดรอบชลิงชนะเลลิศ เชรน มหาวลิทยาลกัยสงขลานครลินทรย์ สถาบกัน
เทคโนโลยยีนานาชาตลิสรลิ นลิ ธร มหาวลิทยาลกัยธรรมศาสตรย์ เปป็นตห้น
รายละเอยียดตลิดตรอไดห้ทยีนึ่ ศศูนยย์ประสานงานภศูมภลิ าค ณ มหาวลิทยาลกัยดกังกลราว หรสือ
ศศูนยย์เทคโนโลยยีอเลิ ลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ

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
พกัฒนาไดห้เสรล็จภายในระยะเวลาทยีนึ่กทา หนด 3 เดสือน สทาหรกับงานใหมร หรสืองานทยีนึ่พกัฒนา
ตรอ ยอดจากงานเดลิมกล็ตาม
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รอบกคำรสข่งผลงคำน
เนคเทค พลิจารณาจากผลงานและรายงานฉบกับสมบศูรณย์ทผยีนึ่ พศูห้ ฒ
กั นาจกัดสรงและตรวจ
สอบความครบถห้วนของผลงานทยีผนึ่ พศูห้ ฒ
กั นาสรงมอบ โดยพลิจารณาจาก
1. ในการนทาเสนอผลงานและสาธลิตซอฟตย์แวรย์ทพยีนึ่ กัฒนาขนนซ ผศูพห้ กัฒนาตห้องมานทา
เสนอผลงานดห้วยตนเอง
2. สลิงนึ่ ทยีตนึ่ อห้ งสรงมอบครบตามทยีเนึ่ นคเทคกทาหนด คสือ รายงานฉบกับสมบศูรณย์ คศูมร อสื การ
ตลิดตกังซ และคศูมร อสื การใชห้งาน จทานวน 1 ชนุด และ CD-ROM จทานวน 1 ชนุด บรรจนุ
ขห้ อ มศู ล ดกั ง นยีซ ซอรย์ ส โคห้ ด ชนุ ด โปรแกรมสท า หรกั บ ตลิ ด ตกัซง (Setup Program)
Software Libraries และ/หรสือ Tools ไฟลย์เอกสารรายงาน และขห้อตกลงใน
การใชห้ซอฟตย์แวรย์ (Disclaimer) คะแนนสรวนนยีกซ าท หนด ไวห้ไมรเกลิน 25%
3. ผลการทดลองใชห้งานจรลิง เนคเทคจะมยีคณะททางานตรวจสอบผลงาน โดย
ทดลองตลิดตกังซ และทดลองใชห้งานจรลิงตามคศูมร อสื จนุดเดรนและจนุดดห้อยของแตรละผล
งาน รวมทกังซ ขห้อเสนอแนะผลงานจะถศูกใหห้คะแนนโดยคณะผศูตห้ รวจ กทาหนดไวห้ไมร
เกลิน 75% ของคะแนนรวม
กคำรกคคำหนดคะแนนของแตข่ละประเดด็น
เนคเทคไดห้กทาหนดหลกักเกณฑย์การใหห้คะแนนเปป็นมาตรฐานรรวมกกัน ดกังนยีซ
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กคำรประกวดแขข่งขบันรอบชพิงชนะเลพิศ
เนคเทคไดห้กาท หนดหลกักเกณฑย์ ประเดล็นการใหห้คะแนน การรวมคะแนน และวลิธกยี าร
ในการตกัดสลินใหห้คณะกรรมการแตรละชนุดสามารถกทาหนดเปป็นเกณฑย์รวร มกกันกรอนการพลิจารณา
ตกัดสลิน หากผลคะแนนไมรสามารถตกัดสลินไดห้ การชยีขซ าดใหห้สทลิ ธลิเธิ์ ปป็นของคณะกรรมการ
กคำรใหข้คะแนน
การใหห้คะแนนสทาหรกับโครงการในแตรละประเภททยีนึ่ผรานเขห้าสศูรรอบชลิงชนะเลลิศนกัซน
พลิจารณาจากประเดล็นตรางๆ ทกัซงสลิซน 5 ประเดล็นหลกัก กลราวคสือ
• Look and Feel เชรน
- ความสวยงาม ความนราสนใจของโปรแกรม
- การใชห้งานงรายและสะดวก
- ความถศูกตห้อง ครบถห้วนในเนสือซ หาทยีนึ่นทาเสนอ
• 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 : คะแนนรวมทกังซ สลินซ ของทนุกๆ 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 กรณมีทมมีลื่ ปมี ญ
ปั หา จะถรือคอาตสัดสคินของคณะกรรมการเปป็นการชมีขนื้ าด

คตุณสมบบัตพิของผรูข้เขข้คำรข่วมโครงกคำร
• เปป็นนกักเรยียน นลิสตลิ นกักศนกษา ทยีกนึ่ ทาลกังศนกษาอยศูใร นสถาบกันการศนกษาตรางๆ ในภาครกัฐ
และเอกชนโดยไมรจาท กกัดชกันซ ปปี
• มยีอาจารยย์และหกัวหนห้าสถาบกันการศนกษาใหห้การรกับรองวราเปป็นนกักเรยียน นลิสตลิ นกักศนกษา
ทยีกนึ่ าท ลกังศนกษาอยศูใร นสถาบกันนกันซ ๆ จรลิง
• มยีความสามารถในการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์คอมพลิวเตอรย์เพสือนึ่ ประยนุกตย์ใชห้งานดห้านตรางๆ
ในลกักษณะทยีมนึ่ คยี วามคลิดรลิเรลิมนึ่ เปป็นของตนเอง
• สทาหรกับประเภทสสือนึ่ บทเรยียนสทาหรกับระบบการเรยียนรศูอห้ อนไลนย์ ผศูเห้ ขห้ารรวมประกวดตห้อง
เปป็นครศูหรสืออาจารยย์ในสถาบกันการศนกษาและหกัวหนห้าสถาบกันการศนกษาใหห้การรกับรอง
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เงลือที่ นไขในกคำรเขข้คำรข่วมโครงกคำร
• ผศูเห้ สนอโครงการมยีสทลิ ธลิเธิ์ สนอเพยียงคนละ 1 โครงการ และสรงไดห้ 1 ประเภท โครงการ
หนนงนึ่ มยีทมยี พกัฒนาไดห้ไมรเกลิน 3 คน โดยมยีอาจารยย์ทปยีนึ่ รนกษาลงนามรกับรอง
• ระยะเวลาในการดทาเนลินโครงการประมาณ 3 เดสือน ผศูเห้ สนอโครงการทยีไนึ่ ดห้รกับทนุน
สนกับสนนุนจากเนคเทค ตห้องสรงผลงานตามเวลาทยีรนึ่ ะบนุ
• ทนุกโครงการตห้องดทาเนลินการจกัดททาขห้อตกลงการรกับทนุนใหห้แลห้วเสรล็จภายในระยะเวลา
ทยีกนึ่ าท หนด (ประมาณเดสือนพฤศจลิกายน)
• ทรกัพยย์สนลิ ทางปปัญญาของผลงานทยีเนึ่ กลิดขนนซ เปป็นของผศูพห้ ฒ
กั นา ทกังซ นยีซ เนคเทคสามารถ
นทาผลงานไปเผยแพรรตอร สาธารณชน หรสือโฆษณาประชาสกัมพกันธย์ เพสือนึ่ การศนกษา วลิจยกั
ตลิชม วลิจารณย์ หรสือแนะนทาผลงานไดห้
• ในการเผยแพรรประชาสกัมพกันธย์ขอห้ มศูลขราวสารเกยียนึ่ วกกับการพกัฒนาโครงการ ผศูพห้ ฒ
กั นา
จะตห้องระบนุขอห้ ความหรสือแจห้งใหห้สาธารณชนทราบวรา ไดห้รบกั ทนุนสนกับสนนุนจากเนคเทค
• หากผศูรห้ บกั ทนุนไมรสามารถพกัฒนาผลงานไดห้ตามทยีเนึ่ สนอ จะตห้องมยีหนกังสสือเปป็นลายลกักษณย์
อกักษรเพสือนึ่ ขอยกเลลิกและสรงคสืนเงลินทนุนใหห้แกรเนคเทค
• ผลงานทยีผนึ่ าร นการตรวจรกับจะไดห้รกับคกัดเลสือกตามเกณฑย์ทกยีนึ่ ทาหนด โดยจะคกัดเลสือก
ผลงานทยียนึ่ อดเยยียนึ่ มเขห้าสศูกร ารแขรงขกันรอบสนุดทห้าย เพสือนึ่ ชลิงชนะเลลิศและรกับเงลินรางวกัล
แตรละประเภท โดยมยีคณะกรรมการผศูเห้ ชยียนึ่ วชาญเปป็นผศูตห้ ดกั สลิน
• ผศูพห้ ฒ
กั นาตห้องตลิดตามขห้อมศูลขราวสารทยีทนึ่ างเนคเทค หรสือ ศศูนยย์ประสานงาน ประกาศ
เปป็นระยะๆ ผรานทางเวล็บไซตย์ อยีเมลย์ หรสือ จดหมาย ตลอดจนใหห้ความรรวมมสือในการ
แจห้งปรกับปรนุงขห้อมศูลของผศูพห้ ฒ
กั นา หากมยีการเปลยียนึ่ นแปลงจากขห้อเสนอโครงการแกร
เนคเทค และศศูนยย์ประสานงาน เปป็นลายลกักษณย์อกกั ษรทนุกครกังซ เพสือนึ่ ผลประโยชนย์ของ
ผศูพห้ ฒ
กั นาเอง
• การรกับเงลินทนุนสนกับสนนุน สามารถตลิดตรอขอรกับเงลินทนุนสนกับสนนุนทกังซ 2 งวด และเงลิน
สนกับสนนุนการประกวดรอบชลิงชนะเลลิศไดห้จากศศูนยย์ประสานงานโครงการทยีสนึ่ งกั กกัด
• การรกับเงลินรางวกัลในรอบชลิงชนะเลลิศ สามารถตลิดตรอขอรกับเงลินรางวกัลไดห้ทยีนึ่ เนคเทค
เทรานกันซ
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กคำรสข่งขข้อเสนอโครงกคำร
1. ผศูสห้ งร ขห้อเสนอโครงการ ตห้องลงทะเบยียนผรานระบบออนไลนย์ “GENA” (GeniusAided System for NSC) เพสืนึ่ อ รกั บ รหกั ส โครงการ และอกั พ โหลดขห้ อ เสนอโครงการทยีนึ่
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 ภายในระยะเวลาทยีนึ่ ทางโครงการ NSC กทาหนด

รคำยละเอรียดกคำรเขรียนขข้อเสนอโครงกคำร
1. ปก ตามตกัวอยราง ซนงนึ่ ระบนุรายละเอยียดตรางๆ ภายใน 1 หนห้ากระดาษเทรานกันซ ดกังนยีซ
• ชสืนึ่อโครงการ ทกัซงภาษาไทย และภาษาอกังกฤษ
• ทยีมพกัฒนาโครงการ ระบนุหกัวหนห้าโครงการ และผศูห้รรวมพกัฒนา
• อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาโครงการ และขห้อความรกับรองจากอาจารยย์
• หกัวหนห้าสถาบกัน (อธลิการบดยี/คณบดยี/หกัวหนห้าภาควลิชา/ผศูอห้ าท นวยการ/อาจารยย์ใหญร
หรสือเทยียบเทรา/หกัวหนห้าหมวด) และขห้อความรกับรองจากหกัวหนห้าสถาบกัน
2. สาระสทาคกัญของโครงการ คทาสทาคกัญ (Key Words)
3. หลกักการและเหตนุผล
4. วกัตถนุประสงคย์
5. ปปัญหาหรสือประโยชนย์ทยีนึ่เปป็นเหตนุผลใหห้ควรพกัฒนาโปรแกรม
6. เปป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
7. รายละเอยียดของการพกัฒนา
7.1 เนสือซ เรสือนึ่ งยรอ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจทาลอง หรสือ ทฤษฎยีทเยีนึ่ กยียนึ่ วขห้อง
ตกัวอยรางโปรแกรม หรสือ ผลงานทยีสนึ่ อสืนึ่ ใหห้เหล็นผลงานทยีจนึ่ ะพกัฒนาขนนซ
7.2 เทคนลิคหรสือเทคโนโลยยีทใยีนึ่ ชห้ เชรน เทคโนโลยยีดาห้ นปปัญญาประดลิษฐย์ Algorithms
ทยีในึ่ ชห้โครงสรห้างขห้อมศูล เปป็นตห้น โดยผศูพห้ กัฒนาตห้องใหห้รายละเอยียดทยีเนึ่ กยีนึ่ยวขห้อง
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. สทาเนาบกัตรประจทาตกัวของผศูห้พกัฒนาและอาจารยย์ทยีนึ่ ปรนกษา พรห้อมลงลายมสือ ชสืนึ่อ
สทาเนาถศูกตห้อง กรณยีทยีนึ่ผศูห้พกัฒนาไมรมยีบกัตรประชาชน ใหห้แนบสทาเนาทะเบยียนบห้าน หรสือ หนกังสสือ
รกับรองจากสถาบกันการศนกษา
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แบบฟอรย์มหนห้าปกขห้อเสนอโครงการ

รหกัสโครงการ ...........
ขห้อเสนอโครงการ
การแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย
ชสืนึ่อโครงการ
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ภาษาอกังกฤษ).........................................................................................................................
ประเภทโปรแกรมทยีนึ่เสนอ โปรแกรม................................................……………..................................................................
ทยีมพกัฒนา
หกัวหนห้าโครงการ
1. ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา........................................
ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน..............................................................……..................................…
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.................................................................…..................................................
โทรศกัพทย์..................มสือถสือ................โทรสาร....................e-mail......................................
ลงชสืนึ่อ.....................................................
ผศูห้รรวมโครงการ
1. ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา........................................
ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน..............................................................……..................................…
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.................................................................…..................................................
โทรศกัพทย์..................มสือถสือ................โทรสาร....................e-mail......................................
ลงชสืนึ่อ.....................................................
ผศูห้รรวมโครงการ
1. ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา........................................
ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน..............................................................……..................................…
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.................................................................…..................................................
โทรศกัพทย์..................มสือถสือ................โทรสาร....................e-mail......................................
ลงชสืนึ่อ.....................................................
อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาโครงการ
ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.)......................................……..............................................….
สกังกกัด/สถาบกัน.............................................................….....................................................
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.....................................................….......................................…....................
โทรศกัพทย์..................มสือถสือ.................โทรสาร....................e-mail.....................................
คทารกับรอง “โครงการนยีซเปป็นความคลิดรลิเรลินึ่มของนกักพกัฒนาโครงการและไมรไดห้ลอกเลยียนแบบมาจากผศูห้อสืนึ่นผศูห้ใด ขห้าพเจห้าขอรกับ
รองวราจะใหห้คทาแนะนทาและ สนกับสนนุนใหห้นกัก พกัฒนาในความดศูแลของขห้าพเจห้าดทาเนลินการศนกษา/วลิจกัย/พกัฒนาตามหกัวขห้อทยีนึ่
เสนอและจะททาหนห้าทยีนึ่ประเมลินผลงานดกังกลราวใหห้กบกั โครงการฯ ดห้วย”
ลงชสืนึ่อ.....................................................
หกัวหนห้าสถาบกัน (อธลิการบดยี/คณบดยี/หกัวหนห้าภาควลิชา/ผศูห้อทานวยการ/อาจารยย์ใหญร/หกัวหนห้าหมวด)
ชสือนึ่ -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” เพสือนึ่ กรอกขห้อมศูล
การสมกัครเขห้าแขรงขกันทยีนึ่ http://www.nectec.or.th/nsc/ , http://www.nscthailand.net หรสือ
http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA โดยตห้ อ งกรอกขห้ อ มศู ล Email address ทยีนึ่อ ยศูร และเบอรย์
โทรศกัพทย์ตลิดตรอทยีนึ่มยีอยศูรจรลิง เพสืนึ่อใหห้ระบบสรงขห้อมศูลเพสืนึ่อยสืนยกันการลงทะเบยียน
2. ระบบจะสรงอยีเมลย์ไปยกังหกัวหนห้าโครงการ เพสือนึ่ แจห้งใหห้หวกั หนห้าโครงการยสืนยกันการลง
ทะเบยียน ทกังซ นยีซ หากไมรยนสื ยกันการลงทะเบยียน (Confirmation) ถสือวราการลงทะเบยียนยกังไมรเสรล็จสลินซ
และขห้อมศูลในการลงทะเบยียนนกันซ จะถศูกลบทลิงซ ภายใน 48 ชกัวนึ่ โมง
3. หลกังจากยสืนยกันการลงทะเบยียนแลห้ว จะไดห้รบกั 1) รหกัสโครงการ และ 2) รหกัสผราน
เพสือนึ่ ใชห้เขห้าระบบออนไลนย์ GENA
4. เขห้าสศูรร ะบบโดยใชห้ รหกัสโครงการ และรหกัสผรานทยีไนึ่ ดห้รกับ เพสือนึ่ อกัพโหลดขห้อเสนอ
โครงการทกังซ 2 รศูปแบบ คสือ ไฟลย์ PDF และ ไฟลย์ plain text (text file) ตามขกันซ ตอนในระบบ
5. พลิมพย์แบบฟอรย์มหนห้าปกขห้อเสนอโครงการจากในระบบ และลงนามใหห้ครบถห้วน
เพสือนึ่ ประกอบเปป็นหนห้าปกขห้อเสนอโครงการ โดยจกัดหนห้ากระดาษในการพลิมพย์ภายใน 1 หนห้า
กระดาษ A4
6. แนบสทาเนาบกัตรประจทาตกัวประชาชนพรห้อมลงนามใหห้ครบถห้วน ภายในเลรมขห้อ
เสนอโครงการ
7. สรงขห้อเสนอโครงการ (ตห้นฉบกับ) จทานวน 1 ชนุด ทางไปรษณยียย์ หรสือสรงดห้วยตนเองไป
ยกังศศูนยย์ประสานงานภศูมภลิ าคทยีทนึ่ าร นสกังกกัด
8. เสรล็จสลินซ ขกันซ ตอนการลงทะเบยียนเขห้ารรวมโครงการ
หมคำยเหตต:
1. ควรเตรมียมขร้อมผลสล่วนตสัว สอาเนาบสัตร ทมีอลื่ ยผล่ อมีเมลค์ ของทมีมผผพร้ ฒ
สั นาและอาจารยค์
ทมีปลื่ รขกษา และผผบร้ รคิหารสถาบสันการศขกษา หรรือตสัวแทน ใหร้พรร้อมกล่อนทอาการลงทะเบมียน
2. การอสัพโหลดขร้อเสนอโครงการ ตร้องทอาการอสัพโหลด 2 รผปแบบ ครือ ไฟลค์ PDF
(ใชร้การแปลงไฟลค์จากโปรแกรม หร้ามใชร้วธคิ กมี ารสแกน) และ ไฟลค์ plain text (text file)
3. โปรดระวสังการอสัพโหลดซนื้าอ เพราะระบบจะบสันทขกขร้อมผลเฉพาะไฟลค์ลาล่ สอุดเทล่านสันนื้
4. โปรดตรวจสอบรายชรือลื่ จสังหวสัดของแตล่ละศผนยค์ภมผ ภคิ าคจากคผมล่ อรื การแขล่งขสัน หรรือ
จากการลงทะเบมียนในระบบ
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กคำรสข่งผลงคำนและรคำยงคำนฉบบับสมบรูรณร์
ผศูห้รกับทนุนสนกับสนนุนในโครงการ NSC ตห้องดทาเนลินโครงการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ใหห้แลห้ว
เสรล็จในระยะเวลาทยีนึ่กทาหนด นกับตกัซงแตรวกันทยีนึ่ไดห้รกับอนนุมกัตลิ และตห้องสรงผลงานดห้วยตนเองหรสือ
ทางไปรษณยียย์ไดห้ทยีนึ่ศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาคของโครงการในภศูมลิภาคทยีนึ่ สกังกกัด โดยมยีร าย
ละเอยียดดกังนยีซ
1. รายงานฉบขับสมบศูรณร์ จสานวน 1 ชนุด ประกอบดห้วยเนสืซอหาดกังนยีซ
• การเขยี ย นรายงานฉบกั บ สมบศู ร ณย์ คศูร มสื อ การตลิ ด ตกัซ ง และคศูร มสื อ การใชห้ ง าน ใหห้ ใ ชห้
โปรแกรม OpenOffice Writer หรสื อ Microsoft Word ภาษาไทย 97 (เปป็ น
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
ระบนุเ ลขหนห้า 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 ผลงานทยีนึ่สสืนึ่อใหห้เหล็นผลงานทยีนึ่พกัฒนาขนนซ
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. สถานทยีตนึ่ ดลิ ตรอของผศูพห้ ฒกั นาและอาจารยย์ทปยีนึ่ รนกษา โทรศกัพทย์ มสือถสือ โทรสาร E-mail
13. ภาคผนวก (Appendix)
▪ คศูรมสือการตลิดตกัซงอยรางละเอยียด
▪ คศูรมสือการใชห้งานอยรางละเอยียด
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2. CD-ROM จสานวน 1 ชนุด พรตอมกลข่องใสข่ CD บรรจนุขอห้ มศูลและจกัดหมวดหมศูร (Directory)
เปป็น 4 หมวด ดกังนยีซ
◦ Source Code : ซอรย์สโคห้ด
◦ Setup Program : ชนุดโปรแกรมสทาหรกับตลิดตกังซ ทยีนึ่สมบศูรณย์และใชห้งานไดห้
◦ Tools : ระบนุ Software Libraries และ/หรสือ Tools อสืนึ่นๆ ทยีนึ่นทามาใชห้เปป็น
สรวนประกอบสทาคกัญในการพกัฒนาและตลิดตกังซ
◦ 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)
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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
ลลิ ข สลิท ธลิธิ์ข องซอฟตย์แ วรย์ นยีซจน ง เปป็ นของผศูห้ พกัฒนา ซนนึ่ง ผศูห้พกั ฒนาไดห้ อนนุญ าตใหห้ศศู นยย์ เ ทคโนโลยยี
อลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ เผยแพรรซอฟตย์แวรย์นยีซตาม “ตห้นฉบกับ” โดยไมรมยี
การแกห้ ไ ขดกั ด แปลงใดๆ ทกัซ ง สลิซ น ใหห้ แ กร บนุ ค คลทกันึ่ ว ไปไดห้ ใ ชห้ เ พสืนึ่ อ ประโยชนย์ สร ว นบนุ ค คลหรสื อ
ประโยชนย์ทางการศนกษาทยีนึ่ไมรมยีวกัตถนุประสงคย์ในเชลิงพาณลิชยย์ โดยไมรคลิดคราตอบแทนการใชห้
ซอฟตย์แวรย์ ดกังนกัซน ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ จนงไมรมยีหนห้าทยีนึ่
ในการดศูแล บทารนุงรกักษา จกัดการอบรมการใชห้งาน หรสือพกัฒนาประสลิทธลิภาพซอฟตย์แวรย์ รวม
ทกัซงไมรรกับรองความถศูกตห้องหรสือประสลิทธลิภาพการททางานของ ซอฟตย์แวรย์ ตลอดจนไมรรกับ
ประกกันความเสยียหายตรางๆ อกันเกลิดจากการใชห้ซอฟตย์แวรย์นทยีซ กัซงสลิซน
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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.”

44
National Software Contest : NSC

สถคำนทรีตที่ ดพิ ตข่อ
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 อาจารยย์สธนุ น แซรวอร ง
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, อาจารยย์ภสศู ตลิ 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 ธยีระมกันนึ่ คง และ รศ.ดร.บนุญญฤทธลิธิ์ อนุยยานนวาระ
และดร.ศศลิพร อนุษณวศลิน
ศศูนยย์ประสานงานภศูมภลิ าคภาคกลาง (โครงการ NSC)
ภาควลิชาเทคโนโลยยีสารสนเทศ คอมพลิวเตอรย์ และการสสือนึ่ สาร
สถาบกันเทคโนโลยยีนานาชาตลิสรลิ นลิ ธร 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.สนุนยยี ย์ พงษย์พนลิ จลิ ภลิญโญ
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
ฝฝ่ายบรลิหารและสนกับสนนุนงานวลิจยกั
ศศูนยย์เทคโนโลยยีอเลิ ลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ
112 อนุทยานวลิทยาศาสตรย์ประเทศไทย ถ.พหลโยธลิน
ต.คลองหนนงนึ่ 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

