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คคานคา

ปปัจจนุบคันเทคโนโลยยีสารสนเทศเขห้ามามยีบทบาทในชยีวสิตประจทําวคันของมนนุษยย์และเกยีนึ่ยวขห้องกคับการศนกษาและการ
ททํางานในทนุกวงการ ปปัจจคัยสทําคคัญทยีนึ่ททําใหห้เทคโนโลยยีสารสนเทศมยีการพคัฒนาอยรางรวดเรล็วเปป็นผลจากความกห้าวหนห้าของ
การพคัฒนาดห้านซอฟตย์แวรย์ เนสืนึ่องจากเปป็นสรวนสทําคคัญของการใชห้งานคอมพสิวเตอรย์ อนุปกรณย์สสืนึ่อสารโทรคมนาคม รวมถนงสสินึ่ง
ทยีนึ่ใชห้คอมพสิวเตอรย์หรสืออนุปกรณย์อสิเลล็กทรอนสิกสย์ในการควบคนุมการททํางาน ซอฟตย์แวรย์จนงเปรยียบเสมสือนสมองทยีนึ่มนนุษยย์สรห้าง
ขนซนมาเพสืนึ่อควบคนุมและสคันึ่งงานใหห้เปป็นไปตามทยีนึ่ตห้องการไดห้ 

การพคัฒนาซอฟตย์แวรย์ไมรจทําเปป็นตห้องใชห้เงสินลงทนุนทยีนึ่สศูง เนสืนึ่องจากเปป็นเทคโนโลยยีทยีนึ่ใชห้กทําลคังสมองของมนนุษยย์เปป็น
ฐานสทําคคัญในการพคัฒนาสรห้างสรรคย์ ซนนึ่งประเทศไทยมยีแนวโนห้มและศคักยภาพเพยียงพอทยีนึ่จะสรงเสรสิมและสรห้างความเขห้ม
แขล็งใหห้ผศูห้พคัฒนาใชห้เปป็นอาชยีพหลคักและสรห้างรายไดห้ ตลอดจนเพสินึ่มปรสิมาณและคนุณภาพเปป็นอนุตสาหกรรมทยีนึ่สามารถแขรงขคัน
กคับตรางประเทศไดห้ อยรางไรกล็ดยี แมห้วราอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ในประเทศกทําลคังอยศูรในสภาวะเรสินึ่มตห้นและกห้าวไปขห้างหนห้า
บนุคลากรทยีนึ่เปป็นพสืซนฐานสทําคคัญยคังมยีไมรเพยียงพอทคัซงในเชสิงปรสิมาณและคนุณภาพ จนงจทําเปป็นอยรางยสินึ่งทยีนึ่จะตห้องเรรงสรงเสรสิมและ
กระตนุห้นใหห้เพสินึ่มจทํานวนของผศูห้พคัฒนาซอฟตย์แวรย์ใหห้มากยสินึ่งขนซนทคัซงดห้านคนุณภาพและความสามารถของผศูห้พคัฒนา

ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และคอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ (เนคเทค) สทํานคักงานพคัฒนาวสิทยาศาสตรย์และ
เทคโนโลยยีแหรงชาตสิ กระทรวงวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี ไดห้เลล็งเหล็นถนงความสทําคคัญของอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ ตลอด
จนปปัญหาทยีนึ่เกสิดขนซน จนงมยีนโยบายชคัดเจนทยีนึ่จะพคัฒนาอนุตสาหกรรมซอฟตย์แวรย์ภายในประเทศใหห้เปป็นอนุตสาหกรรมเปป้า
หมาย  โดยดทําเนสินการทคัซงการสนคับสนนุนการวสิจคัยและพคัฒนา รวมทคัซงการพคัฒนาทรคัพยากรมนนุษยย์ในรศูปแบบตราง ๆ ทยีนึ่
สามารถนทําไปสศูรเปป้าหมายของประเทศไดห้อยรางสมบศูรณย์ยสินึ่งขนซน

โครงการ “การแขรงขคันพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์แหรงประเทศไทย” เปป็นโครงการทยีนึ่เนคเทคดทําเนสินการเพสืนึ่อ
เปป็นเวทยีสทําหรคับนคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษาจากทคันึ่วประเทศทยีนึ่สนใจการพคัฒนาซอฟตย์แวรย์สรงโครงการทยีนึ่พคัฒนาดห้วยตนเองเขห้า
รรวมการแขรงขคัน โดยเนคเทคไดห้รคับความรรวมมสือจากมหาวสิทยาลคัยตรางๆ ในภศูมสิภาคเพสืนึ่อเปป็นศศูนยย์ประสานงานการแขรงขคัน
ในระดคับภศูมสิภาค คสือ ๑) ภาคเหนสือ: มหาวสิทยาลคัยเชยียงใหมร ๒) ภาคตะวคันออกเฉยียงเหนสือ: มหาวสิทยาลคัยขอนแกรน ๓)
ภาคใตห้: มหาวสิทยาลคัยสงขลานครสินทรย์ ๔) ภาคตะวคันออก: มหาวสิทยาลคัยบศูรพา ๕) ภาคตะวคันตก: มหาวสิทยาลคัย
ศสิลปากร และ๖) ภาคกลาง: สถาบคันเทคโนโลยยีนานาชาตสิสสิรสินธร มหาวสิทยาลคัยธรรมศาสตรย์

สทําหรคับปปีนยีซ เนคเทคยคังไดห้รคับความรรวมมสืออยรางดยียสินึ่งจากมศูลนสิธสิสยามกคัมมาจล ธนาคารไทยพาณสิชยย์ จทํากคัด
(มหาชน) และสทํานคักงานคณะกรรมการกสิจการกระจายเสยียง กสิจการโทรทคัศนย์ และกสิจการโทรคมนาคมแหรงชาตสิ
(กสทช.) โดยมศูลนสิธสิสยามกคัมมาจล ธนาคารไทยพาณสิชยย์ จทํากคัด (มหาชน) รรวมยกระดคับผลงานใหห้ไปสศูรกลนุรมผศูห้ใชห้งานจรสิง
ทคัซงในระดคับชนุมชน ภาคสคังคม และเศรษฐกสิจ โดยสนคับสนนุนทนุนพคัฒนาตรอยอดผลงาน พรห้อมจคัดหาหนรวยงานสนคับสนนุน
เพสืนึ่อรรวมเปป็นทยีนึ่ปรนกษาใหห้เยาวชนไดห้ผลสิตผลงานจนสามารถใชห้งานไดห้จรสิงตรอไป สรวนสทํานคักงานคณะกรรมการกสิจการ
กระจายเสยียง กสิจการโทรทคัศนย์ และกสิจการโทรคมนาคมแหรงชาตสิ (กสทช.) ไดห้สนคับสนนุนรางวคัลพสิเศษในหมวด ๓๓
โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้งานสทําหรคับสสืนึ่อสารระหวรางสรรพสสินึ่ง (Internet of Things)
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เนคเทคจนงขอเชสิญชวนนคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษาและผศูห้พคัฒนาทยีนึ่สนใจสรงผลงานซอฟตย์แวรย์เขห้ารรวมการแขรงขคัน
เพสืนึ่อยกระดคับผลงานซอฟตย์แวรย์ของไทยใหห้กห้าวสศูรระดคับสากล ดคังจะเหล็นไดห้จากผลงานทยีนึ่ไดห้รคับรางวคัลชนะเลสิศของโครงการ
สามารถควห้ารางวคัลชนะเลสิศของการแขรงขคันในระดคับนานาชาตสิอยรางสมนึ่ทําเสมอ หากมยีขห้อสงสคัยหรสือตห้องการรายละเอยียด
เพสินึ่มเตสิม สามารถตสิดตรอไดห้ทยีนึ่ ศศูนยย์ประสานงานภศูมสิภาคทคัซง ๖ แหรง และทยีนึ่ฝฝ่ายสนคับสนนุนการวสิจคัย หมายเลขโทรศคัพทย์
๐  ๒๕ ๖๔  ๖๙ ๐๐  ตร อ  ๒ ๓ ๒๕ -๒๕๒ ๘  โท ร ส า ร  ๐  ๒๕ ๖ ๔ ๖ ๘๖ ๕  E-mail: fits@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”  ใ น สคั ง ค ม อ อ น ไ ล นย์  Facebook
http://www.facebook.com/groups/NSCThailand/

   

(นายศรคัณยย์ สคัมฤทธสิธิ์เดชขจร)
ผศูห้อทํานวยการ

    ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และคอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ
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หลขักการและเหตนุผล
คอมพสิวเตอรย์มยีบทบาทสทําคคัญมากในชยีวสิตประจทําวคันและนคับวคันยสินึ่งมยีบทบาทยสินึ่งขนซนในทนุกขณะ การพคัฒนาทคักษะ

ในการเขยียนโปรแกรมหรสือซอฟตย์แวรย์คอมพสิวเตอรย์นคัซน ประเทศไทยมยีศคักยภาพในการแขรงขคันกคับตรางประเทศไดห้ แตรการ
ผลสิตบนุคลากรทยีนึ่จะมาพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์ใหห้เพยียงพอนคัซน จทําตห้องอาศคัยบนุคลากรจทํานวนมากเพสืนึ่อเพสินึ่มศคักยภาพใน
การแขรงขคันใหห้กคับประเทศ จากความจทําเปป็นดคังกลราว ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และคอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ (เนคเทค)
จนงไดห้จคัดททําโครงการการแขรงขคันพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์แหรงประเทศไทยนยีซ เพสืนึ่อเปป็นการกระตนุห้นใหห้นคักเรยียน นสิสสิต
นคักศนกษาไดห้มยีโอกาสพคัฒนาทคักษะการพคัฒนาซอฟตย์แวรย์และนทําเอาความรศูห้ทยีนึ่ไดห้เรยียนมาประยนุกตย์ใชห้ในการสรห้างสรรคย์ผล
งาน โดยสนคับสนนุนเงสินทนุนเพสืนึ่อเปป็นแรงจศูงใจและกระตนุห้นใหห้นคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษาททําการพคัฒนาซอฟตย์แวรย์ดห้วยตนเอง
และเปปิดโอกาสใหห้มยีการประกวดแขรงขคันชสิงเงสินรางวคัลในระดคับประเทศ อคันจะเปป็นการสรห้างเวทยีสทําหรคับเยาวชนและผศูห้ทยีนึ่
สนใจในการพคัฒนาความรศูห้สศูรการเปป็นนคักวสิจคัยระดคับอาชยีพตรอไป

จาก “โครงการสนคับสนนุนการพคัฒนาซอฟตย์แวรย์ขนาดเลล็ก” ซนนึ่งไดห้เรสินึ่มดทําเนสินการครคัซงแรกตคัซงแตรปปีงบประมาณ
๒๕๓๗  เนคเทคไดห้ปรคับกลยนุทธย์ในการดทําเนสินโครงการโดยจคัดใหห้มยีเวทยีการแขรงขคันในระดคับประเทศและเปลยีนึ่ยนชสืนึ่อเปป็น
 “การแขรงขคันพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์แหรงประเทศไทย (National Software Contest – NSC)” ในปปี พ.ศ.
๒๕๔๒ ซนนึ่งผศูห้ชนะเลสิศในแตรละประเภทจะไดห้รคับถห้วยพระราชทานจากสมเดล็จพระเทพรคัตนราชสนุดาฯ สยามบรมราชกนุมารยี
นคับถนงปปัจจนุบคัน มยีโครงการทยีนึ่ไดห้รคับการสนคับสนนุนไปแลห้วทคัซงสสิซน รวม ๑๑,๒๖๗ โครงการ ทคัซงนยีซจากจทํานวนโครงการทยีนึ่
นคักเรยียน นสิสสิต และนคักศนกษาสรงเขห้ามารรวมในโครงการรวม ๒๓,๐๑๔ ขห้อเสนอโครงการ จากสถาบคันการศนกษาทคันึ่ว
ประเทศจทํานวนกวรา ๑๕๐ สถาบคัน

การดทําเนสินงานโครงการทยีนึ่ผรานมา เนคเทคพบวรา จทํานวนโครงการทยีนึ่สรงเขห้าประกวดมากขนซนทนุกๆ ปปี และมยีแนว
โนห้มทยีนึ่เพสินึ่มขนซน ขห้อเสนอโครงการมยีความหลากหลาย จนงมยีความจทําเปป็นในการสรรหาผศูห้ทยีนึ่มยีความรศูห้และเชยีนึ่ยวชาญ เพสืนึ่อเขห้า
มารรวมเปป็นคณะกรรมการใหห้พอเพยียงเพสืนึ่อใหห้โครงการดทําเนสินการไปอยรางมยีประสสิทธสิภาพ และไดห้มยีการกทําหนดหคัวขห้อใน
การสนคับสนนุนไวห้ เพสืนึ่อใหห้เกสิดประโยชนย์ในการนทําผลงานไปประยนุกตย์ใชห้ และ/หรสือเผยแพรรตามเปป้าหมายของโครงการ
นอกจากนยีซ ยคังคทํานนงถนงเทคโนโลยยีทยีนึ่อยศูรในกระแสความนสิยมเพสืนึ่อททําใหห้การแขรงขคันเปป็นไปดห้วยความเขห้มขห้นยสินึ่งขนซน ตลอด
การดทําเนสินงานทยีนึ่ผรานมา กลราวไดห้วราแนวทางการสนคับสนนุนโครงการพคัฒนาซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่เนคเทคไดห้ดทําเนสินการมาแลห้วนคัซน
ประสบผลสทําเรล็จในระดคับหนนนึ่ง ดคังจะเหล็นไดห้จากปรสิมาณ   ขห้อเสนอโครงการทยีนึ่เสนอเขห้ามาเพสืนึ่อขอรคับทนุนเพสินึ่มขนซนทนุกๆ ปปี
คนุณภาพโครงการทยีนึ่ผรานการพสิจารณามยีการปรคับปรนุงเพสืนึ่อใหห้สอดคลห้องกคับหคัวขห้อทยีนึ่ เนคเทคมนุรงเนห้นและกระตนุห้นใหห้เกสิดการ
คสิดในเชสิงสรห้างสรรคย์อยรางเปป็นระบบ หนรวยงานภายนอกทคัซงทางภาครคัฐและเอกชน ไดห้ใหห้ความสนใจและยสินดยีเขห้ารรวมใน
โครงการ สมควรสนคับสนนุนใหห้ดทําเนสินการโครงการนยีซตรอไป โครงการนยีซนคับวรามยีสรวนสทําคคัญยสินึ่งในการผลคักดคันและยกระดคับ
ผลงานเยาวชนใหห้ปรากฏสศูรสาธารณชนและสศูรภาคเอกชน เปป็นการรสิเรสินึ่มและกระตนุห้นใหห้นคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษา ตระหนคัก
และเหล็นคนุณคราของการพคัฒนาซอฟตย์แวรย์ รวมถนงกระตนุห้นใหห้กลนุรมเยาวชนทยีนึ่เปป็นฐานกทําลคังในการพคัฒนาของประเทศสรห้าง
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เสรสิมทคักษะการเรยียนรศูห้คอมพสิวเตอรย์ซอฟตย์แวรย์ นอกจากนยีซยคังเปป็นตคัวกลางในการสรห้างเวทยีสทําหรคับผศูห้ทยีนึ่สนใจในงานการ
พคัฒนาซอฟตย์แวรย์ อคันจะเปป็นรากฐานทยีนึ่สทําคคัญยสินึ่งตรอการสรห้างนคักวสิจคัยและการพคัฒนาประเทศในอนาคตตรอไป

นอกจากนคัซน เนคเทคยคังไดห้รรวมกคับมศูลนสิธสิวสิจคัยเทคโนโลยยีสารสนเทศ สรงผลงานทยีนึ่ไดห้รคับรางวคัลชนะเลสิศและรอง
ชนะเลสิศจากเวทยีการแขรงขคัน NSC ไดห้สสิทธสิธิ์เขห้ารรวมการแขรงขคัน “รางวคัล เจห้าฟป้าไอทยี รคัตนราชสนุดา สารสนเทศ” อยีกทคัซงยคัง
ไดห้รรวมกคับสมาคมอนุตสาหกรรมเทคโนโลยยีสารสนเทศไทย สรงผลงานซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่ไดห้รคับรางวคัลชนะเลสิศเขห้ารรวมการ
ประกวดในงาน “Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA)” ในประเภทนคักเรยียน และนสิสสิต นคักศนกษา ซนนึ่งงาน
APICTA นยีซ เปป็นการประกวดผลงานดห้านซอฟตย์แวรย์ในดห้านตรางๆ สทําหรคับประเทศในภศูมสิภาคเอเชยีย -แปซสิฟปิกทยีนึ่จคัดขนซนเพสืนึ่อ
สรงเสรสิมผศูห้ประกอบการและอนุตสาหกรรมดห้านไอซยีทยีของประเทศในภศูมสิภาค เปปิดโอกาสใหห้มยีการนทําเสนอผลงาน
ซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่มยีคนุณภาพและศคักยภาพทางธนุรกสิจและการตลาดจากผศูห้ประกอบการ ผศูห้เชยีนึ่ยวชาญ ภาคการศนกษา และ
นคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษา โดยประเทศในภศูมสิภาคผลคัดเปลยีนึ่ยนหมนุนเวยียนกคันเปป็นเจห้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถควห้า
รางวคัลจากเวทยีดคังกลราวอยรางตรอเนสืนึ่องทนุกปปี

เพสืนึ่อใหห้การดทําเนสินโครงการมยีประสสิทธสิภาพและสคัมฤทธสิผลยสินึ่งขนซน เนคเทค ไดห้รรวมกคับมหาวสิทยาลคัยในภศูมสิภาค จคัด
ตคัซงหนรวยประสานงานของโครงการระดคับภศูมสิภาคขนซน เพสืนึ่อชรวยดทําเนสินการและประสานงานในโครงการ ไดห้แกร การ
ประชาสคัมพคันธย์ การมอบทนุน การพสิจารณาโครงการ รวมทคัซงการสนคับสนนุนทางดห้านเทคนสิค การฝฝึกอบรมระยะสคัซน ซนนึ่งจะ
เปป็นประโยชนย์ตรอโครงการตรอไป 

ศศูนยร์ประสานงานภศูมพิภาคของโครงการ ประกอบดห้วย
ภาคเหนนือ: 

ภาควสิชาวสิศวกรรมคอมพสิวเตอรย์ คณะวสิศวกรรมศาสตรย์ มหาวสิทยาลคัยเชยียงใหมร

ภาคตะวขันออกเฉทยงเหนนือ: 
สทํานคักงานอนุทยานวสิทยาศาสตรย์ มหาวสิทยาลคัยขอนแกรน

ภาคใตต: 
ภาควสิชาวสิศวกรรมคอมพสิวเตอรย์ คณะวสิศวกรรมศาสตรย์ มหาวสิทยาลคัยสงขลานครสินทรย์

ภาคตะวขันออก: 
คณะวสิทยาการสารสนเทศ มหาวสิทยาลคัยบศูรพา

ภาคตะวขันตก: 
ภาควสิชาคอมพสิวเตอรย์ คณะวสิทยาศาสตรย์ มหาวสิทยาลคัยศสิลปากร

ภาคกลาง: 
สถาบคันเทคโนโลยยีนานาชาตสิสสิรสินธร มหาวสิทยาลคัยธรรมศาสตรย์
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วขัตถนุประสงคร์
๑. เพสืนึ่อสนคับสนนุนและสรงเสรสิมการพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์ในระดคับนคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษา
๒. เพสืนึ่อพคัฒนาทคักษะความคสิดรสิเรสินึ่มในการเขยียนโปรแกรมอคันจะเปป็นรากฐานทยีนึ่สทําคคัญยสินึ่งตรอการพคัฒนา

อนุตสาหกรรมดห้านซอฟตย์แวรย์ในอนาคต
๓. เพสืนึ่อสรห้างและพคัฒนาบนุคลากรใหห้มยีความรศูห้ความสามารถทางดห้านการพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์ใหห้

สามารถเกสิดประโยชนย์ในการนทําไปใชห้ตรอไป
๔. เพสืนึ่อสรห้างเวทยีการแขรงขคันและสรห้างความสนใจสทําหรคับเยาวชนทยีนึ่มยีความสามารถดห้านคอมพสิวเตอรย์และ

เทคนสิคการเขยียนโปรแกรม
๕. เพสืนึ่อใหห้ไดห้ซอฟตย์แวรย์ตห้นแบบทยีนึ่หลากหลายซนนึ่งสามารถนทําไปประยนุกตย์ใชห้ไดห้จรสิง

เปป้าหมายของโครงการ
๑. สนคับสนนุนโครงการพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์จากทคันึ่วประเทศ ปปีละไมรนห้อยกวรา ๔๐๐ โครงการ

มยีนคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษา เขห้ารรวมในโครงการรวมทคัซงสสิซนไมรนห้อยกวรา ๑,๐๐๐ คน
๒. สรห้างเวทยีการแขรงขคันดห้านซอฟตย์แวรย์ระดคับเยาวชนและระดคับชาตสิ ตลอดจนนทําผลงานไปสศูร เชสิง

พาณสิชยย์และสคังคมตรอไป
๓. สรห้างโอกาสและสนคับสนนุนนคักพคัฒนาโปรแกรมทยีนึ่มยีความรศูห้ความสามารถและทคักษะทยีนึ่จะพคัฒนาไปสศูรนคักเขยียน

โปรแกรมมสืออาชยีพตรอไป
๔. สนคับสนนุนและสรงเสรสิมการพคัฒนาและการใชห้ซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่มยีลสิขสสิทธสิธิ์ถศูกตห้องตามกฎหมาย 

หขัวขตอการแขข่งขขัน
๑. ระดขับนพิสพิต นขักศศึกษา

หมวด ๑๑ โปรแกรมเพนืที่อความบขันเทพิง 
ไดห้แกร โปรแกรมทยีนึ่สรห้างความบคันเทสิงหรสือการฝฝึกหคัดดห้วยภาพ เสยียง สคัมผคัส การเคลสืนึ่อนทยีนึ่ และการกระตนุห้

นการใชห้ไหวพรสิบของผศูห้เลรน ซนนึ่งโปรแกรมดคังกลราวอาจพคัฒนาบนระบบปฏสิบคัตสิการใดๆ กล็ไดห้ เชรน ลสินนุกซย์ หรสือ
วสินโดวสย์ เปป็นตห้น หรสืออาจจะพคัฒนาโดยใชห้โปรแกรมชรวยสรห้างเกม (Game Engine) เชรน Torque หรสือ Ogre
3D ชรวยในการพคัฒนากล็ไดห้ โปรแกรมนยีซอาจเปป็นโปรแกรมซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่ใชห้กคับคอมพสิวเตอรย์ทคันึ่วไปทยีนึ่มยีเมาสย์และ
คยียย์บอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์สทําหรคับการตสิดตรอ อาทสิ โปรแกรมจทําลองการขคับเครสืนึ่องบสิน โปรแกรมตรอสศูห้ตคัวตรอตคัว
โปรแกรมวางแผนการสศูห้รบ โปรแกรมการสรห้างเมสือง เกมจทําลองสถานการณย์ทยีนึ่มยีผลกระทบตรอสคังคม เชรน
อนุบคัตสิเหตนุในทห้องถนน ปรสิมาณนซทําในธรรมชาตสิ การจคัดการพสืซนทยีนึ่ปฝ่าไมห้ ปปัญหายาเสพตสิด เปป็นตห้น มยีอนุปกรณย์
เฉพาะสทําหรคับการเลรน อาทสิ โปรแกรมการเลรนสเกล็ตบอรย์ดทยีนึ่มยีสเกล็ตบอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์ตรอพรวง เปป็นตห้น หรสือเลรน
หลายคนบนเครสือขราย อาทสิ โปรแกรมสศูห้รบบนเครสือขราย โปรแกรมจทําลองการซสืซอขายหนุห้น เปป็นตห้น ทคัซงนยีซความคสิด
สรห้างสรรคย์และการประยนุกตย์ใชห้วคัฒนธรรมทยีนึ่เปป็นเอกลคักษณย์นคัซนเปป็นสสินึ่งสทําคคัญ การละเลรนใหมรๆ อาจเกสิดขนซนไดห้
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จากการผสมผสานหลายๆ การละเลรน เขห้าดห้วยกคันไดห้ อาทสิ การขคับรถชนพสินโบวลสินึ่ง เปป็นตห้น หรสือ โปรแกรมเพสืนึ่อ
ผลสิตสสืนึ่อบคันเทสิง เชรน เพลง หรสือภาพยนตรย์ หรสือ Animation บนแผรนซยีดยีแบบพกพา หรสือ การพคัฒนาเครสืนึ่องมสือ
ในการผลสิตเกม (Tool หรสือ Engine) การผลสิต Model หรสือ Character ของตนเองในโปรแกรม

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
ความคคิดสรร้างสรรคค์ การละเลล่นใหมล่ๆ ออุปกรณค์ตล่อพล่วง Animation

หมวด ๑๒ โปรแกรมเพนืที่อสข่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรศูต 
หมายถนง โปรแกรมเพสืนึ่อสนคับสนนุนการเรยียนการสอนโดยอาจเนห้นการเรยียนรศูห้ในศตวรรษทยีนึ่ 21

Problem-based Learning, Active Learning, Collaborative Learning, Creative Learning, Critical
Thinking, Knowledge Sharing เชรน โครงการเพสืนึ่อสรงเสรสิมการเรยียนรศูห้โดยจคัดททําในรศูปโครงงานมคัลตสิมยีเดยีย
ปฏสิสคัมพคันธย์ โดยมยีการสสืนึ่อสารและการมยีปฏสิสคัมพคันธย์ (Communication and Interaction) เปป็นสรวนประกอบ
สทําคคัญของมคัลตสิมยีเดยีย นทําเสนอบน Web หรสือ Cyberlab โดยในการพคัฒนาอาจใชห้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนนนึ่ง
ทยีนึ่เหมาะสม ซนนึ่งเปป็นการสรงเสรสิมใหห้มยีการพคัฒนาทคักษะในการคสิด และทคักษะในการแกห้ปปัญหา (Thinking Skill
and Problem Solving Skill) และผศูห้เรยียนรศูห้สนกสนนุกกคับการเรยียนรศูห้ โดยอาจททําเปป็นภาพเคลสืนึ่อนไหว 3 มสิตสิ การ
จทําลองสถานการณย์ แบบฝฝึกหคัดทดสอบการเรยียนรศูห้ดห้วยตนเอง 

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การมมีปฏคิสสัมพสันธค์ การพสัฒนาทสักษะในการคคิดและทสักษะในการแกร้ปปัญหา Cyberlab, Animation

หมวด ๑๓ โปรแกรมเพนืที่อชข่วยคนพพิการและผศูตสศูงอายนุ 
ไดห้แกร โปรแกรมทยีนึ่พคัฒนาขนซนเพสืนึ่อเปป็นเครสืนึ่องชรวยอทํานวยความสะดวกสทําหรคับคนพสิการประเภทตรางๆ

เชรน คนตาบอด คนตาเลสือนราง คนหศูหนวก/หศูตนง คนพสิการแขน-ขา (รวม cerebral palsy) คนทยีนึ่บกพรรองทาง
สตสิปปัญญา คนทยีนึ่บกพรรองทางการเรยียนรศูห้ คนทยีนึ่มยีปปัญหาทางพฤตสิกรรมและอารมณย์ บนุคคลออทสิสซนม รวมทคัซงผศูห้สศูง
อายนุ โดยทยีนึ่ใหห้พคัฒนาโปรแกรมเพสืนึ่อใหห้คนพสิการและผศูห้สศูงอายนุสามารถดทํารงชยีวสิตอสิสระไดห้ กลราวคสือ เมสืนึ่อใชห้
โปรแกรมนยีซแลห้ว ผศูห้ใชห้สามารถทยีนึ่จะดทําเนสินชยีวสิตประจทําวคันไดห้ มยีสรวนรรวมในการเรยียนการสอนในหห้องไดห้ หรสือ
สามารถประกอบอาชยีพไดห้ ตคัวอยรางโปรแกรม เชรน โปรแกรมชรวยการเขยียนหรสือการอรานของเดล็กทยีนึ่บกพรรองทาง
ดห้านการเรยียนรศูห้ โปรแกรมชรวยขยายหนห้าจอของคนสายตาเลสือนราง โปรแกรมตรางๆ ทยีนึ่มยีเสยียงอรานสทําหรคับคน
ตาบอด โปรแกรมควบคนุมสภาพแวดลห้อมในหห้องหรสือบห้านของผศูห้พสิการแขนขา โปรแกรมโทรศคัพทย์ขห้อความผราน
โทรศคัพทย์มสือถสือหรสือผรานอสินเทอรย์เนล็ต สทําหรคับคนหศูหนวก เปป็นตห้น ทคัซงนยีซใหห้เนห้นเรสืนึ่องการพคัฒนาโปรแกรมเปป็น
หลคัก โดยอาจมยีอนุปกรณย์ตรอพรวงไดห้ (Human Machine Interface)

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
โปรแกรมชล่วยออานวยความสะดวกสอาหรสับคนพคิการและผผร้สผงอายอุ ออุปกรณค์ตล่อพล่วง (Human

Machine Interface)

-๙-



หมวด ๑๔ โปรแกรมเพนืที่องานการพขัฒนาดตานวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท 
หมายถนง โปรแกรมชรวยงานดห้านวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี โดยเนห้นทฤษฎยี ผลลคัพธย์จากการทดลอง

และงานวสิจคัยใหมรๆ เชรน โปรแกรมเพสืนึ่อศนกษาทฤษฎยีทางวสิทยาศาสตรย์ โปรแกรมทยีนึ่สรงเสรสิมงานดห้านวสิทยาศาสตรย์
และเทคโนโลยยี (วสิชาทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องกคับวสิทยาศาสตรย์ คณสิตศาสตรย์ ฟปิสสิกสย์ เคมยี ชยีววสิทยา วสิทยาการคอมพสิวเตอรย์
หรสือการแพทยย์) การประยนุกตย์ทางดห้าน Parallel & Distributed Computing เชรน การเขยียนโปรแกรม mpi
เพสืนึ่อททําการคทํานวณงานทยีนึ่มยีความซคับซห้อน รวมถนงโปรแกรมเพสืนึ่อการทดลองทางวสิทยาศาสตรย์ โปรแกรมแบบ
จทําลองทางวสิทยาศาสตรย์ตรางๆ เชรน Modeling, Visualization, Simulation หรสือ Optimization โปรแกรม
การจทําลองสถานการณย์ทยีนึ่มยีผลกระทบตรอสคังคม เชรน อนุบคัตสิเหตนุในทห้องถนน ปรสิมาณนซทําในธรรมชาตสิ การจคัดการ
พสืซนทยีนึ่ปฝ่าไมห้ โปรแกรมทยีนึ่ใชห้ในกสิจกรรมของ Linux Clustering โปรแกรมเพสืนึ่อศนกษาหรสือควบคนุมความคคับคคันึ่งของ
ทยีซยีพยี (TCP Congestion) โปรแกรมทยีนึ่ศนกษาหรสือประยนุกตย์งานทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องกคับ multicast โปรแกรมในสาขา
เทคโนโลยยีไรห้สาย โปรแกรมประยนุกตย์สทําหรคับใชห้งานบนเครสือขรายอสินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) โปรแกรม
ประยนุกตย์ใชห้ขห้อมศูลจราจร โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้เทคโนโลยยีอารย์เอฟไอดยี โปรแกรมดห้านความมคันึ่นคง
ปลอดภคัยของขห้อมศูล เชรน  โปรแกรมการ crack รหคัสผราน (password) โปรแกรมการดคักขห้อมศูล โปรแกรมการ
ตรวจจคับ fake access points ในทยีนึ่สาธารณะหรสือองคย์กร โปรแกรมคนุยโทรศคัพทย์ผรานระบบเขห้ารหคัสลคับบท
สนทนา โปรแกรมการเขห้ารหคัส SMS  เปป็นตห้น โดยมยีการประยนุกตย์ใชห้ เทคโนโลยยีวสิทยาการรหคัสลคับ
(Cryptography)  ทยีนึ่ เหมาะสม เชร น  random number generating, encryption algorithm, secure
tunneling, authentication  และ key management  รวมทคัซงเทคโนโลยยีทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): 
การจอาลองสถานการณค์ (Simulation) แบบจอาลองทฤษฎมีวคิทยาศาสตรค์ (Modeling) Visualization,

Optimization

หมวด ๑๕ โปรแกรมเพนืที่อการประยนุกตร์ใชตงานบนเครนือขข่ายสคาหรขับอนุปกรณร์คอมพพิวเตอรร์
     เคลนืที่อนททที่ (Mobile Application) 
เปป็นการพคัฒนาโปรแกรมประยนุกตย์สทําหรคับอนุปกรณย์เคลสืนึ่อนทยีนึ่ เชรน โทรศคัพทย์มสือถสือ แทล็บเลล็ต เปป็นตห้น โดย

โปรแกรมจะชรวยตอบสนองความตห้องการและสนคับสนนุนใหห้ผศูห้ใชห้โทรศคัพทย์ไดห้ใชห้งานงรายยสินึ่งขนซน ในปปัจจนุบคัน
โทรศคัพทย์มสือถสือ หรสือ สมารย์ทโฟน มยีหลายระบบปฏสิบคัตสิการทยีนึ่พคัฒนาออกมาใหห้ใชห้งาน สรวนทยีนึ่มยีคนใชห้และเปป็นทยีนึ่
นสิยมมาก คสือ ระบบปฏสิบคัตสิการ ios และระบบปฏสิบคัตสิการ Android จนงททําใหห้เกสิดการเขยียนหรสือพคัฒนา
Application ลงบนสมารย์ทโฟนเปป็นอยรางมาก เชรน ๑) Mobile Application for Real Estate: โมบายแอพ
พลสิเคชคันึ่นสทําหรคับอสคังหารสิมทรคัพยย์ ใชห้ในการเกล็บขห้อมศูลลศูกคห้า การจอง การขายบห้าน คอนโด ทยีนึ่ดสิน   ๒) Mobile
Application for Tourism: โมบายแอพพลสิเคชคันึ่นสทําหรคับการทรองเทยีนึ่ยว โรงแรม บรสิษคัททคัวรย์ สามารถดศูขห้อมศูล
จองทยีนึ่พคักไดห้ รวมถนงกลนุรม MICE ทยีนึ่สามารถจคัดททําระบบการลงทะเบยียน การชทําระเงสิน ขห้อมศูลการประชนุม สคัมมนา
นสิทรรศการ  ๓) Mobile Application for Restaurant: โมบายแอพพลสิเคชคันึ่นสทําหรคับภคัตตาคาร รห้านอาหาร

-๑๐-



รห้านไวนย์ นทําเสนอเมนศูอาหารรศูปแบบใหมร สรห้างความแตกตรางและทคันสมคัย ๔) Mobile Application for
Retail or Wholesale: โมบายแอพพลสิเคชคันึ่นสทําหรคับการขายสสินคห้า หรสือ บรสิการ ทคัซงแบบคห้าปลยีก คห้าสรง
ตคัวแทนจทําหนราย หรสือขายผรานพนคักงานขาย ๕) Mobile Application for Education: โมบายแอพพลสิเคชคันึ่น
สทําหรคับการศนกษา สถาบคันการศนกษา หห้องสมนุด ศศูนยย์ฝฝึกอบรม สามารถจคัดททําสสืนึ่อการสอน การจคัดททําบทเรยียน
๖) ระบบ Learning Management System Mobile Application for Healthcare:  สทํ าหรคับบรสิการ
ทางการแพทยย์ สาธารณสนุข ในการใหห้คทําปรนกษาทางไกล และ ๗) ระบบ Mobile Application for Logistics,
Mobile Application for Government :สทําหรคับหนรวยงานราชการในการนทําเสนอฐานขห้อมศูล ขราวสาร
กสิจกรรม บรสิการตรางๆของหนรวยงานในรศูปแบบทคันสมคัยมากขนซน เปป็นตห้น

ระบบเครสือขรายนยีซไมรจทํากคัดเฉพาะเครสือขรายโทรศคัพทย์เคลสืนึ่อนทยีนึ่ อาจรวมถนงเครสือขราย Wireless LAN
เครสือขรายไรห้สายเฉพาะกสิจ (Wireless Ad-hoc Network) หรสือ เครสือขรายอสินเทอรย์เนล็ต (IPv4) หรสือเครสือขราย
อสินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) กล็ไดห้ นอกจากนยีซสามารถใชห้ภาษาใดกล็ไดห้ (JAVA, C, C++, ฯลฯ) และระบบปฏสิบคัตสิ
การใดกล็ไดห้ (iOS, Android, Windows, Linux ฯลฯ) ในการพคัฒนา โปรแกรมทยีนึ่พคัฒนาขนซนจะตห้องสามารถ
ทดลองใชห้งานไดห้จรสิงกคับอนุปกรณย์และระบบปฏสิบคัตสิการดคังกลราว

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
เครรือขล่ายเคลรืลื่อนทมีลื่ โปรแกรมประยอุกตค์สอาหรสับออุปกรณค์เคลรืลื่อนทมีลื่ 

๒. ระดขับนขักเรทยน
หมวด ๒๑ โปรแกรมเพนืที่อความบขันเทพิง 
ไดห้แกร โปรแกรมทยีนึ่สรห้างความบคันเทสิงหรสือการฝฝึกหคัดดห้วยภาพ เสยียง สคัมผคัส การเคลสืนึ่อนทยีนึ่ และการกระตนุห้

นการใชห้ไหวพรสิบของผศูห้เลรน ซนนึ่งโปรแกรมดคังกลราวอาจพคัฒนาบนระบบปฏสิบคัตสิการใดๆ กล็ไดห้ เชรน ลสินนุกซย์ หรสือ
วสินโดวสย์ เปป็นตห้น หรสืออาจจะพคัฒนาโดยใชห้โปรแกรมชรวยสรห้างเกม (Game Engine) เชรน Torque หรสือ Ogre
3D ชรวยในการพคัฒนากล็ไดห้ โปรแกรมนยีซอาจเปป็นโปรแกรมซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่ใชห้กคับคอมพสิวเตอรย์ทคันึ่วไปทยีนึ่มยีเมาสย์และ
คยียย์บอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์สทําหรคับการตสิดตรอ อาทสิ โปรแกรมจทําลองการขคับเครสืนึ่องบสิน โปรแกรมตรอสศูห้ตคัวตรอตคัว
โปรแกรมวางแผนการสศูห้รบ โปรแกรมการสรห้างเมสือง เกมจทําลองสถานการณย์ทยีนึ่มยีผลกระทบตรอสคังคม เชรน
อนุบคัตสิเหตนุในทห้องถนน ปรสิมาณนซทําในธรรมชาตสิ การจคัดการพสืซนทยีนึ่ปฝ่าไมห้ ปปัญหายาเสพตสิด เปป็นตห้น มยีอนุปกรณย์
เฉพาะสทําหรคับการเลรน อาทสิ โปรแกรมการเลรนสเกล็ตบอรย์ดทยีนึ่มยีสเกล็ตบอรย์ดเปป็นอนุปกรณย์ตรอพรวง เปป็นตห้น หรสือเลรน
หลายคนบนเครสือขราย อาทสิ โปรแกรมสศูห้รบบนเครสือขราย โปรแกรมจทําลองการซสืซอขายหนุห้น เปป็นตห้น ทคัซงนยีซความคสิด
สรห้างสรรคย์และการประยนุกตย์ใชห้วคัฒนธรรมทยีนึ่เปป็นเอกลคักษณย์นคัซนเปป็นสสินึ่งสทําคคัญ การละเลรนใหมรๆ อาจเกสิดขนซนไดห้
จากการผสมผสานหลายๆการละเลรนเขห้าดห้วยกคันไดห้ อาทสิ การขคับรถชนพสินโบวลสินึ่ง เปป็นตห้น หรสือ โปรแกรมเพสืนึ่อ
ผลสิตสสืนึ่อบคันเทสิง เชรน เพลง หรสือภาพยนตรย์ หรสือ Animation บนแผรนซยีดยีแบบพกพา หรสือ การพคัฒนาเครสืนึ่องมสือ
ในการผลสิตเกม (Tool หรสือ Engine) การผลสิต Model หรสือ Character ของตนเองในโปรแกรม

-๑๑-



คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
ความคคิดสรร้างสรรคค์ การละเลล่นใหมล่ๆ ออุปกรณค์ตล่อพล่วง Animation

หมวด ๒๒ โปรแกรมเพนืที่อสข่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรศูต 
หมายถนง โปรแกรมเพสืนึ่อสนคับสนนุนการเรยียนการสอนโดยอาจเนห้นการเรยียนรศูห้ในศตวรรษทยีนึ่ 21

Problem-based Learning, Active Learning, Collaborative Learning, Creative Learning, Critical
Thinking, Knowledge Sharing เชรน โครงการเพสืนึ่อสรงเสรสิมการเรยียนรศูห้โดยจคัดททําในรศูปโครงงานมคัลตสิมยีเดยีย
ปฏสิสคัมพคันธย์ โดยมยีการสสืนึ่อสารและการมยีปฏสิสคัมพคันธย์ (Communication and Interaction) เปป็นสรวนประกอบ
สทําคคัญของมคัลตสิมยีเดยีย นทําเสนอบน Web หรสือ Cyberlab โดยในการพคัฒนาอาจใชห้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนนนึ่ง
ทยีนึ่เหมาะสม ซนนึ่งเปป็นการสรงเสรสิมใหห้มยีการพคัฒนาทคักษะในการคสิด และทคักษะในการแกห้ปปัญหา (Thinking Skill
and Problem Solving Skill) และผศูห้เรยียนรศูห้สนกสนนุกกคับการเรยียนรศูห้ โดยอาจททําเปป็นภาพเคลสืนึ่อนไหว 3 มสิตสิ การ
จทําลองสถานการณย์ แบบฝฝึกหคัดทดสอบการเรยียนรศูห้ดห้วยตนเอง 

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การมมีปฏคิสสัมพสันธค์ การพสัฒนาทสักษะในการคคิดและทสักษะในการแกร้ปปัญหา Cyberlab, Animation

หมวด ๒๓ โปรแกรมเพนืที่อการประยนุกตร์ใชตงาน 
หมายถนง โปรแกรมชรวยการททํางานดห้านคอมพสิวเตอรย์ทนุกชนสิด ไดห้แกร โมดศูลในระบบจคัดการการเรยียน

การสอน โปรแกรมควบคนุมในหห้องเรยียนสทําหรคับผศูห้สอน โปรแกรมรคักษาความปลอดภคัยบนระบบคอมพสิวเตอรย์
และเครสือขราย โปรแกรมสทําหรคับการเตรยียมเอกสาร การประมวลผลภาพ การวสิเคราะหย์ขห้อมศูลทางคณสิตศาสตรย์
หรสือวสิทยาศาสตรย์ การบยีบอคัดขห้อมศูล การเขห้าและถอดรหคัสขห้อมศูล การรคับสรงขห้อมศูลผรานเครสือขราย โปรแกรม
ประยนุกตย์สทําหรคับใชห้งานบนเครสือขรายอสินเทอรย์เนล็ตยนุคหนห้า (IPv6) โปรแกรมเพสืนึ่อศนกษาทฤษฎยีทางวสิทยาศาสตรย์
โปรแกรมเพสืนึ่อชรวยเหลสือผศูห้พสิการ โปรแกรมประยนุกตย์ใชห้ขห้อมศูลจราจร หรสือ โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้ในการ
บรสิการ เปป็นตห้น ทคัซงนยีซความคสิดสรห้างสรรคย์และการประยนุกตย์ใชห้งานไดห้จรสิงเปป็นสสินึ่งสทําคคัญ 

โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้ในการบรสิการ หมายถนง โปรแกรมคอมพสิวเตอรย์ทยีนึ่นทํามาประยนุกตย์เสรสิมใน
การบรสิการเพสืนึ่อสรห้างรศูปแบบบรสิการใหมรๆ หรสือปรคับปรนุงประสสิทธสิภาพของการบรสิการเดสิมใหห้ดยียสินึ่งขนซน โดยอาจจะ
เลสือกททํากคับธนุรกสิจบรสิการทคันึ่วๆ ไป หรสืออาจจะแปลงผลสิตภคัณฑย์ใหห้อยศูรในรศูปแบบบรสิการกล็ไดห้ เชรน เปลยีนึ่ยนจากการ
เดสินไปซสืซอของจากรห้านสะดวกซสืซอ เปป็นบรสิการสคันึ่งของทางแผรนพคับและ QR code แทน ซนนึ่งตห้องมยีโปรแกรมใน
การสคันึ่งและสรงของ หรสือจะเลสือกททําโปรแกรมกคับธนุรกสิจบรสิการทยีนึ่มยีอยศูรแลห้ว เชรน ธนุรกสิจการโรงแรม พสิพสิธภคัณฑย์
โรงพยาบาล รห้านอาหาร โรงภาพยนตรย์ ฯลฯ ตคัวอยรางโปรแกรม ไดห้แกร โปรแกรมการจคัดการแถวคอยใน
โรงพยาบาล หรสือในชยีวสิตประจทําวคันของนคักเรยียน บรสิการแจห้งเตสือนตรางๆ บรสิการใหห้ขห้อมศูลขราวสารโดยการเชสืนึ่อม
ตรอกคับฐานขห้อมศูล Cloud หรสือ Sensor บรสิการประเภท Location-based Service และบรสิการบนเครสือขราย
สคังคม เปป็นตห้น ผศูห้พคัฒนาควรคทํานนงถนงโจทยย์ความตห้องการจรสิงของบรสิการนคัซนๆ การมยีสรวนรรวมของผศูห้ใหห้และผศูห้รคับ

-๑๒-



บรสิการ (Co-creation) การออกแบบขคัซนตอนการใหห้บรสิการทยีนึ่ผศูห้ใชห้พอใจ (Usability) การออกแบบใหห้ขยาย
บรสิการไดห้ (Scalability) และความยคันึ่งยสืน (Sustainability)  

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
ธอุรกคิจบรคิการ นวสัตกรรมบรคิการ Location-based Service วคิทยาศาสตรค์บรคิการ

๓. หขัวขตอพพิเศษ
หมวด ๓๑  โปรแกรมตรวจสอบการคขัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism 
               detection)              

   เปป็นการแขรงขคันพคัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการคคัดลอกเอกสารภาษาไทย โดยกทําหนดใหห้ผศูห้เขห้า
แขรงขคันพคัฒนาโปรแกรมตรวจหาขห้อความทยีนึ่มยีการคคัดลอกในเอกสารตห้องสงสคัย (Suspicious document) โดย
ไดห้จคัดเตรยียมคลคังเอกสารไวห้ใหห้ผศูห้เขห้าแขรงขคันนทําไปใชห้ในการทดสอบโปรแกรม ซนนึ่งคลคังเอกสารดคังกลราวประกอบ
ดห้วย เอกสารจทํานวน ๒ ชนุด คสือ ชนุดทยีนึ่ ๑) ชนุดเอกสารตห้องสงสคัย และ ชนุดทยีนึ่ ๒) ชนุดเอกสารตห้นฉบคับ (Source 
document) โดยเอกสารตห้องสงสคัยเปป็นเอกสารทยีนึ่มยีการจทําลองการคคัด ลอกแบบ Copy and paste รรวมกคับ
การคคัดลอกในระดคับคทําศคัพทย์ (Lexicon-based changes) เชรน การลบคทํา การเพสินึ่มคทํา และการแทนทยีนึ่คทํา 
สามารถตสิดตามรายละเอยียดการแขรงขคันไดห้ทยีนึ่ http://www.copycatch.in.th/competition.html 

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การตรวจสอบการคสัดลอก (Plagiarism Detection) การประมวลผลภาษาไทย (Thai Natural

Language Processing) การวสัดเปรมียบเทมียบสมรรถนะ (Benchmark)

หมวด ๓๒ BEST 2018: โปรแกรมนขับจคานวนคน (Human Detection) 
ปปัจจนุบคันนยีซ มยีการตสิดตคัซงกลห้องโทรทคัศนย์วงจร (CCTV)  กคันอยรางแพรรหลาย แตรการจะใหห้เจห้าหนห้าทยีนึ่เฝป้าดศู

เหตนุการณย์ตลอดเวลาในทนุกกลห้องเปป็นไปไดห้ครอนขห้างยาก ดคังนคัซน จนงมยีการพคัฒนาโปรแกรมชรวยในการเฝป้าดศู
เหตนุการณย์ตห้องสงสคัยแทน แตรการจะพคัฒนาโปรแกรมเพสืนึ่อเฝป้าดศูเหตนุการณย์ตรางๆ จะตห้องใชห้ทยีมงานและระยะเวลา
ในการพคัฒนาพอสมควร ดคังนคัซน จนงตห้องเรสินึ่มตห้นจากพสืซนฐาน คสือ “การตรวจจคับคน (Human Detection)” ใหห้
ไดห้กรอน การแขรงขคันในปปีนยีซ จะเปป็นการนคับจทํานวนคนทยีนึ่เดสินหรสือวสินึ่งผรานกลห้องในภาพวสิดยีโอ ผศูห้เขห้าแขรงขคัน

สามารถใชห้เครสืนึ่องมสือโปรแกรมรหคัสเปปิด (Open Source) มาพคัฒนาตรอยอด หรสือจะพคัฒนาขนซนใหมร
ทคัซงหมด กล็ไดห้ภายใตห้เงสืนึ่อนไขวรา “จะตห้องไมรละเมสิดทรคัพยย์สสินทางปปัญญาของผศูห้อสืนึ่น” โดยผศูห้เขห้าแขรงขคันจะตห้องพสิสศูจนย์
การไดห้มาของขห้อมศูล รวมถนงโปรแกรมทยีนึ่ใชห้พคัฒนาอยรางถศูกตห้อง และในการวคันแขรงผศูห้เขห้าแขรงขคันจะตห้องจคัดเตรยียม
เครสืนึ่องคอมพสิวเตอรย์มาเอง สามารถตสิดตามรายละเอยียดการแขรงขคันไดห้ทยีนึ่ http//thailang.nectec.or.th/best

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การวสัดเปรมียบเทมียบสมรรถนะ (Benchmark) การตรวจจสับคน (Human Detection) 
การประมวลผลภาพ (Image Processing) การเรมียนรผร้ของเครรืลื่องจสักร (Machine Learning)

-๑๓-
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หมวด ๓๓ โปรแกรมเพนืที่อการประยนุกตร์ใชตงานสคาหรขับสนืที่อสารระหวข่างสรรพสพิที่ง (Internet of
Things) คสือ โปรแกรมหรสือระบบทยีนึ่พคัฒนาขนซนสทําหรคับเชสืนึ่อมตรอสสืนึ่อสารระหวรางอนุปกรณย์หรสือสสินึ่งของ โดยอนุปกรณย์
ในทยีนึ่นยีซอาจเปป็นอนุปกรณย์คอมพสิวเตอรย์ โทรศคัพทย์มสือถสือ สมารย์ทโฟน แทล็บเลล็ต หรสืออนุปกรณย์ฮารย์ดแวรย์ประเภท
สมองกลฝปังตคัว (Embedded Devices) เชรน Arduino, Raspberry Pi, Beagle Bone, NodeMCU โดย
ระบบทยีนึ่พคัฒนาขนซนตห้องมยีเงสืนึ่อนไขดคังนยีซ

๑) มยีองคย์ประกอบของอนุปกรณย์ฮารย์ดแวรย์ประเภทสมองกลฝปังตคัวอยรางนห้อย ๑ ชสิซน 
๒) อนุปกรณย์หรสือสสินึ่งของในระบบทยีนึ่พคัฒนาขนซนตห้องสามารถสสืนึ่อสารระยะไกลผรานเครสือขรายอสินเทอรย์เนล็ต

(IPv4 หรสือ IPv6) โดยสามารถเลสือกใชห้เทคโนโลยยีสสืนึ่อสารใดกล็ไดห้ เชรน WiFi, Cellular (3G/4G), Zigbee,
6loWPAN ฯลฯ 

ทคัซงนยีซ ระบบทยีนึ่พคัฒนาขนซนควรแสดงถนงการสสืนึ่อสาร การรรวมมสือ และการมยีปฏสิสคัมพคันธย์รรวมกคันระหวราง
อนุปกรณย์ทคัซงหมดภายในระบบ  นอกจากนยีซ ระบบควรนทําเสนอแนวคสิดการประยนุกตย์ใชห้งาน Internet of Things
ทยีนึ่มยีประโยชนย์และใชห้งานไดห้จรสิงในดห้านตรางๆ ตคัวอยรางเชรน การประยนุกตย์ใชห้ในทยีนึ่อยศูรอาศคัย (Smart Home) 
การประยนุกตย์ใชห้ดห้านการเกษตร (Smart Farm) การประยนุกตย์ใชห้เพสืนึ่อการจคัดการพลคังงาน (Smart Energy) 
การประยนุกตย์ใชห้ในโรงงานอนุตสาหกรรม (Smart Factory) การประยนุกตย์ใชห้ดห้านการขนสรงและจราจร (Smart 
Transportation) การประยนุกตย์ใชห้ดห้านการดศูแลสนุขภาพ (Smart Healthcare) การประยนุกตย์ใชห้เพสืนึ่อบรสิหาร
จคัดการเมสืองอคัจฉรสิยะ (Smart City) เปป็นตห้น 

เนคเทคไดห้พคัฒนาบรสิการคลาวดย์แพลตฟอรย์มเพสืนึ่ออทํานวยความสะดวกในการเชสืนึ่อมตรอและ
สสืนึ่อสารระหวรางสรรพสสินึ่ง หรสือ NETPIE ขนซน นคักพคัฒนาสามารถดาวนย์โหลดไลบรารยีนึ่ของ NETPIE มาใชห้กคับ
อนุปกรณย์คอมพสิวเตอรย์หรสืออนุปกรณย์สมองกลฝปังตคัว และเขยียนโปรแกรมตรอยอดจากไลบรารยีนึ่นยีซไดห้โดยไมรมยีคราใชห้จราย
ดศูรายละเอยียดและสมคัครใชห้งานแพลตฟอรย์มไดห้ทยีนึ่ https://netpie.io 

**ผลงคำนในหมวดนนนี้  หคำกมนกคำรใชช้งคำนบรริกคำร NETPIE จะไดช้รคับกคำรพริจคำรณคำรคำงวคัลพริเศษจคำก 
NETPIE โดยกคำรสนคับสนนุนของสคคำนคักงคำนคณะกรรมกคำรกริจกคำรกระจคำยเสนยง กริจกคำรโทรทคัศนน์ และ
กริจกคำรโทรคมนคำคมแหห่งชคำตริ (กสทช.)  

รคำงวคัลพริเศษอคันดคับ ๑ เงรินรคำงวคัล ๔๐,๐๐๐.- บคำท (สนสี่หมมสี่นบคำทถช้วน) 
รคำงวคัลพริเศษอคันดคับ ๒ เงรินรคำงวคัล ๓๐,๐๐๐.- บคำท (สคำมหมมสี่นบคำทถช้วน)
รคำงวคัลพริเศษอคันดคับ ๓ เงรินรคำงวคัล ๒๐,๐๐๐.- บคำท (สองหมมสี่นบคำทถช้วน)

คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS)
การเชรืลื่อมตล่อของสรรพสคิลื่ง (Internet of things) ระบบสมองกลฝปังตสัว การสรืลื่อสารระยะไกล NETPIE 
คลาวดค์ แพลตฟอรค์ม
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หมวด ๓๔ การแขข่ งขขั นสนุ ดยอด โปรแกรมปปัญญาประดพิษฐร์  (Artificial Intelligence
Application) คสือ โปรแกรมทยีนึ่เลยียนแบบความชาญฉลาดของมนนุษยย์ หรสือสรห้างความฉลาดเทยียมใหห้กคับ
คอมพสิวเตอรย์ ซนนึ่งไดห้รวมไปถนงการเลยียนแบบกระบวนการเรยียนรศูห้ กระบวนการการคสิด การกระททํา การใหห้เหตนุผล
การปรคับตคัว หรสือการอนนุมาน และการททํางานของสมอง แมห้วราดคังเดสิมนคัซนเปป็นสาขาหลคักในวสิทยาการ
คอมพสิวเตอรย์ แตรแนวคสิดหลายๆ อยรางในศาสตรย์นยีซไดห้มาจากการปรคับปรนุงเพสินึ่มเตสิมจากศาสตรย์อสืนึ่นๆ เชรน ดห้าน
จสิตวสิทยา ดห้านปรคัชญา ดห้านชยีววสิทยา เปป็นตห้น 

โปรแกรมปปัญญาประดสิษฐย์ จะเนห้นดตานซอฟตร์แวรร์ (Software) ซนนึ่งครอบคลนุมหคัวขห้อยรอยดคังตรอไปนยีซ คสือ
๑. คอมพสิวเตอรย์วสิทคัศนย์ (Computer vision) เปป็นโปรแกรมทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องกคับการมองเหล็น การรศูห้จทําภาพ

และประมวลผลภาพ (Image processing) เปป็นตห้น
๒. การประมวลผลภาษาธรรมชาตสิ (Natural language processing) และ ภาษาศาสตรย์เชสิงคทํานวณ

(Computational linguistics) เปป็นโปรแกรมในการจคัดการภาษามนนุษยย์ เชรน การแปลภาษา การวสิเคราะหย์
ประโยค การเขห้าใจความหมายขห้อความ การสสืบคห้นขห้อมศูล การยรอความ การแปลงเสยียงพศูดเปป็นตคัวอคักษร การ
แปลงตคัวอคักษรเปป็นเสยียงพศูด การถามตอบอคัตโนมคัตสิ เปป็นตห้น

๓. การแทนความรศูห้ (Knowledge representation) เปป็นโปรแกรมทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องกคับวสิธยีการจคัดเกล็บความ
รศูห้(Knowledge) ไวห้ในเครสืนึ่องคอมพสิวเตอรย์ โดยอยศูรในรศูปแบบทยีนึ่กระทคัดรคัด ประหยคัดหนรวยความจทํา นทําความรศูห้ทยีนึ่
เกล็บไวห้นยีซไปใชห้ในการใหห้เหตนุผล และ การเรยียนรศูห้ความรศูห้ใหมร ๆ ดห้วยเทคนสิคการเรยียนรศูห้ของเครสืนึ่อง การออกแบบ
การจคัดเกล็บความรศูห้ ทคัซงความรศูห้ทยีนึ่แนรนอน (Certain knowledge) ดห้วยตรรกศาสตรย์ เชรน First order logic
หรสือ Propositional logic และ ความรศูห้ทยีนึ่มยีความไมรแนรนอนมาเกยีนึ่ยวขห้อง (Uncertain knowledge) เชรน ฟปัซซยีนึ่
ลอจสิก (Fuzzy logic) และเครสือขรายแบบเบยย์ (Bayesian networks)

๔. การเรยียนรศูห้ของเครสืนึ่อง (Machine learning) เปป็นโปรแกรมทยีนึ่เกยีนึ่ยวกคับกระบวนการเรยียนรศูห้ ททําใหห้
เครสืนึ่องจคักรสามารถเรยียนรศูห้สสินึ่งใหมรๆ ไดห้คลห้ายมนนุษยย์ เชรน การสคังเคราะหย์โปรแกรมหรสือกฏ (Program and rule
synthesis) การคสิดใหห้เหตนุผล (Inference หรสือ Automated reasoning) เพสืนึ่อใหห้เหตนุผลในการแกห้ปปัญหาตราง
ๆ อยรางอคัตโนมคัตสิจากความรศูห้ทยีนึ่มยีอยศูรในเครสืนึ่อง การใหห้เหตนุผลดห้วยวสิธยีใดนคัซนขนซนอยศูร

๕. ระบบผศูห้เชยีนึ่ยวชาญ (Expert system) เปป็นโปรแกรมทยีนึ่เกยีนึ่ยวกคับการจคัดเกล็บและการใชห้งานความรศูห้
ความเชยีนึ่ยวชาญในเรสืนึ่องใดเฉพาะอยราง เชรน การแพทยย์หรสือวสิทยาศาสตรย์ จนุดประสงคย์ของโปรแกรม คสือ การใหห้
คทําปรนกษาแทนผศูห้เชยีนึ่ยวชาญ โดยคอยตอบคทําตอบเกยีนึ่ยวกคับปปัญหาตราง ๆ

๖. วสิทยาการหนุรนยนตย์ (Robotics) เปป็นโปรแกรมเกยีนึ่ยวกคับการสรห้างหนุรนยนตย์หรสือสมองกลทยีนึ่ขรวยงาน
มนนุษยย์ไดห้ 

๗. ชยีวสิตประดสิษฐย์ (Artificial life) เปป็นโปรแกรมเกยีนึ่ยวกคับพฤตสิกรรมของชยีวสิตเทยียมทยีนึ่เราออกแบบและ
สรห้างขนซน

๘. ปปัญญาประดสิษฐย์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence) เปป็นโปรแกรมปปัญญา
ประดสิษฐย์ทยีนึ่ททํางานบนเครสืนึ่องคอมพสิวเตอรย์หลาย ๆ เครสืนึ่อง เพสืนึ่อบรรลนุงานทยีนึ่ไดห้รคับมอบหมาย
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คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
คอมพคิวเตอรค์วคิทสัศนค์ (Computer vision) การประมวลผลภาษาธรรมชาตคิ (Natural language

processing) การแทนความรผร้ (Knowledge representation) การเรมียนรผร้ของเครรืลื่อง (Machine learning)
ระบบผผร้เชมีลื่ยวชาญ (Expert system) วคิทยาการหอุล่นยนตค์ (Robotics) ชมีวคิตประดคิษฐค์ (Artificial life) ปปัญญา
ประดคิษฐค์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence)

หมคำยเหตนุ
๑. โครงการฯ สล่งเสรคิมใหร้ผผร้พสัฒนาโครงการไดร้พสัฒนาและใชร้ซอฟตค์แวรค์ทมีลื่มมีลคิขสคิทธคิธิ์ถผกตร้องตามกฎหมายใน

การพสัฒนาโปรแกรม กรณมีทมีลื่พสัฒนาดร้วยซอฟตค์แวรค์ทมีลื่มมีลคิขสคิทธคิธิ์ จะตร้องมมีหลสักฐานยรืนยสันวล่า มมีลคิขสคิทธคิธิ์ถผกตร้องตาม
กฎหมาย

๒. เยาวชนทมีลื่สนใจตล่อยอดผลงานของตนเองจนสามารถใชร้งานไดร้จรคิง สามารถเสนอขอรสับทอุนสนสับสนอุน
เพคิลื่มเตคิมเพรืลื่อใชร้ในการพสัฒนาผลงาน จาก “โครงการตล่อกลร้าใหร้เตคิบใหญล่” สนสับสนอุนโดยมผลนคิธคิสยามกสัมมาจล และ
ธนาคารไทยพาณคิชยค์ จอากสัด (มหาชน) โดยผลงานของเยาวชนทมีลื่รล่วมโครงการจะไดร้การฝฝึกฝน (Coaching) แบบ
มรืออาชมีพ จากหนล่วยงานทมีลื่เชมีลื่ยวชาญในสายงานทมีลื่ตล่อยอดทสัทั้งดร้านทมีลื่เกมีลื่ยวขร้องกสับงานทางดร้านเศรษฐกคิจ สสังคม
วสัฒนธรรม คอุณภาพชมีวคิตคอุณภาพสคิลื่งแวดลร้อม และทรสัพยากรธรรมชาตคิ พรร้อมโอกาสในการไดร้รสับการสนสับสนอุนใหร้
เขร้ารล่วมการแขล่งขสันในเวทมีนานาชาตคิ ตคิดตามรายละเอมียดและเงรืลื่นไขการขอรสับทอุนเพคิลื่มเตคิมไดร้จากเวว็บไซตค์
http://www.nectec.or.th/nsc/   หรรือ facebook group: “NSC Thailand” 

๓. ผผร้พสัฒนาในโครงการการแขล่งขสันพสัฒนาโปรแกรมคอมพคิวเตอรค์แหล่งประเทศไทยทอุกประเภทสามารถนอา
Application Program Interface (API) ของเนคเทค เชล่น ซอฟตค์แวรค์สอาหรสับแปลภาษาซอฟตค์แวรค์แปลง
ขร้อความเปป็นเสมียง (Text to Speech) ซอฟตค์แวรค์สรืบคร้นขร้อมผล(Search Engine) ซอฟตค์แวรค์รผร้จอาตสัวอสักษรภาษา
ไทยดร้วยแสง (Thai OCR) พจนานอุกรม Lexitron ระบบบารค์โคร้ด เปป็นตร้น มาใชร้ หรรือ เรมียกใชร้บรคิการ API ทมีลื่
ปรากฎบนเวว็บไซตค์ www.apidd.com เปป็นสล่วนหนนลื่งสล่วนใดในการพสัฒนางานของตนไดร้

๔. การรสับสมสัคร ผผร้พสัฒนาจะตร้องสมสัครและกรอกขร้อมผลผล่านทางเวว็บไซตค์ของโครงการ ไดร้ ๓ ชล่องทาง 
ประกอบดร้วย http://www.nectec.or.th/nsc/

  http://www.nscthailand.net 
 http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA
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กคาหนดการรขับสมขัคร
 สรงขห้อเสนอโครงการ ๑ สสิงหาคม - ๓๐ กคันยายน ๒๕๖๐
 ประกาศผลขห้อเสนอโครงการทยีนึ่ผรานการพสิจารณา ๑ พฤศจสิกายน ๒๕๖๐
 ระยะเวลาพคัฒนาซอฟตย์แวรย์ ๑ พฤศจสิกายน ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
 ททําสคัญญาและพสิธยีมอบทนุน พฤศจสิกายน ๒๕๖๐
 กทําหนดสรงมอบผลงาน ๑ กนุมภาพคันธย์ ๒๕๖๑
 ประกาศผลโครงการทยีนึ่ผรานการพสิจารณา ๒๓ กนุมภาพคันธย์ ๒๕๖๑

และโครงการทยีนึ่ผรานเขห้ารอบชสิงชนะเลสิศ  
 การประกวดรอบชสิงชนะเลสิศ สคัปดาหย์ทยีนึ่ ๒-๓ เดสือนมยีนาคม ๒๕๖๑

เงพินทนุนและรางวขัล
โครงการทยีนึ่ผรานการพสิจารณาจะไดห้รคับทนุนสนคับสนนุน รวมโครงการละ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมยีรายละเอยียด ดคังนยีซ

          ๑. ผรานการพสิจารณารอบแรก (รอบคคัดเลสือกขห้อเสนอโครงการ) ไดห้รคับทนุนสนคับสนนุนโครงการละ ๓,๐๐๐ บาท
(สามพคันบาทถห้วน)

          ๒. ผรานการพสิจารณารอบสอง (รอบนทําเสนอผลงาน) ไดห้รคับทนุนสนคับสนนุนโครงการละ ๙,๐๐๐ บาท  (เกห้าพคัน
บาทถห้วน) โดยทยีมผศูห้พคัฒนาไดห้รคับ ๗,๐๐๐ บาท (เจล็ดพคันบาทถห้วน) และอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาไดห้รคับ ๒,๐๐๐
บาท (สองพคันบาทถห้วน))

               สทําหรคับผลงานทยีนึ่ผรานการพสิจารณาในรอบชพิงชนะเลพิศ จะมยีเงสินรางวคัล เกยียรตสิบคัตร พรห้อมโลรรางวคัล รายละเอยียด
ดคังนยีซ

รางวคัลทยีนึ่ ๑ เงสินรางวคัล ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมสืนึ่นบาทถห้วน) และถห้วยพระราชทานจาก
สมเดล็จพระเทพรคัตนราชสนุดาฯ สยามบรมราชกนุมารยี (เฉพคำะประเภทนคักเรนยน และ
นริสริต นคักศศึกษคำ)

รางวคัลทยีนึ่ ๒ เงสินรางวคัล ๔๐,๐๐๐ บาท (สยีนึ่หมสืนึ่นบาทถห้วน) 
รางวคัลทยีนึ่ ๓ เงสินรางวคัล ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมสืนึ่นบาทถห้วน) 
รางวคัลชมเชย เ งสิ นรางวคั ล  ประ เภทละ  ๒ รางวคั ลๆ  ละ  ๑๐ ,๐๐๐ บาท  (หนนนึ่ งหมสืนึ่ นบาทถห้ วน )
ทคัซงนยีซ เงสินรางวคัลทนุกประเภท จะแบรงเปป็น ๒ สรวน โดยมอบใหห้ทยีมผศูห้พคัฒนา จทํานวน ๘๐% และอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา

๒๐%
สรวนสถาบคันการศนกษาทยีนึ่ไดห้รคับรางวคัลทยีนึ่ ๑, ๒ และ ๓ ในแตรละประเภท จะไดห้รคับโลรรางวคัลจากเนคเทค
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รคำงวคัลพริเศษ สคคำหรคับ NSC 2018
สคคำนคักงคำนคณะกรรมกคำรกริจกคำรกระจคำยเสนยง กริจกคำรโทรทคัศนน์ และกริจกคำรโทรคมนคำคมแหห่งชคำตริ (กสทช.)

มอบรางวสัลพคิเศษ เฉพคำะหมวด ๓๓ โปรแกรมเพรืลื่อการประยอุกตค์ใชร้งานสอาหรสับสรืลื่อสารระหวล่างสรรพสคิลื่ง (Internet of
Things) หคำกมนกคำรใชช้งคำนบรริกคำร NETPIE  

รางวสัลพคิเศษอสันดสับ ๑ เงคินรางวสัล ๔๐,๐๐๐.- บาท (สมีลื่หมรืลื่นบาทถร้วน) 
รางวสัลพคิเศษอสันดสับ ๒ เงคินรางวสัล ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมรืลื่นบาทถร้วน)
รางวสัลพคิเศษอสันดสับ ๓ เงคินรางวสัล ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมรืลื่นบาทถร้วน)

ประโยชนร์ททที่ไดตรขับจากการเขตารข่วมโครงการ
นคักเรยียนระดคับมคัธยมศนกษาทยีนึ่เขห้ารรวมโครงการ NSC และ YSC ซนนึ่งมยีคนุณสมบคัตสิตามเกณฑย์ทยีนึ่มหาวสิทยาลคัยกทําหนด

มยีสสิทธสิธิ์ไดห้รคับโควตาเขห้าศนกษาตรอในระดคับอนุดมศนกษาในมหาวสิทยาลคัยดคังตรอไปนยีซ มหาวสิทยาลคัยเชยียงใหมร มหาวสิทยาลคัย
ขอนแกรน มหาวสิทยาลคัยสงขลานครสินทรย์ มหาวสิทยาลคัยบศูรพา มหาวสิทยาลคัยศสิลปากร มหาวสิทยาลคัยเทคโนโลยยีสนุรนารยี
มหาวสิทยาลคัยอนุบลราชธานยี และมหาวสิทยาลคัยวลคัยลคักษณย์

ทคัซงนยีซ สถานศนกษาบางแหรงมยีการพสิจารณาใหห้ทนุนการศนกษาเพสินึ่มเตสิม สทําหรคับผศูห้พคัฒนาทยีนึ่ไดห้รคับรางวคัลในการ
ประกวดรอบชสิงชนะเลสิศ เชรน มหาวสิทยาลคัยสงขลานครสินทรย์ สถาบคันเทคโนโลยยีนานาชาตสิสสิรสินธร มหาวสิทยาลคัย
ธรรมศาสตรย์ เปป็นตห้น

รายละเอยียดเพสินึ่มเตสิมตสิดตรอไดห้ทยีนึ่ ศศูนยย์ประสานงานภศูมสิภาค หรสือ ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และ
คอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ

เกณฑร์การพพิจารณาประกวดตขัดสพินโครงการ
รอบแรก: รอบคขัดเลนือกขตอเสนอโครงการ
คคัดเลสือกผลงานจากขห้อเสนอโครงการทยีนึ่สรงเขห้ามา โดยกทําหนดประเดล็นพสิจารณาไวห้ ๕ ดห้าน เพสืนึ่อเปป็นแนวทางใหห้

คณะกรรมการใชห้สทําหรคับการพสิจารณาขห้อเสนอโครงการ โดยแตรละกลนุรม เกณฑย์และนซทําหนคักของการใหห้คะแนนตรางกคัน
ตามตารางทยีนึ่กทําหนด เพสืนึ่อความเหมาะสมในการตคัดสสินในแตรละประเภท โดยการพสิจารณาขห้อเสนอโครงการจะพสิจารณา
จากหลคักเกณฑย์ดห้านตรางๆ ดคังนยีซ

๑. ดตานความสมบศูรณร์ของขตอเสนอโครงการ ขห้อเสนอโครงการมยีรศูปแบบและหคัวขห้อครบถห้วน สามารถสสืนึ่อสาร
ใหห้ผศูห้อรานเขห้าใจไดห้ ใชห้ภาษาไดห้ถศูกตห้อง มยีภาพ ตาราง หรสือ ตคัวอยรางประกอบททําใหห้สสืนึ่อไดห้ชคัดเจน

๒. ดตานความยากงข่ายในการพขัฒนา  เทคนสิคทยีนึ่ใชห้มยีความซคับซห้อน หรสือ ขคัซนสศูง เทคโนโลยยีใหมรและมยี
ประสสิทธสิภาพ มยีคนุณคราในเชสิงงานพคัฒนาหรสือการวสิจคัย หรสือใชห้เทคนสิคทยีนึ่ไมรซคับซห้อนมาก แตรถรายทอดไดห้นราสนใจ 

๓. ดตานความคพิดสรตางสรรคร์ เปป็นหคัวขห้อทยีนึ่นราสนใจ แปลก ใหมร ยคังไมรมยีผศูห้พคัฒนาหรสือคสิดคห้นมากรอน หรสือ มยีผศูห้
พคัฒนามาแลห้ว แตรนทําเสนอหรสือพคัฒนาในแนวทางทยีนึ่แตกตรางออกไป 

-๑๘-



๔. ดตานประโยชนร์ใชตงาน สามารถนทําไปใชห้งานไดห้จรสิง มยีผลกระทบตรอเศรษฐกสิจและสคังคมในวงกวห้าง สามารถ
นทําไปผลสิตในเชสิงพาณสิชยย์ไดห้ สามารถนทําไปพคัฒนาตรอยอดไดห้

๕. ดตานความนข่าจะพขัฒนาโครงการไดตเสรล็จตามกคาหนด ขอบเขตงาน สามารถพคัฒนาไดห้เสรล็จภายในระยะ
เวลาทยีนึ่กทําหนด ๓ เดสือน สทําหรคับงานใหมร หรสือ งานทยีนึ่พคัฒนาตรอยอดจากงานเดสิมกล็ตาม
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ระดขับนพิสพิต นขักศศึกษา
หมวด ๑๑  โปรแกรมเพสืนึ่อความบคันเทสิง ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๑๐๐
หมวด ๑๒  โปรแกรมเพสืนึ่อสรงเสรสิมทคักษะการเรยียนรศูห้ ๒๐ ๑๕ ๒๕ ๒๕ ๑๕ ๑๐๐
หมวด ๑๓  โปรแกรมเพสืนึ่อชรวยคนพสิการและผศูห้สศูงอายนุ ๒๐ ๒๐ ๑๕ ๓๐ ๑๕ ๑๐๐
หมวด ๑๔  โปรแกรมเพสืนึ่องานการพคัฒนา
              ดห้านวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี 

๒๐ ๒๕ ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๑๐๐

หมวด ๑๕  โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้งานบน 
             เครสือขรายสทําหรคับอนุปกรณย์คอมพสิวเตอรย์

   เคลสืนึ่อนทยีนึ่ (Mobile Application) 

๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐๐

ระดขับนขักเรทยน
หมวด ๒๑  โปรแกรมเพสืนึ่อความบคันเทสิง ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๑๐๐
หมวด ๒๒  โปรแกรมเพสืนึ่อสรงเสรสิมทคักษะการเรยียนรศูห้ ๒๐ ๑๕ ๒๕ ๒๕ ๑๕ ๑๐๐
หมวด ๒๓  โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้งาน ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๑๕ ๑๐๐
หขัวขตอพพิเศษ
หมวด ๓๑   โปรแกรมตรวจสอบการคคัดลอก
                เอกสารภาษาไทย 
                (Thai Plagiarism Detection)

๒๐ ๓๐ ๒๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐

หมวด ๓๒ BEST 2018: โปรแกรมนคับจทํานวนคน   
             (Human Detection) 

๒๕ ๒๕ ๒๕ - ๒๕ ๑๐๐

หมวด ๓๓  Internet of Things (IoT) ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐๐
หมวด ๓๔  การแขรงขคันสนุดยอดโปรแกรมปปัญญา
              ประดสิษฐย์ (AI)

๒๐ ๒๕ ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๑๐๐

-๑๙-



หมคำยเหตนุ เนคเทค พคิจารณาคสัดเลรือกขร้อเสนอโครงการตามความเหมาะสม เพรืลื่อใหร้ทอุนสนสับสนอุนโครงการในแตล่ละ
ประเภทโดยพคิจารณาจากการจสัดลอาดสับคะแนนทมีลื่ไดร้สผงสอุดลงมา ทสัทั้งนมีทั้ โครงการทมีลื่จะไดร้รสับการสนสับสนอุน ตร้องไดร้รสับ
คะแนนไมล่นร้อยกวล่า ๖๐ คะแนน

รองสอง: รอบนคาเสนอสข่งผลงาน
เนคเทค พสิจารณาจากผลงานและรายงานฉบคับสมบศูรณย์ทยีนึ่ผศูห้พคัฒนาจคัดสรงและตรวจสอบความครบถห้วนของผล

งานทยีนึ่สรงมอบ โดยพสิจารณาจาก
๑. ในการนทําเสนอผลงานและสาธสิตซอฟตย์แวรย์ทยีนึ่พคัฒนาขนซน ผศูห้พคัฒนาตห้องมานทําเสนอผลงานดห้วยตนเอง
๒. สสินึ่งทยีนึ่ตห้องสรงมอบครบตามทยีนึ่เนคเทคกทําหนด คสือ รายงานฉบคับสมบศูรณย์ คศูรมสือการตสิดตคัซงและคศูรมสือการ  

ใชห้งาน จทํานวน ๑ ชนุด และ CD-ROM จทํานวน ๑ ชนุด บรรจนุขห้อมศูลดคังนยีซ ซอรย์สโคห้ด ชนุดโปรแกรมสทําหรคับตสิดตคัซง (Setup
Program) Software Libraries และ/หรสือ  Tools ไฟลย์ เอกสารรายงาน และขห้อตกลงในการใชห้ซอฟตย์แวรย์
(Disclaimer) คะแนนสรวนนยีซกทําหนด ไวห้ไมรเกสิน ๒๕%

๓. ผลการทดลองใชห้งานจรสิง เนคเทคจะมยีคณะททํางานตรวจสอบผลงาน โดยทดลองตสิดตคัซงและทดลอง  
 ใชห้งานจรสิงตามคศูรมสือ จนุดเดรนและจนุดดห้อยของแตรละผลงาน รวมทคัซงขห้อเสนอแนะผลงานจะถศูกใหห้คะแนน โดยคณะผศูห้ตรวจ
กทําหนดไวห้ไมรเกสิน ๗๕% ของคะแนนรวม
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ระดขับนพิสพิต นขักศศึกษา
หมวด ๑๑  โปรแกรมเพสืนึ่อความบคันเทสิง ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๒๐ ๑๕ ๕ ๑๐๐
หมวด ๑๒  โปรแกรมเพสืนึ่อสรงเสรสิมทคักษะการเรยียนรศูห้ ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๕ ๑๐๐
หมวด ๑๓  โปรแกรมเพสืนึ่อชรวยคนพสิการและผศูห้สศูงอายนุ ๒๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๒๕ ๕ ๑๐๐
หมวด ๑๔  โปรแกรมเพสืนึ่องานการพคัฒนา
              ดห้านวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี 

๒๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๑๕ ๕ ๑๐๐

หมวด ๑๕  โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้งานบน
              เครสือขรายสทําหรคับอนุปกรณย์คอมพสิวเตอรย์

   เคลสืนึ่อนทยีนึ่ (Mobile Application)  

๒๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๕ ๑๐๐

-๒๐-



ระดขับนขักเรทยน
หมวด ๒๑  โปรแกรมเพสืนึ่อความบคันเทสิง ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๒๐ ๑๕ ๕ ๑๐๐
หมวด ๒๒  โปรแกรมเพสืนึ่อสรงเสรสิมทคักษะการเรยียนรศูห้ ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๕ ๑๐๐
หมวด ๒๓  โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้งาน ๒๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๕ ๑๐๐
หขัวขตอพพิเศษ
หมวด ๓๑   โปรแกรมตรวจสอบการคคัดลอก
                เอกสารภาษาไทย 
                (Thai Plagiarism Detection)

๒๕ ๑๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐ ๕ ๑๐๐

หมวด ๓๒ BEST 2018: โปรแกรมนคับจทํานวนคน   
             (Human Detection) 

๑๕ - ๕๕ ๑๕ - ๑๕ ๑๐๐

หมวด ๓๓  Internet of Things (IoT) ๒๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๕ ๑๐๐
หมวด ๓๔  การแขรงขคันสนุดยอดโปรแกรมปปัญญา
              ประดสิษฐย์ (AI)

๒๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๑๕ ๕ ๑๐๐

หมคำยเหตนุ ผลงานทมีลื่ผล่านการตรวจรสับ จะถผกจสัดลอาดสับคะแนน (Ranking) เพรืลื่อการพคิจารณาจอานวนโครงการทมีลื่เหมาะสม
  สอาหรสับการเขร้าสผล่รอบการประกวดชคิงชนะเลคิศตล่อไป ทสัทั้งนมีทั้ โครงการทมีลื่จะไดร้รสับการสนสับสนอุน ตร้องไดร้รสับคะแนน
  ไมล่นร้อยกวล่า ๖๐ คะแนน และโครงการทมีลื่ผล่านเขร้าสผล่รอบชคิงชนะเลคิศ ตร้องไดร้รสับ    
 คะแนนไมล่นร้อยกวล่า ๘๐ คะแนน และจสัดทอาสสัญญาเรมียบรร้อยแลร้ว

การประกวดแขข่งขขันรอบชพิงชนะเลพิศ
เนคเทค ไดห้กทําหนดหลคักเกณฑย์ ประเดล็นการใหห้คะแนน การรวมคะแนน และวสิธยีการในการตคัดสสินใหห้คณะ

กรรมการแตรละชนุดสามารถกทําหนดเปป็นเกณฑย์รรวมกคันกรอนการพสิจารณาตคัดสสิน หากผลคะแนนไมรสามารถตคัดสสินไดห้ การ
ชยีซขาดใหห้สสิทธสิธิ์เปป็นของคณะกรรมการ

การใหตคะแนน
การใหห้คะแนนสทําหรคับโครงการในแตรละประเภททยีนึ่ผรานเขห้าสศูรรอบชสิงชนะเลสิศนคัซน พสิจารณาจากประเดล็นตรางๆ ทคัซง

สสิซน ๕ ประเดล็นหลคัก กลราวคสือ 
๑. Look and Feel 

• ความสวยงาม ความนราสนใจของโปรแกรม
• การใชห้งานงราย และสะดวก
• ความถศูกตห้อง ความครบถห้วนในเนสืซอหาทยีนึ่นทําเสนอ

๒. Technique 
• ความยากงรายของโปรแกรม (Programming Technique)
• คนุณคราในเชสิงงานพคัฒนา หรสือการวสิจคัย
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• ความกห้าวหนห้าในดห้านเทคโนโลยยี
• ความถศูกตห้องและประสสิทธสิภาพของโปรแกรม

๓. Creativity
• ความคสิดสรห้างสรรคย์

๔. Economic & Social Impact 
• ประโยชนย์และคนุณคราทางเศรษฐกสิจ
• ประโยชนย์และคนุณคราทางสคังคม
• ศคักยภาพในการนทําไปผลสิตเชสิงพาณสิชยย์ หรสือ พคัฒนาตรอยอด

๕. Presentation 
• การแสดงผลงาน (โปสเตอรย์, บศูธ) และการนทําเสนอผลงานตรอคณะกรรมการ
• ความสนุภาพและการแตรงตคัว
• เอกสารเผยแพรรผลงาน เปป็นตห้น

การคสิดคะแนนรวม: คะแนนรวมทคัซงสสิซนของทนุกๆ ประเดล็นหลคัก เทรากคับ ๑๐๐ คะแนนเตล็ม

การกคาหนดคะแนนของแตข่ละประเดล็น
เนคเทคไดตกคาหนดหลขักเกณฑร์การใหตคะแนนเปป็นมาตรฐานรข่วมกขัน ดขังนทรั้
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ระดขับนพิสพิต นขักศศึกษา
หมวด ๑๑  โปรแกรมเพสืนึ่อความบคันเทสิง ๒๕ ๒๐ ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๑๐๐
หมวด ๑๒  โปรแกรมเพสืนึ่อสรงเสรสิมทคักษะการเรยียนรศูห้ ๒๕ ๑๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐๐
หมวด ๑๓  โปรแกรมเพสืนึ่อชรวยคนพสิการและผศูห้สศูงอายนุ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๑๐๐
หมวด ๑๔  โปรแกรมเพสืนึ่องานการพคัฒนา
               ดห้านวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี 

๒๐ ๒๕ ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๑๐๐
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หมวด ๑๕  โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้งานบน
              เครสือขรายสทําหรคับอนุปกรณย์คอมพสิวเตอรย์

   เคลสืนึ่อนทยีนึ่ (Mobile Application)   

๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐๐

ระดขับนขักเรทยน
หมวด ๒๑  โปรแกรมเพสืนึ่อความบคันเทสิง ๒๕ ๒๐ ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๑๐๐
หมวด ๒๒  โปรแกรมเพสืนึ่อสรงเสรสิมทคักษะการเรยียนรศูห้ ๒๕ ๑๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐๐
หมวด ๒๓  โปรแกรมเพสืนึ่อการประยนุกตย์ใชห้งาน ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐๐
หขัวขตอพพิเศษ
หมวด ๓๑   โปรแกรมตรวจสอบการคคัดลอก
                เอกสารภาษาไทย 
                (Thai Plagiarism Detection)

๑๐ ๕๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐

หมวด ๓๒ BEST 2018: โปรแกรมนคับจทํานวนคน   
             (Human Detection) 

- ๗๐ ๑๕ - ๑๕ ๑๐๐

หมวด ๓๓  Internet of Things (IoT) ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐๐
หมวด ๓๔  การแขรงขคันสนุดยอดโปรแกรมปปัญญา
              ประดสิษฐย์ (AI)

๒๐ ๒๕ ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๑๐๐

หลขักเกณฑร์ในการตขัดสพินรอบชพิงชนะเลพิศ
สทําหรคับโครงการทยีนึ่จะไดห้รคับรางวคัลตรางๆ ของการแขรงขคันในแตรละประเภทนคัซน ควรจะสอดคลห้องกคับเกณฑย์ตรางๆ

ในเบสืซองตห้น ดคังตรอไปนยีซ
รางวคัลทยีนึ่ ๑ ตห้องไดห้รคับคะแนนสศูงสนุด และไดห้รคับคะแนนเฉลยีนึ่ย มากกวราหรสือเทรากคับ ๘๐ คะแนน 

จทํานวน  ๑ รางวคัล
รางวคัลอสืนึ่นๆ จะพสิจารณาจากคะแนนทยีนึ่ไดห้ตามลทําดคับ โดยสอดคลห้องกคับหลคักเกณฑย์ ดคังตรอไปนยีซ
รางวคัลทยีนึ่ ๒ ตห้องไดห้รคับคะแนนเฉลยีนึ่ย มากกวราหรสือเทรากคับ ๗๕ คะแนน จทํานวน ๑ รางวคัล
รางวคัลทยีนึ่ ๓ ตห้องไดห้รคับคะแนนเฉลยีนึ่ย มากกวราหรสือเทรากคับ ๗๐ คะแนน จทํานวน ๑ รางวคัล
รางวคัลชมเชย จทํานวน ๒ รางวคัล
หมคำยเหตนุ

๑. ในกรณมีทมีลื่โครงการทมีลื่ไดร้รสับคะแนนสผงสอุด มมีคะแนนเฉลมีลื่ยนร้อยกวล่า ๘๐ คะแนน จะถรือวล่าไมล่มมี
    รางวสัลทมีลื่ ๑ สอาหรสับโครงการในประเภทนสัทั้นๆ

๒. ในการตสัดสคิน กรณมีทมีลื่มมีปปัญหา จะถรือคอาตสัดสคินของคณะกรรมการเปป็นการชมีทั้ขาด
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คนุณสมบขัตพิของผศูตเขตารข่วมโครงการ
• เปป็นนคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษา ทยีนึ่กทําลคังศนกษาอยศูรในสถาบคันการศนกษาตรางๆ ในภาครคัฐ และเอกชนโดยไมรจทํากคัดชคัซน

ปปี
• มยีอาจารยย์และหคัวหนห้าสถาบคันการศนกษาใหห้การรคับรองวราเปป็นนคักเรยียน นสิสสิต นคักศนกษา ทยีนึ่กทําลคังศนกษาอยศูรใน

สถาบคันนคัซนๆ จรสิง
• มยีความสามารถในการพคัฒนาซอฟตย์แวรย์คอมพสิวเตอรย์เพสืนึ่อประยนุกตย์ใชห้งานดห้านตรางๆ ในลคักษณะทยีนึ่มยีความคสิด

รสิเรสินึ่มเปป็นของตนเอง
• เฉพาะหมวด หมวด ๓๑ โปรแกรมตรวจสอบการคคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection)

และหมวด ๓๒ BEST 2018: โปรแกรมนคับจทํานวนคน (Human Detection) เปปิดกวห้างสทําหรคับบนุคคลทคันึ่วไป

เงนืที่อนไขในการเขตารข่วมโครงการ
• ผศูห้เสนอโครงการมยีสสิทธสิธิ์เสนอเพยียงคนละ ๑ โครงการ และสรงไดห้ ๑ ประเภทเทรานคัซน โครงการหนนนึ่งมยีทยีมพคัฒนาไดห้

ไมรเกสิน ๓ คน โดยมยีอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาลงนามรคับรอง ทคัซงนยีซ หากตรวจสอบพบวราผศูห้พคัฒนารายหนนนึ่งรายใดเปป็น
สมาชสิกเกสินกวรา ๑ โครงการ ขอสงวนสสิทธสิธิ์ดทําเนสินการตคัดสสิทธสิธิ์โครงการนคัซนๆ ออกจากการแขรงขคัน 

• ระยะเวลาในการดทําเนสินโครงการประมาณ ๓ เดสือน ผศูห้เสนอโครงการทยีนึ่ไดห้รคับทนุนสนคับสนนุนจากเนคเทค ตห้องสรง
ผลงานตามเวลาทยีนึ่ระบนุ

• ทนุกโครงการตห้องดทําเนสินการจคัดททําขห้อตกลงการรคับทนุนใหห้แลห้วเสรล็จภายในระยะเวลาทยีนึ่กทําหนด (ประมาณเดสือน
พฤศจสิกายน)

• ทรคัพยย์สสินทางปปัญญาของผลงานทยีนึ่เกสิดขนซนเปป็นของผศูห้พคัฒนา ทคัซงนยีซ เนคเทคสามารถนทําผลงานไปเผยแพรรตรอ
สาธารณชน หรสือโฆษณาประชาสคัมพคันธย์ เพสืนึ่อการศนกษา วสิจคัย ตสิชม วสิจารณย์ หรสือแนะนทําผลงานไดห้

• ในการเผยแพรรประชาสคัมพคันธย์ขห้อมศูลขราวสารเกยีนึ่ยวกคับการพคัฒนาโครงการ ผศูห้พคัฒนาจะตห้องระบนุขห้อความหรสือ
แจห้งใหห้สาธารณชนทราบวรา ไดห้รคับทนุนสนคับสนนุนจากเนคเทค

• หากผศูห้รคับทนุนไมรสามารถพคัฒนาผลงานไดห้ตามทยีนึ่เสนอ จะตห้องมยีหนคังสสือเปป็นลายลคักษณย์อคักษรเพสืนึ่อขอยกเลสิกและ
สรงคสืนเงสินทนุนใหห้แกรเนคเทค

• ผลงานทยีนึ่ผรานการตรวจรคับจะไดห้รคับคคัดเลสือกตามเกณฑย์ทยีนึ่กทําหนด โดยจะคคัดเลสือกผลงานทยีนึ่ยอดเยยีนึ่ยมเขห้าสศูรการ
แขรงขคันรอบสนุดทห้าย เพสืนึ่อชสิงชนะเลสิศและรคับเงสินรางวคัลแตรละประเภท โดยมยีคณะกรรมการผศูห้เชยีนึ่ยวชาญเปป็น
ผศูห้ตคัดสสิน

• ผศูห้พคัฒนาตห้องตสิดตามขห้อมศูลขราวสารทยีนึ่ทางเนคเทค หรสือ ศศูนยย์ประสานงาน ประกาศเปป็นระยะๆ ผรานทางเวล็บไซตย์
อยีเมลย์ หรสือ จดหมาย ตลอดจนใหห้ความรรวมมสือในการแจห้งปรคับปรนุงขห้อมศูลของผศูห้พคัฒนา หากมยีการเปลยีนึ่ยนแปลง
จากขห้อเสนอโครงการแกรเนคเทค และศศูนยย์ประสานงาน เปป็นลายลคักษณย์อคักษรทนุกครคัซง เพสืนึ่อผลประโยชนย์ของ
ผศูห้พคัฒนาเอง
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• การรคับเงสินทนุนสนคับสนนุน สามารถตสิดตรอขอรคับเงสินทนุนสนคับสนนุนทคัซง ๒ งวด และเงสินสนคับสนนุนการประกวดรอบ
ชสิงชนะเลสิศไดห้จากศศูนยย์ประสานงานโครงการทยีนึ่สคังกคัด

• การรคับเงสินรางวคัลในรอบชสิงชนะเลสิศ สามารถตสิดตรอขอรคับเงสินรางวคัลไดห้ทยีนึ่ เนคเทค เทรานคัซน

การสข่งขตอเสนอโครงการ
๑. ผศูห้สรงขห้อเสนอโครงการ ตห้องลงทะเบยียนผรานระบบออนไลนย์ “GENA” (Genius-Aided System for NSC)

เ พสืนึ่ อ รคั บ ร หคั ส โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ อคั พ โ ห ล ด ขห้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ทยีนึ่  http://www.nectec.or.th/nsc/,
http://www.nscthailand.net หรสือ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

๒. สรงขห้อเสนอโครงการจทํานวน ๑ ชนุด โดยตห้องระบนุรหคัสโครงการ พรห้อมลายเซล็นและสทําเนาบคัตรประจทําตคัวครบ
ถห้วน ไดห้ทยีนึ่ ศศูนยย์ประสานงานภศูมสิภาคของโครงการในภศูมสิภาคทยีนึ่สคังกคัดดห้วยตนเอง หรสือทางไปรษณยียย์ ภายในระยะเวลา
ทยีนึ่ทางโครงการ NSC กทําหนด

รายละเอทยดการเขทยนขตอเสนอโครงการ
๑. ปก ตามตคัวอยราง ซนนึ่งระบนุรายละเอยียดตรางๆ ภายใน ๑ หนห้ากระดาษเทรานคัซน ดคังนยีซ
 ชสืนึ่อโครงการ ทคัซงภาษาไทย และภาษาอคังกฤษ
 ทยีมพคัฒนาโครงการ ระบนุหคัวหนห้าโครงการ และผศูห้รรวมพคัฒนา 
 อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาโครงการ และขห้อความรคับรองจากอาจารยย์
 หคัวหนห้าสถาบคัน (อธสิการบดยี/คณบดยี/หคัวหนห้าภาควสิชา/ผศูห้อทํานวยการ/อาจารยย์ใหญรหรสือเทยียบเทรา/

หคัวหนห้าหมวด) และขห้อความรคับรองจากหคัวหนห้าสถาบคัน
๒. สาระสทําคคัญของโครงการ คทําสทําคคัญ (Keywords)
๓. หลคักการและเหตนุผล
๔. วคัตถนุประสงคย์
๕. ปปัญหาหรสือประโยชนย์ทยีนึ่เปป็นเหตนุผลใหห้ควรพคัฒนาโปรแกรม
๖. เปป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
๗. รายละเอยียดของการพคัฒนา

๗.๑ เนสืซอเรสืนึ่องยรอ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจทําลอง หรสือ ทฤษฎยีทยีนึ่ เกยีนึ่ยวขห้อง ตคัวอยราง
โปรแกรม หรสือ ผลงานทยีนึ่สสืนึ่อใหห้เหล็นผลงานทยีนึ่จะพคัฒนาขนซน

๗.๒ เทคนสิคหรสือเทคโนโลยยีทยีนึ่ใชห้ เชรน เทคโนโลยยีดห้านปปัญญาประดสิษฐย์ Algorithms ทยีนึ่ใชห้ โครงสรห้าง
ขห้อมศูล เปป็นตห้น โดยผศูห้พคัฒนาตห้องใหห้รายละเอยียดทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องประกอบดห้วย

๗.๓ เครสืนึ่องมสือทยีนึ่ใชห้ในการพคัฒนา ไดห้แกร ภาษาทยีนึ่ใชห้เขยียน Tools อสืนึ่นๆ ทยีนึ่ใชห้ชรวยในการพคัฒนาโปรแกรม และ
      อสืนึ่นๆ
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๗.๔ รายละเอยียดโปรแกรมทยีนึ่จะพคัฒนา (Software Specification) ไดห้แกร
 Input/Output Specification
 Functional Specification
 โครงสรห้างของซอฟตย์แวรย์ (Design)
 อสืนึ่นๆ

๗.๕ ขอบเขตและขห้อจทํากคัดของโปรแกรมทยีนึ่พคัฒนา
๘. บรรณานนุกรม (Bibliography) ระบนุแหลรงอห้างอสิงอยรางนห้อย ๓ แหรง เชรน จากหนคังสสือ บทความ       
    วารสารทางวสิชาการ หรสือ อสินเทอรย์เนล็ต เปป็นตห้น
๙. ประวคัตสิและผลงานวสิจคัยดยีเดรนของผศูห้พคัฒนา ดห้านวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี
๑๐. สทําเนาบคัตรประจทําตคัวของผศูห้พคัฒนาและอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา พรห้อมลงลายมสือชสืนึ่อสทําเนาถศูกตห้อง กรณยีทยีนึ่     
      ผศูห้พคัฒนาไมรมยีบคัตรประชาชน ใหห้แนบสทําเนาทะเบยียนบห้าน หรสือ หนคังสสือรคับรองจากสถาบคันการ     
      ศนกษา
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แบบฟอรร์มหนตาปกขตอเสนอโครงการ
                                                                                    

 รหคัสโครงการ .....................................
ขตอเสนอโครงการ

การแขข่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหข่งประเทศไทย
ชนืที่อโครงการ     (ภาษาไทย)............................................................................................................................................
                   (ภาษาอคังกฤษ).......................................................................................................................................
ประเภทโปรแกรมททที่เสนอ     โปรแกรม..................................................……………........................................................
ททมพขัฒนา
หขัวหนตาโครงการ

๑. ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
    วคัน/เดสือน/ปปีเกสิด.................................ระดคับการศนกษา................สถานศนกษา...........………........................
    ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน........................................................................……..............................................…
    สถานทยีนึ่ตสิดตรอ.....................................................................................….....................................................
    โทรศคัพทย์.....................มสือถสือ...........................โทรสาร............…..........E-mail.........................................

         ลงชสืนึ่อ......................................………...............................
ผศูตรข่วมโครงการ        

๒. ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
    วคัน/เดสือน/ปปีเกสิด.................................ระดคับการศนกษา................สถานศนกษา...........………........................
    ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน........................................................................……..............................................…
    สถานทยีนึ่ตสิดตรอ.....................................................................................….....................................................
    โทรศคัพทย์.....................มสือถสือ...........................โทรสาร............…..........E-mail.........................................
                                                         ลงชสืนึ่อ......................................………...................................

ผศูตรข่วมโครงการ 
๓. ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
    วคัน/เดสือน/ปปีเกสิด.................................ระดคับการศนกษา................สถานศนกษา...........………........................
    ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน........................................................................……..............................................…
    สถานทยีนึ่ตสิดตรอ.....................................................................................….....................................................
    โทรศคัพทย์.....................มสือถสือ...........................โทรสาร............…..........E-mail.........................................

         ลงชสืนึ่อ......................................………...............................

อาจารยร์ททที่ปรศึกษาโครงการ
ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.)..................................................……............................................................….
สคังกคัด/สถาบคัน.....................................................................…........................................................................
สถานทยีนึ่ตสิดตรอ.............................................................….................................................................….............
โทรศคัพทย์.....................มสือถสือ................................โทรสาร............…..........E-mail.........................................

คทํารคับรอง “โครงการนยีซเปป็นความคสิดรสิเรสินึ่มของนคักพคัฒนาโครงการและไมรไดห้ลอกเลยียนแบบมาจากผศูห้อสืนึ่นผศูห้ใด ขห้าพเจห้าขอรคับรองวราจะใหห้คทํา
แนะนทําและสนคับสนนุนใหห้นคักพคัฒนาในความดศูแลของขห้าพเจห้าดทําเนสินการศนกษา/วสิจคัย/พคัฒนาตามหคัวขห้อทยีนึ่เสนอและจะททําหนห้าทยีนึ่ประเมสินผล
งานดคังกลราวใหห้กคับโครงการฯ ดห้วย”
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         ลงชสืนึ่อ......................................………...............................

หขัวหนตาสถาบขัน (อธพิการบดท/คณบดท/หขัวหนตาภาควพิชา/ผศูตอคานวยการ/อาจารยร์ใหญข่/หขัวหนตาหมวด)
ชสืนึ่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.)...........................................….ตทําแหนรง..........................…...............….............
สถาบคัน.....................................................................….....................…………..................................................
สถานทยีนึ่ตสิดตรอ.............................................................….......................................….......................................
โทรศคัพทย์.....................มสือถสือ...................โทรสาร............…..........E-mail......................................................

คทํารคับรอง  “ขห้าพเจห้าขอรคับรองวราผศูห้พคัฒนามยีสสิทธสิธิ์ขอรคับทนุนสนคับสนนุนตามเงสืนึ่อนไขทยีนึ่โครงการฯกทําหนดและอนนุญาตใหห้ดทําเนสินการศนกษา /
วสิจคัย/พคัฒนาตามหคัวขห้อทยีนึ่ไดห้เสนอมานยีซในสถาบคันไดห้ภายใตห้การบคังคคับบคัญชาของขห้าพเจห้า”

ลงชสืนึ่อ......................................………...................................

ขขัรั้นตอนการลงทะเบทยนเขตารข่วมโครงการ
๑. ลงทะเบยียนในระบบออนไลนย์ GENA โดยเลสือก “ลงทะเบยียนใหมร” เพสืนึ่อกรอกขห้อมศูลการสมคัครเขห้าแขรงขคันทยีนึ่ 

http://www.nectec.or.th/nsc/,  http://www.nscthailand.net  หรสือ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA โดย
ตห้องกรอกขห้อมศูล Email address ทยีนึ่อยศูร และเบอรย์โทรศคัพทย์ตสิดตรอทยีนึ่มยีอยศูรจรสิง เพสืนึ่อใหห้ระบบสรงขห้อมศูลเพสืนึ่อยสืนยคันการลง
ทะเบยียน

๒. ระบบจะสรงอยีเมลย์ไปยคังหคัวหนห้าโครงการ เพสืนึ่อแจห้งใหห้หคัวหนห้าโครงการยสืนยคันการลงทะเบยียน ทคัซงนยีซ หากไมร
ยสืนยคันการลงทะเบยียน (Confirmation) ถสือวราการลงทะเบยียนยคังไมรเสรล็จสสิซน  และขห้อมศูลในการลงทะเบยียนนคัซน จะถศูกลบ
ทสิซงภายใน ๔๘ ชคันึ่วโมง

๓. หลคังจากยสืนยคันการลงทะเบยียนแลห้ว จะไดห้รคับ ๑) รหคัสโครงการ และ ๒) รหคัสผรานเพสืนึ่อใชห้เขห้าระบบออนไลนย์
GENA

๔. เขห้าสศูรระบบโดยใชห้ รหคัสโครงการ และรหคัสผรานทยีนึ่ไดห้รคับ เพสืนึ่ออคัพโหลดขห้อเสนอโครงการทคัซง ๒ รศูปแบบ คสือ
ไฟลย์ PDF และ ไฟลย์ plain text (text file) ตามขคัซนตอนในระบบ

๕. พสิมพย์แบบฟอรย์มหนห้าปกขห้อเสนอโครงการจากในระบบ และลงนามใหห้ครบถห้วน เพสืนึ่อประกอบเปป็นหนห้าปก
ขห้อเสนอโครงการ โดยจคัดหนห้ากระดาษในการพสิมพย์ภายใน ๑ หนห้ากระดาษ A4

๖. แนบสทําเนาบคัตรประจทําตคัวประชาชนพรห้อมลงนามใหห้ครบถห้วน ภายในเลรมขห้อเสนอโครงการ
๗. สรงขห้อเสนอโครงการ (ตห้นฉบคับ) จทํานวน ๑ ชนุด ทางไปรษณยียย์ หรสือสรงดห้วยตนเองไปยคังศศูนยย์ประสานงาน

ภศูมสิภาคทยีนึ่ทรานสคังกคัด
๘. เสรล็จสสิซนขคัซนตอนการลงทะเบยียนเขห้ารรวมโครงการ

หมคำยเหตนุ
๑. ควรเตรมียมขร้อมผลสล่วนตสัว สอาเนาบสัตร ทมีลื่อยผล่ อมีเมลค์ ของทมีมผผร้พสัฒนาและอาจารยค์ทมีลื่ปรนกษา และ

     ผผร้บรคิหารสถาบสันการศนกษา หรรือตสัวแทน ใหร้พรร้อมกล่อนทอาการลงทะเบมียน
๒. การอสัพโหลดขร้อเสนอโครงการ ตร้องทอาการอสัพโหลด ๒ รผปแบบ ครือ ไฟลค์ PDF (ใชร้การแปลงไฟลค์

จากโปรแกรม หร้ามใชร้วคิธมีการสแกน) และ ไฟลค์ plain text (text file)
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๓. โปรดระวสังการอสัพโหลดซทั้อา เพราะระบบจะบสันทนกขร้อมผลเฉพาะไฟลค์ลล่าสอุดเทล่านสัทั้น
๔. โปรดตรวจสอบรายชรืลื่อจสังหวสัดของแตล่ละศผนยค์ภผมคิภาคจากคผล่มรือการแขล่งขสัน หรรือจากการลงทะเบมียน

ในระบบ

การสข่งผลงานและรายงานฉบขับสมบศูรณร์
ผศูห้รคับทนุนสนคับสนนุนในโครงการ NSC ตห้องดทําเนสินโครงการพคัฒนาซอฟตย์แวรย์ใหห้แลห้วเสรล็จในระยะเวลาทยีนึ่กทําหนด

นคับตคัซงแตรวคันทยีนึ่ไดห้รคับอนนุมคัตสิ และตห้องสรงผลงานดห้วยตนเองหรสือทางไปรษณยียย์ไดห้ทยีนึ่ ศศูนยย์ประสานงานภศูมสิภาคของโครงการ
ในภศูมสิภาคทยีนึ่สคังกคัด โดยมยีรายละเอยียดดคังนยีซ

๑. รายงานฉบขับสมบศูรณร์ จคานวน ๑ ชนุด ประกอบดห้วยเนสืซอหาดคังนยีซ
 การเขยียนรายงานฉบคับสมบศูรณย์ คศูรมสือการตสิดตคัซง และคศูรมสือการใชห้งาน ใหห้ใชห้โปรแกรม LibreOffice

Writer หรสือ Microsoft Word ภาษาไทย 2003 (เปป็นอยรางตนึ่ทํา) โดยใชห้ฟอนตย์แหรงชาตสิ TH Sarabun
New ตคัวอคักษรขนาด ๑๖ กทําหนดขอบดห้านซห้าย ดห้านขวา บน และลราง ๑ นสิซว พรห้อมระบนุเลขหนห้า
พสิมพย์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เขห้าเลรมรายงานใหห้เรยียบรห้อยพรห้อมปกหนห้าและปกหลคัง

 หนห้าปก (Cover) ตามแบบทยีนึ่กทําหนด (รศูปแบบตามตคัวอยราง) 
 กสิตตสิกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบนุขห้อความการไดห้รคับทนุนอนุดหนนุนโครงการการแขรงขคัน

พคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์แหรงประเทศไทย ครคัซงทยีนึ่ ๒๐ จากศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และ
คอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ สทํานคักงานพคัฒนาวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีแหรงชาตสิ พรห้อมระบนุชสืนึ่อโครงการทยีนึ่
ไดห้รคับทนุนไวห้ดห้วย

 เนสืซอหาของรายงาน ประกอบดห้วย
๑. บทคคัดยรอ (ภาษาไทย และภาษาอคังกฤษ) คทําสทําคคัญ (Keywords)
๒. บทนทํา (แนวคสิด ความสทําคคัญ และความเปป็นมาของโครงการ)
๓. สารบคัญ
๔. วคัตถนุประสงคย์และเปป้าหมาย
๕. รายละเอยียดของการพคัฒนา

๕.๑ เนสืซอเรสืนึ่องยรอ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจทําลอง หรสือ ทฤษฎยีทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง 
ตคัวอยรางโปรแกรม หรสือ ผลงานทยีนึ่สสืนึ่อใหห้เหล็นผลงานทยีนึ่พคัฒนาขนซน
๕.๒ ทฤษฎยีหลคักการและเทคนสิคหรสือเทคโนโลยยีทยีนึ่ใชห้ เชรน เทคโนโลยยีดห้านปปัญญาประดสิษฐย์ 
Algorithms ทยีนึ่ใชห้ โครงสรห้างขห้อมศูล เปป็นตห้น โดยผศูห้พคัฒนาตห้องใหห้รายละเอยียดทยีนึ่     
      เกยีนึ่ยวขห้องประกอบดห้วย
๕.๓ เครสืนึ่องมสือทยีนึ่ใชห้ในการพคัฒนา ไดห้แกร  ภาษาทยีนึ่ใชห้เขยียน Tools อสืนึ่นๆ ทยีนึ่ใชห้ชรวยในการ
พคัฒนาโปรแกรม และอสืนึ่นๆ
๕.๔ รายละเอยียดโปรแกรมทยีนึ่ไดห้พคัฒนาในเชสิงเทคนสิค (Software Specification) ไดห้แกร  
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 Input/Output Specification
 Functional Specification 
 โครงสรห้างของซอฟตย์แวรย์ (Design)
 อสืนึ่นๆ
 ผศูห้พคัฒนาตห้องชยีซแจงสรวนสทําคคัญทยีนึ่ทยีมงาน/ผศูห้พคัฒนาไดห้พคัฒนาขนซนเอง รวมทคัซงตห้องระบนุ

แหลรงทยีนึ่มาของโปรแกรม หรสือ Source Code อสืนึ่นทยีนึ่มาประกอบในโปรแกรมไวห้ดห้วย
โดยไมข่ตห้องจคัดพสิมพย์ Source Code แนบมา

๕.๕ ขอบเขตและขห้อจทํากคัดของโปรแกรมทยีนึ่พคัฒนา
๕.๖ คนุณลคักษณะของอนุปกรณย์ทยีนึ่ใชห้กคับโปรแกรม (ถห้ามยี)

๖. กลนุรมผศูห้ใชห้โปรแกรม
๗. ผลของการทดสอบโปรแกรม
๘. ปปัญหาและอนุปสรรค
๙. แนวทางในการพคัฒนาและประยนุกตย์ใชห้รรวมกคับงานอสืนึ่นๆ ในขคัซนตรอไป
๑๐. ขห้อสรนุปและขห้อเสนอแนะ
๑๑. เอกสารอห้างอสิง (Reference)
๑๒. สถานทยีนึ่ตสิดตรอของผศูห้พคัฒนาและอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา โทรศคัพทย์ มสือถสือ โทรสาร E-mail 
๑๓. ภาคผนวก (Appendix)

• คศูรมสือการตสิดตคัซงอยรางละเอยียด
• คศูรมสือการใชห้งานอยรางละเอยียด

๒. CD-ROM จคานวน ๑ ชนุด บรรจนุขห้อมศูลและจคัดหมวดหมศูร (Directory) เปป็น ๔ หมวด ดคังนยีซ
หมวดทยีนึ่ ๑  Source Code: ซอรย์สโคห้ด

หมวดทยีนึ่ ๒  Setup Program: ชนุดโปรแกรมสทําหรคับตสิดตคัซงทยีนึ่สมบศูรณย์และใชห้งานไดห้
หมวดทยีนึ่ ๓  Tools: ระบนุ Software Libraries และ/หรสือ Tools อสืนึ่นๆ ทยีนึ่นทํามาใชห้เปป็นสรวน
     ประกอบสทําคคัญในการพคัฒนาและตสิดตคัซง
หมวดทยีนึ่ ๔  Document: ไฟลย์เอกสารรายงาน จคัดททําใน ๒ รศูปแบบ คสือ

    ๑) Pdf และ 
    ๒) LibreOffice Writer หรสือ Word ประกอบดห้วย

 ไฟลย์ขห้อเสนอโครงการ
 ไฟลย์รายงานฉบคับสมบศูรณย์
 ไฟลย์คศูรมสือการตสิดตคัซง
 ไฟลย์คศูรมสือการใชห้งาน
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 ขห้อตกลงในการใชห้ซอฟตย์แวรย์ (Disclaimer)
 รศูปภาพแสดงตคัวอยรางโปรแกรม (Screen captured) ขนาด ๑๐๒๔ x ๗๖๘

พสิกเซล อยรางนห้อย ๔ ภาพ
 ไฟลย์ตห้นฉบคับโปสเตอรย์ หรสือ แผรนพคับ สทําหรคับการเผยแพรร (ถห้ามยี)
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หนตาปกรายงานฉบขับสมบศูรณร์

รหคัสโครงการ...................................

(ชสืนึ่อโครงการ)
(ประเภทโครงการ)

รายงานฉบคับสมบศูรณย์
เสนอตรอ

ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และคอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ
สทํานคักงานพคัฒนาวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีแหรงชาตสิ

กระทรวงวสิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี

ไดห้รคับทนุนอนุดหนนุนโครงการวสิจคัย พคัฒนาและวสิศวกรรม
โครงการแขรงขคันพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์แหรงประเทศไทย  ครคัซงทยีนึ่ ๒๐

ประจทําปปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โดย
(ชสืนึ่อผศูห้พคัฒนา ..............................................)
(ชสืนึ่อผศูห้พคัฒนา ..............................................)
(ชสืนึ่อผศูห้พคัฒนา ..............................................)

(ชสืนึ่ออาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาโครงการ ..............................................)
(สถาบคันการศนกษา .......................................)
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ขตอตกลงในการใชตซอฟตร์แวรร์ (Disclaimer)
ในการสรงผลงานตามขห้อกทําหนดของการรคับทนุนสนคับสนนุนภายใตห้โครงการการแขรงขคันพคัฒนาโปรแกรม

คอมพสิวเตอรย์แหรงประเทศไทย ครคัซงทยีนึ่ ๒๐ สทําหรคับประเภทนคักเรยียน และประเภทนสิสสิต นคักศนกษานคัซน เนคเทคกทําหนดใหห้
ทนุกโครงการทยีนึ่สรงผลงานจะตห้องปรากฏขห้อความขห้อตกลงในการใชห้ซอฟตย์แวรย์ (ภาษาไทยหรสือภาษาอคังกฤษ) ในผลงานดคัง
กลราว ซนนึ่งผศูห้พคัฒนาสามารถจะใสรไวห้ทยีนึ่ Readme.txt หนห้าแรกของการตสิดตคัซงหนห้าแรกของการเรยียกโปรแกรมขนซนใชห้งาน
หรสือสรวนใดสรวนหนนนึ่งของโปรแกรม ไดห้แกร help เมนศู เปป็นตห้น

ขตอตกลงในการใชตซอฟตร์แวรร์ 
ซอฟตย์แวรย์นยีซเปป็นผลงานทยีนึ่พคัฒนาขนซนโดย ....(ชสืนึ่อผศูห้พคัฒนา).... จาก ....(ชสืนึ่อสถาบคัน).... ภายใตห้การดศูแลของ ....(ชสืนึ่อ

อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา).... ภายใตห้โครงการ ....(ชสืนึ่อโครงการ).... ซนนึ่งสนคับสนนุนโดย ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และ
คอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ โดยมยีวคัตถนุประสงคย์เพสืนึ่อสรงเสรสิมใหห้นคักเรยียนและนคักศนกษาไดห้เรยียนรศูห้และฝฝึกทคักษะในการพคัฒนา
ซอฟตย์แวรย์ ลสิขสสิทธสิธิ์ของซอฟตย์แวรย์นยีซจนงเปป็นของผศูห้พคัฒนา ซนนึ่งผศูห้พคัฒนาไดห้อนนุญาตใหห้ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และ
คอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ เผยแพรรซอฟตย์แวรย์นยีซตาม “ตห้นฉบคับ” โดยไมรมยีการแกห้ไขดคัดแปลงใดๆ ทคัซงสสิซน ใหห้แกรบนุคคลทคันึ่วไปไดห้
ใชห้เพสืนึ่อประโยชนย์สรวนบนุคคลหรสือประโยชนย์ทางการศนกษาทยีนึ่ไมรมยีวคัตถนุประสงคย์ในเชสิงพาณสิชยย์ โดยไมรคสิดคราตอบแทนการใชห้
ซอฟตย์แวรย์ ดคังนคัซน ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และคอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ จนงไมรมยีหนห้าทยีนึ่ในการดศูแล บทํารนุงรคักษา จคัดการ
อบรมการใชห้งาน หรสือพคัฒนาประสสิทธสิภาพซอฟตย์แวรย์ รวมทคัซงไมรรคับรองความถศูกตห้องหรสือประสสิทธสิภาพการททํางานของ
ซอฟตย์แวรย์ ตลอดจนไมรรคับประกคันความเสยียหายตรางๆ อคันเกสิดจากการใชห้ซอฟตย์แวรย์นยีซทคัซงสสิซน

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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สถานททที่ตพิดตข่อ
ภาคเหนนือ ดร. กานตย์ ปทานนุคม /ดร. อคัญญา อาภาวคัชรนุตมย์

ภาควสิชาวสิศวกรรมคอมพสิวเตอรย์ ชคัซน ๔ ตนก ๓๐ ปปี 
คณะวสิศวกรรมศาสตรย์ มหาวสิทยาลคัยเชยียงใหมร  
เลขทยีนึ่ ๒๓๙  ถนนหห้วยแกห้ว ตทําบลสนุเทพ อทําเภอเมสือง จคังหวคัดเชยียงใหมร ๕๐๒๐๐
โทรศคัพทย์ ๐ ๕๓๙๔ ๒๐๒๓, ๐ ๕๓๙๔ ๒๐๒๑ ตรอ ๐
โทรสาร ๐ ๕๓๙๔ ๒๐๗๒
e-mail: karn@eng.cmu.ac.th, anya@eng.cmu.ac.th, 
          northernNSC@gmail.com
http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/

ภาคตะวขันออกเฉทยงเหนนือ นายอภสิรชคัย  วงษย์ศรยีวรพล
สทํานคักงานอนุทยานวสิทยาศาสตรย์ มหาวสิทยาลคัยขอนแกรน 
เลขทยีนึ่ ๑๒๓ หมศูร ๑๖ อาคารพสิมล กลกสิจ ชคัซน ๔  
อทําเภอเมสือง จคังหวคัดขอนแกรน ๔๐๐๐๒
โทรศคัพทย์ ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๙๗, ๐ ๘๕๐๐๐ ๘๑๖๔
โทรสาร ๐ ๔๓๒๐ ๒๒๙๒
e-mail: nsc.isan.kkusp@gmail.com 
http://www.  esswpark.org 

ภาคใตต ผศ.ดร.วชรสินทรย์ แกห้วอภสิชคัย
ภาควสิชาวสิศวกรรมคอมพสิวเตอรย์ คณะวสิศวกรรมศาสตรย์ มหาวสิทยาลคัยสงขลานครสินทรย์
ตศูห้ ปณ. ๒ คอหงสย์ อทําเภอหาดใหญร จคังหวคัดสงขลา ๙๐๑๑๒
โทรศคัพทย์ ๐ ๗๔๒๘ ๗๐๗๖
โทรสาร ๐ ๗๔๒๘ ๗๐๗๖
e-mail: watcharin@coe.psu.ac.th

ภาคตะวขันออก ผศ.ดร.กฤษณะ  ชสินสาร /อาจารยย์ภศูสสิต  กนุลเกษม /
อาจารยย์เบญจภรณย์  จคันทรกองกนุล
คณะวสิทยาการสารสนเทศ มหาวสิทยาลคัยบศูรพา 
เลขทยีนึ่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตทําบลแสนสนุข อทําเภอเมสือง จคังหวคัดชลบนุรยี ๒๐๑๓๑
โทรศคัพทย์ ๐ ๓๘๑๐ ๓๐๖๐
โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๓๒๔๕
e-mail: krisana@it.buu.ac.th, benchapornj@yahoo.com, 
pusitk@gmail.com
http://www.infomatics.buu.ac.th

ภาคตะวขันตก อาจารยย์โอภาส  วงษย์ทวยีทรคัพยย์ /ดร.ทคัศนวรรณ  ศศูนยย์กลาง และ
ดร.สนุนยียย์  พงษย์พสินสิจภสิญโญ
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ภาควสิชาคอมพสิวเตอรย์ คณะวสิทยาศาสตรย์ มหาวสิทยาลคัยศสิลปากร
วสิทยาเขตพระราชวคังสนามจคันทรย์ ถนนราชมรรคาใน อทําเภอเมสือง 
จคังหวคัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศคัพทย์ ๐ ๓๔๒๗ ๒๙๒๓
โทรสาร ๐ ๓๔๒๗ ๒๙๒๓
e-mail: oatcomster@gmail.com, anncenter@gmil.com
http://www.cp.su.ac.th

ภาคกลาง ศ.ดร.ธนารคักษย์ ธยีระมคันึ่นคง /รศ.ดร.บนุญญฤทธสิธิ์ อนุยยานนวาระ และ
ดร.ศศสิพร อนุษณวศสิน
ศศูนยย์ประสานงานภศูมสิภาคภาคกลาง (โครงการ NSC)
ภาควสิชาเทคโนโลยยีสารสนเทศ คอมพสิวเตอรย์ และการสสืนึ่อสาร
สถาบคันเทคโนโลยยีนานาชาตสิสสิรสินธร มหาวสิทยาลคัยธรรมศาสตรย์ 
(ศศูนยย์บางกะดยี) เลขทยีนึ่ ๑๓๑ หมศูร ๕ ถนนตสิวานนทย์ ตทําบลบางกะดยี อทําเภอเมสือง
จคังหวคัดปทนุมธานยี ๑๒๐๐๐ 
โทรศคัพทย์ ๐ ๒๕๐๑ ๓๕๐๕-๒๐ ตรอ ๕๐๓๗, ๕๐๓๙
โทรสาร ๐ ๒๕๐๑ ๓๕๒๔
e-mail: siitnsc@gmail.com
http://www.nscthailand.net, http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

ดคาเนพินการโดย
โครงการการแขรงขคันพคัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรย์แหรงประเทศไทย (NSC)  
ฝฝ่ายสนคับสนนุนการวสิจคัย (RSO)
ศศูนยย์เทคโนโลยยีอสิเลล็กทรอนสิกสย์และคอมพสิวเตอรย์แหรงชาตสิ
๑๑๒ อนุทยานวสิทยาศาสตรย์ประเทศไทย ถนนพหลโยธสิน ตทําบลคลองหนนนึ่ง อทําเภอคลองหลวง จคังหวคัดปทนุมธานยี ๑๒๑๒๐ 
โทรศคัพทย์ ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๐ ตรอ ๒๓๒๕-๒๓๒๘ โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๗๕ e-mail: fits@nectec.or.th
http://www.nectec.or.th/nsc/
facebook group: “NSC Thailand” http://www.facebook.com/groups/NSCThailand/
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