


(ราง) คมอการเขาแขงขน NSC 2010 รอบชงชนะเลศ

การแขงขนพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอร'แหงประเทศไทย (NSC2010) รอบชงชนะเลศ


จดภายใตงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารแห!งประเทศไทย คร#งท 9” (Thailand ICT

Contest Festival 2010) ระหวางวนท,- 11 - 13 ก0มภาพนธ' 2553 เวลา 9.00-19.00 น. ณ ไอสแ
' ลนด'ฮอลล'
ชน
แ
: 3 ศนย'การคาแฟชนไอส
' ลนด' กร0งเทพมหานคร


การตรวจสอบขอมล


ผ<เขาแข!งขนท>กท!าน ขอใหตรวจสอบขอม<ลชอโครงการ ผ<พฒนา อาจารยCทปรDกษา สถาบนใหถ<กตอง เพอใชใน

การจดทGาเกยรตHบตร ส<จHบตรและอนๆ ทางเวJบไซตC http://www.nectec.or.th/nsc/ หรอ http://www.nsc.in.th
หากไม!ถก
< ตอง ขอใหแจงแกไขมายง ค<ณเจษฎา จงส>ขวราก>ล jessada.jongsukvarakul@nectec.or.th โทร. 02564-6900 ต!อ 2345 ภายในวนท,- 3 ก0มภาพนธ' 2553


การตดต:งโปรแกรมและจดแสดงผลงาน


ก?าหนดการลงทะเบ,ยนเพ-อตดต:งโปรแกรมและจดแสดงผลงาน วนท,- 10 ก0มภาพนธ' 2553 เวลา 16.00 -

20.00 น. ณ ไอสCแลนดCฮอลลC ช#น 3 ศ<นยCการคาแฟชนไอสCแลนดC โดยผ<เขาแข!งขนและอาจารยCทปรDกษาจะไดรบ
บตรประจGาตวสGาหรบใชในการลงทะเบยนและผ!านเขา-ออกบรHเวณการจดงาน


ผ<เขาแข!งขนจะตองน?าเคร-องคอมพวเตอร'และอ0ปกรณ'ตอพวง โปรแกรมท,-ตองใช และโปสเตอร'มาเองเพ-อ

ใชในการตดต:งและแสดงผลงาน รวมท#งจดทGารายงานฉบบสมบรณ'และแผน Set Up จ?านวน 2 ช0ด ทGาการ
ตHดต#งและแสดงผลงานใหเสรJจ และส!งมอบรายงานฉบบสมบ<รณCและแผ!นโปรแกรมผลงานดงกล!าว (โดยระบ>ชอและ
รหสโครงการดวย) ใหกบเจาหนาทของศ<นยCเทคโนโลยอHเลJกทรอนHกสCและคอมพHวเตอรCแห!งชาตH ภายในวนท,- 10
ก0มภาพนธ' 2553 เวลา 18.00 น.


สGาหรบโครงการใดทมความจGาเปJนตองใชอ>ปกรณCเพHมเตHม เช!น สาย LAN เพอนGามาเชอมต!อระหว!างเครอง หรอสาย

โทรศพทCภายใน ขอใหจดเตรยมมาดวย โดยผ<เขาแข!งขนตองจGาลองเครองของตนเองเปJน server เอง ในกรณท
พฒนาโครงการผ!านระบบอHนเทอรCเนJต


บ<ธแสดงผลงานมขนาดประมาณ 2.0*1.0*2.0 เมตร ผนงขนาดเพยงพอสGาหรบตHดโปสเตอรC โตgะ เกาอ# และปลhก

ไฟ โดยผเขาแขงขนรอบชงชนะเลศตองจดท?าโปสเตอร'แสดงผลงานขนาด 60*80 เซนตเมตรจ?านวนอยาง
นอย 1 แผนและใชตนแบบ (Template) ตามท,-ศนย'ฯ ออกแบบไวเทาน:น ซDงสามารถขอไฟลCตนแบบไดทาง
เวJบไซตC http://www.nectec.or.th/nsc/ หรอ http://www.nsc.in.th และผ<เขาแข!งขนตองสงมอบไฟล'ท,-ใชใน
การจดท?าโปสเตอร' โดยรวมอย<!ในแผ!นโปรแกรมผลงาน เพอทางโครงการฯ อาจใชประโยชนCในการเผยแพร!
ประชาสมพนธCงานของผ<เขาแข!งขนได


สGาหรบเน:อหาบนโปสเตอร' กGาหนดใหใส!ชอโครงการและชอผ<พฒนาในกรอบดานบนสเหลอง ส!วนเน#อหาอนๆ

ควรประกอบดวย รหสโครงการ ชออาจารยCทปรDกษาและสถาบน สถานทตHดต!อ บทคดย!อ วตถ>ประสงคCและเปาหมาย
รายละเอยดทสGาคญของโปรแกรม กล>ม
! ผ<ใชงาน ผลการทดสอบ ขอสร>ปและขอเสนอแนะ เอกสารอางอHง ควรมภาพ
ประกอบและคGาอธHบายโดยใชตวอกษรทอ!านง!าย ชดเจนและดDงด<ดความสนใจผ<ชม


กรณทสHงจดแสดงผลงานมขนาดใหญ! หรอใชพ#นทมาก ขอใหแจงเจาหนาททาง e-mail:

jessada.jongsukvarakul @nectec.or.th ภายในวนท,- 3 ก0มภาพนธ' 2553


เมอผ<เขาแข!งขนเขาประจGาบ<ธและ/หรอนGาอ>ปกรณCเขา-ออกจากบรHเวณงาน จะตองเชJคอ>ปกรณCคอมพHวเตอรC พรอม

ส!งใบรายการเชJคคอมพHวเตอรCใหกบเจาหนาทของศ<นยCฯ ท>กวน พรอมท#งแสดงบตรประจGาตวทไดรบเมอลงทะเบยนใน
วนแรก และเมอถDงเวลาเลHกงานขอใหผ<เขาแข!งขนปHดสวHตซCอ>ปกรณCไฟฟาท>กชนHดก!อนออกจากงาน


ภายในบรHเวณการจดงาน ผ<เขาแข!งขนควรระมดระวงทรพยCสน
H ของมค!าของตนเอง



การลงทะเบ,ยน
ผ<เขาแข!งขนจะตองมาร!วมงานและลงทะเบยนกบเจาหนาทของศ<นยCฯ ท0กวนต:งแตวนท,- 11 - 13 ก0มภาพนธ' 2553
เวลา 09.00 น. และเวลาเลกงาน คอ 19.00 น. โดยศ<นยCฯ จะแจกบตรสGาหรบผ<เขาแข!งขน อาจารยCทปรDกษา
โครงการ และขอใหท>กท!านตHดบตรตลอดเวลาทอย<ใ! นบรHเวณงาน



การเฝาประจ?าบธ
ผ<เขาแข!งขนตองอย<!ประจGาบ<ธตลอดวน โดยเฉพาะวนทกรรมการตรวจพHจารณาโครงการ และอย<!ประจGาบ<ธเพอนGาเสนอ
ผลงานต!อสาธารณชนทเขาชมงานตลอดวนงานท#ง 3 วน



การแตงกาย
ผ<เขาแข!งขนขอใหแต!งกายส>ภาพในช>ดเครองแบบนกเรยน นHสต
H นกศDกษา ในระหวางวนท,- 11 - 13 ก0มภาพนธ'
2553



การจายเงนท0นงวดท,- 2 และเงนสนบสน0นรอบชงชนะเลศ
1. เงนท0นสนบสน0นงวดท,- 2 แต!ละโครงการจะไดรบเงHนท>นสGาหรบผ<พฒนาจGานวน 7,000 บาท สGาหรบอาจารยCท
ปรDกษาจGานวน 2,000 บาท โดยสามารถตHดต!อรบเงHนท>นทศนย'ประสานงานภมภาคของโครงการ NSC 2010 ตามท
ศ<นยCประสานงานกGาหนดเวลาและวHธการจ!ายเงHน
ภาคเหนอ – ภาควHชาวHศวกรรมคอมพHวเตอรC คณะวHศวกรรมศาสตรC มหาวHทยาลยเชยงใหม! โทร. 053-942-024
ภาคตะวนออกเฉ,ยงเหนอ – ศ<นยCประสานงานเขตอ>ตสาหกรรมซอฟตCแวรCภาคตะวนออกเฉยงเหนอ มหาวHทยาลย
ขอนแก!น โทร. 043-202-426
ภาคใต – ภาควHชาวHศวกรรมคอมพHวเตอรC คณะวHศวกรรมศาสตรC มหาวHทยาลยสงขลานครHนทรC โทร. 074-287-358
ภาคตะวนออก – ภาควHชาวHทยาการคอมพHวเตอรC คณะวHทยาศาสตรC มหาวHทยาลยบ<รพา โทร.038-745-900 ต!อ
2045
ภาคกลาง – ค>ณส>ชญา แสงทอง ภาควHชาเทคโนโลยสารสนเทศ คอมพHวเตอรCและการสอสาร สถาบนเทคโนโลย
นานาชาตHสรH Hนธร โทร. 081-496-5363
ภาคตะวนตก – ภาควHชาคอมพHวเตอรC คณะวHทยาศาสตรC มหาวHทยาลยศHลปากร โทร.034-272-923
2. เงนท0นสนบสน0นรอบชงชนะเลศสา
? หรบโครงการท,-ผานการคดเลอกเขารอบชงชนะเลศ แต!ละโครงการจะ

ไดรบเงHนท>นดงน#
2.1 เงHนท>นสนบสน>นสGาหรบการจดทGาโปสเตอรCโครงการละ 500 บาท โดยผ<พฒนาตองจดทGาไฟลCตามร<ปแบบทศ<นยCฯ
กGาหนด มโปสเตอรCแสดงในบ<ธนHทรรศการและส!งไฟลCตนฉบบใหศ<นยCฯ เพอใชในการเผยแพร!ประชาสมพนธCดวย
2.2 เงHนท>นสนบสน>นสGาหรบการเขามาแข!งขนรอบชHงชนะเลHศสGาหรบผ<พฒนาและอาจารยCทปรDกษา ท!านละ x,xxx บาท
โดยผ<พฒนาตองประจGาบ<ธนHทรรศการและลงทะเบยนเขา-ออกท>กวน (อตราทจ!ายจะแตกต!างไปตามภ<มHภาค)
รวมโครงการละ 500+x,xxx*P บาท (P=จ?านวนผพฒนาและอาจารย'ท,-ปรTกษาท,-มารวมงาน)
โดยเงนท0นท:งขอ 1 และ 2 ศนย'ประสานงานภมภาคเปVนผรบผดชอบในการจายเงนดงกลาวภายหลงงาน
เสรVจส:น โดยใชเอกสารประกอบ คอ ใบสGาคญรบเงHนและสGาเนาบตรประจGาตวประชาชนทลงนามสGาเนาถ<กตอง

ภมภาค
ภาคเหนอ
ภาคตะวนออกเฉ,ยงเหนอ
ภาคใต
ภาคตะวนออก
ภาคตะวนตก
ภาคกลาง (ยกเวน กทม.)
ภาคกลาง (กทม.)


อตราเงนสนบสน0น (ตอคน/ตอวน)
800 บาท
800 บาท
800 บาท
600 บาท
600 บาท
600 บาท
400 บาท

อตราเงนสนบสน0น (ตอคน/ตองาน 3 วน)
2,400 บาท
2,400 บาท
2,400 บาท
1,800 บาท
1,800 บาท
1,800 บาท
1,200 บาท

การรบเงนรางวล
โครงการทชนะเลHศในการแข!งขน ฯ จะไดเงHนรางวลพรอมโล!เกยรตHยศ ดงน#

❑

รางวลท 1

ม<ลค!า 60,000.- บาท

❑

รางวลท 2

ม<ลค!า 40,000.- บาท

❑

รางวลท 3

ม<ลค!า 20,000.- บาท

❑

รางวลชมเชย

ม<ลค!า 10,000.- บาท

สถาบนการศDกษาทไดรบรางวลท 1 , 2 และ 3 ในแต!ละประเภท จะไดรบโล!รางวลเกยรตHยศจากศ<นยCเทคโนโลย
อHเลJกทรอนHกสCและคอมพHวเตอรCแห!งชาตH โดยทางศนย'ฯ จะเปVนผรบผดชอบในการโอนเงนรางวลเขาบญช,ธนาคาร
กร0งเทพของหวหนาโครงการ (80% ของเงHนรางวล) และอาจารยCทปรDกษา (20% ของเงHนรางวล) โดยใชเอกสารประกอบ
การเบHกจ!าย คอ ใบสา
? คญรบเงนของศนย'ฯ สา
? เนาบญช,ธนาคารกร0งเทพ และสา
? เนาบตรประจ?าตวประชาชนท,-ลง
นามสา
? เนาถกตอง โดยขอใหจดเตร,ยมเอกสารและย-นใหเจาหนาท,-หลงจากรบรางวลในวนท,- 13 ก0มภาพนธ'
2553
ในกรณทอาจารยCทปรDกษามความประสงคCจะมอบเงHนรางวลใหผ<เขาแข!งขนท#งหมด ขอใหอาจารยCทปรDกษาทGา
หนงสอแจงแก!ศ<นยCฯ พรอมท#งหนงสอมอบอGานาจแก!หวหนาโครงการดวย



ท,-พก
ผ<เขาแข!งขนและอาจารยCทปรDกษาตองด?าเนนการจองท,-พกเองโดยตรง โดยทางศ<นยCฯ ไดประสานงานในเบ#องตน
เรองสถานทพก ราคาหองพก บ>คคลทสามารถตHดต!อได และเบอรCโทรศพทC ควรดGาเนHนการจองแต!เนHนๆ เพราะทาง
สถานทพกแต!ละแห!ง มหองพกจGานวนจGากด รายละเอยดสถานทพกทศ<นยCฯ ไดประสานงานในเบ#องตนไว มดงน#
สถานท,-พก

เบอร'โทรศพท'

e-mail

ราคา

การเดนทาง

สHนสHรHรสอรCท

02-509-3365

www.synsiri.com

800-950 บาท (ไม!
รวมอาหารเชา)

เดHนไปยงแฟชนไอสCแลนดC
ได

สHนสHรH 5

02-948-6700-2

www.synsiri.com

370-550 บาท (ไม!
รวมอาหารเชา)

รถสาธารณะ

สHนธานเรสซHเดนทC

02-510-1088-9

www.synsiri.com

450-850 (ไม!รวม
อาหารเชา)

รถสาธารณะ

พระนครแกรนดCวHว
หม<!ท 3 ถนนแจงวฒนะ 6 เขต
บางเขน กทม.

02-521-7900-7

pn_pranview@mt
hailcom,
www.pnru.ac.th

800-1200 บาท (
รวมอาหารเชา)

รถสาธารณะ

อย<ใ! นมหาวHทยาลยราชภฏพระนคร
โรงแรมมารวย การCเดน

02-561-0510-47

www.maruaygard
1 ถนนพหลโยธHน ลาดยาว จต>จกร ต!อ 184, 186, 241 enhotel.com

รถสาธารณะ

สถานท,-พก

เบอร'โทรศพท'

e-mail

ราคา

การเดนทาง

กร>งเทพฯ 10900
โรงแรมหล>ยสC แทเวHรCน
79 ซอยวHภาวดรงสHต 64

02-551-2191-9
ต!อ 103

ถนนวHภาวดรงสHต หลกส ดอนเมอง
กร>งเทพฯ 10210

www.louistavernh
otel-bkk.com

รถต<สาธารณะ มนบ>รปากเกรJด ผ!านถนน
รามอHนทรา จ>ดขD#น-ลงท
ปากซอยแจงวฒนะ 1

ท:งน, : รายละเอ,ยดตางๆ อาจม,การเปล,-ยนแปลงตามความเหมาะสม ซTง- ศนย'ฯ จะแจงใหทราบผานทาง
เวVบไซต' http://www.nectec.or.th/nsc/ หรอ http://www.nsc.in.th หากทานม,ขอสงสย กร0ณา
สอบถามขอมลเพ-มเตมไดท,- ฝ!ายพฒนาท>นมน>ษยCดานไอท โทรศพท' 02-564-6900 ตอ 2317, 2327, 2345
หรอ ท,-ศนย'ประสานงานภมภาคท,-ทานสงกดอย

