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คำานำา
ปัจจุบันประเทศไทยกําลังตื่นตัวและเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
สู่การพัฒนาที่มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลักดันให้นักเรียน
มัธยม จํานวน 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้มีอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) Platform ทีช่ ื่อ KidBright
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่ง ในโครงการ Coding at School powered by KidBright ซึ่งดําเนินการ
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิว เตอร์แ ห่ง ชาติ (เนคเทค) สํา นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทั้งนี้เพื่อสร้างนักพัฒนาซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดความสนใจในด้านการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศไทยในอนาคต
การเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งเป็นแนวทางการสร้างกระบวนการคิดเชิงตรรกกะ การคํานวณ และ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการ
ปูร ากฐานสํา คัญทางด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม ในการขับเคลื่อ นประเทศไปสู่เ ป้า หมาย
ไทยแลนด์ 4.0 เนคเทค/สวทช. ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ดัง กล่า วและได้พ ัฒ นาและอุป กรณ์บ อร์ด วงจร
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ IoT โดยใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือเว็บ
เบราว์เซอร์ พร้อมทั้งการถ่ายทอดความรู้โดยเฉพาะโรงเรียนในภูมิภาค และโรงเรียนด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชัน
และเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง
ในโรงเรียนผ่านโครงการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาส และมีเวทีในการประกวด/แข่งขันเพื่อแสดง
ผลงานจากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ที่มาจากการประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright ในโครงการ “การประกวด
โครงงานสิ่ง ประดิษ ฐ์ด ้ว ยบอร์ด KidBright (Youth’s Coding Competition by KidBright: YCCK 2018)”
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศได้พฒ
ั นาสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเนคเทค
ได้รับความร่ว มมือเป็นอย่า งดีจ ากมหาวิท ยาลัยต่างๆ ในภูม ิภ าค เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการแข่ง ขันคือ
1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4) มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ 5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนคเทค/สวทช. จึงขอเชิญชวนนัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ ส่งโครงงานเข้าร่วม
ประกวดในเวที “การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (Youth’s Coding Competition by
KidBright: YCCK 2018)” เพื่อเฟ้นหาทีมที่จะประกวดในเวทีงาน CIBIT Thailand ต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ท ี่ ศูนย์ประสานงานภูม ิภาคทั้ง 5 แห่ง และที่ฝ่า ยสนับสนุน
การวิจ ัย ของเนคเทค หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 2564 6900 ต่อ 2323, 2327-2328 โทรสาร 0 2564 6875
E-mail: kidbright@nectec.or.th Website: www.kid-bright.org หรือทาง facebook: kidbrightSTEM

(นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร)
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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความสําคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอน
โปรแกรมมิ่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ในประเทศแถบยุโรปมีการตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจากการสํารวจพบ
ว่าตั้งแต่ปี 2014 มี 12 ประเทศที่มีหลักสูตรการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน เช่น Bulgaria, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Greece, Ireland, Italy, Lithuania, Poland, Portugal and the UK และ
อีก 7 ประเทศมีแผนจะนํามาสอนในโรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันที่มีการสอนโปรแกรมมิ่งใน
โรงเรียนในหลายรัฐ และมีเว็บไซต์ ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น code.org ที่จัดสอน
โปรแกรมมิ่งผ่านเว๊บไซต์โดยแบ่งออกเป็นช่วงอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ในแถบเอเชียแปซิฟิกก็มีประเทศที่มีหลักสูตร
การสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน เช่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทยมีการตื่นตัวและให้ความสําคัญกับการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนเช่นกัน โดยส่วนใหญ่
จะจัด สอนโปรแกรมมิ่ง ในโรงเรีย นเอกชนและโรงเรีย นขนาดใหญ่ใ นเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล
บางโรงเรียนเท่านั้น แต่โรงเรียนในภูมิภาค และโรงเรียนด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่ยังไม่มีการสอนโปรแกรมมิ่ง
มากนักเนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือการขาดบุคลากรที่มีความรู้ ที่จะถ่ายทอดความรู้ และขาดเครื่องมือ
การสอนที่เหมาะสม การเรียนโปรแกรมมิ่งไม่ใช่เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมสําหรับเด็ก ที่ต ้องการเรียน
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสําหรับเด็กที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์เพียงเท่านั้น แต่ก ารเรียนโปรแกรมมิ่ง
เป็น การสร้า งกระบวนการคิด เช่น logical thinking, computational thinking, systematic thinking,
analytic thinking เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับ
ประถมและมัธยมต้น เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนําประเทศไปสู่การพัฒนาตาม
นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า
การส่งเสริมให้เกิดการเรียนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน จําเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่เหมาะสม
โดยเฉพาะในเด็กระดับมัธยมต้น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ควรได้รับการพัฒ นากระบวนการคิด อย่า งเป็นระบบ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้
พัฒนาบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง KidBright ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ดังกล่าว
โดยบอร์ดดังกล่าว เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทํางานตามชุดคําสั่งโดยผู้เรียนสามารถสร้างชุด
คําสั่งผ่านโปรแกรม KidBright ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคําสั่งมาวาง (drag and drop) ช่วยให้ผู้เรียน
โฟกัสไปที่กระบวนการคิดมากกว่าการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคําสั่งผิด และเหมาะสมสําหรับเป็นเครื่องมือ
ช่วยสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากข้อมูลสถิติกระทรวงศึกษาธิการปี 2559 พบว่ามีนักเรียนในช่วงอายุระหว่าง 12-14 ปีที่ศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมต้นจํานวน 2,067,896 คน จากโรงเรียนมัธยมทั้งหมดประมาณ 14,548 โรงเรียน (โรงเรียนระดับ
มัธยมของกระทรวงศึกษาธิการ 2,361 โรงเรียน และศึกษาสงเคราะห์ 50 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนที่อยู่ใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 12,137 โรงเรียน) ซึ่งเนคเทค สวทช. ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ใ ห้เกิดทักษะด้านกระบวนการคิดผ่านสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง อย่า งมี
ขั้นตอนและไม่ยากเกินไป อีก ทั้ง ขยายโอกาสในการเข้า ถึง และใช้ประโยชน์จ ากสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งยัง
โรงเรียนมัธยมในชนบทและโรงเรียนด้อยโอกาส
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ทางเนคเทค สวทช. จึงริเริ่มโครงการ “Coding at School” Project ขึ้น โดยในโครงการฯ จะ
พัฒนาและผลิตบอร์ด KidBright จํานวน 200,000 ชุด ให้กับโรงเรียนมัธยมนําร่องจํานวน 1,000 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ พร้อมอบรมการสอนโปรแกรมมิ่งให้กับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer) ตามภูมิภาคจํานวน 500 คน เพื่อ
ทําหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนมัธยมของไทย
เพื่อให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น เนคเทค ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในภูม ิภ าค จัด ตั้งหน่ว ยประสานงานของโครงการระดับ ภูม ิภ าคขึ้น เพื่อ ช่ว ยดํา เนิน การและประสานงาน
ในโครงการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การมอบทุน การพิจารณาโครงการ รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านเทคนิค
การฝึกอบรมระยะสั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการต่อไป
ศูนย์ประสานงานของโครงการฯ ประกอบด้วย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพทางด้า นการเขีย นโปรแกรมคอมพิว เตอร์เ บื้อ งต้น ให้ก ับ เยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. เพื่อพัฒนาทักษะความคิด ริเริ่ม ในการพัฒนาผลงานด้า นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็น
รากฐานที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
4. เป็นเวทีการแข่ง ขันและสร้า งความสนใจสํา หรับเยาวชนระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้น ที่ม ีค วาม
สามารถด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
5. เพื่อให้ได้ผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้จริง
เป้าหมายของโครงการ
1. มีโรงเรีย นมัธยมศึกษาตอนต้นนํา ร่อง จากโรงเรียนมัธยมศึก ษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน 1,000 โรงเรียน
2. มีโครงงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทพี่ ัฒนาโดยใช้บอร์ด KidBright จากโรงแรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นนําร่อง สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ จํานวน 3,000 โครงงาน
3. สนับสนุนทุนในการพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ ทีพ่ ฒ
ั นาโดยใช้บอร์ด KidBright
จํานวน 100 โครงงาน
4. สร้างเวทีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนําผลงาน
ต้นแบบไปประยุกต์ใช้สสู่ งั คมและเชิงพาณิชย์ตอ่ ไป
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คุณสมบัตขิ องผู้เข้าร่วมการประกวด
1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ
และเอกชนโดยไม่จํากัดชั้นปี
2. มีอาจารย์ และหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบัน
การศึกษานั้นๆ จริง
3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาผลงานด้าน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
หัวข้อในการประกวด
1. เกษตร
2. บ้าน/โรงเรียน

3. สิ่งแวดล้อม

4. โรงงาน

กำาหนดการประกวด
รายละเอียด

ช่วงเวลา

เปิดรับสมัครและส่งข้อเสนอโครงงาน

23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561

สรุปข้อมูลจํานวนโครงงานที่สมัครเข้าร่วม

18 – 22 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วม

24 สิงหาคม 2561

พิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบข้อเสนอโครงงาน)

24 – 29 สิงหาคม 2561*

ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา

31 สิงหาคม 2561

ผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 เริ่มการพัฒนาโครงงาน เพื่อเตรียมนําเสนอในรอบที่ 2

1 – 16 กันยายน 2561

ผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 ส่งไฟล์รายงานการพัฒนาโครงงานผ่านระบบออนไลน์

1 – 7 กันยายน 2561

ทําสัญญา พิธีมอบทุน (1,000 บาท) และเข้าค่าย Workshop
พร้อมพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบนําเสนอผลงาน)

8 – 16 กันยายน 2561*

ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
พัฒนาโครงงานเพิ่เติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

18 – 25 กันยายน 2561

นําผลงาน พร้อม Poster ข้อมูลของผลงาน จัดแสดงต่อสาธารณชน
ในงาน NECTEC ACE 2018 พร้อมมอบทุนพัฒนาผลงานเพิ่มเติม (3,000 บาท)
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานให้สามารถใช้งานได้และมีความสมบูรณ์มากขึ้น

18 กันยายน 2561

25 กันยายน 2561
26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์

1 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2561

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผล**

18 – 20 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ: *วันที่ที่จัด ขึ้นอยู่กับศูนย์ประสานงานแต่ละแห่งกำาหนด **วันจัดงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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เงินทุนและรางวัล
โครงงานทีผ่ า่ นการพิจารณาจะได้รบั ทุนสนับสนุน รวมโครงงานละ 4,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
2. ผ่านการพิจารณารอบที่ 2 (รอบนําเสนอผลงาน)
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
[เงินทุนสนับสนุนในข้อ 1 และ 2 นี้จะมอบให้แก่ผู้พฒ
ั นาเท่านั้น]
3. สําหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล เกียรติ
บัตร พร้อมโล่รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
พร้อมศึกษาดูงานที่ Science Center ที่ประเทศสิงคโปร์
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
และทุกรางวัลได้รับเกียรติบัตร
ทั้ง นี้ รางวัล ที่ 1 – 3 จะแบ่ง เป็น 2 ส่ว น โดยมอบให้ท ีม ผูพ้ ัฒ นา จํา นวน 80% และอาจารย์
ที่ปรึกษา 20%
ส่วนสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 จะได้รับโล่รางวัลจากเนคเทค
วิธีการสมัครเข้าร่วมการประกวดและส่งข้อเสนอโครงงาน
1. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน YCCK 2018 ต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันเพื่อ
เข้าร่วมการประกวดได้ทร่ี ะบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการข้อมูลเยาวชนด้าน ว และ ท. (S&T Youth Information
Management System) หรือระบบ SIMS โดยใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลข
หนังสือเดินทาง (Passport ID) 9 หลัก eMail address และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวท่าน (ห้ามใช้ e mail
และหมายเลขโทรศัพท์ซํ้ากับคนอื่น ) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียน และลงทะเบียนได้ที่
URL: https://www.nectec.or.th/sims/login/
หมายเหตุ: นักเรียนที่ลงทะเบียนต้องทำาการยืนยันตัวตน ตาม Link ที่ระบบส่งไปยัง email ของท่าน จากนั้นให้
ทำาการกรอกข้อมูลสถานศึกษา และที่อยู่ให้เรียบร้อย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้น
2. การลงทะเบียนข้อเสนอโครงงาน
2.1 หลังจากสมาชิกในทีมทุกคนลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันเพื่อเข้าร่วมกิจ กรรมเรียบร้อยแล้ว
ให้หัวหน้าโครงงานทําการลงทะเบียนข้อเสนอโครงงาน ได้ที่หน้าระบบ SIMS เช่นเดิม โดยใช้ username คือ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport ID) ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เลือก
เมนู “ข้อมูลกิจกรรม” และเลือกกิจกรรม “การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright”
2.2 เลือกหัวข้อการประกวดที่ท่านประสงค์จะสมัคร
2.3 กรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงงาน โดยกรอกข้อมูลชื่อโครงงานภาษาไทย ชื่อโครงงานภาษา
อังกฤษ พร้อมกรอกบทคัดย่อภาษาไทย
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2.4 กรอกชื่อสมาชิก ในทีม โดยค้นหาชื่อสมาชิก ด้ว ยหมายเลขบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรือ
หมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ-นามสกุลไทย หรือ ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ
2.5 กรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา โดยค้นหาชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์
ที่ปรึกษา คือ หมายเลขบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรือ หมายเลขหนัง สือ เดิน ทาง ชื่อ -นามสกุล ไทย หรือ
ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ ของอาจารย์ที่ปรึกษา หากท่านไม่พบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของท่านในระบบ ให้ท่านเพิ่ม
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
2.6 กรอกข้อมูลหัวหน้าสถาบันการศึกษาของท่าน
2.7 หลักจากกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เลือก “บันทึกข้อมูล”
2.8 ระบบจะทําการ Generate หน้าปกข้อเสนอโครงงานให้ท่านโดยอัตโนมัติ ให้ท่าน Print หน้าปก
ข้อเสนอโครงงานเสนอผู้มีรายชื่อตามที่ท่านระบุไว้ ลงนาม และนําไปประกอบเป็นรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน
หมายเหตุ:
1. ในขั้น ตอนนี้ห ัว หน้า โครงงานสามารถเข้า มาแก้ไขข้อ มูล ต่า งๆ ของโครงงานได้ด ้ว ยตนเองจนถึง วัน ที่
30 กรกฎาคม 2561
2. ระบบจะทำา การเลือ กศูน ย์ป ระสานงานให้ท ่า นโดยอัต โนมัต ิ โดยอิง จากสถาบัน การศึก ษาที่ห ัว หน้า
โครงงานกำาลังศึกษาอยู่
3. ควรเตรียมข้อมูลส่วนตัว สำาเนาบัตร ที่อยู่ อีเมล์ ของทีมผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถาบัน
การศึกษา หรือตัวแทน ให้พร้อมก่อนทำาการลงทะเบียน
4. โปรดตรวจสอบรายชื่อจังหวัดของแต่ละศูนย์ประสานงานจากคู่มือการแข่งขัน หรือจากการลงทะเบียนใน
ระบบ
3. ทำาการ Upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงงาน
หลังจากที่ระบบทําการ Generate หน้าปกข้อเสนอโครงงานให้ท่านขอให้ท่านทําการ Scan รวมเป็น
ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน และให้หัวหน้าโครงงาน ทําการ Upload ข้อเสนอโครงงาน (ขนาดไม่เกิน 20 Mb.) ได้ด้วย
ตนเอง ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เพื่อโครงการ YCCK จะได้ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
หมายเหตุ: โปรดระวังการอัพโหลดซำ้า เพราะระบบจะบันทึกข้อมูลเฉพาะไฟล์ล่าสุดเท่านั้น
4. การจัดและส่งรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน
ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดทําข้อเสนอโครงงาน จํานวน 1 ชุด เสนอมายังศูนย์ประสานงานต่างๆ (ตามที่อยู่
ซึ่งระบุในตอนท้ายของคู่มือฉบับนี้ ) ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 (โดยนับจาก
วันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์) โดยมีรายการเอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้
4.1 ข้อเสนอโครงงาน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหัวหน้าโครงงาน และสมาชิกในทีม คนละ 1 ฉบับพร้อมลงนาม
สําเนาถูกต้อง
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง
4.4 หน้า Book Bank ธนาคารของหัวหน้าโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละฉบับ
เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน
1. เป็นโครงงานโดยมีสมาชิกจํานวน 1-3 คน โดยนัก เรียนแต่ล ะคนสามารถส่ง โครงงานเข้า ร่ว ม
ประกวดได้เพียง 1 โครงงาน
2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการประมาณ 4 เดือน นักเรียนผู้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่ง
ผลงานตามเงื่อนไขและภายเวลาที่กําหนด
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3. การรับเงินทุนสนับสนุน สําหรับโครงงานที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 1 ทางศูนย์ประสาน
งานจะเป็นผู้ดําเนินการมอบให้แก่ผพู้ ัฒนาโครงงานนั้นๆ ในวันจัดค่าย Workshop และสําหรับโครงงานที่ผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 2 ทางเนคเทคจะเป็นผู้ดําเนินการมอบให้แก่ผู้พัฒนาโครงงานนั้นๆ ในวันจัดแสดง
ผลงานต่อสาธารณชน
4. โครงงานที่ไ ด้ร ับทุนต้อ งจัด ทํา ข้อตกลงการรับทุน (สัญ ญา) ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่
โครงการฯ กําหนด หากพ้นกําหนดทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนทุน
5. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดของโครงการฯ และผ่านเข้าสู่การประกวด
รอบสุดท้าย เพื่อชิงชนะเลิศและรับเงินรางวัล โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสิน
6. การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สําหรับโครงงานที่ได้รับรางวัล เนคเทค จะเป็นผู้ดําเนินการ
มอบให้แก่ผู้พัฒนาโครงงานนั้นๆ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานรอบชิงชนะเลิศ
7. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน ทั้งนี้ เนคเทคสามารถ
นําผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนํา
ผลงานได้
8. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
จะต้องระบุข้อความหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค
9. หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ขอยกเลิก และส่งคืนเงินทุนให้แก่เนคเทค
10. ผู้พัฒนาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางเนคเทค หรือ ศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็นระยะๆ
ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ จดหมาย หรือสื่อ Social media ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของ
ผูพ้ ัฒนา หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงงานแก่เนคเทค และศูนย์ประสานงาน เป็นลายลักษณ์อักษรทุก
ครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของผู้พัฒนาเอง
11. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากข้อเสนอโครงงานที่ส่งมาแล้ว นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานจะต้อง
แจ้งปรับปรุงข้อมูลของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง โดยแจ้งแก่ศูนย์ประสานงานและเนคเทคทราบตาม
ลําดับ เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนผู้พัฒนาเอง
ข้อเสนอโครงงาน
1. การเขียนข้อเสนอโครงงาน ให้ใช้โปรแกรม LiberOffice Writer หรือ Microsoft Word ภาษาไทย
2007 (เป็นอย่างตํ่า ) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ (TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กําหนดขอบด้านซ้าย ด้าน
ขวา บน และล่าง 2 เซนติเมตร พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงานให้
เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง
2. ผู้เสนอโครงงานจะต้องจัดส่งข้อเสนอโครงงานไปยังศูนย์ประสานงานทีส่ ังกัด และต้องกรอกข้อมูล
ในระบบ SIMS ด้วย โดยข้อเสนอโครงงานต้องมีรายละเอียด 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงงาน และ
ข้อมูลผู้พัฒนาโครงงาน และ ส่วนที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1
1.1 หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
• ชื่อโครงงานภาษาไทยและอังกฤษ
• หัวข้อโครงงานที่เข้าประกวด
• ผูพ้ ัฒนาโครงงาน (ให้ระบุหัวหน้าทีม) คํานําหน้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็ก
หญิง) ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน)
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
YCCK 2018 - Booklet

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright | 10

Youth’s Coding Competition by KidBright: YCCK 2018

•

และมีข้อความรับรองว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้
ลอกเลีย นแบบมาจากผู้ใ ดข้า พเจ้า ยินดีแ ละรับรองที่จ ะเป็นผู้ด ูแ ลให้ค ํา ปรึก ษา และ
ควบคุมการวิจัยโครงงาน ให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา” พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่
ปรึกษา และลายมือชื่อหัวหน้าสถาบันการศึกษารับรอง
หมายเหตุ: ระบบ SIMS จะทำาการ Generate หน้าปกโครงงานให้ ดังตัวอย่างในหน้าที่ 13
1.2 เนื้อหา ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้
• บทนํา เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอธิบายถึงแนวคิด ปัญหา และเหตุผลในการทําโครงงานและสิ่งที่
คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงงาน
• เป้าหมายของการทําโครงงาน
• หัวข้อในการประกวด (โปรดเลือกหัวข้อ 1. เกษตร 2. บ้าน/โรงเรียน 3. สิ่งแวดล้อม 4.
โรงงาน)
• กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ใช้งาน
• ขั้นตอนในการทําโครงงานอย่างละเอียด
• รูปภาพประกอบการอธิบาย การทํางานงานโครงงาน
• ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.3 ประวัติของผู้พฒ
ั นา
1.4 สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
ส่วนที่ 2
2.1 ที่ปรึกษา คํา นํา หน้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ -นามสกุล ตํา แหน่ง สัง กัด สถานที่ต ิด ต่อ
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
2.2 ประวัติ และระบุขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญ ของที่ปรึกษา
2.3 สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
หมายเหตุ:
1. ที่ปรึกษา หมายถึง ครู /อาจารย์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน หรือผู้ที่เป็นข้าราชการ และพนักงานองค์กรของรัฐ
2. ที่ปรึกษาของแต่ละโครงงาน สามารถมีมากกว่า 1 ท่านได้ แต่จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละท่าน
เป็นที่ปรึกษาด้านใด และท่านใดเป็นที่ปรึกษาหลักของโครงงาน
ขั้นตอนการประกวดโครงงาน
1. ศูนย์ประสานงาน โครงการ YCCK แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการทําการตรวจประเมินข้อ
เสนอโครงงาน
2. ประกาศผลผู้ผ่านรอบข้อเสนอโครงงานทางหน้าเว็บไซต์โครงการฯ และช่องทาง Social media
ของโครงการ
3. ศูนย์ประสานงานประสานงานจัดกิจกรรมค่าย Workshop และทําพิธีมอบเงินทุนสนับสนุน งวดที่
1 แก่โครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 โครงงานละ 1,000 บาท พร้อมจัดทําข้อตกลงการรับทุน
4. โครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน ทําการพัฒนาโครงงานให้สามารถใช้งานได้ หรือมี
ความสมบูรณ์มากที่สดุ และจัดส่งข้อมูลผลงาน พร้อมบทคัดย่อและรายงานจํานวน 1 ชุด ในแบบรูปเล่มรายงาน
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ แบบ .doc และ .pdf ดังนี้
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4.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
4.2 ไฟล์รายงาน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์”)
โดยหัวหน้าโครงงาน ต้องส่งรายงาน (ข้อ 4.2) ผ่านระบบออนไลน์ SIMS พร้อมทั้งส่งรูปเล่มรายงาน
ดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคที่สังกัด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กําหนด รวมทั้งต้องให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ทีท่ างโครงการฯ ขอความร่วมมือ เช่นการรายงานหรือการแชร์ความรู้ใ น
Blog ของโครงการ
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งมอบ โดยกําหนดให้ผู้พฒ
ั นานําเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงาน
ที่สังกัด ในระยะเวลาที่กําหนด โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในรอบที่ 2 จะได้รับเงินทุนงวดที่
2 โครงงานละ 3,000 บาท
6. นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ทําการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์มากที่สดุ และ
จัดส่งผลงาน พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์จํานวน 1 ชุด ในแบบรูปเล่มรายงานและแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ แบบ
.doc และ .pdf ดังนี้
6.1 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์”)
6.2 รูปภาพถ่ายผลงานโครงงาน ขนาด 1024x768 พิกเซล อย่างน้อย 4 ภาพ
และไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์
6.3 วีดีโอการใช้งาน (ถ้ามี)
โดยหัวหน้าโครงงาน ต้องส่งรายงานผ่านระบบออนไลน์ SIMS และนํารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
พร้อมด้วยไฟล์ข้อมูลข้อ 6.1-6.3 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาส่ง ณ จุดรับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในงาน
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ทั้งต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ทีท่ างโครงการฯ ขอความร่วมมือ
7. ในการจัดการประกวด ทางโครงการฯ กําหนดให้ผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการ
ประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ต้องนําโครงงานและจัดทํา Poster ข้อมูลโครงงาน มาจัดแสดงต่อสาธารณชน ในงาน
NECTEC ACE 2018 ในวันที่ 6 กันยายน 2561
8. ผู้พัฒนาโครงงาน จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางโครงการฯ ประกาศ/แจ้ง/ให้ข้อมูล ยังหน้า
เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือช่องทาง Social media อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

YCCK 2018 - Booklet

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright | 12

Youth’s Coding Competition by KidBright: YCCK 2018
แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงงาน
รหัสโครงงาน .................................…
ข้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย).........................................................................................................................................………...
(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................………...
หัวข้อการประกวด..................................................……………..................................................……………………………...………….
ทีมพัฒนา
หัวหน้าโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................ระดับการศึกษา................สถานศึกษา...........………........................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................……..............................................…
สถานที่ติดต่อ.....................................................................................….....................................................
โทรศัพท์.....................มือถือ...........................โทรสาร............…..........E-mail......................................….
ลงชื่อ......................................………...............
ผู้ร่วมโครงการ
2. ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................ระดับการศึกษา................สถานศึกษา...........………........................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................……..............................................…
สถานที่ติดต่อ.....................................................................................….....................................................
โทรศัพท์.....................มือถือ...........................โทรสาร............…..........E-mail......................................….
ลงชื่อ......................................………...............
ผู้ร่วมโครงการ
3. ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................ระดับการศึกษา................สถานศึกษา...........………........................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................……..............................................…
สถานที่ติดต่อ.....................................................................................….....................................................
โทรศัพท์.....................มือถือ...........................โทรสาร............…..........E-mail......................................….
ลงชื่อ......................................………...............
อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ
ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส.)..................................................……............................................................…...
สังกัด/สถาบัน.....................................................................….....................................................................…..
สถานที่ติดต่อ.............................................................….................................................................…..........…..
โทรศัพท์.....................มือถือ................................โทรสาร............…..........E-mail......................................…..
คํารับรอง “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด ข้าพเจ้ายินดี
และรับรองที่จะเป็นผู้ดูแลให้คําปรึกษา และควบคุมการวิจัยโครงงาน ให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา”
ลงชื่อ......................................………................
หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อํานวยการ/อาจารย์ใหญ่/หัวหน้าหมวด)
ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส.)...........................................….ตําแหน่ง..........................…...............…..........…..
สถาบัน.....................................................................….....................…………...............................................…..
สถานที่ติดต่อ.............................................................….......................................…....................................…..
โทรศัพท์.....................มือถือ...................โทรสาร............…..........E-mail...................................................…..
คํารับรอง “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้พัฒนามีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนตามเงื่อนไขที่โครงการฯกําหนดและอนุญาตให้ดําเนินการ
ศึกษา/วิจัย/พัฒนาตามหัวข้อที่ได้เสนอมานี้ในสถาบันได้ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าพเจ้า”
ลงชื่อ......................................……….............…

หมายเหตุ: ระบบทําการ Generate หน้าปกข้อเสนอโครงงานให้ ท่านสามารถจัดพิมพ์ได้มากกว่าหนึ่งหน้า
ขึ้นอยู่กับข้อมูลท่าน
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รายงานฉบับสมบูรณ์
ผูร้ ับทุนสนับสนุนในโครงการ YCCK ต้องดําเนินการพัฒนาโครงงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่โครง
การฯ กําหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับพิจารณาคัดเลือก และต้องส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์
ประสานงานที่สังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานฉบับสมบูรณ์ จำานวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
• การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และคู่มือการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม LibreOffice Writer
หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 2010 (เป็น อย่า งตํ่า ) โดยใช้ฟ อนต์แ ห่ง ชาติ TH
Sarabun New ตัว อัก ษรขนาด 16 กํา หนดขอบด้า นซ้า ย ด้า นขวา บน และล่า ง 2
เซนติเมตร พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงาน
ให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง
• หน้าปก (Cover) ตามแบบที่กําหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุข้อความการได้รับทุนอุดหนุนโครงการ
“การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright” ภายใต้โครงการ “Coding at
School powered by KidBright” จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมระบุชื่อโครงงาน
ที่ได้รับทุนไว้ด้วย
• เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย
1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย) คําสําคัญ (Keywords)
2. บทนํา (แนวคิด ความสําคัญ และความเป็นมาของโครงการ)
3. สารบัญ
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. รายละเอียดของการพัฒนา
5.1 เนื้อเรื่องย่อ ภาพประกอบ หรือ วีดีโอ แบบจําลอง ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผลงานที่
สื่อให้เห็นผลงานที่พฒ
ั นาขึ้น
5.2 หลักการ และเทคนิค หรือเทคโนโลยีท ี่ใช้ โดยผู้พฒ
ั นาต้องให้ร ายละเอีย ด
พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบด้วย
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาที่ใช้เขียน Tools อื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการ
พัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอื่นๆ
5.4 ขอบเขตและข้อจํากัดของโครงงาน
5.5 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโครงงาน (ถ้ามี)
6. กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ใช้งาน
7. ผลของการทดสอบโครงงาน/ผลการนําไปใช้งาน (ถ้ามี)
8. ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
9. เอกสารอ้างอิง (Reference)
10. สถานที่ติดต่อของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร E-mail
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หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์
รหัสโครงงาน................................…

(ชื่อโครงงาน)
(หัวข้อโครงงาน)

รายงานฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาโครงาน
โครงการ “การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright”
ประจําปีงบประมาณ 2561

โดย
(ชื่อผู้พัฒนา ..............................................)
(ชื่อผู้พัฒนา ..............................................)
(ชื่อผู้พัฒนา ..............................................)
(ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ..............................................)
(สถาบันการศึกษา .......................................)
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เกณฑ์การพิจารณาประกวดตัดสิน
รอบที่ 1: รอบพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
คัดเลือกผลงานจากข้อเสนอโครงงานที่ส่งเข้ามา โดยกําหนดประเด็นพิจารณาไว้ 5 ด้าน เพื่อเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการใช้สําหรับการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน โดยแต่ละเกณฑ์และนํ้าหนักของการให้
คะแนนต่างกันตามตารางที่กําหนด เพื่อความเหมาะสมในการตัดสินในแต่ละหัวข้อ โดยการพิจารณาข้อเสนอ
โครงงานจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงงานมีรูปแบบและหัวข้อครบถ้วน สามารถ
สื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรือ ตัวอย่างประกอบทําให้สื่อได้ชัดเจน
2. ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคที่ใช้มีความซับซ้อน หรือ ขั้นสูง เทคโนโลยีใหม่และมี
ประสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรือการวิจัย หรือใช้เทคนิคที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ถ่ายทอดได้น่าสนใจ
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนาหรือคิดค้นมาก่อน หรือ
มีผพู้ ัฒนามาแล้ว แต่นําเสนอหรือพัฒนาในแนวทางที่แตกต่างออกไป
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน สามารถนําไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง
สามารถนําไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้
5. ด้านความน่าจะพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกําหนด ขอบเขตงาน สามารถพัฒนาได้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 4 เดือน สําหรับงานใหม่ หรือ งานที่พฒ
ั นาต่อยอดจากงานเดิมก็ตาม
หัวข้อ
คะแนน

ความสมบูรณ์
ของข้อเสนอ
20

ความยากง่าย
ในการพัฒนา
20

ความคิด
สร้างสรรค์
20

ประโยชน์
ใช้งาน
20

ความน่าจะ
พัฒนาได้เสร็จ
20

รวม
100

หมายเหตุ:
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงงานจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุนสนับสนุนโครงการในแต่ละ
หัวข้อ โดยพิจารณาจากการจัดลำาดับคะแนนที่ได้สูงสุดลงมา ทั้งนี้ โครงงานที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
รอบที่ 2: รอบนำาเสนอผลงาน
พิจารณาจากผลงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผู้พัฒนาจัดส่ง และตรวจสอบความครบถ้วนของ
โครงงานที่ส่งมอบ โดยพิจารณาจาก
1. ในการนําเสนอผลงานและสาธิตโครงงานที่พัฒนาขึ้น ผู้พัฒนาต้องมานําเสนอผลงานด้วยตนเอง
2. สิ่งที่ต้องส่งมอบครบตามที่เนคเทคกําหนด คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ และวีดีโอการใช้งาน (ถ้ามี)
จํานวน 1 ชุด และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด คะแนนส่วนนี้กําหนด ไว้ไม่เกิน 25%
3. ผลการทดลองใช้งานจริง โดยจะมีคณะทํางานตรวจสอบผลงาน ซึ่งจะทดลองติดตั้งและทดลองใช้
งานจริงตามคู่มือ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนน โดยคณะ
กรรมการ กําหนดไว้ไม่เกิน 75% ของคะแนนรวม
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หัวข้อ
คะแนน

การใช้งาน
KidBright
และการติดตั้ง
15

Look &
Feel

Technique

Creativity

20

20

20

Economic
& Social
Impact
10

การนำาเสนอ
ผลงาน

รวม

15

100

หมายเหตุ:
ผลงานที่ผ่านการพิจารณา จะถูกจัดลำาดับคะแนน (Ranking) เพื่อการพิจารณาจำานวนโครงงานที่เหมาะสม
สำาหรับการเข้าสู่รอบการประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อไป ทั้งนี้ โครงงานที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องได้รับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เนคเทค ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ประเด็นการให้คะแนน การรวมคะแนน และวิธีการในการตัดสินให้
คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถกําหนดเป็นเกณฑ์ร่วมกันก่อนการพิจารณาตัดสิน หากผลคะแนนไม่สามารถ
ตัดสินได้ การชี้ขาดให้สิทธิ์เป็นของคณะกรรมการ
1. การให้คะแนน
การให้คะแนนสําหรับโครงการในแต่ละประเภทที่ผ่านเข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศนั้น พิจารณาจากประเด็น
ต่างๆ ทั้งสิ้น 6 ประเด็นหลัก กล่าวคือ
การดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
• การรายงานหรือการแชร์ข้อมูลผ่าน Blog อย่างสมํ่าเสมอ
Look and Feel
• ความสวยงาม ความน่าสนใจของโปรแกรม
• การใช้งานง่าย และสะดวก
• ความถูกต้อง ความครบถ้วนในเนื้อหาที่นําเสนอ
Technique
• ความยากง่ายของโปรแกรม (Programming Technique)
• คุณค่าในเชิงงานพัฒนา หรือการวิจัย
• ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี
• ความถูกต้องและประสิทธิภาพของโปรแกรม
Creativity
• ความคิดสร้างสรรค์
Economic & Social Impact
• ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ
• ประโยชน์และคุณค่าทางสังคม
• ศักยภาพในการนําไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ พัฒนาต่อยอด
Presentation
• การแสดงผลงาน (โปสเตอร์, บูธ) และการนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
• ความสุภาพและการแต่งตัว
• เอกสารเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น
การคิดคะแนนรวม: คะแนนรวมทั้งสิ้นของทุกๆ ประเด็นหลัก เท่ากับ 100 คะแนนเต็ม
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2. การกำาหนดคะแนนของแต่ละประเด็น
เนคเทคได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานร่วมกัน ดังนี้
หัวข้อ
คะแนน

การดำาเนิน
งานอย่าง
สมำ่าเสมอ
5

Look &
Feel

Technique

Creativity

25

25

20

Economic
& Social
Impact
15

Presentation

รวม

10

100

3. หลักเกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
สําหรับโครงการที่จะได้รับรางวัลต่างๆ ของการแข่งขันในแต่ละประเภทนั้น ควรจะสอดคล้องกับ
เกณฑ์ต่างๆ ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 ต้องได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน จํานวน
1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน จํานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน จํานวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล
หมายเหตุ:
1. ในกรณีที่โครงงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 80 คะแนน จะถือว่าไม่มีรางวัลที่ 1
2. ในการตัดสิน กรณีที่มีปัญหา จะถือคำาตัดสินของคณะกรรมการเป็นการชี้ขาด
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ข้อมูลศูนย์ประสานงาน
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
e-mail: computerengineeringcmu@gmail.com
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตําบลเมืองศรีไค
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
e-mail: kidbright.ubu@gmail.com
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
e-mail: preeyarat_ann@hotmail.com
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
e-mail: oatcomster@gmail.com
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อาจารย์วชั ระ อมศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
e-mail: w.a.th@ieee.org

YCCK 2018 - Booklet

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright | 19

Youth’s Coding Competition by KidBright: YCCK 2018

ดำาเนินการโดย
การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright
(Youth’s Coding Competition by KidBright: YCCK 2018)
ภายใต้โครงการ “Coding at School powered by KidBright”
งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
e-mail: kidbright@nectec.or.th
website: www.kid-bright.org
facebook: kidbrightSTEM
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ศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. แม่ฮ่องสอน
2. เชียงใหม่
3. ลำพูน
4. เชียงราย
5. พะเยา
6. ลำปาง

7. แพร่
8. น่าน
9. อุตรดิตถ์
10. สุโขทัย
11. ตาก

4
1

5

2

6

3

8

7
9

10

11

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
60. ราชบุรี
55. สมุทรปราการ
61. สมุทรสงคราม
56. สมุทรสาคร
62. เพชรบุรี
57. นครปฐม
63. ประจวบคีรีขันธ์
58. สุพรรณบุรี
59. กาญจนบุรี
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15

13

59
50
62

51

52

16
18 19
20
58 21 22

17

53

23
27
28
57 25 24
26
30
56 55
61
31

32

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
71. ตรัง
64. ชุมพร
72. พัทลุง
65. ระนอง
73. สงขลา
66. สุราษฎร์ธานี
74. สตูล
67. พังงา
75. ปัตตานี
68. กระบี่
76. ยะลา
69. ภูเก็ต
70. นครศรีธรรมราช 77. นราธิวาส
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37

34

ศูนย์ประสานงาน

66

69

43
41 40 39 38

33

65

68

44

42

54 35

64

67

45
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63

ศูนย์ประสานงาน

48

49

12

14

ศูนย์ประสานงาน

46

47

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
35. สุรินทร์
45. สกลนคร
36. ศรีสะเกษ
46. บึงกาฬ
37. อุบลราชธานี
47. หนองคาย
38. อำนาจเจริญ
48. อุดรธานี
39. ยโสธร
49. หนองบัวลำภู
40. ร้อยเอ็ด
50. เลย
41. มหาสารคาม
51. ขอนแก่น
42. กาฬสินธุ์
52. ชัยภูมิ
43. มุกดาหาร
53. นครราชสีมา
44. นครพนม
54. บุรีรัมย์

70
71 72
74

73

75
76 77

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
24. ปทุมธานี
12. พิษณุโลก
25. นนทบุรี
13. เพชรบูรณ์
26. กรุงเทพมหานคร
14. กำแพงเพชร
27. นครนายก
15. พิจิตร
28. ปราจีนบุรี
16. นครสวรรค์
29. สระแก้ว
17. อุทัยธานี
30. ฉะเชิงเทรา
18. ชัยนาท
31. ชลบุรี
19. ลพบุรี
32. ระยอง
20. สิงห์บุรี
33. จันทบุรี
21. อ่างทอง
34. ตราด
22. สระบุรี
23. พระนครศรีอยุธยา

โครงการ การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright
(Youth’s Coding Competition by KidBright 2018: YCCK 2018)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
kidbright@nectec.or.th
www.kid-bright.org

kidbrightSTEM

