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คำนนำน
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํ า วั น ของมนุ ษ ย์ แ ละ
เกีงยวข้องกับการศ่กษาและการทํางานในทุกวงการ ปัจจัยสําคัญทีงทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นผลจากความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ เนององจากเป็น
ส่วนสําคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สองอสารโทรคมนาคม รวมถ่งสิงงทีงใช้คอมพิวเตอร์
หรอออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการทํางาน ซอฟต์แวร์จ่งเปรียบเสมออนสมองทีงมนุษย์
สร้างข่้นมาเพองอควบคุมและสังงงานให้เป็นไปตามทีงต้องการได้
การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนทีสง ูง เนององจากเป็นเทคโนโลยีทีงใช้กําลัง
สมองของมนุษย์เป็นฐานสําคัญในการพัฒนาสร้างสรรค์ ซ่งงประเทศไทยมีแนวโน้มและศักยภาพ
เพียงพอทีจง ะส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผพู้ ฒ
ั นาใช้เป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ ตลอดจน
เพิงมปริมาณและคุณภาพเป็นอุตสาหกรรมทีงสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่า
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศกําลังอยู่ในสภาวะเริงมต้นและก้าวไปข้างหน้า บุคลากรทีงเป็น
พอน้ ฐานสําคัญยังมีไม่เพียงพอทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ่งจําเป็นอย่างยิงงทีงจะต้องเร่งส่งเสริม
และกระตุ้นให้เพิงมจํานวนของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มากยิงงข่้นทั้งด้านคุณภาพและความสามารถ
ของผูพ้ ัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถ่งความ
สําคัญของอุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตลอดจนปัญหาทีงเกิดข่้น จ่งมีนโยบายชัดเจนทีงจะพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายในประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมเปาาหมาย โดยดําเนินการทั้งการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ทีงสามารถนํา
ไปสู่เปาาหมายของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ยิงงข่้น
โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย เป็นโครงการทีเง นคเทค
ดําเนินการเพออง เป็นเวทีสําหรับนักเรียน นิสติ นักศ่กษาจากทัวง ประเทศทีสง นใจการพัฒนาซอฟต์แวร์
ส่งโครงการทีงพัฒนาด้วยตนเองเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยเนคเทค ได้รับความร่วมมออจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ างๆ ในภู มิภ าคเพอง อ เป็น ศูน ย์ป ระสานงานการประกวดในระดับ ภู มิ ภ าค คอ อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํ า หรั บ ในปน นี้ เนคเทคยั ง ได้ รับ ความร่ ว มมอ อ อย่ า งดี ยิง ง จากมู ล นิธิ ส ยามกั ม มาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลร่วมยกระดับผลงานให้ไปสู่กลุ่ม
ผู้ ใ ช้ ง านจริ ง ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน ภาคสั ง คม และเศรษฐกิจ โดยสนั บ สนุ น ทุ น พั ฒ นาต่ อ ยอด
ผลงาน พร้อมจัดหาหน่วยงานสนับสนุนเพออง ร่วมเป็นทีปง ร่กษาให้เยาวชนได้ผลิตผลงานจนสามารถ
ใช้งานได้จริงต่อไป

เนคเทคจ่ ง ขอเชิ ญ ชวนนั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศ่ ก ษาและผู้ พั ฒ นาทีง ส นใจส่ ง ผลงาน
ซอฟต์แวร์เข้าร่วมการแข่งขัน เพออง ยกระดับผลงานซอฟต์แวร์ของไทยให้กา้ วสูร่ ะดับสากล ดังจะเห็น
ได้จากผลงานทีงได้รับรางวัลชนะเลิศของโครงการสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศของการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติอย่างสมงําเสมอ หากมีข้อสงสัยหรออต้องการรายละเอียดเพิงมเติม สามารถ
ติดต่อได้ทีง ศูนย์ประสานงานภูมิภาค และทีงฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย หมายเลขโทรศัพท์
0 2564 6900 ต่ อ 2323 - 2528 โทรสาร 0 25646875 E-mail: fits@nectec.or.th หรอ อ
http://www.nectec.or.th/nsc/ หรอ อ เข้ า ร่ ว มกลุ่ ม “NSC Thailand” ในสั ง คมออนไลน์
Facebook http://www.facebook.com/groups/NSCThailand/
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หลักการและเหตุผล
คอมพิวเตอร์มบี ทบาทสําคัญมากในชีวติ ประจําวันและนับวันยิงง มีบทบาทยิงง ข่น้ ในทุกขณะ
การพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรออซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นนั้ ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ แต่การผลิตบุคลากรทีงจะมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
นั้น จําต้องอาศัยบุคลากรจํานวนมากเพองอเพิงมศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ จากความ
จําเป็นดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จ่งได้จัดทํา
โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้ เพองอเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียน นิสติ นักศ่กษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนําเอาความรู้ทไีง ด้เรียน
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพองอเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้
นักเรียน นิสิต นักศ่กษาทําการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปดดโอกาสให้มีการประกวด
แข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสําหรับเยาวชนและผู้ทสีง นใจในการ
พัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจยั ระดับอาชีพต่อไป
จาก “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ซ่งง ได้เริมง ดําเนินการครัง้ แรก
ตัง้ แต่ปงน บประมาณ 2537 เนคเทคได้ปรับกลยุทธ์ในการดําเนินโครงการโดยจัดให้มเี วทีการแข่งขัน
ในระดับประเทศและเปลีงยนชองอเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
(National Software Contest – NSC)” ในปน พ.ศ. 2542 ซ่งงผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้
รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับถ่งปัจจุบนั มีโครงการ
ทีงได้รับการสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้นรวม 10,583 โครงการ ทั้งนี้จากจํานวนโครงการทีงนักเรียน
นิสิต และนักศ่กษาส่งเข้ามาร่วมในโครงการรวม 21,603 ข้อเสนอโครงการ จากสถาบันการ
ศ่กษาทังวประเทศจํานวนกว่า 150 สถาบัน
การดําเนินงานโครงการทีงผ่านมา เนคเทคพบว่า จํานวนโครงการทีงส่งเข้าประกวดมาก
ข่้นทุกๆ ปน และมีแนวโน้มทีงเพิงมข่้น ข้อเสนอโครงการมีความหลากหลาย จ่งมีความจําเป็นในการ
สรรหาผู้ทีงมีความรู้และเชีงยวชาญ เพองอเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการให้พอเพียงเพองอให้โครงการ
ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการกําหนดหัว ข้อในการสนับสนุนไว้ เพองอให้เกิด
ประโยชน์ในการนําผลงานไปประยุกต์ใช้ และ/หรออเผยแพร่ตามเปาาหมายของโครงการ นอกจาก
นี้ ยังคําน่งถ่งเทคโนโลยีทีงอยู่ในกระแสความนิยมเพองอทําให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเข้มข้นยิงง
ข่้น ตลอดการดําเนินงานทีงผ่านมา กล่าวได้ว่าแนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ทีง
เนคเทคได้ดําเนินการมาแล้วนัน้ ประสบผลสําเร็จในระดับหน่งง ดังจะเห็นได้จากปริมาณ ข้อเสนอ
โครงการทีงเสนอเข้ามาเพองอขอรับทุนเพิงมข่้นทุกๆ ปน คุณภาพโครงการทีงผ่านการพิจารณามีการ
ปรับปรุงเพองอให้สอดคล้องกับหัวข้อทีง เนคเทคมุ่งเน้นและกระตุ้นให้เกิดการคิดในเชิงสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ หน่วยงานภายนอกทั้งทางภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสนใจและยินดีเข้าร่วม
ในโครงการ สมควรสนับสนุนให้ดําเนินการโครงการนีต้ อ่ ไป โครงการนีน้ บั ว่ามีสว่ นสําคัญยิงง ในการ

ผลักดันและยกระดับผลงานเยาวชนให้ปรากฏสู่สาธารณชนและสู่ภาคเอกชน เป็นการริเริงมและ
กระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศ่กษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถ่ง
กระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนทีงเป็นฐานกําลังในการพัฒนาของประเทศสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการสร้างเวทีสําหรับผู้ทีงสนใจในงานการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ อันจะเป็นรากฐานทีงสําคัญยิงงต่อการสร้างนักวิจัยและการพัฒนาประเทศใน
อนาคตต่อไป
นอกจากนัน้ เนคเทค ยังได้รว่ มกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ส่งผลงาน
ซอฟต์แวร์ทไีง ด้รบั รางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดในงาน Asia Pacific ICT Alliance Awards
(APICTA) ในประเภทนักเรียน และนิสิต นักศ่กษา ซ่งงงาน APICTA นี้ เป็นการประกวดผลงาน
ด้านซอฟต์แวร์ ในด้านต่างๆ สําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟดกทีงจัด ข่้นเพองอส่งเสริมผู้
ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านไอซีทขี องประเทศในภูมภิ าค เปดดโอกาสให้มกี ารนําเสนอผลงาน
ซอฟต์แวร์ทีงมีคุณภาพ และศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดจากผู้ประกอบการ ผู้เชีงยวชาญ
ภาคการศ่กษา และนักเรียน นิสิต นักศ่กษา โดยประเทศในภูมิภาคผลัดเปลีงยนหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนององทุกปน
เพองอให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลยิงงข่้น เนคเทค ได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค จัดตั้งหน่วยประสานงานของโครงการระดับภูมิภาคข่้น เพองอช่วยดําเนิน
การและประสานงานในโครงการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การมอบทุน การพิจารณาโครงการ
รวมทัง้ การสนับสนุนทางด้านเทคนิค การฝึกอบรมระยะสัน้ ซ่งง จะเป็นประโยชน์ตอ่ โครงการต่อไป
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ ประกอบด้วย
ภาคเหนือ: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคใต้: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาคตะวันออก: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคกลาง: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคตะวันตก: ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์
นักศ่กษา

1. เพองอสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต

2. เพองอพัฒนาทักษะความคิดริเริงมในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานทีงสําคัญยิงง
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต
3. เพอง อ สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นการพั ฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ต่อไป
4. เพองอสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสําหรับเยาวชนทีงมีความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม
5. เพองอให้ได้ซอฟต์แวร์ตน้ แบบทีหง ลากหลายซ่งง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง

เป้าหมายของโครงการ
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากทังวประเทศ ปนละไม่น้อยกว่า
400 โครงการ มีนักเรียน นิสิต นักศ่กษา เข้าร่วมในโครงการรวมทั้งสิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
2. สร้างเวทีการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนําผล
งานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมต่อไป
3. สร้างโอกาสและสนับสนุนนักพัฒนาโปรแกรมทีงมีความรู้ความสามารถและทักษะทีง
จะพัฒนาไปสู่นกั เขียนโปรแกรมมอออาชีพต่อไป
4. สนับ สนุน และส่ง เสริม การพั ฒนาและการใช้ ซอฟต์แวร์ทีง มีลิขสิ ท ธิ์ถู กต้ องตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source)

หัวข้อการแข่งขัน
1. ระดับนิสิต นักศึกษา
หมวด 11 โปรแกรมเพือ่ ความบันเทิง
ได้แก่ โปรแกรมทีสง ร้างความบันเทิงหรออการฝึกหัดด้วยภาพ เสียง สัมผัส การเคลองอนทีง
และการกระตุน้ การใช้ไหวพริบของผูเ้ ล่น ซ่งง โปรแกรมดังกล่าวอาจพัฒนาบนระบบปฏิบตั กิ ารใดๆ
ก็ได้ เช่น ลินุกซ์ หรออวินโดวส์ เป็นต้น หรอออาจจะพัฒนาโดยใช้โปรแกรมช่วยสร้างเกม (Game
Engine) เช่ น Torque หรอ อ Ogre 3D ช่ว ยในการพัฒนาก็ไ ด้ โปรแกรมนี้อาจเป็ น โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ทีงใช้กับคอมพิวเตอร์ทังวไปทีงมีเมาส์และคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สําหรับการติดต่อ อาทิ
โปรแกรมจําลองการขับเครององบิน โปรแกรมต่อสู้ตัวต่อตัว โปรแกรมวางแผนการสู้รบ โปรแกรม
การสร้างเมออง เกมจําลองสถานการณ์ทีงมีผลกระทบต่อสังคม เช่น อุบัติเหตุในท้องถนน ปริมาณ
น้ําในธรรมชาติ การจัดการพอ้นทีงป่าไม้ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น มีอุปกรณ์เฉพาะสําหรับการเล่น
อาทิ โปรแกรมการเล่นสเก็ตบอร์ดทีงมีสเก็ตบอร์ดเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น หรออเล่นหลายคน
บนเครออข่าย อาทิ โปรแกรมสูร้ บบนเครออข่าย โปรแกรมจําลองการซอ้อขายหุน้ เป็นต้น ทั้งนี้ความ
คิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมทีงเป็นเอกลักษณ์นั้นเป็นสิงงสําคัญ การละเล่นใหม่ๆ
อาจเกิดข่้นได้จากการผสมผสานหลายๆ การละเล่นเข้าด้วยกันได้ อาทิ การขับรถชนพินโบวลิงง
เป็นต้น หรออ โปรแกรมเพองอผลิตสองอบันเทิง เช่น เพลง หรออภาพยนตร์ หรออ Animation บนแผ่น
ซีดีแบบพกพา หรออ การพัฒนาเครององมออในการผลิตเกม (Tool หรออ Engine) การผลิต Model
หรออ Character ของตนเองในโปรแกรม
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
ควสมคิดสำร้สงสำรรค์ กสรละเล่นใหม่ๆ อุปกรณ์ต่อพ่วง Animation

หมวด 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมายถ่ง โปรแกรมเพองอสนับสนุนการเรียนการสอนโดยอาจเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษ
ทีง 21 Problem-based Learning, Active Learning, Collaborative Learning, Creative
Learning, Critical Thinking, Knowledge Sharing เช่น โครงการเพองอส่งเสริมการเรียนรู้โดย
จัดทําในรูปโครงงานมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ์ โดยมีการสออง สารและการมีปฏิสมั พันธ์ (Communication
and Interaction) เป็นส่วนประกอบสําคัญของมัลติมีเดีย นําเสนอบน Web หรออ Cyberlab
โดยในการพัฒนาอาจใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหน่งง ทีเง หมาะสม ซ่งง เป็นการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา
ทักษะในการคิ ด และทักษะในการแก้ปัญหา (Thinking Skill and Problem Solving Skill)
และผู้เรียนรู้ส่กสนุกกับการเรียนรู้ โดยอาจทําเป็นภาพเคลองอนไหว 3 มิติ การจําลองสถานการณ์
แบบฝึกหัดทดสอบการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
กสรมีปฏิสำมพนธ์ กสรพฒนสทกษะในกสรคิดและทกษะในกสรแก้ปัญหส Cyberlab,
Animation
หมวด 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
ได้แก่ โปรแกรมทีงพัฒนาข่้นเพองอเป็นเครององช่วยอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
ประเภทต่างๆ เช่น คนตาบอด คนตาเลออนราง คนหูหนวก/หูตง่ คนพิการแขน-ขา (รวม cerebral
palsy) คนทีงบกพร่องทางสติปัญญา คนทีงบกพร่องทางการเรียนรู้ คนทีงมีปัญหาทางพฤติกรรม
และอารมณ์ บุคคลออทิสซ่ม รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยทีงให้พัฒนาโปรแกรมเพองอให้คนพิการและ
ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอิสระได้ กล่าวคออ เมองอใช้โปรแกรมนี้แล้ว ผู้ใช้สามารถทีงจะดําเนินชีวิต
ประจําวันได้ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในห้องได้ หรออสามารถประกอบอาชีพได้ ตัวอย่าง
โปรแกรม เช่ น โปรแกรมช่ว ยการเขีย นหรออการอ่านของเด็กทีงบ กพร่องทางด้านการเรียนรู้
โปรแกรมช่วยขยายหน้าจอของคนสายตาเลออนราง โปรแกรมต่างๆ ทีมง เี สียงอ่านสําหรับคนตาบอด
โปรแกรมควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องหรออบ้านของผู้พิการแขนขา โปรแกรมโทรศัพท์ข้อความ
ผ่านโทรศัพท์มออถออหรออผ่านอินเทอร์เน็ต สําหรับคนหูหนวก เป็นต้น ทั้งนี้ให้เน้นเรององการพัฒนา
โปรแกรมเป็นหลัก โดยอาจมีอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ (Human Machine Interface)
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
โปรแกรมช่วยอำสนวยควสมสำะดวกสำำสหรบคนพิกสรและผู้ส้สำสงอสยุ อุป กรณ์ต่อพ่ว ง
(Human Machine Interface)
หมวด 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายถ่ง โปรแกรมช่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นทฤษฎี ผลลัพธ์
จากการทดลอง และงานวิจัยใหม่ๆ เช่น โปรแกรมเพองอศ่กษาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมทีง
ส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาทีงเกีงยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟดสิกส์
เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรออการแพทย์ ) การประยุกต์ทางด้าน Parallel & Distributed
Computing เช่น การเขียนโปรแกรม mpi เพองอทําการคํานวณงานทีงมีความซับซ้อน รวมถ่ง
โปรแกรมเพองอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น
Modeling, Visualization, Simulation หรออ Optimization โปรแกรมการจําลองสถานการณ์
ทีงมีผลกระทบต่อสังคม เช่น อุบัติเหตุในท้องถนน ปริมาณน้ําในธรรมชาติ การจัดการพอ้นทีงป่าไม้
โปรแกรมทีงใช้ในกิจกรรมของ Linux Clustering โปรแกรมเพองอศ่กษาหรออควบคุมความคับคังง

ของที ซี พี (TCP Congestion) โปรแกรมทีงศ่กษาหรออประยุกต์งานทีงเกีงย วข้องกับ multicast
โปรแกรมในสาขาเทคโนโลยีไร้สาย โปรแกรมประยุกต์สําหรับใช้งานบนเครออข่ายอินเทอร์เน็ตยุค
หน้า (IPv6) โปรแกรมประยุกต์ใช้ข้อมูลจราจร โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟ
ไอดี โปรแกรมด้านความมันง คงปลอดภัยของข้อมูล เช่น โปรแกรมการ crack รหัสผ่าน (password)
โปรแกรมการดักข้อมูล โปรแกรมการตรวจจับ fake access points ในทีงสาธารณะหรออองค์กร
โปรแกรมคุยโทรศัพท์ผา่ นระบบเข้ารหัสลับบทสนทนา โปรแกรมการเข้ารหัส SMS เป็นต้น โดยมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิทยาการรหัสลับ (Cryptography) ทีงเหมาะสม เช่น random number
generating, encryption algorithm, secure tunneling, authentication และ key management
รวมทั้งเทคโนโลยีทีงเกีงยวข้อง
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
กสรจำสลองสำถสนกสรณ์ (Simulation), แบบจำสลองทฤษฎีีวิทยสศสสำตร์ (Modeling),
Visualization, Optimization
หมวด 15 Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย
สำาหรับอุปกรณ์์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
เป็นโปรแกรมทีพง ฒ
ั นาข่น้ สําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทเีง คลออง นทีไง ด้ (Mobile computing
device) เช่น โทรศัพท์มออถออ , SmartPhone, Tablet โดยโปรแกรมทีงพัฒนาข่้นต้องมีการเรียก
ใช้งานผ่านเครออข่าย เช่น รับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลบนเครออข่าย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อองนบน
เครอ อ ข่ าย ตัว อย่ า งเช่ น โปรแกรมเกมแบบหลายผู้เ ล่ น โปรแกรมประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล จราจร
โปรแกรมส่งข้อความแบบหลายแพลตฟอร์ม และ Social Networking & RSS Feeder Client
โปรแกรมแลกเปลีง ย นไฟล์ ข้ อ มู ล และ Torrent Client โปรแกรมแลกเปลีง ย น/ชมวี ดิ ทั ศ น์
(YouTube) และ MobileTV Client โปรแกรมประชุมทางไกล โปรแกรมประยุกต์ P2P โดยใช้
SIP, VoIP โปรแกรมประยุ กต์สําหรับ ใช้งานบนเครออข่ายอิน เทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) เป็น ต้น
ระบบเครอ อข่ายนี้ไม่จํากัดเฉพาะเครออข่ายโทรศัพท์เคลองอนทีง อาจรวมถ่ง เครออข่าย Wireless
LAN เครอ อ ข่ ายไร้ ส ายเฉพาะกิ จ (Wireless Ad-hoc Network) หรออ เครออ ข่ ายอิน เทอร์ เ น็ต
(IPv4) หรออเครออข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) ก็ได้ นอกจากนี้สามารถใช้ภาษาใดก็ได้ (JAVA,
C, C++, ฯลฯ) และระบบปฏิบัติการใดก็ไ ด้ (iOS, Android, Windows, Linux ฯลฯ) ในการ
พัฒนา โปรแกรมทีงพัฒนาข่้นจะต้องสามารถทดลองใช้งานได้จริงกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัตกิ าร
ดังกล่าว
โปรแกรมประยุกต์ใช้ รวบรวม หรออแบ่งปันข้อมูลทีงเกีงยวข้องกับการเดินทางขนส่งและ
จราจร สําหรับผู้เดินทางไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถยนต์ส่วนตัว แท็กซีง หรออผู้โดยสารสาธารณะ อาจ
พัฒนาปัจจัย เสริ ม ช่วยเหลอ อในการเดินทาง เช่น ตารางรถประจําทาง รายงานสภาพจราจร
แผนทีงนําทาง การบริหารจัดการการออกรถ เป็นต้น โดยสามารถสองอสารระหว่างรถ หรออสองอสาร
ระหว่างรถกับศูนย์ข้อมูล ตัวอย่างของการนําเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บ ได้แก่ http://traffy.in.th
นอกจากนี้ เนคเทคได้มีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลจราจรทีงเป็นประโยชน์ ผ่านทางช่องทาง
ของโครงการ Traffy Application Programming Interface (Traffy API) โดยหน้าทีงหลักของ
Traffy API คออการเป็นสออง กลางระหว่างข้อมูลจราจรและนักพัฒนา ทีงต้องการนําข้อมูลไปต่อยอด
อาทิเช่น ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปดด (CCTV), ข้อมูลสภาพการจราจรและระดับความติดขัด

แล ะ ข้ อ มู ล ชอง อ แ ล ะ พิ กั ด ข อ ง ถ น น ต่ า ง ๆ ผู้ ทีง ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ข้ อ มู ล เ พิง ม เ ติ ม ไ ด้ ทีง
http://info.traffy.in.th/api/
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
เครือข่สยเคลือ่ นที่ โปรแกรมประยุกต์สำำสหรบอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบขนสำ่งและจรสจร
อจฉริยะ (Intelligent Transport System)
2. ระดับนักเรียน
หมวด 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
ได้แก่ โปรแกรมทีสง ร้างความบันเทิงหรออการฝึกหัดด้วยภาพ เสียง สัมผัส การเคลองอนทีง
และการกระตุ้นการใช้ไหวพริบของผู้เล่น ซ่งงโปรแกรมดังกล่าวอาจพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ
ใดๆ ก็ได้ เช่น ลินุกซ์ หรออวินโดวส์ เป็นต้น หรอออาจจะพัฒนาโดยใช้โปรแกรมช่วยสร้างเกม
(Game Engine) เช่ น Torque หรอ อ Ogre 3D ช่ ว ยในการพั ฒ นาก็ ไ ด้ โปรแกรมนี้ อ าจเป็ น
โปรแกรมซอฟต์แวร์ทีงใช้กับคอมพิวเตอร์ทังวไปทีงมีเมาส์และคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สําหรับการ
ติดต่อ อาทิ โปรแกรมจําลองการขับเครององบิน โปรแกรมต่อสู้ตัวต่อตัว โปรแกรมวางแผนการสู้
รบ โปรแกรมการสร้างเมออง เกมจําลองสถานการณ์ทีงมีผลกระทบต่อสังคม เช่น อุบัติเหตุในท้อง
ถนน ปริมาณน้ําในธรรมชาติ การจัดการพอ้นทีงป่าไม้ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น มีอุปกรณ์เฉพาะ
สําหรับการเล่น อาทิ โปรแกรมการเล่นสเก็ตบอร์ดทีงมีสเก็ตบอร์ดเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น
หรออเล่นหลายคนบนเครออข่าย อาทิ โปรแกรมสู้รบบนเครออข่าย โปรแกรมจําลองการซอ้อขายหุ้น
เป็นต้น ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมทีงเป็นเอกลักษณ์นั้นเป็นสิงงสําคัญ
การละเล่นใหม่ๆ อาจเกิดข่้นได้จากการผสมผสานหลายๆการละเล่นเข้าด้วยกันได้ อาทิ การขับ
รถชนพินโบวลิงง เป็นต้น หรออ โปรแกรมเพองอผลิตสองอบันเทิง เช่น เพลง หรออภาพยนตร์ หรออ
Animation บนแผ่ น ซี ดี แ บบพกพา หรอ อ การพั ฒ นาเครอง อ งมอ อ ในการผลิ ต เกม (Tool หรอ อ
Engine) การผลิต Model หรออ Character ของตนเองในโปรแกรม
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
ควสมคิดสำร้สงสำรรค์, กสรละเล่นใหม่ๆ, อุปกรณ์ต่อพ่วง Animation
หมวด 22 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมายถ่ง โปรแกรมเพองอสนับสนุนการเรียนการสอนโดยอาจเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษ
ทีง 21 Problem-based Learning, Active Learning, Collaborative Learning, Creative
Learning, Critical Thinking, Knowledge Sharing เช่น โครงการเพองอส่งเสริมการเรียนรู้โดย
จั ด ทํ า ในรู ป โครงงานมั ล ติ มี เ ดี ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ โดยมี ก ารสอง อ สารและการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
(Communication and Interaction) เป็นส่วนประกอบสําคัญของมัลติมีเดีย นําเสนอบน Web
หรออ Cyberlab โดยในการพัฒนาอาจใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหน่งงทีงเหมาะสม ซ่งงเป็นการส่ง
เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการคิ ด และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Thinking Skill and
Problem Solving Skill) และผู้เรียนรู้ส่กสนุกกับการเรียนรู้ โดยอาจทําเป็นภาพเคลองอนไหว 3
มิติ การจําลองสถานการณ์ แบบฝึกหัดทดสอบการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
กสรมีปฏิสำมพนธ์ กสรพฒนสทกษะในกสรคิดและทกษะในกสรแก้ปัญหส Cyberlab,
Animation

หมวด 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
หมายถ่ง โปรแกรมช่วยการทํางานด้านคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ได้แก่ โมดูลในระบบ
จัดการการเรียนการสอน โปรแกรมควบคุมในห้องเรียนสําหรับผู้สอน โปรแกรมรักษาความ
ปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์และเครออข่าย โปรแกรมสําหรับการเตรียมเอกสาร การประมวล
ผลภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรออวิทยาศาสตร์ การบีบอัดข้อมูล การเข้าและ
ถอดรหัสข้อมูล การรับส่งข้อมูลผ่านเครออข่าย โปรแกรมประยุกต์สําหรับใช้งานบนเครออข่าย
อินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) โปรแกรมเพองอศ่กษาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเพองอช่วยเหลออ
ผู้พิการ โปรแกรมประยุกต์ใช้ข้อมูลจราจร หรออ โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้ในการบริการ
เป็นต้น ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้งานได้จริงเป็นสิงง สําคัญ
โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้ในการบริการ หมายถ่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีงนํามา
ประยุกต์เสริมในการบริการเพองอสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆ หรออปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
บริการเดิมให้ดียิงงข่้น โดยอาจจะเลออกทํากับธุรกิจบริการทังวๆไป หรอออาจจะแปลงผลิตภัณฑ์ให้
อยู่ในรูปแบบบริการก็ได้ เช่น เปลียง นจากการเดินไปซอ้อของจากร้านสะดวกซอ้อ เป็นบริการสังง ของ
ทางแผ่ น พั บ และ QR code แทน ซ่งง ต้อ งมี โ ปรแกรมในการสังงและส่ง ของ หรออ จะเลอ อกทํา
โปรแกรมกับธุรกิจบริการทีงมีอยู่แล้ว เช่น ธุรกิจการโรงแรม พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาล ร้านอาหาร
โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ตัวอย่างโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการจัดการแถวคอยในโรงพยาบาล หรออ
ในชีวิตประจําวันของนักเรียน บริการแจ้งเตออนต่างๆ บริการให้ข้อมูลข่าวสารโดยการเชองอมต่อกับ
ฐานข้ อมู ล Cloud หรอ อ Sensor บริการประเภท Location-based Service และบริการบน
เครออข่ายสังคม เป็นต้น ผู้พัฒนาควรคําน่งถ่งโจทย์ความต้องการจริงของบริการนั้นๆ การมีส่วน
ร่วมของผู้ให้ และผู้รับ บริการ (Co-creation) การออกแบบขั้นตอนการให้บริการทีงผู้ใช้พอใจ
(Usability) การออกแบบให้ขยายบริการได้ (Scalability) และความยังงยอน (Sustainability)
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
ธุรกิจบริกสร นวตกรรมบริกสร Location-based Service วิทยสศสสำตร์บริกสร
3. หัวข้อพิเศษ
หมวด 31 โปรแกรมเพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านสำ า หรั บ ลิ นุ ก ซ์์ (Linux Desktop
Application)
เป็นโปรแกรมทีงพัฒนาและทํางานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) ซ่งงเป็นอาจจะ
เป็นโปรแกรมทีงพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมโอเพนซอร์ส (Open Source) หรออพัฒนาข่้นเอง
ใหม่ทั้งหมด โดยเน้นโปรแกรมประยุกต์ทีงทํางานบนลินุกซ์เดสก์ท็อป ทั้งนี้ สัญญาอนุญาตของ
โปรแกรมจะต้องเป็นแบบโอเพนซอร์ส เช่น GPL หรออ ตามสัญญาอนุญาตเดิมของซอฟต์แวร์ทีงนํา
มาต่อยอด
◦ โปรแกรมทีงพัฒนาข่้น เป็น Native Application พัฒนาบน Linux Desktop
distribution ต่างๆ เช่น Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Debian เป็นต้น
◦ เครององมอ อทีงใช้พัฒนาต้องเป็น โอเพนซอร์ส เช่น PHP, Python, Mono, GCC,
GTK, QT, Gimp, Bluefish, vi เป็นต้น
◦ ผู้ พั ฒ นาอาจเลอ อ กใช้ Compiler เช่ น GCC, G++ เป็ น ต้ น หรอ อ เลอ อ กใช้
Interpreter เช่น Shell Script, Python เป็นต้น หรออ เลออกใช้ GUI tools kit
เช่น GTK, QT, TCL/TK เป็นต้น
◦ ทั้งนี้ โปรแกรมทีงพัฒนาในหมวดนี้ไม่รวมถ่งการพัฒนาโปรแกรมด้วย Java

◦ ตัวอย่างโปรแกรมทีงพัฒนา เช่น โปรแกรมบัญชี หรออ โปรแกรมเพองอช่วยในงาน
วิ จัย ในด้ านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี Interface ทีง ใ ช้ง านได้ บ น X
Window และพัฒนาโดยใช้ Library QT หรออ GTK เป็นต้น
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
โอเพนซอร์สำ (Open Source) ระบบปฏิบติกสรลินุกซ์ (Linux)
หมวด 32 BEST 2017: การแข่งขันสุดยอดการหาตำาแหน่งและรู้จำำาข้อความใน
ภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest)
สําหรับปนนี้ การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเพออง พัฒนามาตรฐานการประมวลผลภาษาไทย
(Benchmark for Enhancing the Standard of Thai language processing) หรออ BEST ได้
เลออกหัวข้อการหาตําแหน่งและรูจ้ ําข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition
Contest)
ในการแข่งขันปนนี้ ได้เลออกหัวข้อการแข่งทีงประยุกต์การหาตําแหน่งและรู้จําข้อความใน
ภาพถ่ายเข้าด้วยกัน โดยเป็นการหาผูเ้ ข้าแข่งขันการวิงงมาราธอน จากเลขทีตง ิดตัวผูเ้ ข้าแข่งขัน ซ่งง
ต้องใช้การหาตําแหน่งข้อความในภาพเพองอหาว่าเลขประจําตัวผู้เข้าแข่งขัน อยู่ทไีง หน และการรู้จํา
ตัวเลขทีงปรากฎบนภาพเพองอให้รู้ว่าเลขนั้นเลขอะไร ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ทรัพยากรภาษาทีงจัด
เตรียมไว้จากการแข่งขัน BEST ในปนนี้ หรออปนทผีง ่านมาแล้ว หรออจะจัดหามาเอง หรออจะพัฒนาข่้น
ใหม่ทั้งหมดก็ได้ ภายใต้เงองอนไขทีงว่าจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อองน โดยผู้เข้า
แข่งขันจะต้องพิสูจน์การได้มาของข้อมูลรวมถ่งโปรแกรมทีงใช้พัฒนาอย่างถูกต้อง สามารถติดตาม
รายละเอียดการแข่งขันได้ทีง http//thailang.nectec.or.th/best
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
กสรว ดเปรี ย บเที ย บสำมรรถนะ (Benchmark), กสรหสข้ อ ควสมในภสพ (Text
Location Detection), กสรประมวลผู้ลภสพ (Image Processing), กสรรส้ จำ ส ต ว
อ กษร (Character Recognition), กสรประมวลผู้ลภสษสธรรมชสติ (Natural
Language Processing)
หมวด 33 โปรแกรมเพื่อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านสำ า หรั บ สื่ อ สารระหว่ า งสรรพสิ่ ง
(Internet of Things)
คออ โปรแกรมหรออระบบทีงพัฒนาข่้นสําหรับเชองอมต่อสออง สารระหว่างอุปกรณ์หรออสิงงของ
โดยอุปกรณ์ในทีงนี้อาจเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มออถออ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เซ็นเซอร์
หรอออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัว (Embedded Devices) เช่น Arduino, Raspberry Pi,
NodeMCU โดยระบบทีงพัฒนาข่้นต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝัง
ตัวอย่ างน้ อย 1 ชิ้ น และระบบควรแสดงให้เห็น ถ่งนวัต กรรมทีงเกิด ข่้น จากการสองอสารและมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์หรออสิงงของหลากหลายชิ้น เช่น ระหว่างโทรศัพท์มออถออกับ Arduino
หรออระหว่างโทรศัพท์มออถออ Arduino กับ Raspberry Pi เช่น ระบบควบคุมแสงสว่างภายใน
บ้าน ระบบควบคุมพลังงานในอาคาร ระบบดูแลสัตว์เลี้ยง ระบบวัดความชอ้นและรดน้ําต้นไม้
อัตโนมัติ ระบบดูแลผูส้ ูงอายุ ระบบเตออนภัยพิบัติ ทั้งนี้ การสองอสารระหว่างอุปกรณ์หรออสิงงของใน
ระบบทีง พั ฒ นาข่้ น ต้ อ งไม่ จํ า กั ด เฉพาะการสอง อ สารภายในเครอ อ ข่ า ยท้ อ งถิง น (Local Area
Network) แต่ต้องสามารถสองอสารระยะไกลข้ามเครออข่ายได้ และมีการใช้ร ะบบ Cloud โดย
สามารถเลอ อกใช้ โ พรโทคอลสองอสารบนเครออ ข่ ายชนิด ใดก็ ไ ด้ เช่ น เครอ อ ข่า ย WiFi เครออ ข่า ย

โทรศั พ ท์ เ คลอง อ นทีง (3G/4G) เครอ อ ข่ า ยไร้ ส ายเฉพาะกิ จ (Wireless Ad-hoc Network เช่ น
Zigbee หรออ 6lowpan) เครออข่ายอินเทอร์เน็ต (IPv4) หรออเครออข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6)
เนคเทคได้ พัฒนาแพลตฟอร์มเพองออํานวยความสะดวกในการเชองอมต่อและสองอสาร
ระหว่างสรรพสิงง หรออ NETPIE ข่้น นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดไลบรารีงของ NETPIE มาใช้กับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรอออุปกรณ์สมองกลฝังตัว และเขียนโปรแกรมต่อยอดจากไลบรารีงนี้ได้
ดูรายละเอียดและสมัครใช้งานแพลตฟอร์มได้ทีง http://netpie.io ทั้งนี้โปรแกรมในหมวดนี้ทีงมี
การใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
กสรเชื่ อมต่ อของสำรรพสำิ่ง (Internet of things) ระบบสำมองกลฝังตว ระบบบ้สน
อจฉริยะ เมืองอจฉริยะ NETPIE
หมวด 34 การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence
Application)
คออ โปรแกรมทีงเลียนแบบความชาญฉลาดของมนุษย์ หรออสร้างความฉลาดเทียมให้กับ
คอมพิวเตอร์ ซ่งงได้รวมไปถ่งการเลียนแบบกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการการคิด การกระทํา
การให้เหตุผล การปรับตัว หรออการอนุมาน และการทํางานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขา
หลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นไี้ ด้มาจากการปรับปรุงเพิงมเติม
จากศาสตร์อองนๆ เช่น ด้านจิตวิทยา ด้านปรัชญา ด้านชีววิทยา เป็นต้น
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ จะเน้น ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ซ่งงครอบคลุมหัวข้อย่อย
ดังต่อไปนี้ คออ
1. คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision) เป็นโปรแกรมทีงเกีงยวข้องกับการมองเห็น
การรู้จําภาพ และประมวลผลภาพ (Image processing) เป็นต้น
2. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) และ ภาษาศาสตร์เชิง
คํานวณ (Computational linguistics) เป็นโปรแกรมในการจัดการภาษามนุษย์ เช่น การแปลภาษา
การวิเคราะห์ประโยค การเข้าใจความหมายข้อความ การสอบค้นข้อมูล การย่อความ การแปลง
เสียงพูดเป็นตัวอักษร การแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูด การถามตอบอัตโนมัติ เป็นต้น
3. การแทนความรู้ (Knowledge representation) เป็นโปรแกรมทีงเกีงยวข้องกับวิธี
การจั ด เก็ บ ความรู้ (Knowledge) ไว้ ใ นเครอง อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยอยู่ ใ นรู ป แบบทีง ก ระทั ด รั ด
ประหยัดหน่วยความจํา นําความรู้ทีงเก็บไว้นไี้ ปใช้ในการให้เหตุผล และ การเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครององ การออกแบบการจัดเก็บความรู้ ทั้งความรู้ทีงแน่นอน (Certain
knowledge) ด้วยตรรกศาสตร์ เช่น First order logic หรออ Propositional logic และความรู้
ทีงมีความไม่แน่นอนมาเกีงยวข้อง (Uncertain knowledge) เช่น ฟัซซีงลอจิก (Fuzzy logic) และ
เครออข่ายแบบเบย์ (Bayesian networks)
4. การเรียนรู้ของเครององ (Machine learning) เป็นโปรแกรมทีงเกีงยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ ทําให้เครออง งจักรสามารถเรียนรูส้ งิง ใหม่ๆ ได้คล้ายมนุษย์ เช่น การสังเคราะห์โปรแกรมหรออกฏ
(Program and rule synthesis) การคิดให้เหตุผล (Inference หรออ Automated reasoning)
เพองอให้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างอัตโนมัตจิ ากความรู้ทีงมีอยู่ในเครององ การให้เหตุผลด้วย
วิธีใดนัน้ ข่้นอยู่

5. ระบบผูเ้ ชียง วชาญ (Expert system) เป็นโปรแกรมทีเง กียง วกับการจัดเก็บและการใช้งาน
ความรู้ความเชีงยวชาญในเรององใดเฉพาะอย่าง เช่น การแพทย์หรออวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์ของ
โปรแกรม คออ การให้คําปร่กษาแทนผู้เชีงยวชาญ โดยคอยตอบคําตอบเกีงยวกับปัญหาต่าง ๆ
6. วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นโปรแกรมเกีงยวกับการสร้างหุ่นยนต์หรออสมอง
กลทีขง ่วยงาน มนุษย์ได้
7. ชีวิตประดิษฐ์ (Artificial life) เป็นโปรแกรมเกีงยวกับพฤติกรรมของชีวิตเทียมทีงเรา
ออกแบบและสร้างข่้น
8. ปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence) เป็นโปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ์ทีงทํางานบนเครององคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครององ เพองอบรรลุงานทีไง ด้รับมอบหมาย
คำสสำำสคญ (KEYWORDS):
คอมพิวเตอร์วิทศน์ (Computer vision) กสรประมวลผู้ลภสษสธรรมชสติ (Natural
language processing) กสรแทนควสมรส้ (Knowledge representation) กสรเรียนรส้
ของเครือ่ ง (Machine learning) ระบบผู้สเ้ ชีย่ วชสญ (Expert system) วิทยสกสรหุน่ ยนต์
(Robotics) ชีวิตประดิษฐ์ (Artificial life) ปัญญสประดิษฐ์แบบกระจสย (Distributed
Artificial Intelligence)
หมายเหตุ:
1. โครงกสรฯ สำ่งเสำริมให้ผู้ส้พฒนสโครงกสรได้ พฒนสและใช้ ซอฟต์แวร์ที่ มีลิข สำิท ธิ์
ถส กต้ องตสมกฎีหมสยในกสรพฒนสโปรแกรม ท้งนี้ โครงกสรที่พฒนสด้ว ยซอฟต์แวร์ Open
Source จะได้รบกสรพิจสรณสเป็นกรณีพิเศษ กรณีที่พฒนสด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสำิทธิ์ จะต้องมี
หลกฐสนยืนยนว่ส มีลิขสำิทธิถ์ สกต้องตสมกฎีหมสย
2. เยสวชนที่สำนใจต่อยอดผู้ลงสนของตนเองจนสำสมสรถใช้งสนได้จริง สำสมสรถเสำนอ
ขอรบทุนสำนบสำนุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกสรพฒนสผู้ลงสน จสก “โครงกสรต่อกล้สให้เติบใหญ่”
สำนบสำนุนโดยมสลนิธิสำยสมกมมสจล โดยผู้ลงสนของเยสวชนที่ร่วมโครงกสรจะได้กสร Coaching
แบบมืออสชีพ จสกหน่วยงสนที่เชี่ยวชสญในสำสยงสนที่ต่อยอดท้งด้สนที่เกี่ยวข้องกบงสนทสงด้สน
เศรษฐกิจ สำงคม วฒนธรรม คุณภสพชีวิต คุณภสพสำิ่งแวดล้อม และทรพยสกรธรรมชสติ พร้อม
โอกสสำในกสรได้รบกสรสำนบสำนุนให้เข้สร่วมกสรแข่งขนในเวทีนสนสชสติ ติดตสมรสยละเอียดและ
เงื่นไขกสรขอรบทุนเพิ่มเติมได้จสก เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/nsc/ หรือ facebook
group: “NSC Thailand”
3. ผู้ส้พฒนสในโครงกสรกสรแข่งขนพฒนสโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ทุกประเภท สำสมสรถนำส Application Program Interface (API) ของเนคเทค เช่น ซอฟต์แวร์
สำำสหรบแปลภสษสซอฟต์แวร์แปลงข้อควสมเป็นเสำียง (Text to Speech) ซอฟต์แวร์สำบื ค้นข้อมสล
(Search Engine) ซอฟต์แวร์รจส้ ำสตวอกษรภสษสไทยด้วยแสำง (Thai OCR) พจนสนุกรม Lexitron
ระบบบสร์โค้ด เป็นต้น มสใช้ หรือ เรียกใช้บริกสร API ทีป่ รสกกฎีบนเว็บไซต์ www.apidd.com
เป็นสำ่วนหนึง่ สำ่วนใดในกสรพฒนสงสนของตนได้
4. กสรรบสำมคร ผู้ส้พฒนสจะต้องสำมครและกรอกข้อมสลผู้่สนทสงเว็บไซต์ของโครงกสร
ได้ 3 ช่องทสง ประกอบด้วย http://www.nectec.or.th/nsc/ , http://www.nscthailand.net
หรือ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

กำาหนดการรับสมัคร
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ทีผง ่านการพิจารณา
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์
ทําสัญญาและพิธีมอบทุน
กําหนดส่งมอบผลงาน
ประกาศผลโครงการทีงผ่านการพิจารณา
และโครงการทีผง ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

มีนาคม 2560

เงินทุนและรางวัล
โครงการทีงผ่านการพิจารณาจะได้รบั ทุนสนับสนุน รวมโครงการละ 12,000 บาท โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) ได้รบั ทุนสนับสนุนโครงการ
ละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และ
อาจารย์ทปีง ร่กษาได้รบั 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน))
สําหรับผลงานทีผง ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่
เกียรติยศ ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท (หกหมองนบาทถ้วน) และถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน และนิสิต นักศ่กษา)
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท (สีหง มองนบาทถ้วน)
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมอนง บาทถ้วน)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท (หน่งง หมอนง บาทถ้วน)
ทั้งนี้ เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทีมผู้พัฒนา จํานวน 80%
และอาจารย์ทปีง ร่กษา 20%
ส่วนสถาบั น การศ่กษาทีงไ ด้รับ รางวัล ทีง 1, 2 และ 3 ในแต่ล ะประเภท จะได้รับ โล่
รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ประโยชน์ที่ได้รับจำากการเข้าร่วมโครงการ
นักเรียนระดับมัธยมศ่กษาทีงเข้าร่วม โครงการ NSC หรออ YSC และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ทีงมหาวิทยาลัยกําหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศ่กษาต่อในระดับอุดมศ่กษาในมหาวิทยาลัย
ดั ง ต่ อ ไปนี้ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้ สถานศ่กษาบางแห่งมีการพิจารณาให้ทุนการศ่กษาเพิงมเติม สําหรับผู้พัฒนาทีงได้
รับรางวัลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
รายละเอียดติดต่อได้ทีง ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรออ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เกณ์ฑ์การพิจำารณ์าประกวดตัดสินโครงการ
รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
คัดเลออกผลงานจากข้อเสนอโครงการทีงส่งเข้ามา โดยกําหนดประเด็นพิจารณาไว้ 5
ด้าน เพองอเป็นแนวทางให้คณะกรรมการใช้สําหรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยแต่ละกลุ่ม
เกณฑ์และน้ําหนักของการให้คะแนนต่างกันตามตารางทีงกําหนด เพองอความเหมาะสมในการ
ตัดสินในแต่ละประเภท โดยการพิจารณาข้อเสนอโครงการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบและหัวข้อครบ
ถ้วน สามารถสองอสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรออ ตัวอย่างประกอบ
ทําให้สออง ได้ชัดเจน
2. ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคทีงใช้มีความซับซ้อน หรออ ขั้นสูง เทคโนโลยี
ใหม่และมีประสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรออการวิจัย หรออใช้เทคนิคทีงไม่ซับซ้อนมาก
แต่ถ่ายทอดได้น่าสนใจ โครงการทีงพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) จะได้รับ
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ด้ านความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัว ข้อทีงน่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนาหรออ
คิดค้นมาก่อน หรออ มีผู้พัฒนามาแล้ว แต่นําเสนอหรออพัฒนาในแนวทางทีแง ตกต่างออกไป
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน สามารถนําไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในวงกว้าง สามารถนําไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้

ความคิดสร้างสรรค์

ประโยชน์ใช้งาน

ความน่าจำะพัฒนาได้เสร็จำ

ระดับนิสิต นักศ่กษา
หมวด 11 โปรแกรมเพองอความบันเทิง
หมวด 12 โปรแกรมเพองอส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 13 โปรแกรมเพองอช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
หมวด 14 โปรแกรมเพององานการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวด 15 Mobile Application
ระดับนักเรียน
หมวด 21 โปรแกรมเพองอความบันเทิง
หมวด 22 โปรแกรมเพองอส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 23 โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้งาน
หัวข้อพิเศษ
หมวด 31 โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้งานสําหรับลินุกซ์
หมวด 33 Internet of Things (IoT)
หมวด 34 การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ความยากง่ายในการพัฒนา

ประเภท

ความสมบูรณ์์ของข้อเสนอ

5. ด้านความน่าจะพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกําหนด ขอบเขตงาน สามารถพัฒนาได้
เสร็จภายในระยะเวลาทีงกําหนด 3 เดออน สําหรับงานใหม่ หรออ งานทีงพัฒนาต่อยอดจากงานเดิม
ก็ตาม

รวม

20
20
20

20
15
20

25
25
15

20
25
30

15
15
15

100
100
100

20

25

25

20

10

100

20

20

25

25

10

100

20
20
20

20
15
20

25
25
20

20
25
25

15
15
15

100
100
100

20
20
20

25
20
25

15
25
25

25
25
20

15
10
10

100
100
100

หมายเหตุ: เนคเทค พิจสรณสคดเลือกข้อเสำนอโครงกสรตสมควสมเหมสะสำม เพื่อให้ทุนสำนบสำนุน
โครงกสรในแต่ละประเภทโดยพิจสรณสจสกกสรจดลำสดบคะแนนทีไ่ ด้สำงส สำุดลงมส ท้งนี้ โครงกสรที่
จะได้รบกสรสำนบสำนุน ต้องได้รบคะแนนไม่นอ้ ยกว่ส 60 คะแนน
รอบการส่งผลงาน
เนคเทค พิจารณาจากผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ทีงผู้พัฒนาจัดส่งและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของผลงานทีงส่งมอบ โดยพิจารณาจาก
1. ในการนําเสนอผลงานและสาธิตซอฟต์แวร์ทีงพัฒนาข่้น ผู้พัฒนาต้องมานําเสนอ
ผลงานด้วยตนเอง
2. สิงงทีงต้องส่งมอบครบตามทีงเนคเทคกําหนด คออ รายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มออการติด
ตั้งและคู่มออการใช้งาน จํานวน 1 ชุด และ CD-ROM จํานวน 1 ชุด บรรจุข้อมูล

Technique

Creativity

Economic & Social Impact

การนำาเสนอผลงาน

ระดับนิสิต นักศ่กษา
หมวด 11 โปรแกรมเพองอความบันเทิง
หมวด 12 โปรแกรมเพองอส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 13 โปรแกรมเพองอช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
หมวด 14 โปรแกรมเพององานการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวด 15 Mobile Application
ระดับนักเรียน
หมวด 21 โปรแกรมเพองอความบันเทิง
หมวด 22 โปรแกรมเพองอส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 23 โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้งาน
หัวข้อพิเศษ
หมวด 31 โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้งานสําหรับลินุกซ์
หมวด 33 Internet of Things (IoT)
หมวด 34 การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Look & Feel

ประเภท

รายงาน และการติดตัง้ โปรแกรม

ดั ง นี้ ซอร์ ส โค้ ด ชุ ด โปรแกรมสํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง (Setup Program) Software
Libraries และ/หรอ อ Tools ไฟล์ เ อกสารรายงาน และข้ อ ตกลงในการใช้
ซอฟต์แวร์ (Disclaimer) คะแนนส่วนนี้กําหนด ไว้ไม่เกิน 25%
3. ผลการทดลองใช้งานจริง เนคเทคจะมีคณะทํางานตรวจสอบผลงาน โดยทดลอง
ติดตั้งและทดลองใช้งานจริงตามคู่มออ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละผลงาน รวม
ทั้งข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนนโดยคณะผู้ตรวจ กําหนดไว้ไ ม่เกิน 75%
ของคะแนนรวม

รวม

25
25
25

20
20
15

15
10
15

20
20
15

15
20
25

5
5
5

100
100
100

25

15

20

20

15

5

100

25

15

15

20

20

5

100

25
25
25

20
20
15

15
10
15

20
20
20

15
20
20

5
5
5

100
100
100

25
25
25

15
15
15

20
15
20

15
20
20

20
20
15

5
5
5

100
100
100

หมายเหตุ : ผู้ลงสนที่ผู้่สนกสรตรวจรบ จะถสกจดลำสดบคะแนน (Ranking) เพื่อกสรพิจสรณส
จำสนวนโครงกสรที่เหมสะสำมสำำสหรบกสรเข้สสำส่รอบกสรประกวดชิงชนะเลิศต่อไป ท้งนี้ โครงกสรที่
จะได้รบกสรสำนบสำนุน ต้องได้รบคะแนนไม่นอ้ ยกว่ส 60 คะแนน และโครงกสรที่ผู้ส่ นเข้สสำสร่ อบชิง
ชนะเลิศ ต้องได้รบคะแนนไม่น้อยกว่ส 80 คะแนน และจดทำสสำญญสเรียบร้อยแล้ว

การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เนคเทค ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ประเด็นการให้คะแนน การรวมคะแนน และวิธีการใน
การตัดสินให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถกําหนดเป็นเกณฑ์ร่วมกันก่อนการพิจารณาตัดสิน
หากผลคะแนนไม่สามารถตัดสินได้ การชี้ขาดให้สิทธิ์เป็นของคณะกรรมการ
การให้คะแนน
การให้ ค ะแนนสํ า หรับ โครงการในแต่ ล ะประเภททีงผ่ า นเข้ า สู่ ร อบชิ ง ชนะเลิ ศ นั้น
พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ทั้งสิน้ 5 ประเด็นหลัก กล่าวคออ
1. Look and Feel
 ความสวยงาม ความน่าสนใจของโปรแกรม
 การใช้งานง่าย และสะดวก
 ความถูกต้อง ความครบถ้วนในเนอ้อหาทีนง ําเสนอ
2. Technique
 ความยากง่ายของโปรแกรม (Programming Technique)
 คุณค่าในเชิงงานพัฒนา หรออการวิจัย
 ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี
 ความถูกต้องและประสิทธิภาพของโปรแกรม
 การพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source)
3. Creativity
 ความคิดสร้างสรรค์
4. Economic & Social Impact
 ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ
 ประโยชน์และคุณค่าทางสังคม
 ศักยภาพในการนําไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรออ พัฒนาต่อยอด
5. Presentation
 การแสดงผลงาน (โปสเตอร์, บูธ) และการนําเสนอผลงานต่อคณะ
กรรมการ
 ความสุภาพและการแต่งตัว
 เอกสารเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น
การคิดคะแนนรวม: คะแนนรวมทัง้ สิน้ ของทุกๆ ประเด็นหลัก เท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

Creativity

Economic & Social Impact

Presentation

ระดับนิสิต นักศ่กษา
หมวด 11 โปรแกรมเพองอความบันเทิง
หมวด 12 โปรแกรมเพองอส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 13 โปรแกรมเพองอช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
หมวด 14 โปรแกรมเพององานการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวด 15 Mobile Application
ระดับนักเรียน
หมวด 21 โปรแกรมเพองอความบันเทิง
หมวด 22 โปรแกรมเพองอส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 23 โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้งาน
หัวข้อพิเศษ
หมวด 31 โปรแกรมเพองอการประยุกต์ใช้งานสําหรับลินุกซ์
หมวด 33 Internet of Things (IoT)
หมวด 34 การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Technique

ประเภท

Look & Feel

การกำาหนดคะแนนของแต่ละประเด็น
เนคเทคได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานร่วมกัน ดังนี้
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หลักเกณ์ฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
สําหรับโครงการทีงจะได้รับรางวัลต่างๆ ของการแข่งขันในแต่ละประเภทนั้น ควรจะ
สอดคล้องกับเกณฑ์ตา่ งๆ ในเบอ้องต้น ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 ต้องได้รบั คะแนนสูงสุด และได้รบั คะแนนเฉลียง มากกว่าหรออเท่ากับ 80 คะแนน
จํานวน 1 รางวัล
รางวัลออนง ๆ จะพิจารณาจากคะแนนทีไง ด้ตามลําดับ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 2 ต้องได้รบั คะแนนเฉลียง มากกว่าหรออเท่ากับ 75 คะแนน จํานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ต้องได้รบั คะแนนเฉลียง มากกว่าหรออเท่ากับ 70 คะแนน จํานวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล

หมายเหตุ:
1. ในกรณีที่โครงกสรที่ได้รบคะแนนสำสงสำุด มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ส 80 คะแนน จะ
ถือว่สไม่มี รสงวลที่ 1 สำำสหรบโครงกสรในประเภทน้นๆ
2. ในกสรตดสำิน กรณีที่มีปญ
ั หส จะถือคำสตดสำินของคณะกรรมกสรเป็นกสรชี้ขสด

คุณ์สมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
● เป็นนักเรียน นิสิต นักศ่กษา ทีงกําลังศ่กษาอยู่ในสถาบันการศ่กษาต่างๆ ในภาครัฐ
และเอกชนโดยไม่จํากัดชั้นปน
● มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศ่กษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศ่กษา
ทีงกําลังศ่กษาอยู่ในสถาบันนัน้ ๆ จริง
● มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพองอประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ในลักษณะทีมง ีความคิดริเริงมเป็นของตนเอง
● เฉพาะประเภท BEST 2017: การแข่งขันสุดยอดการหาตําแหน่งและรู้จําข้อความ
ในภาพถ่ า ย (Text Localization and Recognition Contest) เปด ด กว้ า งสํ า หรั บ
บุคคลทังวไป

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
● ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอเพียงคนละ 1 โครงการ และส่งได้ 1 ประเภท โครงการ
หน่งงมีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ทปีง ร่กษาลงนามรับรอง
● ระยะเวลาในการดําเนินโครงการประมาณ 3 เดออน ผู้เสนอโครงการทีงได้รับทุนสนับ
สนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานตามเวลาทีรง ะบุ
● ทุกโครงการต้องดําเนินการจัดทําข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ทีงกําหนด (ประมาณเดออนธันวาคม)
● ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานทีงเกิดข่้นเป็นของผู้พัฒนา ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนํา
ผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรออโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพองอการศ่กษา วิจัย
ติชม วิจารณ์ หรออแนะนําผลงานได้
● ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกีงยวกับการพัฒนาโครงการ ผู้พัฒนา
จะต้องระบุข้อความหรออแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รบั ทุนสนับสนุนจากเนคเทค
● หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามทีงเสนอ จะต้องมีหนังสออเป็นลายลักษณ์
อักษรเพองอขอยกเลิกและส่งคอนเงินทุนให้แก่เนคเทค

● ผลงานทีผง ่านการตรวจรับจะได้รับคัดเลออกตามเกณฑ์ทีงกําหนด โดยจะคัดเลออกผลงาน
ทีงย อดเยีงย มเข้าสู่การแข่งขัน รอบสุด ท้าย เพองอ ชิงชนะเลิศและรับ เงิน รางวัล แต่ล ะ
ประเภท โดยมีคณะกรรมการผูเ้ ชีงยวชาญเป็นผู้ตดั สิน
● ผู้พัฒนาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทีงทางเนคเทค หรออ ศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็น
ระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรออ จดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมออในการแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลของผู้พัฒนา หากมีการเปลีงยนแปลงจากข้อเสนอโครงการแก่เนคเทค
และศูนย์ประสานงาน เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพองอผลประโยชน์ของผู้พัฒนาเอง
● การรับเงินทุนสนับสนุน สามารถติด ต่อขอรับเงิน ทุนสนับสนุน ทั้ง 2 งวด และเงิน
สนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้จากศูนย์ประสานงานโครงการทีสง ังกัด
● การรับ เงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติด ต่อขอรับ เงิ น รางวัล ได้ทีง เนคเทค
เท่านัน้

การส่งข้อเสนอโครงการ
1. ผูส่้ งข้อเสนอโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ “GENA” (Genius-Aided System for
NSC) เพองอรับรหัสโครงการ และอัพโหลดข้อเสนอโครงการทีง http://www.nectec.or.th/nsc/,
http://www.nscthailand.net หรออ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA
2. ส่งข้อเสนอโครงการจํานวน 1 ชุด โดยต้องระบุรหัสโครงการ พร้อมลายเซ็นและ
สําเนาบัตรประจําตัวครบถ้วน ได้ทีง ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคทีงสังกัดด้วย
ตนเอง หรออทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาทีงทางโครงการ NSC กําหนด

รายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการ
1. ปก ตามตัวอย่าง ซ่งง ระบุรายละเอียดต่างๆ ภายใน 1 หน้ากระดาษเท่านั้น ดังนี้
 ชองอโครงการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 ทีมพัฒนาโครงการ ระบุหัวหน้าโครงการ และผูร้ ่วมพัฒนา
 อาจารย์ทปีง ร่กษาโครงการ และข้อความรับรองจากอาจารย์
 หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผูอ้ ํานวยการ/อาจารย์
ใหญ่หรออเทียบเท่า/หัวหน้าหมวด) และข้อความรับรองจากหัวหน้าสถาบัน
2. สาระสําคัญของโครงการ คําสําคัญ (Keywords)
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
5. ปัญหาหรออประโยชน์ทีงเป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม
6. เปาาหมายและขอบเขตของโครงการ

7. รายละเอียดของการพัฒนา
7.1 เนอ้ อ เรอง อ งย่ อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจํ า ลอง หรอ อ ทฤษฎี ทีง
เกีงยวข้อง ตัวอย่างโปรแกรม หรออ ผลงานทีสง องอให้เห็นผลงานทีจง ะพัฒนาข่้น
7.2 เทคนิคหรออเทคโนโลยีทีงใช้ เช่น เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ Algorithms
ทีง ใ ช้ โครงสร้า งข้ อมู ล เป็ น ต้น โดยผู้พั ฒนาต้อ งให้ ร ายละเอี ย ดทีง เ กีง ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย
7.3 เครององมออทีงใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาทีงใช้เขียน Tools อองนๆ ทีงใช้ช่วยใน
การพัฒนาโปรแกรม และอองนๆ
7.4 รายละเอียดโปรแกรมทีจง ะพัฒนา (Software Specification) ได้แก่
 Input/Output Specification
 Functional Specification
 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)
 อองนๆ
7.5 ขอบเขตและข้อจํากัดของโปรแกรมทีงพัฒนา
8. บรรณานุกรม (Bibliography) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 3 แห่ง เช่น จากหนังสออ
บทความวารสารทางวิชาการ หรออ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
9. ประวัติและผลงานวิจัยดีเด่นของผู้พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. สําเนาบัตรประจําตัวของผูพ้ ัฒนาและอาจารย์ทปีง ร่กษา พร้อมลงลายมออชองอสําเนา
ถูกต้อง กรณีทีงผู้พัฒนาไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้าน หรออ หนังสออ
รับรองจากสถาบันการศ่กษา

แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการ

รหัสโครงการ .....................................
ข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ชองอโครงการ (ภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................
ประเภทโปรแกรมทีงเสนอ โปรแกรม..................................................……………........................................................
ทีมพัฒนา
หัวหน้าโครงการ
1. ชองอ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
วัน/เดออน/ปนเกิด.................................ระดับการศ่กษา................สถานศ่กษา...........………........................
ทีอง ยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................……..............................................…
สถานทีงติดต่อ.....................................................................................….....................................................
โทรศัพท์.....................มออถออ...........................โทรสาร............…..........E-mail.........................................
ลงชออง .............................………..............................
ผู้ร่วมโครงการ
2. ชองอ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
วัน/เดออน/ปนเกิด.................................ระดับการศ่กษา................สถานศ่กษา...........………........................
ทีอง ยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................……..............................................…
สถานทีงติดต่อ.....................................................................................….....................................................
โทรศัพท์.....................มออถออ...........................โทรสาร............…..........E-mail.........................................
ลงชองอ......................................………...................................
ผู้ร่วมโครงการ
3. ชองอ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……..............................
วัน/เดออน/ปนเกิด.................................ระดับการศ่กษา................สถานศ่กษา...........………........................
ทีอง ยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................……..............................................…
สถานทีงติดต่อ.....................................................................................….....................................................
โทรศัพท์.....................มออถออ...........................โทรสาร............…..........E-mail.........................................
ลงชออง .............................………..............................
อาจารย์ทีงปร่กษาโครงการ
ชองอ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส.)..................................................……............................................................….
สังกัด/สถาบัน.....................................................................…........................................................................
สถานทีงติดต่อ.............................................................….................................................................….............
โทรศัพท์.....................มออถออ................................โทรสาร............…..........E-mail.........................................
คํารับรอง “โครงการนี้เป็นความคิดริเริงมของนักพัฒนาโครงการและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อองนผู้ใด ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่าจะให้คําแนะนําและสนับสนุนให้นกั พัฒนาในความดูแลของข้าพเจ้าดําเนินการศ่กษา/วิจยั /พัฒนาตามหัวข้อทีงเสนอและ
จะทําหน้าทีงประเมินผลงานดังกล่าวให้กบั โครงการฯ ด้วย”
ลงชออง .............................………..............................
หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อํานวยการ/อาจารย์ใหญ่/หัวหน้าหมวด)
ชองอ-นามสกุล(นาย/นาง/น.ส.)...........................................….ตําแหน่ง..........................…...............….............
สถาบัน.....................................................................….....................…………..................................................
สถานทีงติดต่อ.............................................................….......................................….......................................
โทรศัพท์.....................มออถออ...................โทรสาร............…..........E-mail......................................................
คํารับรอง “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้พัฒนามีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนตามเงองอนไขทีงโครงการฯกําหนดและอนุญาตให้ดําเนิน
การศ่กษา/วิจยั /พัฒนาตามหัวข้อทีงได้เสนอมานี้ในสถาบันได้ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าพเจ้า”
ลงชออง .............................………..............................

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
1. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ GENA โดยเลออก “ลงทะเบียนใหม่” เพองอกรอกข้อมูล
การสมั ค รเข้ า แข่ ง ขั น ทีง http://www.nectec.or.th/nsc/, http://www.nscthailand.net
หรอ อ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA โดยต้ อ งกรอกข้ อ มู ล Email address ทีง อ ยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อทีงมีอยู่จริง เพองอให้ระบบส่งข้อมูลเพองอยอนยันการลงทะเบียน
2. ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังหัวหน้าโครงการ เพองอแจ้งให้หัวหน้าโครงการยอนยันการลง
ทะเบียน ทั้งนี้ หากไม่ยนอ ยันการลงทะเบียน (Confirmation) ถออว่าการลงทะเบียนยังไม่เสร็จสิน้
และข้อมูลในการลงทะเบียนนั้น จะถูกลบทิ้งภายใน 48 ชังวโมง
3. หลังจากยอนยันการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ 1) รหัสโครงการ และ 2) รหัสผ่านเพองอ
ใช้เข้าระบบออนไลน์ GENA
4. เข้ าสู่ ร ะบบโดยใช้ รหัส โครงการ และรหั ส ผ่ า นทีง ไ ด้รั บ เพอง อ อั พ โหลดข้ อ เสนอ
โครงการทั้ง 2 รูปแบบ คออ ไฟล์ PDF และ ไฟล์ plain text (text file) ตามขั้นตอนในระบบ
5. พิมพ์แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการจากในระบบ และลงนามให้ครบถ้วน เพองอ
ประกอบเป็นหน้าปกข้อเสนอโครงการ โดยจัดหน้ากระดาษในการพิมพ์ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4
6. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมลงนามให้ครบถ้วน ภายในเล่มข้อเสนอ
โครงการ
7. ส่งข้อเสนอโครงการ (ต้นฉบับ) จํานวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์ หรออส่งด้วยตนเองไปยัง
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคทีงท่านสังกัด
8. เสร็จสิน้ ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ:
1. ควรเตรียมข้อมสลสำ่วนตว สำำสเนสบตร ที่อยส่ อีเมล์ ของทีมผู้ส้พฒนสและอสจสรย์ที่
ปรึกษส และผู้ส้บริหสรสำถสบนกสรศึกษส หรือตวแทน ให้พร้อมก่อนทำสกสรลงทะเบียน
2. กสรอพโหลดข้อเสำนอโครงกสร ต้องทำสกสรอพโหลด 2 รสปแบบ คือ ไฟล์ PDF (ใช้
กสรแปลงไฟล์จสกโปรแกรม ห้สมใช้วิธีกสรสำแกน) และ ไฟล์ plain text (text file)
3. โปรดระวงกสรอพโหลดซ้ำส เพรสะระบบจะบนทึกข้อมสลเฉพสะไฟล์ล่สสำุดเท่สนน้
4. โปรดตรวจสำอบรสยชื่อจงหวดของแต่ละศสนย์ภสมิภสคจสกคส่มือกสรแข่งขน หรือจสก
กสรลงทะเบียนในระบบ

การส่งผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์์
ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการ NSC ต้องดําเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จ
ในระยะเวลาทีงกําหนด นับตั้งแต่วนั ทีงได้รบั อนุมัติ และต้องส่งผลงานด้วยตนเองหรออทางไปรษณีย์
ได้ทีง ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคทีงสงั กัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานฉบับสมบูรณ์์ จำำานวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนอ้อหาดังนี้
● การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มออการติดตั้ง และคู่มออการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม
LibreOffice Writer หรออ Microsoft Word ภาษาไทย 2003 (เป็นอย่างตงํา) โดยใช้
ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กําหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา
ด้านบน และด้านล่าง 1 นิว้ พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน
A4 เข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง
● หน้าปก (Cover) ตามแบบทีงกําหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)
● กิ ต ติ ก รรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุ ข้ อ ความการได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น
โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งทีง 19 จาก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมระบุชองอโครงการทีไง ด้รับทุนไว้ดว้ ย
● เนอ้อหาของรายงาน ประกอบด้วย
1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) คําสําคัญ (Keywords)
2. บทนํา (แนวคิด ความสําคัญ และความเป็นมาของโครงการ)
3. สารบัญ
4. วัตถุประสงค์และเปาาหมาย
5. รายละเอียดของการพัฒนา
5.1 เนอ้อเรององย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจําลอง หรออ ทฤษฎีทีงเกียง วข้อง
ตัวอย่างโปรแกรม หรออ ผลงานทีงสองอให้เห็นผลงานทีงพัฒนาข่้น
5.2 ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรออเทคโนโลยีทีงใช้ เช่น เทคโนโลยีด้านปัญญา
ประดิษฐ์ Algorithms ทีงใช้ โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียด
ทีงเกีงยวข้องประกอบด้วย
5.3 เครององมออทีงใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาทีงใช้เขียน Tools อองนๆ ทีงใช้ช่วยในการ
พัฒนาโปรแกรม และออนง ๆ
5.4 รายละเอียดโปรแกรมทีไง ด้พฒ
ั นาในเชิงเทคนิค (Software Specification) ได้แก่
5.5 ขอบเขตและข้อจํากัดของโปรแกรมทีงพัฒนา
5.6 คุณลักษณะของอุปกรณ์ทีงใช้กับโปรแกรม (ถ้ามี)
▪ Input/Output Specification
▪ Functional Specification
▪ โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)
▪ อองนๆ

▪ ผูพ้ ัฒนาต้องชี้แจงส่วนสําคัญทีงทีมงาน/ผูพ้ ัฒนาได้พัฒนาข่น้ เอง รวมทั้งต้อง
ระบุ แหล่งทีงมาของโปรแกรม หรออ Source Code อองน ทีงมาประกอบใน
โปรแกรมไว้ด้วย โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ Source Code แนบมา
6. กลุม่ ผู้ใช้โปรแกรม
7. ผลของการทดสอบโปรแกรม
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอองนๆ ในขั้นต่อไป
10. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
11. เอกสารอ้างอิง (Reference)
12. สถานทีงติดต่อของผูพ้ ัฒนาและอาจารย์ทีงปร่กษา โทรศัพท์ มออถออ โทรสาร E-mail
13. ภาคผนวก (Appendix)
▪ คู่มออการติดตั้งอย่างละเอียด
▪ คู่มออการใช้งานอย่างละเอียด
2. CD-ROM จำำานวน 1 ชุด
บรรจุข้อมูลและจัดหมวดหมู่ (Directory) เป็น 4 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 Source Code: ซอร์สโค้ด
หมวดที่ 2 Setup Program: ชุดโปรแกรมสําหรับติดตั้งทีงสมบูรณ์และใช้งานได้
หมวดที่ 3 Tools: ระบุ Software Libraries และ/หรออ Tools อองนๆ ทีงนํามาใช้เป็น
ส่วนประกอบสําคัญในการพัฒนาและติดตั้ง
หมวดที่ 4 Document: ไฟล์เอกสารรายงาน จัดทําใน 2 รูปแบบ คออ
1) Pdf และ
2) LibreOffice Writer หรออ Word ประกอบด้วย
▪ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ
▪ ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
▪ ไฟล์คู่มออการติดตั้ง
▪ ไฟล์คู่มออการใช้งาน
▪ ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)
▪ รูปภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรม (Screen captured) ขนาด 1024x768
พิกเซล อย่างน้อย 4 ภาพ
▪ ไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ หรออ แผ่นพับ สําหรับการเผยแพร่ (ถ้ามี)

หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์
รหัสโครงการ...................................
(ชองอโครงการ)
(ประเภทโครงการ)

รายงานฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรม
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งทีง 19
ประจําปนงบประมาณ 2559
โดย
(ชองอผู้พัฒนา ..............................................)
(ชองอผู้พัฒนา ..............................................)
(ชองอผู้พัฒนา ..............................................)
(ชองออาจารย์ทีงปร่กษาโครงการ ..............................................)
(สถาบันการศ่กษา .......................................)

ข้อตกลงในการใช้ซ์อฟต์แวร์ (Disclaimer)
ในการส่งผลงานตามข้อกําหนดของการรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งทีง 19 สําหรับประเภทนักเรียน และประเภท
นิสิต นักศ่กษานั้น เนคเทคกําหนดให้ทุกโครงการทีงส่งผลงานจะต้องปรากฏข้อความข้อตกลง
ในการใช้ซอฟต์แวร์ (ภาษาไทยหรออภาษาอังกฤษ) ในผลงานดังกล่าว ซ่งงผู้พัฒนาสามารถจะใส่
ไว้ทีง Readme.txt หน้าแรกของการติดตั้งหน้าแรกของการเรียกโปรแกรมข่้นใช้งานหรออส่วนใด
ส่วนหน่งงของโปรแกรม ได้แก่ help เมนู เป็นต้น
ข้อตกลงในการใช้ซ์อฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์นี้เป็นผลงานทีพง ัฒนาข่้นโดย ....(ชองอผู้พัฒนา).... จาก ....(ชองอสถาบัน).... ภาย
ใต้การดูแลของ ....(ชองออาจารย์ทปีง ร่กษา).... ภายใต้โครงการ ....(ชองอโครงการ).... ซ่งงสนับสนุนโดย
ศูน ย์ เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิกส์และคอมพิว เตอร์แห่งชาติ โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพอง อส่งเสริมให้
นักเรียนและนักศ่กษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นี้จ่ง
เป็นของผู้พัฒนา ซ่งงผู้พัฒนาได้อนุญาตให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ เผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ตาม “ต้นฉบับ” โดยไม่มีการแก้ไขดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่บุคคล
ทัวง ไปได้ใช้เพองอประโยชน์ส่วนบุคคลหรออประโยชน์ทางการศ่กษาทีงไม่มีวตั ถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
โดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้ซอฟต์แวร์ ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ จ่งไม่มีหน้าทีงในการดูแล บํารุงรักษา จัดการอบรมการใช้งาน หรออพัฒนาประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งไม่รบั รองความถูกต้องหรออประสิทธิภาพการทํางานของซอฟต์แวร์ ตลอดจนไม่
รับประกันความเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นที้ ั้งสิ้น
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.”

สถานที่ตดิ ต่อ
ภาคเหนือ
ดร.กานต์ ปทานุคม และ ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ต่ก 30 ปน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขทีง 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ
อําเภอเมออง จังหวัดเชียงใหม่ 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/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขทีง 123 หมู่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4
อําเภอเมออง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0 4320 2697, 0 85000 8164
โทรสาร 0 4320 2292
e-mail: nsc@esswpark.org
http://www.esswpark.org
ภาคใต้
ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ 0 7428 7076
โทรสาร 0 7428 7076
e-mail: watcharin@coe.psu.ac.th

ภาคตะวันออก
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร, อาจารย์ภูสิต กุลเกษม และ
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขทีง 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข
อําเภอเมออง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3810 3060
โทรสาร 0 3839 3245
e-mail: krisana@it.buu.ac.th, benchapornj@yahoo.com,
pusitk@gmail.com
http://www.infomatics.buu.ac.th
ภาคตะวันตก
อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์, ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
และ ดร.สุนีย์ พงษ์พินจิ ภิญโญ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน
อําเภอเมออง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 2923
โทรสาร 0 3427 2923
e-mail: oatcomster@gmail.com, anncenter@gmil.com
http://www.cp.su.ac.th
ภาคกลาง
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมันง คง, รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
และ ดร.ศศิพร อุษณวศิน
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง (โครงการ NSC)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสองอสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์บางกะดี) เลขทีง 131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี
อําเภอเมออง จังหวัดปทุมธานี 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

ดำาเนินการโดย
โครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย”
งานพัฒนาเยาวชนและเขตพอน้ ทีดง ้านไอที ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหน่งง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2323-2328 โทรสาร 0 2564 6875
e-mail: fits@nectec.or.th
http://www.nectec.or.th/nsc/
facebook group: “NSC Thailand”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. แมฮองสอน 9. อุตรดิตถ
2. เชียงใหม
10. สุโขทัย
3. ลำพูน
11. พิษณุโลก
4. เชียงราย
12. เพชรบูรณ
5. พะเยา
13. ตาก
6. ลำปาง
14. กำแพงเพชร
7. แพร
15. พิจิตร
8. นาน
16. นครสวรรค

มหาวิทยาลัยขอนแกน
17. หนองคาย
27. มหาสารคาม
18. บึงกาฬ
28. รอยเอ็ด
19. อุดรธานี
29. ชัยภูมิ
20. หนองบัวลำภู 30. นครราชสีมา
21. เลย
31. บุรีรัมย
22. ขอนแกน
32. สุรินทร
23. สกลนคร
33. ยโสธร
24. นครพนม
34. อำนาจเจริญ
25. มุกดาหาร
35. ศรีสะเกษ
26. กาฬสินธุ
36. อุบลราชธานี
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ภาคกลาง

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยบางกะดี)
37. กรุงเทพมหานคร 42. สิงหบุรี
43. ชัยนาท
38. นนทบุรี
44. อุทัยธานี
39. ปทุมธานี
40. พระนครศรีอยุธยา 45. ลพบุรี
46. สระบุรี
41. อางทอง
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ภาคตะวันตก

มหาวิทยาลัยศิลปากร
47. สมุทรสงคราม 51. กาญจนบุรี
52. ราชบุรี
48. สมุทรสาคร
53. เพชรบุรี
49. นครปฐม
54. ประจวบคีรีขันธ
50. สุพรรณบุร
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โครงการ NSC
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ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา
55. จันทบุรี
56. ตราด
57. สมุทรปราการ
58. สระแกว
59. ปราจีนบุรี

ภาคใต
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งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ดานไอที ฝายสนับสนุนงานวิจัย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 6900 ตอ 2323-2328 โทรสาร 0 2564 6875
eMail: ﬁts@nectec.or.th | www.nectec.or.th/nsc

60. นครนายก
61. ฉะเชิงเทรา
62. ชลบุรี
63. ระยอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
64. ชุมพร
71. ตรัง
65. ระนอง
72. พัทลุง
66. สุราษฎรธานี
73. สงขลา
67. พังงา
74. สตูล
68. กระบี่
75. ปตตานี
69. ภูเก็ต
76. ยะลา
70. นครศรีธรรมราช 77. นราธิวาส

