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ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” 

National Software Contest (NSC) 

 

คลิกที่ลิงค์เพ่ือเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เว็บ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA/login.php  

จากนั้นคลิกท่ีเมนู ลงทะเบียน NSC ใหม่ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การกรอกข้อมูลผู้สมัคร (ลงทะเบียน) 

***หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) คือข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องท่ีมีเครื่องหมาย  (*) 

1.1 เลือกจังหวัดที่ นักเรียนศึกษาอยู่  
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1.2 เลือก หัวข้อระดับ การแข่งขัน   หมวดโครงการ  ตั้งชื่อโครงการภาษาไทยและ ชื่อโครงการ

ภาษาอังกฤษ   เลือกหัวข้อค าถามท่ี ตรงกับความต้องการของผู้สมัครลงทะเบียน   

(ดูค าอธิบายเพิ่มเติมในระบบลงทะเบียน)  

 

1.3 กรอกข้อมูลหัวหน้าโครงการ ตามหัวข้อดังภาพให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

ส าคัญ ***กรุณาระบุอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ให้ถูกต้อง เพ่ือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสโครงการ 

 

 1.4     กรณีท่ีมีผู้ร่วมโครงการ คนท่ี 2 และคนท่ี 3 ให้ท าการคลิกตามภาพดังนี้  
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 1.5     กรอกข้อมูลผู้ร่วมโครงการ ตามหัวข้อดังภาพให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

  แนะน า *** ข้อมูลสถาบันการศึกษา หากเป็นสถาบันเดียวกับหัวหน้าโครงการสามารถกดที่รูปดังภาพได้เลย  

 

 

1.6    กรอกข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามหัวข้อดังภาพให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

ส าคัญ ***กรุณาระบุอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ให้ถูกต้อง เพื่อการส่งข้อมูล เกี่ยวกับรหัสโครงการ 

 

 1.7    หากมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมให้ท าการคลิกตามภาพ ดังนี้ 
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 1.8   กรอกข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ตามหัวข้อดังภาพให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

 

 

 

 1.9   กรอกข้อมูลหัวหน้าสถาบันการศึกษา ตามหัวข้อดังภาพให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

 

 

 1.10   คลิกยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่มลงทะเบียน ดังภาพ จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ ขั้นตอนท่ี 2 
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ขั้นตอนที่ 2  ระบบตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการการลงทะเบียน  

  2.1 ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียน หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องระบบจะ

ขึ้นแจ้งเตือนดังภาพ ให้ท าการคลิกท่ีปุ่ม                                  ดังภาพ 

 

 

 

 ส าคัญ *** ระบบจะจัดส่งข้อความยืนยันไปยังอีเมล์ท่ีผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้ คือ อีเมล์ของหัวหน้า

โครงการและอาจารย์ท่ีปรึกษา  และจากนั้นผู้สมัครต้องยืนยันการลงทะเบียนเพ่ือรับ เลขรหัสโครงการและ

รหัสผ่าน ส าหรับการเข้าสู่ระบบ   ระวัง !!! หากผู้สมัครไม่ยืนยันการลงทะเบียนภายใน 48 ชั่วโมง ระบบจะถือการ

ลงทะเบียนนี้ไม่สมบูรณ์และข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบจากระบบ 

 

ขั้นตอนที่ 4  รับรหัสโครงการและรหัสผ่าน (การลงทะเบียนออนไลน์เสร็จสิ้น)    

 4.1   เมื่อท่านคลิกท่ีปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว                          ท่านจะได้รับหมายเลขโครงการ

และรหัสผ่านเพ่ือท าการ อัพโหลดข้อเสนอโครงการ    
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 เมื่อการลงทะเบียน ออนไลน์เสร็จสิ้นแล้วจะขึ้นหน้าจอดังภาพ หากท่านลืมรหัสผ่านหรือมีปัญหาเกี่ยงกับ

การใช้งานระบบออนไลน์ GENA กรุณาติดต่อท่ี อีเมล์ siitnsc@gmail.com 

 

หมายเหตุ : 

  1. ควรเตรียมข้อมูลส่วนตัว ส าเนาบัตร ท่ีอยู่ อีเมล์ ของทีมผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือตัวแทน ให้พร้อม

ก่อนท าการลงทะเบียน 

  2. การอัพโหลดข้อเสนอโครงการ ต้องท าการอัพโหลด 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ PDF (ใช้การแปลงไฟล์จากโปรแกรม ห้ามใช้วิธีการสแกน ) และ ไฟล์ 

plain text (text file) 

  3. โปรดระวังการอัพโหลดซ้ า เพราะระบบจะบันทึกข้อมูลเฉพาะไฟล์ล่าสุดเท่าน้ัน 

  4. โปรดตรวจสอบรายชื่อจังหวัดของแต่ละศูนย์ภูมิภาคจากคู่มือการแข่งขัน หรือจากการลงทะเบียนในระบบ 

  5. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในแต่ละช่อง โดยเฉพาะ ช่ือ นามสกุล อีเมล และเบอร์มือถือ 
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ขั้นตอนการอัพโหลดข้อเสนอโครงการ 

ล็อคอินเข้าสู่ระบบอีกครั้งโดย คลิกที่ลิงค์เพ่ือเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเบียน  

เว็บลิงค์ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA/login.php 

จากนั้นกรอกข้อมูล รหัสโครงการและรหัสผ่าน ท่ีได้รับลงในระบบออนไลน์ GENA 

 

      จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอเมนูการท างาน 

                   

ภาพหน้าจอเมนู การจัดการข้อมูลส าหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้ท าการลงทะเบียนแล้ว 
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5. การใช้งานเมนูการท างาน หัวข้อเมนู ข้อมูลการลงทะเบียน/การบ ารุงรักษา ดังภาพ 

      

5.1 การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน    

ข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถแก้ไขได้คือ ท่ีอยู่สถาบันการศึกษาและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้

เข้าแข่งขัน ผู้ร่วมทีม อาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าสถาบัน เท่านั้น 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาแจ้งติดต่อศูนย์ประสานงานท่ีท่านได้ท าการ

ลงทะเบียนเข้าแข่งขันไว้   
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5.2 การพิมพ์แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการ   

ผู้เข้าแข่งขันสามารถพิมพ์แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการได้โดยอัติโนมัติ และน าไปท า

หน้าปกข้อเสนอโครงการ 

5.3 การอัพโหลดข้อเสนอโครงการ  

มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบไฟล์ Plain text 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบที่ 1 การอัพโหลดไฟล์ PDF                                                     ก่อนท าการ

อัพโหลดควรรวบรวมไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกัน เพราะสามารถอัพโหลดได้เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น  

 

รูปแบบที่ 2 การอัพโหลดไฟล์ Plain text  

แนะน าขั้นตอนการสร้างไฟล์ Plain text ดังนี้ 

1. Copy ข้อความในไฟล์ Word ทั้งหมดลงใน “Notepad”  

2. ท าการบันทึก โดยเลือก “ Save As…” 

3. ด้านล่างทางขวามือ ตรงค าว่า Encoding : ให้เลือกเป็น  “Unicode” 

4. จากนั้นตั้งชื่อไฟล์แล้วท าการบันทึก 
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6. การเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้เข้าแข่งขันสามารถ  “เปลี่ยนรหัสผ่าน” รหัสใหม่ได้ตามความต้องการ 

 

 

      

 

7. การใช้งานเมนูการท างาน หัวข้อเมนู ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังภาพ 
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7.1 แบบแจ้งข้อผิดพลาด/ข้อเสนอ 

ผู้เข้าแข่งขันสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยนกับระบบออนไลน์ GENA หรือส่ง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ โดยผ่านแบบฟอร์มตามภาพด้านล่างดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 แบบฟอร์มแจ้งค าร้องทั่วไป   

แบบฟอร์มค าร้องท่ัวไปผู้เข้าแข่งขันสามารถดาวน์โหลดออกมา เพื่อน าไปใช้ในเรื่องการแจ้งค า

ร้องเกี่ยวกับการแข่งขันโครงการ เช่นการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์หรือแจ้งความ

ประสงค์อื่นๆตามความต้องการ จากนั้นจึงจัดส่งให้ศูนย์ประสานงานของผู้เข้าแข่งขันเอง 

7.3 รายชื่อฟรีแวร์และโอเพนซอร์ส 

เป็นการแนะน าโปรแกรมท่ีผู้พัฒนาสามารถน ามาพัฒนาโครงการของผู้เข้าแข่งขันได ้

 7.4 รายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการ  

เป็นการแนะน าวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ รายละเอียดข้อเสนอโครงการ และเคล็ดลับการ

เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้เข้ารอบ  
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7.5 คู่มือการแข่งขัน  

ผู้เข้าแข่งขันสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันได้เองในระบบออนไลนล์ GENA   

8  ค าแนะน าและข้อความประชาสัมพันธ์ในระบบออนไลน์ GENA 

เมื่อผู้เข้าแข่งขันท าการ Loogin เข้าระบบใช้งาน เมนูด้านซ้ายมือจะมีค าแนะน าและข้อความ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันในแต่ละรอบให้แก้ผู้เข้าแข่งขันเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันหรือส่ง

เอกสารต่างๆ ดังภาพด้านล่างนี้ 

 


