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คำนนำน
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันของมนุษย์และ
เกียข วข้องกับการศงกษาและการทำางานในทุกวงการ ปัจจัยสำาคัญทีทข าำ ให้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นผลจากความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านซ้อฟต์แวร์ เนฉอข งจาก
เป็นส่วนสำาคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สฉขอสารโทรคมนาคม รวมถงงสิขงทีขใช้
คอมพิวเตอร์หรฉออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการทำางาน ซ้อฟต์แวร์จงงเปรียบ
เสมฉอนสมองทีขมนุษย์สร้างขงำนมาเพฉขอควบคุมและสัขงงานให้เป็นไปตามทีขต้องการได้
การพัฒนาซ้อฟต์แวร์ไม่จำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนทีขสูง เนฉของจากเป็นเทคโนโลยี
ทีใข ช้กำาลังสมองของมนุษย์เป็นฐานสำาคัญในการพัฒนาสร้างสรรค์ ซ้งงข ประเทศไทยมีแนวโน้ม
และศักยภาพเพียงพอทีขจะส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้พัฒนาใช้เป็นอาชีพหลัก
และสร้างรายได้ ตลอดจนเพิขมปริมาณและคุณภาพเป็นอุตสาหกรรมทีขสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าอุตสาหกรรมซ้อฟต์แวร์ในประเทศกำาลังอยู่ในสภาวะเริขม
ต้นและก้าวไปข้างหน้า บุคลากรทีขเป็นพฉำนฐานสำาคัญยังมีไม่เพียงพอทัำงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จงงจำาเป็นอย่างยิขงทีขจะต้องเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้เพิขมจำานวนของผู้พัฒนา
ซ้อฟต์แวร์ให้มากยิขงขงำนทัำงด้านคุณภาพและความสามารถของผู้พฒ
ั นา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็ง
เห็นถงงความสำาคัญของอุตสาหกรรมซ้อฟต์แวร์ ตลอดจนปัญหาทีขเกิดขงำน จงงมีนโยบาย
ชัดเจนทีขจะพัฒนาอุตสาหกรรมซ้อฟต์แวร์ภายในประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
โดยดำาเนินการทัำงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทัำงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
รูปแบบต่างๆ ทีขสามารถนำาไปสู่เป้าหมายของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ยิขงขงนำ
โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย เป็นโครงการ
ทีขเนคเทค ดำาเนินการเพฉขอเป็นเวทีสำาหรับนักเรียน นิสิต นักศงกษาจากทัขวประเทศทีขสนใจ
การพัฒนาซ้อฟต์แวร์ ส่งโครงการทีขพัฒนาด้วยตนเองเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยเนคเทค
ได้รั บความร่ วมมฉอ จากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ในภู มิ ภ าคเพฉข อ เป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานการ
ประกวดในระดับภูมิภาค คฉอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิท ยาลั ย บูร พา มหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร และสถาบั น เทคโนโลยี นานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำาหรับในปนนีำ เนคเทคยังได้รบั ความร่วมมฉออย่างดียงิข จากสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธสิ ยามกัมมาจล และ บริษทั ไมโครซ้อฟท์ (ประเทศไทย)
จำากัด โดย สสส. ได้เข้าร่วมสนับสนุนการพัฒนาผลงานซ้อฟต์แวร์ดา้ นการส่งเสริมสุขภาพและ
สุขภาวะของประชาชนไทย ส่วนมูลนิธสิ ยามกัมมาจลร่วมยกระดับผลงานให้ไปสูก่ ลุม่ ผูใ้ ช้
งานจริงทังำ ในระดับชุมชน ภาคสังคมและเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
พร้อมจัดหาหน่วยงานสนับสนุนเพฉอข ร่วมเป็นทีปข รงกษาให้เยาวชนได้ผลิตผลงานจนสามารถ
ใช้งานได้จริงต่อไป สำาหรับ บริษทั ไมโครซ้อฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้สนับสนุนรางวัลพิเศษ
เนคเทคจงงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศงกษาและผู้พัฒนาทีขสนใจส่งผลงาน
ซ้อฟต์แวร์เข้าร่วมการแข่งขัน เพฉอข ยกระดับผลงานซ้อฟต์แวร์ของไทยให้ก้าวสูร่ ะดับสากล
ดังจะเห็นได้จากผลงานทีไข ด้รบั รางวัลชนะเลิศของโครงการสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศของการ
แข่งขันในระดับนานาชาติอย่างสมขำาเสมอ หากมีขอ้ สงสัยหรฉอต้องการรายละเอียดเพิมข เติม
สามารถติดต่อได้ทีข ศูนย์ประสานงานภูมิภาค และทีขฝ่าายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2345, 2326 - 2328 โทรสาร 02-564-6875 E-mail:
fic@nnet.nectec.or.th ห รฉ อ http://www.nectec.or.th/nsc/ ห รฉ อ เ ข้ า ร่ ว ม ก ลุ่ ม
“NSC Thailand” ในสังคมออนไลน์ Facebook
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กนรแข่งขันพัฒนนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
National Software Contest: NSC

ทุกขณะ การพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรฉอซ้อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นนัำ ประเทศไทย
มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ แต่การผลิตบุคลากรทีจข ะมาพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอนันำ จำาต้องอาศัยบุคลากรจำานวนมากเพฉอข เพิมข ศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กบั ประเทศ จากความจำาเป็นดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (เนคเทค) จงงได้จดั ทำาโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
นีำ เพฉอข เป็นการกระตุน้ ให้นกั เรียน นิสติ นักศงกษาได้มโี อกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซ้อฟต์แวร์
และนำาเอาความรูท้ ไีข ด้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพฉอข
เป็นแรงจูงใจและกระตุน้ ให้นกั เรียน นิสติ นักศงกษาทำาการพัฒนาซ้อฟต์แวร์ดว้ ยตนเองและ
เปิดโอกาสให้มกี ารประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวที
สำาหรับเยาวชนและผูท้ สีข นใจในการพัฒนาความรูส้ กู่ ารเป็นนักวิจยั ระดับอาชีพต่อไป
จาก “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซ้อฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ซ้งงข ได้เริมข ดำาเนินการครังำ แรก
ตังำ แต่ปงน บประมาณ 2537 เนคเทคได้ปรับกลยุทธ์ในการดำาเนินโครงการโดยจัดให้มเี วทีการ
แข่งขันในระดับประเทศและเปลียข นชฉอข เป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย (National Software Contest-NSC)” ในปน พ.ศ. 2542 ซ้งงข ผูช้ นะเลิศในแต่ละ
ประเภทจะได้รบั ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นับถงงปัจจุบนั มีโครงการทีไข ด้รับการสนับสนุนไปแล้วทังำ สินำ รวม 9,847 โครงการ ทังำ นีจำ าก
จำานวนโครงการทีขนักเรียน นิสิต และนักศงกษาส่งเข้ามาร่ว มในโครงการรวม 19,935
ข้อเสนอโครงการ จากสถาบันการศงกษาทัวข ประเทศจำานวนกว่า 150 สถาบัน
การดำาเนินงานโครงการทีผข า่ นมา เนคเทคพบว่า จำานวนโครงการทีสข ง่ เข้าประกวด
มากขงนำ ทุกๆ ปน และมีแนวโน้มทีเข พิมข ขงนำ ข้อเสนอโครงการมีความหลากหลาย จงงมีความจำาเป็น
ในการสรรหาผูท้ มีข คี วามรูแ้ ละเชียข วชาญ เพฉอข เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการให้พอเพียงเพฉอข ให้
โครงการดำาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการกำาหนดหัวข้อในการสนับสนุนไว้
เพฉอข ให้เกิดประโยชน์ในการนำาผลงานไปประยุกต์ใช้ และ /หรฉอเผยแพร่ตามเป้าหมายของโครงการ
นอกจากนียำ ังคำานงงถงงเทคโนโลยีทีขอยู่ในกระแสความนิยมเพฉอข ทำาให้การแข่งขันเป็นไปด้วย

ความเข้มข้นยิงข ขงนำ ตลอดการดำาเนินงานทีผข า่ นมา กล่าวได้วา่ แนวทางการสนับสนุนโครงการ
พัฒนาซ้อฟต์แวร์ทเีข นคเทค ได้ดาำ เนินการมาแล้วนันำ ประสบผลสำาเร็จในระดับหนงงข ดังจะเห็น
ได้จากปริมาณข้อเสนอโครงการทีเข สนอเข้ามาเพฉอข ขอรับทุนเพิมข ขงนำ ทุกๆ ปน คุณภาพโครงการ
ทีผข า่ นการพิจารณามีการปรับปรุงเพฉอข ให้สอดคล้องกับหัวข้อทีเข นคเทค มุง่ เน้นและกระตุน้ ให้
เกิดการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ หน่วยงานภายนอกทังำ ทางภาครัฐและเอกชน ได้
ให้ความสนใจและยินดีเข้าร่วมในโครงการ สมควรสนับสนุนให้ดำาเนินการโครงการนีตำ อ่ ไป
โครงการนีำนับว่ามีส่วนสำาคัญยิขงในการผลักดันและยกระดับผลงานเยาวชนให้ปรากฏสู่
สาธารณชนและสูภ่ าคเอกชน เป็นการริเริมข และกระตุน้ ให้นกั เรียน นิสติ นักศงกษา ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการพัฒนาซ้อฟต์แวร์ รวมถงงกระตุน้ ให้กลุม่ เยาวชนทีขเป็นฐานกำาลังใน
การพัฒนาของประเทศสร้างเสริมทักษะการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์ซ้อฟต์แวร์ นอกจากนียำ งั เป็น
ตัวกลางในการสร้างเวทีสำาหรับผูท้ สีข นใจในงานการพัฒนาซ้อฟต์แวร์ อันจะเป็นรากฐานทีข
สำาคัญยิงข ต่อการสร้างนักวิจยั และการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
นอกจากนันำ เนคเทค ยังได้รว่ มกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ส่งผลงานซ้อฟต์แวร์ทีขได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดในงาน Asia Pacific ICT
Alliance Awards (APICTA) ในประเภทนักเรียน และนิสิต นักศงกษา ซ้งขงงาน APICTA นีำ
เป็นการประกวดผลงานด้านซ้อฟต์แวร์ในด้านต่างๆ สำาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซ้ิฟิกทีขจัดขงำนเพฉขอส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านไอซ้ีทีของประเทศใน
ภูมิภาค เปิดโอกาสให้มีการนำาเสนอผลงานซ้อฟต์แวร์ทีขมีคุณภาพ และศักยภาพทางธุรกิจ
และการตลาดจากผู้ประกอบการ ผู้เชีขยวชาญ ภาคการศงกษา และนักเรียน นิสิต นักศงกษา
โดยประเทศในภูมิภาคผลัดเปลีขยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถคว้า
รางวัลจากเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนฉของทุกปน
เพฉขอให้การดำาเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลยิขงขงำน เนคเทคได้ร่วม
กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค จัดตัำงหน่วยประสานงานของโครงการระดับภูมิภาคขงำน เพฉขอ
ช่วยดำาเนินการและประสานงานในโครงการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การมอบทุน การ
พิจารณาโครงการ รวมทัำงการสนับสนุนทางด้านเทคนิค การฝ่ึกอบรมระยะสัำน ซ้งขงจะเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการต่อไป
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ ได้แก่
ภาคเหนือ:
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคใต้:
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาคตะวันออก:
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคกลาง:
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคตะวันตก:
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.
3.
4.
5.

นิสติ นักศงกษา
เพฉอข พัฒนาทักษะความคิดริเริมข ในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานทีข
สำาคัญยิงข ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซ้อฟต์แวร์ในอนาคต
เพฉอข สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถทางด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำาไปใช้ตอ่ ไป
เพฉขอสร้างเวทีก ารแข่งขันและสร้างความสนใจสำา หรับ เยาวชนทีขมีค วาม
สามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม
เพฉอข ให้ได้ซ้อฟต์แวร์ตน้ แบบทีหข ลากหลายซ้งงข สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง

400 โครงการ มีนักเรียน นิสิต นักศงกษา เข้าร่วมในโครงการรวมทัำงสิำน
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
2. สร้างเวทีการแข่งขันด้านซ้อฟต์แวร์ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจน
นำาผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมต่อไป
3. สร้างโอกาสและสนับสนุนนักพัฒนาโปรแกรมทีขมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะทีขจะพัฒนาไปสู่นักเขียนโปรแกรมมฉออาชีพต่อไป
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ซ้อฟต์แวร์ทีขมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาด้วยซ้อฟต์แวร์โอเพนซ้อร์ส (Open
Source)
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1. ระดับนิสิต นักศึกษน
หมวด 11 : โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้แก่ โปรแกรมทีขสร้างความบันเทิงหรฉอการ
ฝ่ึกหัดด้วยภาพ เสียง สัมผัส การเคลฉขอนทีข และการกระตุ้นการใช้ไหวพริบของผู้เล่น ซ้งขง
โปรแกรมดังกล่าวอาจพัฒนาบนระบบปฏิบัติการใดๆ ก็ได้ เช่น ลิ นุ กซ้์ หรฉอวิ นโดวส์
เป็นต้น หรฉออาจจะพัฒนาโดยใช้โปรแกรมช่วยสร้างเกม (Game Engine) เช่น Torque
หรฉอ Ogre 3D ช่วยในการพัฒนาก็ได้ โปรแกรมนีำอาจเป็นโปรแกรมซ้อฟต์แวร์ทีขใช้กับ
คอมพิวเตอร์ทัขวไปทีขมีเมาส์และคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สำาหรับการติดต่อ อาทิ โปรแกรม
จำาลองการขับเครฉของบิน โปรแกรมต่อสู้ตัวต่อตัว โปรแกรมวางแผนการสู้รบ โปรแกรมการ
สร้ างเมฉอ ง เกมจำา ลองสถานการณ์ ทีขมี ผ ลกระทบต่ อ สัง คม เช่น อุ บัติ เหตุในท้อ งถนน
ปริมาณนำำาในธรรมชาติ การจัดการพฉำนทีขปาาไม้ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น มีอุปกรณ์เฉพาะ
สำาหรับการเล่น อาทิ โปรแกรมการเล่นสเก็ตบอร์ดทีขมีสเก็ตบอร์ดเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง
เป็นต้น หรฉอเล่นหลายคนบนเครฉอข่าย อาทิ โปรแกรมสู้รบบนเครฉอข่าย โปรแกรมจำาลอง
การซ้ฉำอขายหุ้น เป็นต้น ทัำงนีำความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมทีข เป็น
เอกลักษณ์นัำนเป็นสิขงสำาคัญ การละเล่นใหม่ๆ อาจเกิดขงำนได้จากการผสมผสานหลายๆ
การละเล่นเข้าด้วยกันได้ อาทิ การขับรถชนพินโบวลิขง เป็นต้น หรฉอ โปรแกรมเพฉขอผลิตสฉขอ
บันเทิง เช่น เพลง หรฉอภาพยนตร์ หรฉอ Animation บนแผ่นซ้ีดีแบบพกพา หรฉอ การ
พัฒนาเครฉของมฉอในการผลิตเกม (Tool หรฉอ Engine) การผลิต Model หรฉอ Character
ของตนเองในโปรแกรม
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
ความคิดสร้างสรรค์ การละเล่นใหม่ๆ อุปกรณ์ต่อพ่วง Animation
หมวด 12 : โปรแกรมเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถงง “โครงการเพฉอข ส่งเสริมการเรียนรูโ้ ดย
จัดทำาในรูปโครงงานมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ์ กล่าวคฉอ การผลิตชินำ งาน หรฉอผลงานทีปข ระสม
ประสานข้อมูลทีปข ระกอบด้วยภาพและข้อความ เสียงและข้อความ ภาพและเสียง หรฉอทังำ 3
องค์ประกอบ โดยมีการสฉอข สารและการมีปฏิสมั พันธ์ (Communication and Interaction)
เป็นส่วนประกอบสำาคัญของมัลติมเี ดีย นำาเสนอบน Web หรฉอ Cyberlab โดยในการพัฒนา

อาจใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนงงข ทีเข หมาะสม” ซ้งงข เป็นการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทักษะใน
การคิด และทักษะในการแก้ปัญหา (Thinking Skill and Problem Solving Skill) และ
ผู้เรียนรู้สงกสนุกกับเนฉำอหาบทเรียน โดยอาจทำา เป็นภาพเคลฉขอนไหว 3 มิติ การจำา ลอง
สถานการณ์ แบบฝ่ึกหัดทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โปรแกรมเพฉขอสนับสนุนการสอน
วิชาการโดยใช้ประโยชน์จากซ้อฟต์แวร์โอเพนซ้อร์สทีมข อี ยูแ่ ล้วและง่ายต่อการใช้งานในการ
สร้างบทเรียน โปรแกรมสฉอข การสอนหรฉอโปรแกรมทีสข ร้างสฉอข การสอนวิชาการในสาขาต่างๆ
บน Linux LiveCD โดยเนฉำอหาในการนำาเสนอกำาหนดให้เป็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) สังคม (แนวคิดเศรฐกิจ
พอเพีย ง ศาสนา จริย ธรรม และประวัติศาสตร์ไ ทย) และสอดคล้องกับ หลัก สูต ร
ของกระทรวงศงกษาธิการทัำง นีำ โปรแกรมต้องสามารถใช้ง านได้จ ริง บน Learnsquare
(http://www.learnsquare.com/)
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
การมีป ฏิสัมพันธ์ การพัฒนาทั กษะในการคิดและทัก ษะในการแก้ปั ญ หา Cyberlab,
Animation
หมวด 13 โปรแกรมเพือ่ ช่วยคนพิการและผูส้ ูงอายุ ได้แก่ โปรแกรมทีพข ัฒนาขงนำ เพฉอข เป็น
เครฉอข งช่วยอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการประเภทต่างๆ เช่น คนตาบอด คนตาเลฉอนราง คนหูหนวก/หูตงง คนพิการแขน-ขา (รวม cerebral palsy) คนทีบข กพร่องทางสติปญ
ั ญา
คนทีขบกพร่องทางการเรียนรู้ คนทีขมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ บุคคลออทิสซ้งม
รวมทังำ ผู้สูงอายุ โดยทีขให้พัฒนาโปรแกรมเพฉขอให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำารงชีวิต
อิสระได้ กล่าวคฉอ เมฉอข ใช้โปรแกรมนีแำ ล้ว ผูใ้ ช้สามารถทีจข ะดำาเนินชีวติ ประจำาวันได้ มีสว่ นร่วม
ในการเรียนการสอนในห้องได้ หรฉอสามารถประกอบอาชีพ ได้ ตัวอย่างโปรแกรมเช่น
โปรแกรมช่วยการเขียนหรฉอการอ่านของเด็กทีบข กพร่องทางด้านการเรียนรู้ โปรแกรมช่วยขยาย
หน้าจอของคนสายตาเลฉอนราง โปรแกรมต่างๆทีมข ีเสียงอ่านสำาหรับคนตาบอด โปรแกรม
ควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องหรฉอบ้านของผูพ้ กิ ารแขนขา โปรแกรมโทรศัพท์ข้อความผ่าน
โทรศัพท์มอฉ ถฉอหรฉอผ่านอินเทอร์เน็ต สำาหรับคนหูหนวก เป็นต้น ทังำ นีใำ ห้เน้นเรฉอข งการพัฒนา
โปรแกรมเป็นหลัก โดยอาจมีอปุ กรณ์ตอ่ พ่วงได้ (Human Machine Interface)
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
โปรแกรมช่ ว ยอำ า นวยความสะดวกสำ า หรั บ คนพิ ก ารและผู้ส้ สส ง อายุ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
(Human Machine Interface)
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หมวด 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถงง
โปรแกรมช่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นทฤษฎี ผลลัพธ์จากการทดลอง
และงานวิจยั ใหม่ๆ เช่น โปรแกรมเพฉอข ศงกษาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมทีสข ง่ เสริมงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาทีเข กียข วข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
ชีว วิท ยา วิท ยาการคอมพิว เตอร์ หรฉอ การแพทย์ ) การประยุ ก ต์ท างด้า น Parallel &
Distributed Computing เช่น การเขียนโปรแกรม mpi เพฉอข ทำาการคำานวณงานทีมข ีความ
ซ้ับซ้้อน รวมถงงโปรแกรมเพฉขอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมแบบจำาลองทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ต่ า งๆ เช่ น Modeling, Visualization, Simulation หรฉ อ Optimization
โปรแกรมการจำาลองสถานการณ์ทมีข ีผลกระทบต่อสังคม เช่น อุบตั เิ หตุในท้องถนน ปริมาณ
นำำาในธรรมชาติ การจัดการพฉำนทีขปาาไม้ โปรแกรมทีขใช้ในกิจกรรมของ Linux Clustering
โปรแกรมเพฉอข ศงกษาหรฉอควบคุมความคับคังข ของทีซ้พี ี (TCP Congestion) โปรแกรมทีศข กง ษา
หรฉอประยุกต์งานทีเข กียข วข้องกับ multicast โปรแกรมในสาขาเทคโนโลยีไร้สาย โปรแกรม
ประยุกต์สำาหรับใช้งานบนเครฉอข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) โปรแกรมประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
จราจร โปรแกรมเพฉขอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โปรแกรมด้านความมัขนคง
ปลอดภัยของข้อมูล เช่น โปรแกรมการ crack พาสเวิรด์ โปรแกรมการดักข้อมูล โปรแกรม
การตรวจจับ fake access points ในทีสข าธารณะหรฉอองค์กร โปรแกรมแอพฯ คุยโทรศัพท์
ผ่านระบบเข้ารหัสลับบทสนทนา โปรแกรมแอพฯ การเข้ารหัส SMS เป็นต้น โดยมีการ
ประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี วิท ยาการรหั ส ลั บ (Cryptography) ทีขเ หมาะสม เช่น random
number generating, encryption algorithm, secure tunneling, authentication
และ key management รวมทังำ เทคโนโลยีทเีข กียข วข้อง
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
การจำ า ลองสถานการณ์ (Simulation), แบบจำา ลองทฤษฎีี วิ ทยาศาสตร์ (Modeling),
Visualization, Optimization
หมวด 15 Mobile Application โปรแกรมเพฉอข การประยุกต์ใช้งานบนเครฉอข่ายสำาหรับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลฉอข นทีข เป็นโปรแกรมทีพข ฒ
ั นาขงนำ สำาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทเีข คลฉอข นทีข
ได้ (Mobile computing device) เช่ น โทรศั พ ท์ มฉ อ ถฉ อ , SmartPhone, Tablet โดย
โปรแกรมทีพข ฒ
ั นาขงนำ ต้องมีการเรียกใช้งานผ่านเครฉอข่าย เช่น รับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลบน
เครฉอข่าย มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้อนฉข บนเครฉอข่าย ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเกมแบบหลายผูเ้ ล่น
โปรแกรมประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจราจร โปรแกรมส่งข้อความแบบหลายแพลตฟอร์มและ Social
Networking & RSS Feeder Client โปรแกรมแลกเปลียข นไฟล์ขอ้ มูลและ Torrent Client
โปรแกรมแลกเปลียข น/ชมวีดิทัศน์ (YouTube) และ MobileTV Client โปรแกรมประชุม

ทางไกล โปรแกรมประยุกต์ P2P โดยใช้ SIP, VoIP โปรแกรมประยุกต์สำาหรับใช้งานบน
เครฉอข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) เป็นต้น ระบบเครฉอข่ายนีไำ ม่จำากัดเฉพาะเครฉอข่าย
โทรศัพท์เคลฉอข นทีข อาจรวมถงง เครฉอข่าย Wireless LAN เครฉอข่ายไร้สายเฉพาะกิจ (Wireless
Ad-hoc Network) หรฉอ เครฉอข่ายอินเทอร์เน็ต (IPv4) หรฉอเครฉอข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า
(IPv6) ก็ได้ นอกจากนีสำ ามารถใช้ภาษาใดก็ได้ (JAVA, C, C++, ฯลฯ) และระบบปฏิบตั กิ ารใด
ก็ได้ (iOS, Android, Windows, PocketPC, Linux ฯลฯ) ในการพัฒนา โปรแกรมทีพข ฒั นาขงนำ
จะต้องสามารถทดลองใช้งานได้จริงกับอุปกรณ์และระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
โปรแกรมประยุกต์ใช้ รวบรวม หรฉอแบ่งปันข้อมูลทีเข กียข วข้องกับการเดินทางขนส่ง
และจราจร สำาหรับผูเ้ ดินทางไม่วา่ จะเป็นผูข้ บั รถยนต์สว่ นตัว แท็กซ้ีข หรฉอผูโ้ ดยสารสาธารณะ
อาจพัฒนาปัจจัยเสริมช่วยเหลฉอในการเดินทาง เช่น ตารางรถประจำาทาง รายงานสภาพ
จราจร แผนทีนข ำาทาง การบริหารจัดการการออกรถ เป็นต้น โดยสามารถสฉอข สารระหว่างรถ
หรฉอสฉอข สารระหว่างรถกับศูนย์ข้อมูล ตัวอย่างของการนำาเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บ ได้แก่
http://traffy.in.th นอกจากนีทำ างเนคเทค ได้มกี ารรวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลจราจรทีเข ป็น
ประโยชน์ ผ่านทางช่องทางของโครงการ Traffy Application Programming Interface
(Traffy API) โดยหน้าทีหข ลักของ Traffy API คฉอการเป็นสฉอข กลางระหว่างข้อมูลจราจรและ
นักพัฒนา ทีตข อ้ งการนำาข้อมูลไปต่อยอดอาทิเช่น ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV), ข้อมูล
สภาพการจราจรและระดับความติดขัด และข้อมูลชฉอข และพิกัดของถนนต่างๆ ผูท้ สีข นใจ
สามารถดูขอ้ มูลเพิมข เติมได้ทีข http://info.traffy.in.th/api/
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
เครือข่ายเคลือ่ นที่ โปรแกรมประยุกต์สาำ หรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
(Intelligent Transport System)
2. ระดับนักเรียน
หมวด 21 : โปรแกรมเพือ่ ความบันเทิง ได้แก่ โปรแกรมทีสข ร้างความบันเทิงหรฉอการฝ่ึกหัด
ด้วยภาพ เสียง สัมผัส การเคลฉอข นทีข และการกระตุน้ การใช้ไหวพริบของผูเ้ ล่น ซ้งงข โปรแกรมดัง
กล่าวอาจพัฒนาบนระบบปฏิบตั กิ ารใดๆ ก็ได้ เช่น ลินกุ ซ้์ หรฉอวินโดวส์ เป็นต้น หรฉออาจจะ
พัฒนาโดยใช้โปรแกรมช่วยสร้างเกม (Game Engine) เช่น Torque หรฉอ Ogre 3D ช่วยใน
การพัฒนาก็ได้ โปรแกรมนีอำ าจเป็นโปรแกรมซ้อฟต์แวร์ทใีข ช้กบั คอมพิวเตอร์ทวัข ไปทีมข เี มาส์
และคียบ์ อร์ดเป็นอุปกรณ์สาำ หรับการติดต่อ อาทิ โปรแกรมจำาลองการขับเครฉอข งบิน โปรแกรม
ต่อสูต้ วั ต่อตัว โปรแกรมวางแผนการสูร้ บ โปรแกรมการสร้างเมฉอง เกมจำาลองสถานการณ์ทมีข ี
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ผลกระทบต่อ สังคม เช่น อุบตั เิ หตุในท้องถนน ปริมาณนำาำ ในธรรมชาติ การจัดการพฉนำ ทีปข าา ไม้
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น มีอปุ กรณ์เฉพาะสำาหรับการเล่น อาทิ โปรแกรมการเล่นสเก็ตบอร์ด
ทีมข สี เก็ตบอร์ด เป็นอุปกรณ์ตอ่ พ่วง เป็นต้น หรฉอเล่นหลายคนบนเครฉอข่าย อาทิ โปรแกรมสูร้ บ
บนเครฉอข่าย โปรแกรมจำาลองการซ้ฉอำ ขายหุน้ เป็นต้น ทังำ นีคำ วามคิดสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้วฒ
ั นธรรมทีเข ป็นเอกลักษณ์นนัำ เป็นสิงข สำาคัญ การละเล่นใหม่ๆ อาจเกิดขงนำ ได้จาก
การผสมผสานหลายๆ การละเล่นเข้าด้วยกันได้ อาทิ การขับรถชนพินโบวลิงข เป็นต้น หรฉอ
โปรแกรมเพฉอข ผลิตสฉอข บันเทิง เช่น เพลง หรฉอภาพยนตร์ หรฉอ Animation บนแผ่นซ้ีดแี บบ
พกพา หรฉอ การพัฒนาเครฉอข งมฉอในการผลิตเกม (Tool หรฉอ Engine) การผลิต Model หรฉอ
Character ของตนเองในโปรแกรม
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
ความคิดสร้างสรรค์, การละเล่นใหม่ๆ, อุปกรณ์ต่อพ่วง Animation
หมวด 22 : โปรแกรมเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถงง “โครงการเพฉอข ส่งเสริมการเรียนรูโ้ ดย
จัดทำา ในรูปโครงงานมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ์ กล่าวคฉอ การผลิตชินำ งาน หรฉอผลงานทีปข ระสม
ประ-สานข้อมูลทีปข ระกอบด้วยภาพและข้อความ เสียงและข้อความ ภาพและเสียง หรฉอทังำ 3
องค์ประกอบ โดยมีการสฉอข สารและการมีปฏิสมั พันธ์ (Communication and Interaction)
เป็นส่วนประกอบสำาคัญของมัลติมเี ดีย นำาเสนอบน Web หรฉอ Cyberlab โดยในการพัฒนา
อาจใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนงงข ทีเข หมาะสม” ซ้งงข เป็นการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทักษะ ใน
การคิด และทักษะในการแก้ปัญหา (Thinking Skill and Problem Solving Skill) และผู้
เรีย นรู้สงก สนุก กับ เนฉำอ หาบทเรีย น โดยอาจทำ า เป็น ภาพเคลฉขอ นไหว 3 มิติ การจำ า ลอง
สถานการณ์ แบบฝ่ึกหัดทดสอบการเรียนรูด้ ้วยตนเอง โปรแกรมเพฉอข สนับสนุนการสอน
วิชาการโดยใช้ประโยชน์จากซ้อฟต์แวร์โอเพนซ้อร์สทีมข อี ยูแ่ ล้วและง่ายต่อการใช้งานในการ
สร้างบทเรียน โปรแกรมสฉอข การสอนหรฉอโปรแกรมทีสข ร้างสฉอข การสอนวิชาการในสาขาต่างๆ
บน Linux LiveCD โดยเนฉอำ หาในการนำาเสนอกำาหนดให้เป็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คอมพิวเตอร์ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) สังคม (แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา จริยธรรม และประวัตศิ าสตร์ไทย) และสอดคล้องกับหลักสูตร
ของกระทรวงศงกษาธิการ ทัำงนีำ โปรแกรมต้องสามารถใช้งานได้จริงบน Learnsquare
(http://www.learnsquare.com/)
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
การมีปฏิสมั พันธ์ การพัฒนาทักษะในการคิดและทักษะในการแก้ปญั หา Cyberlab, Animation

หมวด 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน หมายถงง โปรแกรมช่วยการทำางานด้าน
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด ได้แก่ โมดูลในระบบจัดการการเรียนการสอน โปรแกรมควบคุมในห้องเรียน
สำาหรับผูส้ อน โปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์และเครฉอข่าย โปรแกรม
สำาหรับการเตรียมเอกสาร การประมวลผลภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรฉอ
วิทยาศาสตร์ การบีบอัดข้อมูล การเข้าและถอดรหัสข้อมูล การรับส่งข้อมูลผ่านเครฉอข่าย
โปรแกรมประยุกต์สาำ หรับใช้งานบนเครฉอข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) โปรแกรมเพฉอข ศงกษา
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเพฉอข ช่วยเหลฉอผูพ้ กิ าร โปรแกรมประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจราจร
หรฉอ โปรแกรมเพฉอข การประยุกต์ใช้ในการบริการ เป็นต้น ทังำ นีคำ วามคิดสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้งานได้จริงเป็นสิงข สำาคัญ
โปรแกรมเพฉอข การประยุกต์ใช้ในการบริการ หมายถงง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทนีข าำ มา
ประยุกต์เสริมในการบริการเพฉอข สร้างรูปแบบบริการใหม่ๆ หรฉอปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
บริการเดิมให้ดยี งิข ขงนำ โดยอาจจะเลฉอกทำากับธุรกิจบริการทัวข ๆไปหรฉออาจจะแปลงผลิตภัณฑ์ให้
อยูใ่ นรูปแบบบริการก็ได้ เช่น เปลียข นจากการเดินไปซ้ฉอำ ของจากร้านสะดวกซ้ฉอำ เป็นบริการสังข
ของทางแผ่นพับและ QR code แทน ซ้งงข ต้องมีโปรแกรมในการสังข และส่งของ หรฉอจะเลฉอกทำา
โปรแกรมกับธุรกิจบริการทีมข อี ยูแ่ ล้ว เช่น ธุรกิจการโรงแรม พิพธิ ภัณฑ์ โรงพยาบาล ร้าน
อาหาร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ตัวอย่างโปรแกรมได้แก่ โปรแกรมการจัดการแถวคอยในโรง
พยาบาล หรฉอในชีวติ ประจำาวันของนักเรียน บริการแจ้งเตฉอนต่างๆ บริการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
โดยการเชฉอข มต่อกับฐานข้อมูล Cloud หรฉอ Sensor บริการประเภท Location-based
Service และบริการบนเครฉอข่ายสังคม เป็นต้น ผูพ้ ฒ
ั นาควรคำานงงถงงโจทย์ความต้องการจริง
ของบริการนันำ ๆ การมีสว่ นร่วมของผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ (Co-creation) การออกแบบขันำ ตอน
การให้บริการทีผข ใู้ ช้พอใจ (Usability) การออกแบบให้ขยายบริการได้ (Scalability) และ
ความยังข ยฉน (Sustainability)
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
โปรแกรมช่วยการทำางานด้านคอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์
3. หัวข้อพิเศษ
หมวด 31 โปรแกรมเพือ่ การประยุกต์ใช้งานสำาหรับลินกุ ซ์์ (Linux Desktop Application)
เป็นโปรแกรมทีขพัฒนาและทำางานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ้์ (Linux) ซ้งขงเป็นอาจจะเป็น
โปรแกรมทีขพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมโอเพนซ้อร์ส (Open Source) หรฉอพัฒนาขงำนเอง
ใหม่ทัำงหมด โดยเน้นโปรแกรมประยุกต์ทีขทำางานบนลินุกซ้์เดสก์ท็อป ทัำงนีำ สัญญาอนุญาต
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ของโปรแกรมจะต้องเป็นแบบโอเพนซ้อร์ส เช่น GPL หรฉอ ตามสัญญาอนุญาตเดิมของ
ซ้อฟต์แวร์ทีขนำามาต่อยอด
• โปรแกรมทีขพัฒนาขงำน เป็น Native Application พัฒนาบน Linux Desktop
distribution ต่างๆ เช่น Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Debian เป็นต้น
• เครฉของมฉอทีขใช้พัฒนาต้องเป็นโอเพนซ้อร์ส เช่น PHP, Python, Mono, GCC,
GTK, QT, Gimp, Bluefish, vi เป็นต้น
• ผู้ พั ฒ นาอาจเลฉ อ กใช้ Compiler เช่ น GCC, G++ เป็ น ต้ น หรฉ อ เลฉ อ กใช้
Interpreter เช่น Shell Script, Python เป็นต้น หรฉอ เลฉอกใช้ GUI tools kit
เช่น GTK, QT, TCL/TK เป็นต้น
• ทัำงนีำ โปรแกรมทีขพฒ
ั นาในหมวดนีำไม่รวมถงงการพัฒนาโปรแกรมด้วย Java
• ตัวอย่างโปรแกรมทีพข ฒ
ั นา เช่น โปรแกรมบัญชี หรฉอ โปรแกรมเพฉอข ช่วยในงานวิจยั
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี Interface ทีใข ช้งานได้บน X Window
และพัฒนาโดยใช้ Library QT หรฉอ GTK เป็นต้น
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
โอเพนซอร์ส (Open Source) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)
หมวด 32 BEST 2016 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำาแหน่งและรูจ้ ำาข้อความในภาพถ่า่าย
(Text Localization and Recognition Contest)
สำาหรับปนนีำ การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเพฉขอพัฒนามาตรฐานการประมวลผล
ภาษาไทย (Benchmark for Enhancing the Standard of Thai language processing)
หรฉอ BEST ได้เลฉอกหัวข้อการหาตำาแหน่งและรูจ้ ำาข้อความในภาพถ่าย (Text Localization
and Recognition Contest)
ในการแข่งขันปนนีำ ได้เลฉอกหัวข้อการแข่งทีปข ระยุกต์การหาตำาแหน่งและรูจ้ าำ ข้อความ
ในภาพถ่ายเข้าด้วยกัน โดยเป็นการหาผูเ้ ข้าแข่งขันการวิงข มาราธอน จากเลขทีตข ดิ ตัวผูเ้ ข้าแข่งขัน
ซ้งงข ต้องใช้การหาตำาแหน่งข้อความในภาพเพฉอข หาว่าเลขประจำาตัวผูเ้ ข้าแข่งขัน อยูท่ ไีข หน และการรู้
จำาตัวเลขทีปข รากฎบนภาพเพฉอข ให้รวู้ า่ เลขนันำ เลขอะไร
ภาพทีใข ช้ในการแข่งขันครังำ นีเำ ป็นภาพถ่ายของผูเ้ ข้าแข่งขันจริง ในการแข่งวิงข มาราธอน
ซ้งงข ได้รบั การอนุเคราะห์จาก นายตุม้ ชัตเตอร์ รันนิงข จาก http://shutterrunning.com/ โดย
ทางหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยีภาพ (IMG) ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) จะทำาการเลฉอกชุดข้อมูลและทำาผลเฉลย

ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถใช้ทรัพยากรภาษาทีจข ดั เตรียมไว้จากการแข่งขัน BEST ในปนนีำ
หรฉอปนทผีข า่ นมาแล้ว หรฉอจะจัดหามาเอง หรฉอจะพัฒนาขงนำ ใหม่ทงัำ หมดก็ได้ ภายใต้เงฉอข นไขทีวข า่
จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นฉข โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องพิสจู น์การได้มาของข้อมูล
รวมถงงโปรแกรมทีใข ช้พัฒนา อย่างถูกต้อง สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทีข
http//thailang.nectec.or.th/best
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark), การหาข้อความในภาพ (Text Location
Detection), การประมวลผู้ลภาพ (Image Processing), การรส้จำ า ตัว อัก ษร (Character
Recognition), การประมวลผู้ลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
หมวด 33 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำาหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet
of Things)
คฉอโปรแกรมหรฉอระบบทีขพัฒนาขงำนสำาหรับเชฉขอมต่อสฉขอสารระหว่างอุปกรณ์หรฉอ
สิขงของ โดยอุปกรณ์ในทีข นีำอาจเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพ ท์ มฉอ ถฉอ สมาร์ท โฟน
แท็บเล็ต เซ้็นเซ้อร์ หรฉออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝ่ังตัว (Embedded Devices)
เช่น Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU โดยระบบทีขพัฒนาขงำนต้องมีองค์ประกอบของ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝ่ังตัวอย่างน้อย 1 ชิำน และระบบควรแสดงให้เห็นถงง
นวัตกรรมทีขเกิดขงำนจากการสฉขอสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์หรฉอสิขงของอย่างน้อย
2 ชิำน เช่นระหว่างโทรศัพท์มฉอถฉอกับ Arduino หรฉอระหว่างโทรศัพท์มฉอถฉอ Arduino กับ
Raspberry Pi เช่น ระบบควบคุมแสงสว่างภายในบ้าน ระบบควบคุมพลังงานในอาคาร
ระบบดูแลสัตว์เลีำยง ระบบวัดความชฉนำ และรดนำำาต้นไม้อัตโนมัติ ระบบดูแลผู้สูงอายุ ระบบ
เตฉอนภัยพิบัติ ทัำงนีำ การสฉขอสารระหว่างอุปกรณ์หรฉอสิขงของในระบบทีขพัฒนาขงำนต้องไม่
จำากัดเฉพาะการสฉขอสารภายในเครฉอข่ายท้องถิขน (Local Area Network) แต่ต้องสามารถ
สฉขอสารระยะไกลข้ามเครฉอข่ายได้ โดยสามารถเลฉอกใช้โพรโทคอลสฉขอสารบนเครฉอข่ายชนิด
ใดก็ได้ เช่น เครฉอข่าย WiFi เครฉอข่ายโทรศัพท์เคลฉขอนทีข (3G/4G) เครฉอข่ายไร้สายเฉพาะ
กิจ (Wireless Ad-hoc Network เช่น Zigbee หรฉอ 6lowpan) เครฉอข่ายอินเทอร์เน็ต
(IPv4) หรฉอเครฉอข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6)
เนคเทคได้ พัฒนาแพลตฟอร์ม เพฉข ออำ า นวยความสะดวกในการเชฉข อ มต่ อ และ
สฉขอสารระหว่างสรรพสิขง หรฉอ NETPIE ขงำน นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดไลบรารีขของ
NETPIE มาใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรฉออุปกรณ์สมองกลฝ่ังตัว และเขียนโปรแกรมต่อย
อดจากไลบรารีนข ไีำ ด้ ดูรายละเอียดและสมัครใช้งานแพลตฟอร์มได้ทีข http://netpie.io ทัำงนีำ
โปรแกรมในหมวดนีทำ มีข กี ารใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE จะได้รบั การพิจารณาเป็นกรณีพเิ ศษ
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คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things) ระบบสมองกลฝังตัว ระบบบ้านอัจฉริยะ
เมืองอัจฉริยะ NETPIE
หมวด 34 การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence
Application)
โปรแกรมทีขเลียนแบบความชาญฉลาดของมนุษย์ หรฉอ สร้างความฉลาดเทียมให้
กับคอมพิวเตอร์ ซ้งขงได้รวมไปถงงการเลียนแบบกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการการคิด
การกระทำา การให้เหตุผล การปรับตัว หรฉอการอนุมาน และการทำางานของสมอง แม้ว่า
ดังเดิมนัำนเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นีำได้
มาจากการปรับปรุงเพิขมเติมจากศาสตร์อฉขนๆ เช่น ด้านจิตวิทยา ด้านปรัชญา ด้านชีววิทยา
เป็นต้น
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ครอบคลุมหัวข้อย่อยดังต่อไปนีำ คฉอ
1. คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision) เป็นโปรแกรมทีขเกีขยวข้องกับการ
มองเห็น การรู้จำาภาพ และประมวลผลภาพ (Image processing) เป็นต้น
2. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) และ
ภาษาศาสตร์ เ ชิ ง คำ า นวณ (Computational linguistics) เป็ นโปรแกรมในการจั ด การ
ภาษามนุษย์ เช่น การแปลภาษา การวิเคราะห์ประโยค การเข้าใจความหมายข้อความ
การสฉบค้นข้อมูล การย่อความ การแปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษร การแปลงตัวอักษรเป็น
เสียงพูด การถามตอบอัตโนมัติ เป็นต้น
3. การแทนความรู้ (Knowledge representation) เป็นโปรแกรมทีขเกีขยวข้อง
กับวิธีการจัดเก็บความรู้ (Knowledge) ไว้ในเครฉของคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ในรูปแบบทีขกระ
ทัดรัด ประหยัดหน่วยความจำา นำาความรู้ทีขเก็บไว้นีำไปใช้ในการให้เหตุผล และ การเรียนรู้
ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครฉของ การออกแบบการจัดเก็บความรู้ ทัำงความรู้
ทีแข น่นอน (Certain knowledge) ด้วยตรรกศาสตร์ เช่น First order logic หรฉอ Propositional
logic และ ความรู้ทีขมีความไม่แน่นอนมาเกีขยวข้อง (Uncertain knowledge) เช่น ฟัซ้ซ้ีข
ลอจิก (Fuzzy logic) และเครฉอข่ายแบบเบย์ (Bayesian networks)
4. การเรียนรูข้ องเครฉอข ง (Machine learning) เป็นโปรแกรมทีเข กียข วกับกระบวนการ
เรียนรู้ ทำาให้เครฉอข งจักรสามารถเรียนรูส้ งิข ใหม่ๆ ได้คล้ายมนุษย์ เช่น การสังเคราะห์โปรแกรม
หรฉอกฏ (Program and rule synthesis) การคิดให้เหตุผล (Inference หรฉอ Automated
reasoning) เพฉอข ให้เหตุผลในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ อย่างอัตโนมัตจิ ากความรูท้ มีข อี ยูใ่ นเครฉอข ง
การให้เหตุผลด้วยวิธีใดนันำ ขงำนอยู่

5. ระบบผู้เชีขยวชาญ (Expert system) เป็นโปรแกรมทีขเกีขยวกับการจัดเก็บและ
การใช้งานความรู้ความเชีขยวชาญในเรฉของใดเฉพาะอย่าง เช่น การแพทย์หรฉอวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์ของโปรแกรม คฉอ การให้คำาปรงกษาแทนผู้เชีขยวชาญ โดยคอยตอบคำาตอบเกีขยว
กับปัญหาต่าง ๆ
6. วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นโปรแกรมเกีขยวกับการสร้างหุ่นยนต์หรฉอ
สมองกลทีขช่วยงาน มนุษย์ได้
7. ชีวิตประดิษฐ์ (Artificial life) เป็นโปรแกรมเกีขยวกับพฤติกรรมของชีวิตเทียม
ทีขเราออกแบบและสร้างขงำน
8. ปัญ ญาประดิ ษฐ์ แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence) เป็น
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ทีขทำางานบนเครฉของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครฉของ เพฉขอบรรลุงาน
ทีขได้รับมอบหมาย
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
คอมพิ ว เตอร์ วิ ทั ศ น์ (Computer vision) การประมวลผู้ลภาษาธรรมชาติ (Natural
language processing) การแทนความรส้ (Knowledge representation) การเรี ย นรส้
ของเครื่อง (Machine learning) ระบบผู้ส้เชี่ยวชาญ (Expert system) วิทยาการหุ่นยนต์
(Robotics) ชีวิตประดิษฐ์ (Artificial life) ปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย (Distributed
Artificial Intelligence)
หมายเหตุ:
1. โครงการฯ ส่งเสริมให้ผู้พส้ ฒ
ั นาโครงการได้พฒ
ั นาและใช้ซอฟต์แวร์ทมี่ ีลิขสิทธิ์
ถสกต้องตามกฎีหมายในการพัฒนาโปรแกรม ทัง้ นี้ โครงการทีพ่ ฒ
ั นาด้วยซอฟต์แวร์ Open
Source จะได้รบั การพิจารณาเป็นกรณีพเิ ศษ กรณีทพี่ ฒ
ั นาด้วยซอฟต์แวร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิ์ จะต้อง
มีหลักฐานยืนยันว่า มีลขิ สิทธิถ์ กส ต้องตามกฎีหมาย
2. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนการ
พัฒนาโปรแกรมเพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม ทัง้ 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต
สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา พัฒนาขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการดสแลสุขภาพและ
สร้างค่านิยมการสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย โดยการนำาเนือ้ หาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย
สำ า นั ก งานกองทุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ซึ่ง สามารถค้ น หาสื่อ ความรส้ไ ด้ ที่
http://info.thaihealth.or.th/ ได้แก่ โปรแกรมการออกกำาลังกาย การลดปัจจัยเสียงต่างๆ
และการดสแลสุขภาพเบือ้ งต้น เป็นต้น โปรแกรมจะต้องมีความถสกต้องแม่นยำาสสง และเชือ่ ถือได้
สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้งา่ ย มีความคิดสร้างสรรค์
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ตัวอย่างเช่น โปรแกรมหรือเกมส์สง่ เสริมการออกกำาลังกาย โปรแกรมสร้างเสริมสุข
ภาวะทางกายและจิต โปรแกรมส่งเสริมการสร้างความตระหนักเรือ่ งโลกร้อน เกมส์สง่ เสริม
การขับขีป่ ลอดภัยหรือลดอุบตั เิ หตุจราจร โปรแกรมส่งเสริมการเลิกเหล้า/บุหรี่ โปรแกรมหรือ
เกมส์ให้ความรสพ้ ษิ ภัยบุหรี/่ เหล้า เป็นต้น
3. เยาวชนทีส่ นใจต่อยอดผู้ลงานของตนเองจนสามารถใช้งานได้จริง สามารถเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ใช้ในการพัฒนาผู้ลงาน จาก “โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่”
สนับสนุนโดย มสลนิธสิ ยามกัมมาจล โดยผู้ลงานของเยาวชนทีร่ ว่ มโครงการจะได้การ Coaching
แบบมืออาชีพจากหน่วยงานทีค่ ว่ำาหวอดในสายงานทีต่ อ่ ยอดทัง้ ด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมโอกาสในการได้รบั การสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ ติดตามรายละเอียด
และเงือ่ นไขการขอรับทุนเพิม่ เติม ได้จาก เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/nsc/ หรือ
facebook group: “NSC Thailand”
4. บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด สนับสนุนรางวัลพิเศษทัง้ หมด 3 รางวัล
4.1) รางวัล Microsoft Universal Windows Platform (UWP) Bridge for Game
สำาหรับนิสติ นักศึกษา ทีพ่ ฒั นาเกมส์สาำ หรับ Windows 10 Store โดยอาจจะเป็นการทำา Bridge
(https://projectipreviewsignup.windows.com/) มาจาก Android, iOS หรือพัฒ นาเป็น
Native Windows 10 ก็ไ ด้ เงิน รางวัล 50,000 บาท พร้อ ม Windows 10 Tablet (หรือ
Windows 10 Mobile) 1 เครือ่ ง
4.2) รางวั ล Microsoft Azure Open Cloud Junior สำ า หรั บ นั ก เรี ย น Web
Development เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม Windows 10 Tablet (หรือ Windows 10
Mobile) 1 เครือ่ ง
4.3) รางวัล IoT Windows 10 Special Award สำาหรับหัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพือ่
การประยุกต์ใช้งานสำาหรับสือ่ สารระหว่างสรรพสิง่ (Internet of Things) เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อม Windows 10 Tablet (หรือ Windows 10 Mobile) 1 เครือ่ ง
ทัง้ นี้ ผู้สไ้ ด้รบั รางวัลพิเศษ ยังได้รบั BizSpark package สำาหรับทำาธุรกิจเป็นเวลา 3 ปี
5. ผู้สพ้ ฒ
ั นาในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยทุก
ประเภท สามารถนำา Application Program Interface (API) ของเนคเทค เช่น ซอฟต์แวร์
สำาหรับแปลภาษา ซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียง (Text to Speech) ซอฟต์แวร์สบื ค้นข้อมสล
(Search Engine) ซอฟต์แวร์รส้จำาตัวอักษรภาษาไทยด้วยแสง (Thai OCR) พจนานุกรม
Lexitron ระบบบาร์โ ค้ด เป็น ต้น มาใช้ หรือ เรีย กใช้บริการ API ที่ป รากฎีบนเว็บไซต์
www.apidd.com เป็นส่วนหนึง่ ส่วนใดในการพัฒนางานของตนได้

6. การรับสมัคร ผู้สพ้ ฒ
ั นาจะต้องสมัครและกรอกข้อมสลผู้่านทางเว็บไซต์ของโครงการ
http://www.nectec.or.th/nsc/ , http://www.nscthailand.net หรือ
http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2558
14 ธันวาคม 2558

• ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
ทีขผ่านการพิจารณา
• ระยะเวลาพัฒนาซ้อฟต์แวร์
พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
• ทำาสัญญาและพิธีมอบทุน
ธันวาคม 2558
• กำาหนดส่งมอบผลงาน
15 กุมภาพันธ์ 2559
• ประกาศผลโครงการทีขผ่านการพิจารณาและ
29 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการทีขผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
• การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
มีนาคม 2559
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เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทมี ผูพ้ ฒั นา จำานวน 80% และ
อาจารย์ทปีข รงกษา 20%
สถาบันการศงกษาทีไข ด้รบั รางวัลทีข 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รบั โล่รางวัล
เกียรติยศจากเนคเทค

คัดเลฉอกผลงานจากข้อเสนอโครงการทีขส่งเข้ามา โดยกำาหนดประเด็นพิจารณาไว้
5 ด้าน เพฉขอเป็นแนวทางให้คณะกรรมการใช้สำาหรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดย
แต่ละกลุ่ม เกณฑ์และนำำาหนักของการให้คะแนนต่างกันตามตารางทีขกำาหนด เพฉขอความ
เหมาะสมในการตัดสินในแต่ละประเภท โดยการพิจารณาข้อเสนอโครงการจะพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ดังนีำ
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบและ
หัวข้อครบถ้วน สามารถสฉขอสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรฉอ
ตัวอย่างประกอบทำาให้สฉขอได้ชัดเจน
2. ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคทีขใช้มีความซ้ับซ้้อน หรฉอ ขัำนสูง
เทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรฉอการวิจัย หรฉอใช้เทคนิค
ทีขไม่ซ้ับซ้้อนมาก แต่ถ่ายทอดได้น่าสนใจ โครงการทีขพัฒนาด้วยซ้อฟต์แวร์โอเพนซ้อร์ส
(Open Source) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ

ความยากง่ายในการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์

ประโยชน์ใช้งาน

ความน่าจะพัฒนาได้เสร็จ

3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อทีขน่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนา
หรฉอ คิดค้นมาก่อน หรฉอ มีผู้พัฒนามาแล้ว แต่นำาเสนอหรฉอพัฒนาในแนวทางทีขแตกต่าง
ออกไป
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน สามารถนำาไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้าง สามารถนำาไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนำาไปพัฒนาต่อยอดได้
5. ด้านความน่าจะพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกำาหนด ขอบเขตงานสามารถ
พัฒนาได้เสร็จภายในระยะเวลาทีขกำา หนด 3 เดฉอน สำาหรับงานใหม่ หรฉองานทีขพัฒนา
ต่อ ยอดจากงานเดิมก็ตาม

รวม

โปรแกรมเพฉขอความบันเทิง (นักศงกษา)

20

20

25

20

15

100

โปรแกรมเพฉขอส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศงกษา)

20

15

25

25

15

100

โปรแกรมเพฉขอช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นักศงกษา)

20

20

15

30

15

100

โปรแกรมเพฉของานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศงกษา)

20

25

25

20

10

100

Mobile Application (นักศงกษา)

20

20

25

25

10

100

โปรแกรมเพฉขอความบันเทิง (นักเรียน)

20

20

25

25

10

100

โปรแกรมเพฉขอส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน)

20

15

25

25

15

100

โปรแกรมเพฉขอการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน)

20

20

20

25

15

100

โปรแกรมเพฉขอการประยุกต์ใช้งานสำาหรับลินุกซ้์

20

25

15

25

15

100

Internet of Things

20

20

25

25

10

100

ประเภท

หมายเหตุ: เนคเทค พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุน
สนับสนุนโครงการในแต่ละประเภทโดยพิจารณาจากการจัดลำาดับคะแนนที่ได้สสงสุดลงมา
ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
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รอบกนรส่งผลงนน
เนคเทค พิจารณาจากผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ทผีข พู้ ฒ
ั นาจัดส่งและตรวจ
สอบความครบถ้วนของผลงานทีผข พู้ ฒ
ั นาส่งมอบ โดยพิจารณาจาก
1. ในการนำาเสนอผลงานและสาธิตซ้อฟต์แวร์ทพีข ฒ
ั นาขงนำ ผูพ้ ฒ
ั นาต้องมานำาเสนอ
ผลงานด้วยตนเอง
2. สิงข ทีตข อ้ งส่งมอบครบตามทีเข นคเทคกำาหนด คฉอ รายงานฉบับสมบูรณ์ คูม่ อฉ การติดตังำ
และคูม่ อฉ การใช้งาน จำานวน 1 ชุด และ CD-ROM จำานวน 1 ชุด บรรจุขอ้ มูลดังนีำ ซ้อร์สโค้ด
ชุดโปรแกรมสำาหรับติดตังำ (Setup Program) Software Libraries และ/หรฉอ Tools ไฟล์
เอกสารรายงาน และข้อตกลงในการใช้ซ้อฟต์แวร์ (Disclaimer) คะแนนส่วนนีกำำ าหนดไว้ไม่เกิน 25%
3. ผลการทดลองใช้งานจริง เนคเทคจะมีคณะทำางานตรวจสอบผลงาน โดยทดลอง
ติดตังำ และทดลองใช้งานจริงตามคูม่ อฉ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละผลงาน รวมทังำ ข้อเสนอ
แนะผลงานจะถูกให้คะแนนโดยคณะผูต้ รวจ กำาหนดไว้ไม่เกิน 75% ของคะแนนรวม

กนรกำนหนดคะแนนของแต่ละประเดนน

ประเภท

รายงาน และการติดตัง้ โปรแกรม

Look & Feel

Technique

Creativity

Economic & Social Impact

การนำาเสนอผลงาน

เนคเทคได้กำาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานร่วมกัน ดังนีำ

รวม

โปรแกรมเพฉขอความบันเทิง (นักศงกษา)

25

20

15

20

15

5

100

โปรแกรมเพฉขอส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศงกษา)

25

20

10

20

20

5

100

โปรแกรมเพฉขอช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นักศงกษา)

25

15

15

15

25

5

100

โปรแกรมเพฉของานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นักศงกษา)

25

15

20

20

15

5

100

Mobile Application (นักศงกษา)

25

15

15

20

20

5

100

โปรแกรมเพฉขอความบันเทิง (นักเรียน)

25

20

15

20

15

5

100

โปรแกรมเพฉขอส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน)

25

20

10

20

20

5

100

โปรแกรมเพฉขอการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน)

25

15

15

20

20

5

100

โปรแกรมเพฉขอการประยุกต์ใช้งานสำาหรับลินุกซ้์

25

15

20

15

20

5

100

Internet of Things

25

15

15

20

20

5

100

หมายเหตุ : ผู้ลงานที่ ผู้่ า นการตรวจรั บ จะถส ก จั ด ลำ า ดั บ คะแนน (Ranking) เพื่ อ การ
พิจารณาจำานวนโครงการที่เหมาะสมสำาหรับการเข้าสส่รอบการประกวดชิงชนะเลิศต่อไป
ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และ
โครงการที่ผู้่านเข้าสส่รอบชิงชนะเลิศ ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และจัดทำา
สัญญาเรียบร้อยแล้ว
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เนคเทคได้กาำ หนดหลักเกณฑ์ ประเด็นการให้คะแนน การรวมคะแนน และวิธกี าร
ในการตัดสินให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถกำาหนดเป็นเกณฑ์รว่ มกันก่อนการพิจารณา
ตัดสิน หากผลคะแนนไม่สามารถตัดสินได้ การชีขำ าดให้สทิ ธิเ์ ป็นของคณะกรรมการ
กนรให้คะแนน
การให้คะแนนสำาหรับโครงการในแต่ละประเภททีขผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนัำน
พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ทัำงสิำน 5 ประเด็นหลัก กล่าวคฉอ
• Look and Feel เช่น
- ความสวยงาม ความน่าสนใจของโปรแกรม
- การใช้งานง่ายและสะดวก
- ความถูกต้อง ครบถ้วนในเนฉอำ หาทีขนำาเสนอ
• Technique เช่น
- ความยากง่ายของโปรแกรม (Programming Technique)
- คุณค่าในเชิงงานพัฒนา หรฉอการวิจัย
- ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี
- ความถูกต้องและประสิทธิภาพของโปรแกรม
- การพัฒนาด้วยซ้อฟต์แวร์โอเพนซ้อร์ส (Open Source)
• Creativity
- ความคิดสร้างสรรค์
• Economic & Social Impact เช่น
- ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ
- ประโยชน์และคุณค่าทางสังคม
- ศักยภาพในการนำาไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรฉอ พัฒนาต่อยอด
• Presentation เช่น
- การแสดงผลงาน (โปสเตอร์, บูธ) และการนำาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
- ความสุภาพและการแต่งตัว
- เอกสารเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น
การคิดคะแนนรวม : คะแนนรวมทังำ สินำ ของทุกๆ ประเด็นหลัก เท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

กนรกำนหนดคะแนนของแต่ละประเดนน

Look & Feel

Technique

Creativity

Economic & Social Impact

Presentation

เนคเทคได้กำาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานร่วมกัน ดังนีำ

รวม

โปรแกรมเพฉขอความบันเทิง (นักศงกษา)

25

20

25

20

10

100

โปรแกรมเพฉขอส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศงกษา)

25

15

25

25

10

100

โปรแกรมเพฉขอช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นักศงกษา)

20

20

20

30

10

100

โปรแกรมเพฉของานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศงกษา)

20

25

25

20

10

100

Mobile Application (นักศงกษา)

20

20

25

25

10

100

โปรแกรมเพฉขอความบันเทิง (นักเรียน)

25

20

25

20

10

100

โปรแกรมเพฉขอส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน)

25

15

25

25

10

100

โปรแกรมเพฉขอการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน)

20

20

25

25

10

100

โปรแกรมเพฉขอการประยุกต์ใช้งานสำาหรับลินุกซ้์

20

25

20

25

10

100

Internet of Things

20

20

25

25

10

100

ประเภท

หลักเกณฑ์ในกนรตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
สำาหรับโครงการทีขจะได้รับรางวัลต่างๆ ของการแข่งขันในแต่ละประเภทนัำน ควร
จะสอดคล้องกับเกณฑ์ต่างๆ ในเบฉำองต้น ดังต่อไปนีำ
รางวัลที่ 1 ต้องได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลีขย มากกว่าหรฉอเท่ากับ
80 คะแนน 1 รางวัล
รางวัลอฉขนๆ จะทำาการพิจารณาจากคะแนนทีขได้ตามลำาดับ โดยสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนีำ
รางวัลที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเฉลีขย มากกว่าหรฉอเท่ากับ 75 คะแนน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ต้องได้รับคะแนนเฉลีขย มากกว่าหรฉอเท่ากับ 70 คะแนน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
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หมสยเหตุ:
1. ในกรณีที่โครงการที่ได้รับคะแนนสสงสุด มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 80 คะแนน
จะถือว่า ไม่มีรางวัลที่ 1 สำาหรับโครงการในประเภทนั้นๆ
2. ในการตัดสิน กรณีทมี่ ปี ญ
ั หา จะถือคำาตัดสินของคณะกรรมการเป็นการชีข้ าด

และเอกชนโดยไม่จาำ กัดชันำ ปน
• มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศงกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสติ นักศงกษา
ทีกข าำ ลังศงกษาอยูใ่ นสถาบันนันำ ๆ จริง
• มีความสามารถในการพัฒนาซ้อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพฉอข ประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ในลักษณะทีมข คี วามคิดริเริมข เป็นของตนเอง
• เฉพาะประเภท BEST 2016 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำาแหน่งและรูจ้ ำาข้อความ
ในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) เปิดกว้างสำาหรับ
บุคคลทัวข ไป

•
•
•
•
•

1 ประเภท โครงการ
หนงงข มีทมี พัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ทปีข รงกษาลงนามรับรอง
ระยะเวลาในการดำาเนินโครงการประมาณ 3 เดฉอน ผูเ้ สนอโครงการทีไข ด้รับทุน
สนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานตามเวลาทีรข ะบุ
ทุกโครงการต้องดำาเนินการจัดทำาข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ทีกข าำ หนด (ประมาณเดฉอนธันวาคม)
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผลงานทีเข กิดขงนำ เป็นของผูพ้ ฒ
ั นา ทังำ นีำ เนคเทคสามารถ
นำาผลงานไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน หรฉอโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพฉอข การศงกษา วิจยั
ติชม วิจารณ์ หรฉอแนะนำาผลงานได้
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกียข วกับการพัฒนาโครงการ ผูพ้ ฒ
ั นา
จะต้องระบุขอ้ ความหรฉอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รบั ทุนสนับสนุนจากเนคเทค
หากผูร้ บั ทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามทีเข สนอ จะต้องมีหนังสฉอเป็นลายลักษณ์

•
•

•
•

อักษรเพฉอข ขอยกเลิกและส่งคฉนเงินทุนให้แก่เนคเทค
ผลงานทีผข า่ นการตรวจรับจะได้รับคัดเลฉอกตามเกณฑ์ทกีข ำาหนด โดยจะคัดเลฉอก
ผลงานทียข อดเยียข มเข้าสูก่ ารแข่งขันรอบสุดท้าย เพฉอข ชิงชนะเลิศและรับเงินรางวัล
แต่ละประเภท โดยมีคณะกรรมการผูเ้ ชียข วชาญเป็นผูต้ ดั สิน
ผูพ้ ฒ
ั นาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทีทข างเนคเทค หรฉอ ศูนย์ประสานงาน ประกาศ
เป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซ้ต์ อีเมล์ หรฉอ จดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมฉอในการ
แจ้งปรับปรุงข้อมูลของผูพ้ ฒ
ั นา หากมีการเปลียข นแปลงจากข้อเสนอโครงการแก่
เนคเทค และศูนย์ประสานงาน เป็นลายลักษณ์อกั ษรทุกครังำ เพฉอข ผลประโยชน์ของ
ผูพ้ ฒ
ั นาเอง
การรับเงินทุนสนับสนุน สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทังำ 2 งวด และเงิน
สนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้จากศูนย์ประสานงานโครงการทีสข งั กัด
การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ทีข เนคเทค
เท่านันำ

GENA” (GeniusAided System for NSC) เพฉข อ รั บ รหั ส โครงการ และอั พ โหลดข้ อ เสนอโครงการทีข
http://www.nectec.or.th/nsc/, http://www.nscthailand.net หรฉอ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA
2. ส่งข้อเสนอโครงการจำานวน 1 ชุด โดยต้องระบุรหัสโครงการ พร้อมลายเซ้็น
และสำาเนาบัตรประจำาตัวครบถ้วน ได้ทีข ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาค
ทีขสังกัดด้วยตนเอง หรฉอทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาทีข ทางโครงการ NSC กำาหนด

• ชฉขอโครงการ ทัำงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• ทีมพัฒนาโครงการ ระบุหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมพัฒนา
• อาจารย์ทีขปรงกษาโครงการ และข้อความรับรองจากอาจารย์
• หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผูอ้ าำ นวยการ/อาจารย์ใหญ่
หรฉอเทียบเท่า/หัวหน้าหมวด) และข้อความรับรองจากหัวหน้าสถาบัน
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2. สาระสำาคัญของโครงการ คำาสำาคัญ (Key Words)
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
5. ปัญหาหรฉอประโยชน์ทีขเป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม
6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
7. รายละเอียดของการพัฒนา
7.1 เนฉอำ เรฉอข งย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำาลอง หรฉอ ทฤษฎีทเีข กียข วข้อง
ตัวอย่างโปรแกรม หรฉอ ผลงานทีสข อฉข ให้เห็นผลงานทีจข ะพัฒนาขงนำ
7.2 เทคนิคหรฉอเทคโนโลยีทใีข ช้ เช่น เทคโนโลยีดา้ นปัญญาประดิษฐ์ Algorithms
ทีใข ช้โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผูพ้ ัฒนาต้องให้รายละเอียดทีเข กีขยวข้อง
ประกอบด้วย
7.3 เครฉของมฉอทีขใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาทีขใช้เขียน Tools อฉขนๆ ทีขใช้ช่วยใน
การพัฒนาโปรแกรม และอฉขนๆ
7.4 รายละเอียดโปรแกรมทีขจะพัฒนา (Software Specification) ได้แก่
• Input/Output Specification
• Functional Specification
• โครงสร้างของซ้อฟต์แวร์ (Design)
• อฉขนๆ
7.5 ขอบเขตและข้อจำากัดของโปรแกรมทีขพัฒนา
8. บรรณานุกรม (Bibliography) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 3 แห่ง เช่น จากหนังสฉอ
บทความ วารสารทางวิชาการ หรฉอ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
9. ประวัติและผลงานวิจัยดีเด่นของผู้พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. สำาเนาบัตรประจำาตัวของผู้พัฒนาและอาจารย์ทีข ปรงกษา พร้อมลงลายมฉอ ชฉขอ
สำาเนาถูกต้อง กรณีทีขผู้พัฒนาไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำาเนาทะเบียนบ้าน หรฉอ หนังสฉอ
รับรองจากสถาบันการศงกษา

แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการ

รหัสโครงการ ...........
ข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ชฉขอโครงการ
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
ประเภทโปรแกรมทีขเสนอ โปรแกรม................................................……………..................................................................
ทีมพัฒนา
หัวหน้าโครงการ
1. ชฉอข -นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
วัน/เดฉอน/ปนเกิด..............ระดับการศงกษา................สถานศงกษา........................................
ทีขอยู่ตามทะเบียนบ้าน..............................................................……..................................…
สถานทีขติดต่อ.................................................................…..................................................
โทรศัพท์..................มฉอถฉอ................โทรสาร....................e-mail......................................
ลงชฉขอ.....................................................
ผู้ร่วมโครงการ
1. ชฉอข -นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
วัน/เดฉอน/ปนเกิด..............ระดับการศงกษา................สถานศงกษา........................................
ทีขอยู่ตามทะเบียนบ้าน..............................................................……..................................…
สถานทีขติดต่อ.................................................................…..................................................
โทรศัพท์..................มฉอถฉอ................โทรสาร....................e-mail......................................
ลงชฉขอ.....................................................
ผู้ร่วมโครงการ
1. ชฉอข -นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)............................................................................
วัน/เดฉอน/ปนเกิด..............ระดับการศงกษา................สถานศงกษา........................................
ทีขอยู่ตามทะเบียนบ้าน..............................................................……..................................…
สถานทีขติดต่อ.................................................................…..................................................
โทรศัพท์..................มฉอถฉอ................โทรสาร....................e-mail......................................
ลงชฉขอ.....................................................
อาจารย์ทีขปรงกษาโครงการ
ชฉอข -นามสกุล(นาย/นาง/น.ส.)......................................……..............................................….
สังกัด/สถาบัน.............................................................….....................................................
สถานทีขติดต่อ.....................................................….......................................…....................
โทรศัพท์..................มฉอถฉอ.................โทรสาร....................e-mail.....................................
คำารับรอง “โครงการนีำเป็นความคิดริเริขมของนักพัฒนาโครงการและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อฉขนผู้ใด ข้าพเจ้าขอรับ
รองว่าจะให้คำาแนะนำาและ สนับสนุนให้นัก พัฒนาในความดูแลของข้าพเจ้าดำาเนินการศงกษา/วิจัย/พัฒนาตามหัวข้อทีข
เสนอและจะทำาหน้าทีขประเมินผลงานดังกล่าวให้กบั โครงการฯ ด้วย”
ลงชฉขอ.....................................................
หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำานวยการ/อาจารย์ใหญ่/หัวหน้าหมวด)
ชฉอข -นามสกุล(นาย/นาง/น.ส.)......................................……..............................................….
สังกัด/สถาบัน.............................................................….....................................................
สถานทีขติดต่อ.....................................................….......................................…....................
โทรศัพท์..................มฉอถฉอ.................โทรสาร....................e-mail.....................................
คำารับรอง “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้พัฒนามีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนตามเงฉขอนไขทีขโครงการฯกำาหนดและอนุญาตให้ดำาเนิน
การศงกษา/วิจัย/พัฒนาตามหัวข้อทีขได้เสนอ มานีำในสถาบันได้ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าพเจ้า”
ลงชฉขอ.....................................................
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1. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ GENA โดยเลฉอก “ลงทะเบียนใหม่” เพฉอข กรอกข้อมูล
การสมัครเข้าแข่งขันทีข http://www.nectec.or.th/nsc/ , http://www.nscthailand.net หรฉอ
http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA โดยต้ อ งกรอกข้ อ มู ล Email address ทีขอ ยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อทีขมีอยู่จริง เพฉขอให้ระบบส่งข้อมูลเพฉขอยฉนยันการลงทะเบียน
2. ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังหัวหน้าโครงการ เพฉอข แจ้งให้หวั หน้าโครงการยฉนยันการลง
ทะเบียน ทังำ นีำ หากไม่ยนฉ ยันการลงทะเบียน (Confirmation) ถฉอว่าการลงทะเบียนยังไม่เสร็จสินำ
และข้อมูลในการลงทะเบียนนันำ จะถูกลบทิงำ ภายใน 48 ชัวข โมง
3. หลังจากยฉนยันการลงทะเบียนแล้ว จะได้รบั 1) รหัสโครงการ และ 2) รหัสผ่าน
เพฉอข ใช้เข้าระบบออนไลน์ GENA
4. เข้าสูร่ ะบบโดยใช้ รหัสโครงการ และรหัสผ่านทีไข ด้รับ เพฉอข อัพโหลดข้อเสนอ
โครงการทังำ 2 รูปแบบ คฉอ ไฟล์ PDF และ ไฟล์ plain text (text file) ตามขันำ ตอนในระบบ
5. พิมพ์แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการจากในระบบ และลงนามให้ครบถ้วน
เพฉอข ประกอบเป็นหน้าปกข้อเสนอโครงการ โดยจัดหน้ากระดาษในการพิมพ์ภายใน 1 หน้า
กระดาษ A4
6. แนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนพร้อมลงนามให้ครบถ้วน ภายในเล่ม
ข้อเสนอโครงการ
7. ส่งข้อเสนอโครงการ (ต้นฉบับ) จำานวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์ หรฉอส่งด้วยตนเองไป
ยังศูนย์ประสานงานภูมภิ าคทีทข า่ นสังกัด
8. เสร็จสินำ ขันำ ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
หมสยเหตุ:
1. ควรเตรียมข้อมสลส่วนตัว สำาเนาบัตร ทีอ่ ยส่ อีเมล์ ของทีมผู้สพ้ ฒ
ั นาและอาจารย์
ทีป่ รึกษา และผู้สบ้ ริหารสถาบันการศึกษา หรือตัวแทน ให้พร้อมก่อนทำาการลงทะเบียน
2. การอัพโหลดข้อเสนอโครงการ ต้องทำาการอัพโหลด 2 รสปแบบ คือ ไฟล์ PDF
(ใช้การแปลงไฟล์จากโปรแกรม ห้ามใช้วธิ กี ารสแกน) และไฟล์ plain text (text file)
3. โปรดระวังการอัพโหลดซ้าำ เพราะระบบจะบันทึกข้อมสลเฉพาะไฟล์ลา่ สุดเท่านัน้
4. โปรดตรวจสอบรายชือ่ จังหวัดของแต่ละศสนย์ภมส ภิ าคจากคสม่ อื การแข่งขัน หรือ
จากการลงทะเบียนในระบบ

เสร็จในระยะเวลาทีขกำาหนด นับตัำงแต่วันทีขได้รับอนุมัติ และต้องส่งผลงานด้วยตนเองหรฉอ
ทางไปรษณีย์ได้ทีขศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคทีข สังกัด โดยมีร าย
ละเอียดดังนีำ
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำานวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนฉำอหาดังนีำ
• การเขี ย นรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ คู่ มฉ อ การติ ด ตัำ ง และคู่ มฉ อ การใช้ ง าน ให้ ใ ช้
โปรแกรม LibreOffice Writer หรฉอ Microsoft Word ภาษาไทย 2003 (เป็น
อย่างตขำา) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH SarabunNew ตัวอักษรขนาด 16 กำาหนด
ขอบด้านซ้้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิำว พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษ
ขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง
• หน้าปก (Cover) ตามแบบทีขกำาหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) ระบุข้อความการได้รับทุนอุดหนุน
โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัำงทีข 18
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมระบุชฉขอโครงการทีขได้รับทุนไว้ด้วย
• เนฉำอหาของรายงาน ประกอบด้วย
1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) คำาสำาคัญ (Key Words)
2. บทนำา (แนวคิด ความสำาคัญ และความเป็นมาของโครงการ)
3. สารบัญ
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. รายละเอียดของการพัฒนา
5.1 เนฉำอเรฉของย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำาลอง หรฉอ ทฤษฎี
ทีขเกีขยวข้อง ตัวอย่างโปรแกรม หรฉอ ผลงานทีขสฉขอให้เห็นผลงานทีขพัฒนาขงนำ
5.2 ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรฉอเทคโนโลยีทีขใช้ เช่น เทคโนโลยีด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ Algorithms ทีขใช้ โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผู้พัฒนา
ต้องให้รายละเอียดทีขเกีขยวข้องประกอบด้วย
5.3 เครฉของมฉอทีขใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาทีขใช้เขียน Tools อฉขนๆ ทีขใช้
ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และอฉขนๆ
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5.4 รายละเอียดโปรแกรมทีขได้พัฒนาในเชิงเทคนิค (Software
Specification) ได้แก่
• Input/Output Specification
• Functional Specification
• โครงสร้างของซ้อฟต์แวร์ (Design)
• อฉขนๆ
• ผู้พัฒนาต้องชีำแจงส่วนสำาคัญทีขทีมงาน/ผู้พัฒนาได้พัฒนาขงำนเอง
รวมทัำงต้องระบุแหล่งทีขมาของโปรแกรม หรฉอ Source Code อฉขน
ทีขมาประกอบในโปรแกรมไว้ด้วย โดยมิต้องจัดพิมพ์ Source Code
แนบมา
5.5 ขอบเขตและข้อจำากัดของโปรแกรมทีขพัฒนา
5.6 คุณลักษณะของอุปกรณ์ทีขใช้กับโปรแกรม (ถ้ามี)
6. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
7. ผลของการทดสอบโปรแกรม
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอฉขนๆ ในขัำนต่อไป
10. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
11. เอกสารอ้างอิง (Reference)
12. สถานทีตข ดิ ต่อของผูพ้ ฒั นาและอาจารย์ทปีข รงกษา โทรศัพท์ มฉอถฉอ โทรสาร E-mail
13. ภาคผนวก (Appendix)
▪ คู่มฉอการติดตัำงอย่างละเอียด
▪ คู่มฉอการใช้งานอย่างละเอียด

2. CD-ROM จำานวน 1 ชุด พร้อมกล่องใส่ CD บรรจุขอ้ มูลและจัดหมวดหมู่ (Directory)
เป็น 4 หมวด ดังนีำ
◦ Source Code : ซ้อร์สโค้ด
◦ Setup Program : ชุดโปรแกรมสำาหรับติดตังำ ทีขสมบูรณ์และใช้งานได้
◦ Tools : ระบุ Software Libraries และ/หรฉอ Tools อฉขนๆ ทีขนำามาใช้เป็น
ส่วนประกอบสำาคัญในการพัฒนาและติดตังำ
◦ Document : ไฟล์เอกสารรายงาน จัดทำาใน 2 รูปแบบ คฉอ 1. Pdf และ
2. LibreOffice Writer หรฉอ Microsoft Word ประกอบด้วย

ไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
ไฟล์คู่มฉอการติดตัำง
ไฟล์คู่มฉอการใช้งาน
ข้อตกลงในการใช้ซ้อฟต์แวร์ (Disclaimer)
รูปภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรม (Screen captured) ขนาด
1024x768 พิกเซ้ล อย่างน้อย 4 ภาพ
▪ ไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ หรฉอ แผ่นพับ สำาหรับการเผยแพร่ (ถ้ามี)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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หน้นปกรนยงนนฉบับสมบูรณ์
รหัสโครงการ...............
(ชฉขอโครงการ)
(ประเภทโครงการ)

รายงานฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัำงทีข 18
ประจำาปนงบประมาณ 2558

โดย
(ชฉขอผู้พัฒนา ..............................................)
(ชฉขออาจารย์ทีขปรงกษาโครงการ ..............................................)
(สถาบันการศงกษา .......................................)

(Disclaimer)
ในการส่งผลงานตามข้อกำาหนดของการรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัำงทีข 18 สำาหรับประเภทนักเรียน
นิสิต นักศงกษานัำน เนคเทคกำาหนดให้ทุกโครงการทีขส่งผลงานจะต้องปรากฎข้อความข้อ
ตกลงในการใช้ซ้อฟต์แวร์ (ภาษาไทยหรฉอภาษาอังกฤษ) ในผลงานดังกล่าว ซ้งขงผู้พัฒนา
สามารถจะใส่ไว้ทีข Readme.txt หน้าแรกของการติดตัำงหน้าแรกของการเรียกโปรแกรม
ขงำนใช้งานหรฉอส่วนใดส่วนหนงขงของโปรแกรม ได้แก่ help เมนู เป็นต้น
ข้อตกลงในกนรใช้ซอฟต์แวร์
ซ้อฟต์แวร์นีำเป็นผลงานทีขพัฒนาขงำนโดย....(ชฉขอผู้พัฒนา)....จาก....(ชฉขอสถาบัน)....
ภายใต้การดูแลของ....(ชฉขออาจารย์ทีขปรงกษา)....ภายใต้โครงการ....(ชฉขอโครงการ).... ซ้งขง
สนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์
เพฉขอส่งเสริมให้นักเรียนและนักศงกษา ได้เรียนรู้และฝ่ึกทักษะในการพัฒนาซ้อฟต์แวร์
ลิ ข สิท ธิ์ข องซ้อฟต์แ วร์ นีำจง ง เป็ นของผู้ พัฒนา ซ้งขง ผู้พั ฒนาได้ อนุญ าตให้ศู นย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เผยแพร่ซ้อฟต์แวร์นีำตาม “ต้นฉบับ” โดยไม่มี
การแก้ ไ ขดั ด แปลงใดๆ ทัำ ง สิำ น ให้ แ ก่ บุ ค คลทัข ว ไปได้ ใ ช้ เ พฉข อ ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลหรฉ อ
ประโยชน์ทางการศงกษาทีขไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้
ซ้อฟต์แวร์ ดังนัำน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จงงไม่มีหน้าทีข
ในการดูแล บำารุงรักษา จัดการอบรมการใช้งาน หรฉอพัฒนาประสิทธิภาพซ้อฟต์แวร์ รวม
ทัำงไม่รับรองความถูกต้องหรฉอประสิทธิภาพการทำางานของ ซ้อฟต์แวร์ ตลอดจนไม่รับ
ประกันความเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการใช้ซ้อฟต์แวร์นทีำ ัำงสิำน
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License Agreement
This software is a work developed by …(Developer’s name)… from
…(School’s name)… under the provision of …(Advisor’s name)…. under …
(Project’s name)… , which has been supported by the National Electronics
and Computer Technology Center (NECTEC), in order to encourage pupils
and students to learn and practice their skills in developing software.
Therefore, the intellectual property of this software shall belong to the
developer and the developer gives NECTEC a permission to distribute this
software as an “as is ” and non-modified software for a temporary and
non-exclusive use without remuneration to anyone for his or her own
purpose or academic purpose, which are not commercial purposes. In this
connection, NECTEC shall not be responsible to the user for taking care,
maintaining, training or developing the efficiency of this software.
Moreover, NECTEC shall not be liable for any error, software efficiency and
damages in connection with or arising out of the use of the software.”

ภนคเหนือ
ดร.กานต์ ปทานุคม และ ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมฉอง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2023, 0 5394 2021 ต่อ 0 โทรสาร 0 5394 2072
e-mail: karn@eng.cmu.ac.th, anya@eng.cmu.ac.th,
northernNSC@gmail.com
http://www.cpe.eng.cmu.ac.th

ภนคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ชันำ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมฉอง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0 4320 2426 โทรสาร 0 4320 2292
e-mail: nsc@esswpark.org
http://www.esswpark.org

ภนคใต้
ผศ.มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ และ อาจารย์สธุ น แซ้่วอ่ ง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0 7428 7358, 0 7428 7075 โทรสาร 0 7428 7076
e-mail: mallika@coe.psu.ac.th, suthon@coe.psu.ac.th
http://www.coe.psu.ac.th
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ภนคตะวันออก
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร, อาจารย์ภสู ติ กุลเกษม
และอาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมฉอง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3810 3060 โทรสาร 0 3839 3245
e-mail: krisana@infomatics.buu.ac.th, pusit@ infomatics.buu.ac.th
benchaporn@ infomatics.buu.ac.th
http://www. infomatics.buu.ac.th

ภนคกลนง
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมันข คง และ รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
และดร.ศศิพร อุษณวศิน
ศูนย์ประสานงานภูมภิ าคภาคกลาง (โครงการ NSC)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสฉอข สาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมฉอง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2501 3505-20 ต่อ 5037, 5039
โทรสาร 0 2501 3524
e-mail: siitnsc@gmail.com
http://www.nscthailand.net, http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

ภนคตะวันตก
อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์, ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
และดร.สุนยี ์ พงษ์พนิ จิ ภิญโญ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 2923 โทรสาร 0 3427 2923
e-mail : oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com
http://www.cp.su.ac.th

ดำนเนินกนรโดย

โครงการ NSC 2016
ฝ่าายบริหารและสนับสนุนงานวิจยั
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนงงข อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2345, 2326 - 2328 โทรสาร 0 2564 6875
e-mail: fics@nnet.nectec.or.th
http://www.nectec.or.th/nsc/
NSC Thailand
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