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โครงการ “การแขข่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหข่งประเทศไทย” เปป็นโครงการททที่สสานขักงานพขัฒนา
วพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท (สวทช.) ดสาเนพินการเพมืที่อเปป็นเวททสสาหรขับนขักเรทยน นพิสพิต นขักศศึกษาจากทขัที่วประเทศททที่สนใจ
การพขั ฒ นาซอฟตร์แ วรร์ สคู่ ง โครงการททที่ พขัฒ นาดด้ว ยตนเองเขด้ า รคู่ ว มการแขคู่ ง ขขั น โดย สวทช. ไดด้ รขั บ ความรคู่ ว มมมื อ จาก
มหาวพิทยาลขัยตคู่างๆ ในภคมพิภาคเพมืที่อเปป็นศคนยร์ประสานงานการแขคู่งขขันในระดขับภคมพิภาค คมือ ๑) ภาคเหนมือ: มหาวพิทยาลขัย
เชทยงใหมคู่ ๒) ภาคตะวขันออกเฉทยงเหนมือ : มหาวพิทยาลขัยขอนแกคู่น ๓) ภาคใตด้: มหาวพิทยาลขัยสงขลานครพินทรร์ ๔) ภาค
ตะวขันออก: มหาวพิทยาลขัยบครพา ๕) ภาคตะวขันตก: มหาวพิ ทยาลขัย ศพิล ปากร และ๖) ภาคกลาง: สถาบขั นเทคโนโลยท
นานาชาตพิสพิรพินธร มหาวพิทยาลขัยธรรมศาสตรร์
สวทช. ไดด้รขับความรคู่วมมมืออยคู่างดทยพิที่งจากสสานขักงานคณะกรรมการกพิจการกระจายเสทยง กพิจการโทรทขัศนร์ และ
กพิจการโทรคมนาคมแหคู่งชาตพิ (กสทช.) ไดด้ใหด้การสนขับสนนุนเงพินรางวขัลพพิเศษ รวมถศึงหนคู่วยงานเครมือขคู่ายตคู่างๆ ไดด้ รวคู่ มยก
ระดขับผลงานใหด้ไปสคคู่กลนุคู่มผคใด้ ชด้งานจรพิง ทขัรั้งในระดขับชนุมชน สขังคม และเศรษฐกพิจ สนขับสนนุนทนุนพขัฒนาตคู่อยอดผลงาน พรด้อม
จขัดหาหนคู่วยงานสนขับสนนุนเพมืที่อรคู่วมเปป็นททที่ปรศึกษาใหด้เยาวชนไดด้ผลพิตผลงานจนสามารถใชด้งานไดด้จรพิง
สวทช. ขอเชพิญชวนนขักเรทยน นพิสพิต นขักศศึกษาและผคด้พขัฒนาททที่สนใจสคู่งผลงานซอฟตร์แวรร์เขด้ารคู่วมการแขคู่งขขัน เพมืที่อ
ยกระดขับผลงานซอฟตร์แวรร์ของไทยใหด้กด้าวสคคู่ระดขับสากล ดขังจะเหห็นไดด้จากผลงานททที่ไดด้รขับรางวขัลชนะเลพิศของโครงการ
สามารถควด้ารางวขัลชนะเลพิศของการแขคู่งขขันในระดขับนานาชาตพิอยคู่างสมที่สาเสมอ ทขัรั้งนทรั้ หากมทขด้อสงสขัยหรมือตด้องการทราบ
รายละเอทยดเพพิที่มเตพิม สามารถตพิดตคู่อไดด้ททที่ ศคนยร์ประสานงานภคมพิภาคทขัรั้ง ๖ แหคู่ง หรมือตพิดตคู่อไดด้ททที่ งานสคู่งเสรพิมและพขัฒนา
เดห็กและเยาวชนททที่มทศขักยภาพสคง (JSTP) ฝฝ่ายพขัฒนาบขัณฑพิตและนขักวพิจขัย (GPD) สสานขักงานพขัฒนาวพิทยาศาสตรร์และ
เทคโนโลยท แ หคู่ ง ชาตพิ (สวทช .) หมายเลขโทรศขัพ ทร์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตคู่ อ ๗๗๐๐๙-๗๗๐๑๐ หรมื อ เขด้ า รคู่ ว มกลนุคู่ ม
Facebook: National Software Contest - NSC Thailand เพมืที่อตพิดตามขด้อมคลขคู่าวสารตลอดการแขคู่งขขัน

โครงการการแขข่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหข่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC)
งานสข่งเสรพิมและพขัฒนาเดด็กและเยาวชนททที่มทศขักยภาพสสูง (JSTP)
ฝฝ่ายพขัฒนาบขัณฑพิตและนขักวพิจขัย (GPD)
สสํานขักงานพขัฒนาวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยทแหข่งชาตพิ (สวทช.)
กระทรวงการออุดมศศึกษา วพิทยาศาสตรร์ วพิจขัยและนวขัตกรรม
๑๑๑ อนุทยานวพิทยาศาสตรร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธพิน
ตสาบลคลองหนศึที่ง อสาเภอคลองหลวง จขังหวขัดปทนุมธานท ๑๒๑๒๐
โทรศขัพทร์: ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตคู่อ ๗๗๐๐๙-๗๗๐๑๐
facebook: National Software Contest – NSC Thailand
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หลขักการและเหตอุผล
ในชท วพิ ต ประจส า วขั น คอมพพิ ว เตอรร์ มท บ ทบาทมาก การพขั ฒ นาทขั ก ษะในการเขท ย นโปรแกรมหรมื อ ซอฟตร์ แ วรร์
คอมพพิวเตอรร์นขัรั้น ประเทศไทยมทศขักยภาพในการแขคู่งขขันกขับตคู่างประเทศไดด้ แตคู่การผลพิตบนุคลากรททที่จะมาพขัฒนาโปรแกรม
คอมพพิวเตอรร์ใหด้เพทยงพอนขัรั้น จสาตด้องอาศขัยบนุคลากรจสานวนมากเพมืที่อเพพิที่มศขักยภาพในการแขคู่งขขัน ดขังนขัรั้น สสํานขักงานพขัฒนา
วพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยทแหข่งชาตพิ (สวทช.) จศึงไดด้จขัดทสาโครงการ “การแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่ง
ประเทศไทย” ขศึรั้น เพมืที่อเปป็นการกระตนุด้นใหด้นขักเรทยน นพิสตพิ นขักศศึกษา ไดด้มทโอกาสพขัฒนาทขักษะการพขัฒนาซอฟตร์แวรร์และนสา
เอาความรคด้ททที่ไดด้เรทยนมาประยนุกตร์ใชด้ในการสรด้างสรรคร์ผลงาน โดยสนขับสนนุนเงพินทนุนเพมืที่อเปป็นแรงจคงใจและกระตนุด้นใหด้
นขักเรทยน นพิสพิต นขักศศึกษา พขัฒนาซอฟตร์แวรร์ดด้วยตนเอง และเปปิดโอกาสใหด้มทการประกวดแขคู่งขขันชพิงเงพินรางวขัลในระดขับ
ประเทศ อขันจะเปป็นการสรด้างเวททสสาหรขับเยาวชนและผคด้ทสทที่ นใจในการพขัฒนาความรคด้สคคู่การเปป็นนขักวพิจขัยระดขับอาชทพตคู่อไป
จาก “โครงการสนขับสนนุนการพขัฒนาซอฟตร์แวรร์ขนาดเลห็ก” ซศึที่งไดด้เรพิที่มดสาเนพินการครขัรั้งแรกตขัรั้งแตคู่ปปีงบประมาณ
๒๕๓๗ โดยเรพิที่มจากศคนยร์เทคโนโลยทอพิเลห็กทรอนพิกสร์และคอมพพิวเตอรร์แหคู่งชาตพิ (เนคเทค) ไดด้ปรขับกลยนุทธร์ในการดสาเนพิน
โครงการ โดยจขัดใหด้มทเวททการแขคู่งขขันในระดขับประเทศ ตคู่อมาในปปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จศึงเปลทที่ยนชมืที่อเปป็น “การแขคู่งขขันพขัฒนา
โปรแกรมคอมพพิ ว เตอรร์ แ หคู่ ง ประเทศไทย (National Software Contest – NSC)” ซศึที่ ง ผคด้ ช นะเลพิ ศ ในระดขั บ นพิ สพิ ต
นขักศศึกษา และระดขับนขักเรทยน จะไดด้รขับถด้วยรางวขัลพระราชทานจากสมเดห็จพระกนพิษฐาธพิราชเจด้า กรมสมเดห็จพระเทพ
รขัตนราชสนุดาฯ สยามบรมราชกนุมารท
การดสาเนพินงานโครงการททที่ผคู่านมา พบวคู่า จสานวนโครงการททที่สคู่งเขด้าประกวดมากขศึรั้นทนุกๆ ปปี และมทแนวโนด้มททที่เพพิที่ม
ขศึรั้น นขับถศึงปปัจจนุบขัน มทโครงการททที่ไดด้รขับการสนขับสนนุนไปแลด้วทขัรั้งสพิรั้น ๑๒,๗๓๕ โครงการ จสานวนขด้อเสนอโครงการททที่สคู่งเขด้า
แขคู่งขขันเปป็นจสานวน ๒๖,๖๐๙ โครงการ สถาบขันการศศึกษามากกวคู่า ๑๕๐ สถาบขันทขัที่วประเทศ ในทนุกปปีของการแขคู่งขขัน
พบวคู่า ขด้อเสนอโครงการมทความหลากหลาย จศึงมทความจสาเปป็นอยคู่างยพิที่งในการสรรหาผคด้ททที่มคท วามรคด้ ความเชทที่ยวชาญในดด้าน
ตคู่างๆ ททที่เกทที่ยวขด้อง เพมืที่อเขด้ารคู่วมเปป็นคณะกรรมการ เพมืที่อใหด้เกพิดความโปรคู่งใส เททที่ยงธรรม และเกพิดประโยชนร์ในการนสาผล
งานไปประยนุกตร์ใชด้ และ/หรมือเผยแพรคู่ตามเปป้าหมายของโครงการ นอกจากนทรั้ ยขังคสานศึงถศึงเทคโนโลยทททที่อยคคู่ในกระแสความ
นพิยม เพมืที่อทสาใหด้การแขคู่งขขันเปป็นไปดด้วยความเขด้มขด้นยพิที่งขศึรั้น ตลอดการดสาเนพินงานททที่ผคู่านมา กลคู่าวไดด้วคู่า แนวทางการ
สนขับสนนุนโครงการพขัฒนาซอฟตร์แวรร์ททที่ สวทช. ไดด้ดสาเนพินการมาแลด้วนขัรั้นประสบผลสสาเรห็จในระดขับหนศึที่ง ดขังจะเหห็นไดด้จาก
ปรพิ มาณขด้อ เสนอโครงการททที่เสนอเขด้ามาเพมืที่อขอรขั บทนุนเพพิที่ มขศึรั้ นทนุกๆ ปปี คนุณ ภาพโครงการททที่ ผคู่า นการพพิจ ารณามท การ
ปรขับปรนุงเพมืที่อใหด้สอดคลด้องกขับหขัวขด้อททที่ สวทช. ไดด้มนุคู่งเนด้นและกระตนุด้นใหด้เกพิดการคพิดในเชพิงสรด้างสรรคร์อยคู่างเปป็นระบบ
หนคู่วยงานภายนอกทขัรั้งภาครขัฐและเอกชน ไดด้ใหด้ความสนใจและยพินดทเขด้ารคู่วมในโครงการ สมควรสนขับสนนุนใหด้ดสาเนพินการ
โครงการนทรั้ตคู่อไป นขับวคู่าโครงการนทรั้มทสคู่วนสสาคขัญยพิที่งในการผลขักดขันและยกระดขับผลงานเยาวชนใหด้ปรากฎสคคู่สาธารณชน
เปป็นการรพิเรพิที่มและกระตนุด้นใหด้นขักเรทยน นพิสพิต นขักศศึกษา ตระหนขักและเหห็นคนุณคคู่าของการพขัฒนาซอฟตร์แวรร์ รวมถศึงกระตนุด้น
ใหด้ กลนุคู่ มเยาวชนททที่เปป็นฐานกสาลขังในการพขัฒนาของประเทศไดด้ ส รด้า งเสรพิ ม ทขั ก ษะการเรท ย นรคด้ค อมพพิว เตอรร์ ซอฟตร์แวรร์
นอกจากนทรั้ ยขังเปป็นตขัวกลางในการสรด้างเวททสสาหรขับผคด้ททที่สนใจในงานการพขัฒนาซอฟตร์แวรร์ อขันจะเปป็นรากฐานททที่สสาคขัญยพิที่ง
ตคู่อการสรด้างนขักวพิจยขั และการพขัฒนาประเทศในอนาคตตคู่อไป
สวทช. ยขังไดด้รวคู่ มกขับสมาคมอนุตสาหกรรมเทคโนโลยทสารสนเทศไทย สคู่งผลงานซอฟตร์แวรร์ทไทที่ ดด้รขับรางวขัลชนะเลพิศ
เขด้ า รคู่ ว มการประกวดในงาน “Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA)” ในประเภทนขั ก เรท ย น และนพิ สพิ ต
นขักศศึกษา ซศึที่งงาน APICTA นทรั้ เปป็นการประกวดผลงานดด้านซอฟตร์แวรร์ในดด้านตคู่างๆ สสาหรขับประเทศในภคมพิภาคเอเชทย แปซพิฟปิกททที่จขัดขศึรั้นเพมืที่อสคู่งเสรพิมผคด้ประกอบการและอนุตสาหกรรมดด้านไอซทททของประเทศในภคมพิภาค เปปิดโอกาสใหด้มทการนสา
เสนอผลงานซอฟตร์แวรร์ททที่มทคนุณภาพและศขักยภาพทางธนุรกพิจและการตลาดจากผคด้ประกอบการ ผคด้เชทที่ยวชาญ ภาคการศศึกษา
คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๔

และนขักเรทยน นพิสพิต นขักศศึกษา โดยประเทศในภคมพิภาคผลขัดเปลทที่ยนหมนุนเวทยนกขันเปป็นเจด้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถ
ควด้ารางวขัลจากเวททดขังกลคู่าวอยคู่างตคู่อเนมืที่องทนุกปปี และเพมืที่อใหด้การดสาเนพินโครงการมทประสพิทธพิภาพและสขัมฤทธพิผลยพิที่งขศึรั้น
สวทช. ไดด้รคู่วมกขับมหาวพิทยาลขัยในภคมพิภาค จขัดตขัรั้งหนคู่วยประสานงานของโครงการระดขับภคมพิภาคขศึรั้น เพมืที่อชคู่วยดสาเนพินการ
และประสานงานในโครงการ ไดด้แกคู่ การประชาสขัมพขันธร์ การมอบทนุน การพพิจารณาโครงการ รวมทขัรั้งการสนขับสนนุนทาง
ดด้านเทคนพิค การฝฝึกอบรมระยะสขัรั้น ซศึที่งจะเปป็นประโยชนร์ตอคู่ โครงการตคู่อไป
ศสูนยร์ประสานงานภสูมพิภาคของโครงการ ประกอบดด้วย
ภาคเหนนือ: ภาควพิชาวพิศวกรรมคอมพพิวเตอรร์ คณะวพิศวกรรมศาสตรร์ มหาวพิทยาลขัยเชทยงใหมคู่
ภาคตะวขันออกเฉทยงเหนนือ: อนุทยานวพิทยาศาสตรร์ มหาวพิทยาลขัยขอนแกคู่น
ภาคใตต: ภาควพิชาวพิศวกรรมคอมพพิวเตอรร์ คณะวพิศวกรรมศาสตรร์ มหาวพิทยาลขัยสงขลานครพินทรร์
ภาคตะวขันออก: คณะวพิทยาการสารสนเทศ มหาวพิทยาลขัยบครพา
ภาคตะวขันตก: ภาควพิชาคอมพพิวเตอรร์ คณะวพิทยาศาสตรร์ มหาวพิทยาลขัยศพิลปากร
ภาคกลาง: สถาบขันเทคโนโลยทนานาชาตพิสพิรนพิ ธร มหาวพิทยาลขัยธรรมศาสตรร์
วขัตถอุประสงคร์ของโครงการ
๑. เพมืที่อสนขับสนนุนและสคู่งเสรพิมการพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์ในระดขับนขักเรทยน นพิสตพิ นขักศศึกษา
๒. เพมืที่ อ พขั ฒ นาทขั ก ษะความคพิ ด รพิ เ รพิที่ ม ในการเขท ย นโปรแกรมอขั น จะเปป็ น รากฐานททที่ สส า คขั ญ ยพิที่ ง ตคู่ อ การพขั ฒ นา
อนุตสาหกรรมดด้านซอฟตร์แวรร์ในอนาคต
๓. เพมืที่อสรด้า งและพขัฒนาบนุค ลากรใหด้มทความรคด้ความสามารถทางดด้า นการพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิว เตอรร์ใหด้
สามารถเกพิดประโยชนร์ในการนสาไปใชด้ตคู่อไป
๔. เพมืที่อสรด้างเวททการแขคู่งขขันและสรด้างความสนใจสสาหรขับเยาวชนททที่มทความสามารถดด้านคอมพพิวเตอรร์และ
เทคนพิคการเขทยนโปรแกรม
๕. เพมืที่อใหด้ไดด้ซอฟตร์แวรร์ตด้นแบบททที่หลากหลายซศึที่งสามารถนสาไปประยนุกตร์ใชด้ไดด้จรพิง
เปป้าหมายของโครงการ
๑. สนขั บ สนนุ น โครงการพขัฒ นาโปรแกรมคอมพพิ ว เตอรร์ จ ากทขัที่ ว ประเทศ ปปี ล ะไมคู่ นด้ อ ยกวคู่ า ๔๐๐ โครงการ
มทนขักเรทยน นพิสตพิ นขักศศึกษา เขด้ารคู่วมในโครงการไมคู่นด้อยกวคู่า ๑,๐๐๐ คน
๒. สรด้างเวททการแขคู่งขขันดด้านซอฟตร์แวรร์ระดขับเยาวชนและระดขับชาตพิ ตลอดจนนสาผลงานไปสคคู่เชพิงพาณพิชยร์และ
สขังคมตคู่อไป
๓. สรด้างโอกาสและสนขับสนนุนนขักพขัฒนาโปรแกรมททที่มทความรคด้ความสามารถและทขักษะททที่จะพขัฒนาไปสคคู่นขักเขทยน
โปรแกรมมมืออาชทพตคู่อไป
๔. สนขับสนนุนและสคู่งเสรพิมการพขัฒนาและการใชด้ซอฟตร์แวรร์ททที่มทลพิขสพิทธพิธิ์ถคกตด้องตามกฎหมาย

คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๕

หขัวขตอการแขข่งขขัน
๑. ระดขับนพิสพิต นขักศศึกษา
หมวด ๑๑ โปรแกรมเพนืที่อความบขันเทพิง ไดด้แกคู่ โปรแกรมททที่สรด้างความบขันเทพิงหรมือการฝฝึกหขัดดด้วยภาพ
เสทยง สขัมผขัส การเคลมืที่อนททที่ และการกระตนุด้นการใชด้ไหวพรพิบของผคด้เลคู่น ซศึที่งโปรแกรมดขังกลคู่าวอาจพขัฒนาบนระบบปฏพิบขัตพิ
การใดๆ กห็ไดด้ เชคู่น ลพินนุกซร์ หรมือวพินโดวสร์ เปป็นตด้น หรมืออาจจะพขัฒนาโดยใชด้โปรแกรมชคู่วยสรด้างเกม (Game Engine) เชคู่น
Torque หรมือ Ogre 3D ชคู่วยในการพขัฒนากห็ไดด้ โปรแกรมนทรั้อาจเปป็นโปรแกรมซอฟตร์แวรร์ททที่ใชด้กขับคอมพพิวเตอรร์ทขัที่วไปททที่มท
เมาสร์และคทยร์บอรร์ดเปป็นอนุปกรณร์สสาหรขับการตพิดตคู่อ อาทพิ โปรแกรมจสาลองการขขับเครมืที่องบพิน โปรแกรมตคู่อสคด้ตขัวตคู่อตขัว
โปรแกรมวางแผนการสคด้รบ โปรแกรมการสรด้างเมมือง เกมจสาลองสถานการณร์ททที่มทผลกระทบตคู่อสขังคม เชคู่น อนุบขัตพิเหตนุใน
ทด้องถนน ปรพิมาณนรั้สาในธรรมชาตพิ การจขัดการพมืรั้นททที่ปฝ่าไมด้ ปปัญหายาเสพตพิด เปป็นตด้น มทอนุปกรณร์เฉพาะสสาหรขับการเลคู่น
อาทพิ โปรแกรมการเลคู่นสเกห็ตบอรร์ดททที่มทสเกห็ตบอรร์ดเปป็นอนุปกรณร์ตคู่อพคู่วง เปป็นตด้น หรมือเลคู่นหลายคนบนเครมือขคู่าย อาทพิ
โปรแกรมสคด้รบบนเครมือขคู่าย โปรแกรมจสาลองการซมืรั้อขายหนุด้น เปป็นตด้น ทขัรั้งนทรั้ความคพิดสรด้างสรรคร์และการประยนุกตร์ใชด้
วขัฒนธรรมททที่เปป็นเอกลขักษณร์นขัรั้นเปป็นสพิที่งสสาคขัญ การละเลคู่นใหมคู่ๆ อาจเกพิดขศึรั้นไดด้จากการผสมผสานหลายๆ การละเลคู่นเขด้า
ดด้วยกขันไดด้ อาทพิ การขขับรถชนพพินโบวลพิที่ง เปป็นตด้น หรมือ โปรแกรมเพมืที่อผลพิตสมืที่อบขันเทพิง เชคู่น เพลง หรมือภาพยนตรร์ หรมือ
Animation บนแผคู่นซทดทแบบพกพา หรมือ การพขัฒนาเครมืที่องมมือในการผลพิตเกม (Tool หรมือ Engine) การผลพิต Model
หรมือ Character ของตนเองในโปรแกรม
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): ความคคิดสรร้างสรรคค์ การละเลล่นใหมล่ๆ ออุปกรณค์ตล่อพล่วง Animation
หมวด ๑๒ โปรแกรมเพนืที่อสข่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรสูต หมายถศึง โปรแกรมเพมืที่อสนขับสนนุนการเรทยนการ
สอนโดยอาจเนด้ น การเรท ย นรคด้ ใ นศตวรรษททที่ 21 Problem-based Learning, Active Learning, Collaborative
Learning, Creative Learning, Critical Thinking, Knowledge Sharing เชคู่น โครงการเพมืที่อสคู่งเสรพิมการเรทยนรคด้โดย
จขั ด ทส า ในรค ป โครงงานมขั ล ตพิ มท เ ดท ย ปฏพิ สขั ม พขั น ธร์ โดยมท ก ารสมืที่ อ สารและการมท ป ฏพิ สขั ม พขั น ธร์ (Communication and
Interaction) เปป็นสคู่วนประกอบสสาคขัญของมขัลตพิมทเดทย นสาเสนอบน Web หรมือ Cyberlab โดยในการพขัฒนาอาจใชด้
โปรแกรมภาษาใดภาษาหนศึที่งททเที่ หมาะสม ซศึที่งเปป็นการสคู่งเสรพิมใหด้มทการพขัฒนาทขักษะในการคพิด และทขักษะในการแกด้ปปัญหา
(Thinking Skill and Problem Solving Skill) และผคด้เรทยนรคด้สศึกสนนุกกขับการเรทยนรคด้ โดยอาจทสาเปป็นภาพเคลมืที่อนไหว 3
มพิตพิ การจสาลองสถานการณร์ แบบฝฝึกหขัดทดสอบการเรทยนรคด้ดวด้ ยตนเอง
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): การมมีปฏคิสสัมพสันธค์ การพสัฒนาทสักษะในการคคิดและทสักษะในการแกร้ปปัญหา
Cyberlab, Animation
หมวด ๑๓ โปรแกรมเพนืที่อชข่วยคนพพิการและผสูตสสูงอายอุ ไดด้แกคู่ โปรแกรมททที่พฒ
ขั นาขศึรั้นเพมืที่อเปป็นเครมืที่องชคู่วย
อสานวยความสะดวกสสาหรขับคนพพิการประเภทตคู่างๆ เชคู่น คนตาบอด คนตาเลมือนราง คนหคหนวก/หคตศึง คนพพิการแขน-ขา
(รวม cerebral palsy) คนททที่บกพรคู่องทางสตพิปปัญญา คนททที่บกพรคู่องทางการเรทยนรคด้ คนททที่มทปปัญหาทางพฤตพิกรรมและ
อารมณร์ บนุคคลออทพิสซศึม รวมทขัรั้งผคด้สคงอายนุ โดยททใที่ หด้พขัฒนาโปรแกรมเพมือที่ ใหด้คนพพิการและผคด้สคงอายนุสามารถดสารงชทวพิตอพิสระ
ไดด้ กลคู่าวคมือ เมมืที่อใชด้โปรแกรมนทรั้แลด้ว ผคด้ใชด้สามารถททที่จะดสาเนพินชทวพิตประจสาวขันไดด้ มทสคู่วนรคู่วมในการเรทยนการสอนในหด้องไดด้
หรมือสามารถประกอบอาชทพไดด้ ตขัวอยคู่างโปรแกรม เชคู่น โปรแกรมชคู่วยการเขทยนหรมือการอคู่านของเดห็กททที่บกพรคู่องทางดด้าน
การเรทย นรคด้ โปรแกรมชคู่ว ยขยายหนด้า จอของคนสายตาเลมือ นราง โปรแกรมตคู่างๆ ททที่ มทเสท ยงอคู่ านสส า หรขั บคนตาบอด
โปรแกรมควบคนุมสภาพแวดลด้อมในหด้องหรมือบด้านของผคด้พพิการแขนขา โปรแกรมโทรศขัพทร์ขด้อความผคู่านโทรศขัพทร์มมือถมือ
หรมือผคู่านอพินเทอรร์เนห็ต สสาหรขับคนหคหนวก เปป็นตด้น ทขัรั้งนทรั้ใหด้เนด้นเรมืที่องการพขัฒนาโปรแกรมเปป็นหลขัก โดยอาจมทอนุปกรณร์ตคู่อ
พคู่วงไดด้ (Human Machine Interface)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): โปรแกรมชล่วยออานวยความสะดวกสอาหรสับคนพคิการและผผร้สผงอายอุ ออุปกรณค์
ตล่อพล่วง (Human Machine Interface)
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หมวด ๑๔ โปรแกรมเพนืที่องานการพขัฒนาดตานวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท หมายถศึง โปรแกรมชคู่วย
งานดด้านวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท โดยเนด้นทฤษฎท ผลลขัพธร์จากการทดลอง และงานวพิจขัยใหมคู่ๆ เชคู่น โปรแกรมเพมืที่อ
ศศึกษาทฤษฎททางวพิทยาศาสตรร์ โปรแกรมททสที่ คู่งเสรพิมงานดด้านวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท (วพิชาททที่เกทยที่ วขด้องกขับวพิทยาศาสตรร์
คณพิตศาสตรร์ ฟปิสพิกสร์ เคมท ชทววพิทยา วพิทยาการคอมพพิวเตอรร์ หรมือ สนุขภาพและการแพทยร์) การประยนุกตร์ทางดด้าน Parallel
& Distributed Computing เชคู่น การเขทยนโปรแกรม mpi เพมืที่อทสาการคสานวณงานททที่มทความซขับซด้อน รวมถศึงโปรแกรม
เพมืที่ อการทดลองทางวพิท ยาศาสตรร์ โปรแกรมแบบจส า ลองทางวพิ ท ยาศาสตรร์ ตคู่า งๆ เชคู่ น Modeling, Visualization,
Simulation หรมือ Optimization โปรแกรมการจสาลองสถานการณร์ททที่มทผลกระทบตคู่อสขังคม เชคู่น อนุบขัตพิเหตนุในทด้องถนน
ปรพิมาณนรั้สาในธรรมชาตพิ การจขัดการพมืรั้นททที่ปฝ่าไมด้ โปรแกรมททที่ใชด้ในกพิจกรรมของ Linux Clustering โปรแกรมเพมืที่อศศึกษา
หรมือควบคนุมความคขับคขัที่งของททซทพท (TCP Congestion) โปรแกรมททที่ศศึกษาหรมือประยนุกตร์งานททที่เกทที่ยวขด้องกขับ multicast
โปรแกรมในสาขาเทคโนโลยทไรด้สาย โปรแกรมประยนุกตร์ใชด้ขด้อมคลจราจร โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้เทคโนโลยทอารร์เอฟ
ไอดท โปรแกรมดด้านความมขัที่นคงปลอดภขัยของขด้อมคล เชคู่น โปรแกรมการ crack รหขัสผคู่าน (password) โปรแกรมการดขัก
ขด้อมคล โปรแกรมการตรวจจขับ fake access points ในททที่สาธารณะหรมือองคร์กร โปรแกรมคนุยโทรศขัพทร์ผคู่านระบบเขด้า
รหขัสลขับบทสนทนา โปรแกรมการเขด้ารหขัส SMS โปรแกรมททที่พขัฒนาขศึรั้นเพมืที่อชคู่วยอสานวยความสะดวกตคู่อการดสาเนพินชทวพิต
ประจสา วขั น มท ประโยชนร์ตคู่อ สนุขภาพ และการแพทยร์ การรขัก ษาพยาบาล การบส า บขั ด ฟฟฟื้นฟค โดยเนด้ นเรมืที่ อ งการพขั ฒ นา
โปรแกรมเปป็นหลขัก อาจมทอนุปกรณร์ตอคู่ พคู่วงไดด้ (Human Machine Interface) เปป็นตด้น
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS):
การจอาลองสถานการณค์ (Simulation) แบบจอาลองทฤษฎมีวคิทยาศาสตรค์ (Modeling) Visualization,
Optimization
หมวด ๑๕ โปรแกรมเพนืที่อการประยอุกตร์ใชตงานบนเครนือขข่ายสสําหรขับออุปกรณร์คอมพพิวเตอรร์เคลนืที่อนททที่
(Mobile Application) เปป็นการพขัฒนาโปรแกรมประยนุกตร์สสาหรขับอนุปกรณร์เคลมืที่อนททที่ เชคู่น โทรศขัพทร์มมือถมือ แทห็บเลห็ต
เปป็นตด้น โดยโปรแกรมจะชคู่วยตอบสนองความตด้องการและสนขับสนนุนใหด้ผคด้ใชด้โทรศขัพทร์ไดด้ใชด้งานงคู่ายยพิที่งขศึรั้น ในปปัจจนุบขัน
โทรศขัพทร์มมือถมือ หรมือ สมารร์ทโฟน มทหลายระบบปฏพิบขัตพิการททที่พขัฒนาออกมาใหด้ใชด้งาน สคู่วนททที่มทคนใชด้และเปป็นททที่นพิยมมาก
คมือ ระบบปฏพิบขัตกพิ าร ios และระบบปฏพิบขัตกพิ าร Android จศึงทสาใหด้เกพิดการเขทยนหรมือพขัฒนา Application ลงบนสมารร์ท
โฟนเปป็นอยคู่างมาก เชคู่น ๑) Mobile Application for Real Estate: โมบายแอพพลพิเคชขัที่นสสาหรขับอสขังหารพิมทรขัพยร์ ใชด้
ในการเกห็บขด้อมคลลคกคด้า การจอง การขายบด้าน คอนโด ททที่ดพิน ๒) Mobile Application for Tourism: โมบายแอพพลพิ
เคชขัที่นสสาหรขับการทคู่องเททที่ยว โรงแรม บรพิษขัททขัวรร์ สามารถดคขด้อมคล จองททที่พขักไดด้ รวมถศึงกลนุคู่ม MICE ททที่สามารถจขัดทสาระบบ
การลงทะเบทยน การชสาระเงพิน ขด้อมคลการประชนุม สขัมมนา นพิทรรศการ ๓) Mobile Application for Restaurant: โม
บายแอพพลพิเคชขัที่นสสาหรขับภขัตตาคาร รด้านอาหาร รด้านไวนร์ นสาเสนอเมนคอาหารรคปแบบใหมคู่ สรด้างความแตกตคู่างและทขัน
สมขัย ๔) Mobile Application for Retail or Wholesale: โมบายแอพพลพิเคชขัที่นสสาหรขับการขายสพินคด้า หรมือ บรพิการ
ทขัรั้งแบบคด้าปลทก คด้าสคู่ง ตขัวแทนจสาหนคู่าย หรมือขายผคู่านพนขักงานขาย ๕) Mobile Application for Education: โมบาย
แอพพลพิเคชขัที่นสสาหรขับการศศึกษา สถาบขันการศศึกษา หด้องสมนุด ศคนยร์ฝฝึกอบรม สามารถจขัดทสาสมืที่อการสอน การจขัดทสาบท
เรทยน ๖) ระบบ Learning Management System Mobile Application for Healthcare: สสาหรขับบรพิการทางการ
แพทยร์ สาธารณสนุ ข ในการใหด้ คส า ปรศึ ก ษาทางไกล และ ๗) ระบบ Mobile Application for Logistics, Mobile
Application for Government :สสาหรขับหนคู่วยงานราชการในการนสาเสนอฐานขด้อมคล ขคู่าวสาร กพิจกรรม บรพิการตคู่างๆ
ของหนคู่วยงานในรคปแบบทขันสมขัยมากขศึรั้น เปป็นตด้น
ระบบเครมือขคู่ายนทรั้ไมคู่จสากขัดเฉพาะเครมือขคู่ายโทรศขัพทร์เคลมืที่อนททที่ อาจรวมถศึงเครมือขคู่าย Wireless LAN
เครมื อ ขคู่ า ยไรด้ ส ายเฉพาะกพิ จ (Wireless Ad-hoc Network) หรมื อ เครมื อ ขคู่ า ยอพิ น เทอรร์ เ นห็ ต (IPv4) หรมื อ เครมื อ ขคู่ า ย
อพินเทอรร์เนห็ตยนุคหนด้า (IPv6) กห็ไดด้ นอกจากนทรั้สามารถใชด้ภาษาใดกห็ไดด้ (JAVA, C, C++, ฯลฯ) และระบบปฏพิบขัตกพิ ารใดกห็ไดด้
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(iOS, Android, Windows, Linux ฯลฯ) ในการพขัฒนา โปรแกรมททที่พขัฒนาขศึรั้นจะตด้องสามารถทดลองใชด้งานไดด้จรพิงกขับ
อนุปกรณร์และระบบปฏพิบขัตพิการดขังกลคู่าว
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): เครรือขล่ายเคลรืลื่อนทมีลื่ โปรแกรมประยอุกตค์สอาหรสับออุปกรณค์เคลรืลื่อนทมีลื่
๒. ระดขับนขักเรทยน
หมวด ๒๑ โปรแกรมเพนืที่อความบขันเทพิง ไดด้แกคู่ โปรแกรมททที่สรด้างความบขันเทพิงหรมือการฝฝึกหขัดดด้วยภาพ
เสทยง สขัมผขัส การเคลมืที่อนททที่ และการกระตนุด้นการใชด้ไหวพรพิบของผคด้เลคู่น ซศึที่งโปรแกรมดขังกลคู่าวอาจพขัฒนาบนระบบปฏพิบขัตพิ
การใดๆ กห็ไดด้ เชคู่น ลพินนุกซร์ หรมือวพินโดวสร์ เปป็นตด้น หรมืออาจจะพขัฒนาโดยใชด้โปรแกรมชคู่วยสรด้างเกม (Game Engine) เชคู่น
Torque หรมือ Ogre 3D ชคู่วยในการพขัฒนากห็ไดด้ โปรแกรมนทรั้อาจเปป็นโปรแกรมซอฟตร์แวรร์ททที่ใชด้กขับคอมพพิวเตอรร์ทขัที่วไปททที่มท
เมาสร์และคทยร์บอรร์ดเปป็นอนุปกรณร์สสาหรขับการตพิดตคู่อ อาทพิ โปรแกรมจสาลองการขขับเครมืที่องบพิน โปรแกรมตคู่อสคด้ตขัวตคู่อตขัว
โปรแกรมวางแผนการสคด้รบ โปรแกรมการสรด้างเมมือง เกมจสาลองสถานการณร์ททที่มทผลกระทบตคู่อสขังคม เชคู่น อนุบขัตพิเหตนุใน
ทด้องถนน ปรพิมาณนรั้สาในธรรมชาตพิ การจขัดการพมืรั้นททที่ปฝ่าไมด้ ปปัญหายาเสพตพิด เปป็นตด้น มทอนุปกรณร์เฉพาะสสาหรขับการเลคู่น
อาทพิ โปรแกรมการเลคู่นสเกห็ตบอรร์ดททที่มทสเกห็ตบอรร์ดเปป็นอนุปกรณร์ตคู่อพคู่วง เปป็นตด้น หรมือเลคู่นหลายคนบนเครมือขคู่าย อาทพิ
โปรแกรมสคด้รบบนเครมือขคู่าย โปรแกรมจสาลองการซมืรั้อขายหนุด้น เปป็นตด้น ทขัรั้งนทรั้ความคพิดสรด้างสรรคร์และการประยนุกตร์ใชด้
วขัฒนธรรมททที่เปป็นเอกลขักษณร์นขัรั้นเปป็นสพิที่งสสาคขัญ การละเลคู่นใหมคู่ๆ อาจเกพิดขศึรั้นไดด้จากการผสมผสานหลายๆการละเลคู่นเขด้า
ดด้วยกขันไดด้ อาทพิ การขขับรถชนพพินโบวลพิที่ง เปป็นตด้น หรมือ โปรแกรมเพมืที่อผลพิตสมืที่อบขันเทพิง เชคู่น เพลง หรมือภาพยนตรร์ หรมือ
Animation บนแผคู่นซทดทแบบพกพา หรมือ การพขัฒนาเครมืที่องมมือในการผลพิตเกม (Tool หรมือ Engine) การผลพิต Model
หรมือ Character ของตนเองในโปรแกรม
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): ความคคิดสรร้างสรรคค์ การละเลล่นใหมล่ๆ ออุปกรณค์ตล่อพล่วง Animation
หมวด ๒๒ โปรแกรมเพนืที่อสข่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรสูต หมายถศึง โปรแกรมเพมืที่อสนขับสนนุนการเรทยนการ
สอนโดยอาจเนด้ น การเรท ย นรคด้ ใ นศตวรรษททที่ 21 Problem-based Learning, Active Learning, Collaborative
Learning, Creative Learning, Critical Thinking, Knowledge Sharing เชคู่น โครงการเพมืที่อสคู่งเสรพิมการเรทยนรคด้โดย
จขั ด ทส า ในรค ป โครงงานมขั ล ตพิ มท เ ดท ย ปฏพิ สขั ม พขั น ธร์ โดยมท ก ารสมืที่ อ สารและการมท ป ฏพิ สขั ม พขั น ธร์ (Communication and
Interaction) เปป็นสคู่วนประกอบสสาคขัญของมขัลตพิมทเดทย นสาเสนอบน Web หรมือ Cyberlab โดยในการพขัฒนาอาจใชด้
โปรแกรมภาษาใดภาษาหนศึที่งททเที่ หมาะสม ซศึที่งเปป็นการสคู่งเสรพิมใหด้มทการพขัฒนาทขักษะในการคพิด และทขักษะในการแกด้ปปัญหา
(Thinking Skill and Problem Solving Skill) และผคด้เรทยนรคด้สศึกสนนุกกขับการเรทยนรคด้ โดยอาจทสาเปป็นภาพเคลมืที่อนไหว 3
มพิตพิ การจสาลองสถานการณร์ แบบฝฝึกหขัดทดสอบการเรทยนรคด้ดวด้ ยตนเอง
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): การมมีปฏคิสสัมพสันธค์ การพสัฒนาทสักษะในการคคิดและทสักษะในการแกร้ปปัญหา
Cyberlab, Animation
หมวด ๒๓ โปรแกรมเพนืที่อการประยอุกตร์ใชตงาน หมายถศึง โปรแกรมชคู่วยการทสางานดด้านคอมพพิวเตอรร์
ทนุกชนพิด ไดด้แกคู่ โมดคลในระบบจขัดการการเรทยนการสอน โปรแกรมควบคนุมในหด้องเรทยนสสาหรขับผคด้สอน โปรแกรมรขักษา
ความปลอดภขัยบนระบบคอมพพิวเตอรร์และเครมือขคู่าย โปรแกรมสสาหรขับการเตรทยมเอกสาร การประมวลผลภาพ การ
วพิเคราะหร์ขด้อมคลทางคณพิตศาสตรร์หรมือวพิทยาศาสตรร์ การบทบอขัดขด้อมคล การเขด้าและถอดรหขัสขด้อมคล การรขับสคู่งขด้อมคลผคู่าน
เครมือขคู่าย โปรแกรมประยนุกตร์สสาหรขับใชด้งานบนเครมือขคู่ายอพินเทอรร์เนห็ตยนุคหนด้า (IPv6) โปรแกรมเพมืที่อศศึกษาทฤษฎททาง
วพิทยาศาสตรร์ โปรแกรมเพมืที่อชคู่วยเหลมือผคด้พพิการ โปรแกรมประยนุกตร์ใชด้ขด้อมคลจราจร หรมือ โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้ใน
การบรพิการ เปป็นตด้น ทขังรั้ นทรั้ความคพิดสรด้างสรรคร์และการประยนุกตร์ใชด้งานไดด้จรพิงเปป็นสพิที่งสสาคขัญ
โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้ในการบรพิการ หมายถศึง โปรแกรมคอมพพิวเตอรร์ททที่นสามาประยนุกตร์เสรพิมใน
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๘

การบรพิการเพมืที่อสรด้างรคปแบบบรพิการใหมคู่ๆ หรมือปรขับปรนุงประสพิทธพิภาพของการบรพิการเดพิมใหด้ดทยพิที่งขศึรั้น โดยอาจจะเลมือกทสา
กขับธนุรกพิจบรพิการทขัที่วๆ ไป หรมืออาจจะแปลงผลพิตภขัณฑร์ใหด้อยคคู่ในรคปแบบบรพิการกห็ไดด้ เชคู่น เปลทที่ยนจากการเดพินไปซมืรั้อของจาก
รด้านสะดวกซมืรั้อ เปป็นบรพิการสขัที่งของทางแผคู่นพขับและ QR code แทน ซศึที่งตด้องมทโปรแกรมในการสขัที่งและสคู่งของ หรมือจะ
เลมือกทสาโปรแกรมกขับธนุร กพิจบรพิการททที่มทอ ยคคู่แลด้ว เชคู่น ธนุร กพิจการโรงแรม พพิพพิธภขั ณฑร์ โรงพยาบาล รด้า นอาหาร โรง
ภาพยนตรร์ ฯลฯ ตขัวอยคู่างโปรแกรม ไดด้แกคู่ โปรแกรมการจขัดการแถวคอยใน โรงพยาบาล หรมือ ในชทวพิตประจสาวขันของ
นขักเรทยน บรพิการแจด้งเตมือนตคู่างๆ บรพิการใหด้ขด้อมคลขคู่าวสารโดยการเชมืที่อมตคู่อกขับฐานขด้อมคล Cloud หรมือ Sensor บรพิการ
ประเภท Location-based Service และบรพิการบนเครมือขคู่ายสขังคม เปป็นตด้น ผคด้พขัฒนาควรคสานศึงถศึงโจทยร์ความตด้องการ
จรพิงของบรพิการนขัรั้นๆ การมทสคู่วนรคู่วมของผคด้ใหด้และผคด้รขับบรพิการ (Co-creation) การออกแบบขขัรั้นตอนการใหด้บรพิการททที่ผคด้ใชด้
พอใจ (Usability) การออกแบบใหด้ขยายบรพิการไดด้ (Scalability) และความยขัที่งยมืน (Sustainability)
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): ธอุรกคิจบรคิการ นวสัตกรรมบรคิการ Location-based Service
วคิทยาศาสตรค์บรคิการ
๓. หขัวขตอพพิเศษ
หมวด ๓๑ โปรแกรมถามตอบจากคลขังขตอมสูลวพิกพิพทเดทยภาษาไทย (Question answering
program from Thai Wikipedia) เปป็นการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมถามตอบภาษาไทย โดยมทวขัตถนุประสงคร์เพมืที่อใหด้ผคด้
เขด้าแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคด้นหาคสาตอบจากคลขังขด้อมคลวพิกพิพทเดทยภาษาไทย โดยผคด้จขัดการแขคู่งขขันไดด้จขัดเตรทยมชนุดขด้อมคล
สสาหรขับ ฝฝึกฝนและทดสอบโปรแกรม ซศึที่งชนุดขด้อมคลนทรั้ประกอบดด้วย กลนุคู่มคคคู่คสาถามและคสาตอบททที่ถคกสรด้างจากผคด้ใชด้ทขัที่วไป
และเปป็นกลนุคู่มคคคู่คสาถามและคสาตอบททที่มทเนมืรั้อหาหลากหลาย เชคู่น ดด้านวพิทยาศาสตรร์ การทคู่องเททที่ยว กทฬา และอมืที่นๆ
นอกจากนขัรั้น คสาถามททที่อยคคู่ในกลนุคู่มนทรั้ เปป็นคสาถามงคู่ายและยากผสมกขัน ตขัวอยคู่างเชคู่น
(๑) คสาถาม: นายกรขัฐมนตรทคนททที่ ๗ ของประเทศไทยคมือใคร คสาตอบ: ปรทดท พนมยงคร์
(๒) คสาถาม: กทฬาประจสาชาตพิแหคู่งแดนอาทพิตยร์อนุทขัยททที่มทประวขัตยพิ าวนานคมือกทฬาอะไร คสาตอบ: ซคโมคู่
สามารถตคิดตามรายละเอมียดการแขล่งขสันไดร้ทมีลื่ http://copycatch.in.th/thai-qa-task.html
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): หมวด ๓๒ BEST 2020 Handwritten Recognition: การรสูตจสําลายมนือเขทยน
ในปปัจจนุบขัน เอกสารมทมากมายยขังอยคคู่ในลขักษณะของลายมมือเขทยน ในขณะททที่เครมืที่องคอมพพิวเตอรร์ใชด้งาน
กขันอยคู่างแพรคู่หลาย ดขังนขัรั้น ผคด้ใชด้งานจสานวนมากตด้องการโปรแกรมททที่จะแปลงภาพเอกสารลายมมือใหด้เปป็นขด้อความแทน
การพพิมพร์ใหมคู่ ตขัรั้งแตคู่ระดขับบนุคคล เชคู่น นขักศศึกษาตด้องการแปลงสมนุดเลคเชอรร์ เลขาตด้องการแปลงบขันทศึกตคู่างๆ จนถศึง
ระดขับองคร์กรตคู่างๆ เชคู่น โรงพยาบาลตด้องการอคู่านลายมมือหมอททที่จดบขันทศึกเขด้าสคคู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มคลนพิธพิ
หอจดหมายเหตนุพนุทธทาส อพินทปปัญโญตด้องการแปลงงานเขทยนทคู่านพนุทธทาสเปป็นแฟป้มขด้อมคล เพมืที่อใหด้นสาไปแพรคู่เผยไดด้
สะดวกยพิที่งขศึรั้น ในขณะททที่งานวพิจขัยไดด้รคด้จสาลายมมือเขทยนภาษาไทยยขังไมคู่ถคกจนุดททที่จะนสามาใชด้จรพิงไดด้ รคปแบบการแปลงภาพททที่มท
ลายมมื อ เขท ย นขด้ อ ความ (ในภาพมท เ ฉพาะขด้ อ ความ ไมคู่ มท รค ป ภาพ ตาราง หรมื อ สพิที่ ง อมืที่ น ๆปน) ททที่ มท format เปป็ น Gray
Scale รคปแบบ Png เปป็นขด้อความรคป UTF8
สามารถตพิดตามรายละเอทยดเพพิที่มเตพิมไดด้ททที่ https://thailang.nectec.or.th/best
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): การวสัดเปรมียบเทมียบสมรรถนะ (Benchmark) การรผจร้ อาลายมรือเขมียน
(Handwritten Recognition) การประมวลผลภาพ (Image Processing) การเรมียนรผร้ดวร้ ยเครรืลื่อง (Machine
Learning)
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หมวด ๓๓ โปรแกรมเพนืที่อการประยอุกตร์ใชตงานสสําหรขับสนืที่อสารระหวข่างสรรพสพิที่ง (Internet of
Things) คมือ โปรแกรมหรมือระบบททที่พขัฒนาขศึรั้นสสาหรขับเชมืที่อมตคู่อสมืที่อสารระหวคู่างอนุปกรณร์หรมือสพิที่งของ โดยอนุปกรณร์ในททที่นทรั้
อาจเปป็นอนุปกรณร์คอมพพิวเตอรร์ โทรศขัพทร์มมือถมือ สมารร์ทโฟน แทห็บเลห็ต หรมืออนุปกรณร์ฮารร์ดแวรร์ประเภทสมองกลฝปังตขัว
(Embedded Devices) เชคู่น Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU, ESP โดยระบบททที่พขัฒนาขศึรั้นตด้องมทเงมืที่อนไขดขังนทรั้
๑) มทองคร์ประกอบของอนุปกรณร์ฮารร์ดแวรร์ประเภทสมองกลฝปังตขัวอยคู่างนด้อย ๑ ชพิรั้น
๒) อนุปกรณร์หรมือสพิที่งของในระบบททที่พฒ
ขั นาขศึรั้นตด้องมทการสมืที่อสารระยะไกลผคู่านเครมือขคู่ายอพินเทอรร์เนห็ต โดย
สามารถเลมือกใชด้เทคโนโลยทสมืที่อสารใดๆ กห็ไดด้ เชคู่น WiFi, Cellular (3G/4G), Zigbee, LoraWAN, NB-IoT ฯลฯ
ทขัรั้งนทรั้ ระบบททที่พขัฒนาขศึรั้นควรแสดงถศึงการสมืที่อสาร การรคู่วมมมือกขันทสางานระหวคู่างอนุปกรณร์ทขัรั้งหมดภายใน
ระบบอยคู่างเหมาะสมและสรด้างสรรคร์ มทการบครณาการเทคโนโลยทอมืที่นๆ ใหด้ระบบสามารถทสางานไดด้อยคู่างชาญฉลาดขศึรั้น
เชคู่ น เทคโนโลยท Machine Vision, Machine Learning Learning หรมื อ Data Analytics เพมืที่อ ลดภาระหนด้ า ททที่ ข อง
มนนุษยร์ นอกจากนทรั้ ระบบควรนสาเสนอแนวคพิดการประยนุกตร์ใชด้งาน Internet of Things ททที่มทประโยชนร์และใชด้งานไดด้จรพิง
ในดด้านตคู่างๆ ตขัวอยคู่างเชคู่น
การประยนุกตร์ใชด้ในททที่อยคคู่อาศขัย (Smart Home)
การประยนุกตร์ใชด้ดาด้ นการเกษตร (Smart Farm)
การประยนุกตร์ใชด้เพมืที่อการจขัดการพลขังงาน (Smart Energy)
การประยนุกตร์ใชด้ในโรงงานอนุตสาหกรรม (Smart Factory)
การประยนุกตร์ใชด้ดาด้ นการขนสคู่งและจราจร (Smart Transportation)
การประยนุกตร์ใชด้ดาด้ นการดคแลสนุขภาพ (Smart Healthcare)
การประยนุกตร์ใชด้เพมืที่อบรพิหาร จขัดการเมมืองอขัจฉรพิยะ (Smart City) เปป็นตด้น
เนคเทคไดด้พขัฒนา NETPIE ซศึที่งเปป็นบรพิการคลาวดร์แพลตฟอรร์มเพมืที่ออสานวยความสะดวกในการเชมืที่อมตคู่อ
และสมืที่อสารระหวคู่างสรรพสพิที่งขศึรั้น ผคด้เขด้าแขคู่งขขันสามารถใชด้บรพิการไดด้โดยไมคู่ มทคคู่า ใชด้จคู่า ย โดยดาวนร์โ หลดไลบรารทที่ของ
NETPIE มาใชด้กขับอนุปกรณร์คอมพพิวเตอรร์หรมืออนุปกรณร์สมองกลฝปังตขัวไดด้หลากหลายประเภท ดครายละเอทยดและสมขัครใชด้
งานแพลตฟอรร์มไดด้ททที่ https://netpie.io
คอาสอาคสัญ (KEYWORDS): การเชรืลื่อมตล่อของสรรพสคิลื่ง (Internet of things) ระบบสมองกลฝปังตสัว การ
สรืลื่อสารผล่านอคินเทอรค์เนน็ต NETPIE คลาวดค์ แพลตฟอรค์ม ระบบอสัจฉรคิยะ
หมวด ๓๔ โปรแกรมวพิทยาการขตอมสูลและปปัญญาประดพิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)
วพิทยาการขตอมสูล (Data Science) คมือ การรวมวพิชาและเทคโนโลยททางดด้าน Cloud Computing,
Big Data, Machine Learning, Data Mining, Statistics และ Internet of Things เขด้าไวด้ดวด้ ยกขัน จนุดประสงคร์เพมืที่อ
บรพิหารจขัดการขด้อมคลขนาดใหญคู่ และสกขัดความรคจด้ ากขด้อมคลขนาดใหญคู่ ซศึที่งครอบคลนุมหขัวขด้อยคู่อยดขังตคู่อไปนทรั้
๑. Cloud Computing: ขด้อมคลตด้องมทพมืรั้นททที่บนโครงสรด้างพมืรั้นฐานเพมืที่อจขัดเกห็บ ตด้องเปป็นพมืรั้นททที่ๆ มทความจนุ
มาก เขด้าถศึงไดด้อยคู่างสะดวก และการตพิดตคู่อใชด้งานไมคู่ยนุคู่งยากซขับซด้อน ซศึที่ง Cloud Computing เปป็นปปัจจขัยสสาคขัญในเรมืที่องนทรั้
๒. Big Data: ขด้อมคลขนาดใหญคู่โตททที่ถคกจขัดเกห็บไวด้ นอกจากจะตด้องอยคคู่บนโครงสรด้างพมืนรั้ ฐานอยคู่าง
Cloud Computing แลด้ว ควรจะถคกจขัดเกห็บ บรพิหารจขัดการ และสมืบคด้นไดด้อยคู่างงคู่ายดาย อทกทขัรั้งตด้องมทโครงสรด้างททที่เรทยบ
งคู่าย ซศึที่งจะทสาใหด้การเชมืที่อมสขัมพขันธร์ขด้อมคลไมคู่มทความซขับซด้อนอทกดด้วย
๓. Machine Learning: การททที่กสาหนดใหด้เครมือที่ ง (คอมพพิวเตอรร์) สามารถปฏพิบขัตพิงานไดด้ดขท ศึรั้น โดยเรทยน
รคด้จากการกระทสา หรมือสพิที่งททที่ทสาไปกคู่อนหนด้านขัรั้น (ใชด้หลขักการของปปัญญาประดพิษฐร์หรมือ artificial intelligence) หรมืออาจ
เปป็นการเรทยนรคจด้ ากการถคกสขัที่งใหด้ทสา จากตขัวอยคู่าง (example) จากการเปรทยบเททยบ (analogy) ฯลฯ
คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๑๐

๔. Data Mining: กระบวนการททที่กระทสากขับขด้อมคลจสานวนมาก เพมืที่อคด้นหารคปแบบและความสขัมพขันธร์ททที่
ซคู่อนอยคคู่ในชนุดขด้อมคลนขัรั้น
๕. Statistics: เปป็นการตขัรั้งสมมตพิฐานจากขด้อมคลททที่ไดด้มา และทวนสอบวคู่าเราจะยอมรขับสมมตพิฐาน หรมือ
ปฏพิเสธสมมตพิฐาน ซศึที่งตด้องมทเรมืที่องของความนคู่าจะเปป็นเขด้ามาเกทที่ยวขด้อง
๖. Internet of Things (IoT): การททที่หนคู่วยประมวลผลและหนคู่วยควบคนุมมทขนาดเลห็กลงเรมืที่อยๆ มท
ระบบปฏพิบขัตพิการในตขัวเอง สามารถสมืที่อสารผคู่านเครมือขคู่ายไรด้สายไดด้ดด้วยตขัวเอง และมทหมายเลขไอพทในตขัวเอง ทสาใหด้การททที่
เราจะเอาหนคู่วยประมวลผลหรมือหนคู่วยควบคนุมเหลคู่านขัรั้น ฝปังเอาไวด้บนอนุปกรณร์ทนุกสพิที่งอยคู่างซศึที่งอยคคู่รอบตขัว และมทความเปป็น
ไปไดด้มากขศึรั้น ไมคู่วคู่าจะฝปังเอาไวด้ในเครมืที่องปรขับอากาศ ตคเด้ ยห็น โทรทขัศนร์ วพิทยนุ พขัดลม เตาอบ ไมโครเวฟ กลด้ อ งวงจรปปิ ด
ตคด้เสมืรั้อผด้า หมด้อหนุงขด้าว ซศึที่งอนุปกรณร์เหลคู่านทรั้กห็ลด้วนมทกพิจกรรมททที่กคู่อใหด้เกพิดขด้อมคลมากมายออกมาไดด้ และมทขขัรั้นตอนการทสางาน
หลายอยคู่างททที่สามารถควบคนุมจากระยะไกลไดด้
โดยลสาดขับขขัรั้นตอนของ วพิทยาการขตอมสูล (Data Science) ประกอบดด้วย
๑. การนส า เขด้ า ขด้ อ มค ล จาก Input หลายๆ อยคู่ า งรวมทขัรั้ ง จากอนุ ป กรณร์ ต ามนพิ ย ามของ Internet of
Things
๒. ขด้อมคลถคกจขัดเกห็บเอาไวด้บน Cloud Computing ซศึที่งบรพิหารจขัดการตามนพิยามของ Big Data
๓. ขด้อมคลจะถคกนสามาตขัดสพินใจดด้วย Machine Learning ถคกนสามาคด้นหาความรคด้ดด้วย Data Mining
และถคกนสามาชทวรั้ ขัดสมมตพิฐานดด้วย Statistics
ปปัญญาประดพิษฐร์ (Artificial Intelligence Application) เปป็นโปรแกรมททที่เลทยนแบบความชาญ
ฉลาดของมนนุษยร์ หรมือสรด้างความฉลาดเททยมใหด้กขับคอมพพิวเตอรร์ ซศึที่งไดด้รวมไปถศึงการเลทยนแบบกระบวนการเรทยนรคด้
กระบวนการการคพิด การกระทสา การใหด้เหตนุผล การปรขับตขัว หรมือการอนนุมาน และการทสางานของสมอง แมด้วาคู่ ดขังเดพิมนขัรั้น
เปป็นสาขาหลขักในวพิทยาการคอมพพิวเตอรร์ แตคู่แนวคพิดหลายๆ อยคู่างในศาสตรร์นทรั้ไดด้มาจากการปรขับปรนุงเพพิที่มเตพิมจากศาสตรร์
อมืที่นๆ เชคู่น ดด้านจพิตวพิทยา ดด้านปรขัชญา ดด้า นชทววพิ ทยา เปป็นตด้ น โปรแกรมปปั ญญาประดพิษ ฐร์ จะเนด้ น ดด้คำนซอฟตต์ แวรต์
(Software) ซศึที่งครอบคลนุมหขัวขด้อยคู่อยดขังตคู่อไปนทรั้ คมือ
๑. คอมพพิวเตอรร์วพิทขัศนร์ (Computer vision) เปป็นโปรแกรมททที่เกทที่ยวขด้องกขับการมองเหห็น การรคจด้ สาภาพ
และประมวลผลภาพ (Image processing) เปป็นตด้น
๒. การประมวลผลภาษาธรรมชาตพิ (Natural language processing) และ ภาษาศาสตรร์เชพิงคสานวณ
(Computational linguistics) เปป็นโปรแกรมในการจขัดการภาษามนนุษยร์ เชคู่น การแปลภาษา การวพิเคราะหร์ประโยค
การเขด้าใจความหมายขด้อความ การสมืบคด้นขด้อมคล การยคู่อความ การแปลงเสทยงพคดเปป็นตขัวอขักษร การแปลงตขัวอขักษรเปป็น
เสทยงพคด การถามตอบอขัตโนมขัตพิ เปป็นตด้น
๓. การแทนความรคด้ (Knowledge representation) เปป็นโปรแกรมททที่เกทที่ยวขด้องกขับวพิธทการจขัดเกห็บความ
รคด้(Knowledge) ไวด้ในเครมืที่องคอมพพิวเตอรร์ โดยอยคใคู่ นรคปแบบททที่กระทขัดรขัด ประหยขัดหนคู่วยความจสา นสาความรคทด้ ทที่เกห็บไวด้นทรั้ไป
ใชด้ในการใหด้เหตนุผล และ การเรทยนรคด้ความรคใด้ หมคู่ ๆ ดด้วยเทคนพิคการเรทยนรคขด้ องเครมืที่อง การออกแบบการจขัดเกห็บความรคด้ ทขัรั้ง
ความรคด้ททที่แนคู่นอน (Certain knowledge) ดด้วยตรรกศาสตรร์ เชคู่น First order logic หรมือ Propositional logic และ
ความรคด้ททที่มทความไมคู่แนคู่นอนมาเกทที่ยวขด้อง (Uncertain knowledge) เชคู่น ฟปัซซทที่ลอจพิก (Fuzzy logic) และเครมือขคู่ายแบบ
เบยร์ (Bayesian networks)
๔. การเรทยนรคด้ของเครมืที่อง (Machine learning) เปป็นโปรแกรมททที่เกทที่ยวกขับกระบวนการเรทยนรคด้ ทสาใหด้
เครมืที่ อ งจขั ก รสามารถเรท ยนรคด้สพิที่ง ใหมคู่ๆ ไดด้ค ลด้า ยมนนุ ษ ยร์ เชคู่ น การสขั ง เคราะหร์ โ ปรแกรมหรมื อ กฏ (Program and rule
synthesis) การคพิดใหด้เหตนุผล (Inference หรมือ Automated reasoning) เพมืที่อใหด้เหตนุผลในการแกด้ปปัญหาตคู่าง ๆ อยคู่าง
อขัตโนมขัตพิจากความรคด้ทมทที่ ทอยคคู่ในเครมืที่อง การใหด้เหตนุผลดด้วยวพิธใท ดนขัรั้นขศึรั้นอยคคู่
๕. ระบบผคด้เชทที่ยวชาญ (Expert system) เปป็นโปรแกรมททที่เกทที่ยวกขับการจขัดเกห็บและการใชด้งานความรคด้
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ความเชทที่ยวชาญในเรมืที่องใดเฉพาะอยคู่าง เชคู่น การแพทยร์หรมือวพิทยาศาสตรร์ จนุดประสงคร์ของโปรแกรม คมือ การใหด้คสา
ปรศึกษาแทนผคด้เชทที่ยวชาญ โดยคอยตอบคสาตอบเกทที่ยวกขับปปัญหาตคู่าง ๆ
๖. วพิทยาการหนุคู่นยนตร์ (Robotics) เปป็นโปรแกรมเกทที่ยวกขับการสรด้างหนุคู่นยนตร์หรมือสมองกลททขที่ คู่วยงาน
มนนุษยร์ไดด้
๗. ชทวตพิ ประดพิษฐร์ (Artificial life) เปป็นโปรแกรมเกทที่ยวกขับพฤตพิกรรมของชทวพิตเททยมททที่เราออกแบบและ
สรด้างขศึรั้น
๘. ปปัญญาประดพิษฐร์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence) เปป็นโปรแกรมปปัญญา
ประดพิษฐร์ททที่ทสางานบนเครมืที่องคอมพพิวเตอรร์หลาย ๆ เครมืที่อง เพมืที่อบรรลนุงานททที่ไดด้รขับมอบหมาย
คคคำสคคำคคัญ (KEYWORDS): คอมพคิวเตอรค์วคิทสัศนค์ (Computer vision) การประมวลผลภาษา
ธรรมชาตคิ (Natural language processing) การแทนความรผร้ (Knowledge representation) การเรมี ย นรผร้ ข อง
เครรืลื่ อ ง (Machine learning) ระบบผผร้เ ชมีลื่ ยวชาญ (Expert system) วคิ ท ยาการหอุล่ น ยนตค์ (Robotics) ชมี วคิ ต ประดคิ ษ ฐค์
(Artificial life) ปปัญญาประดคิษฐค์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence)
หมคำยเหตต
๑. โครงการฯ สล่งเสรคิมใหร้ผผร้พฒ
สั นาโครงการไดร้พฒ
สั นาและใชร้ซอฟตค์แวรค์ทมีลื่มมีลคิขสคิทธคิธิ์ถผกตร้องตามกฎหมายในการพสัฒนาโปรแกรม
กรณมีทมีลื่พสัฒนาดร้วยซอฟตค์แวรค์ทมีลื่มมีลคิขสคิทธคิธิ์ จะตร้องมมีหลสักฐานยรืนยสันวล่า มมีลคิขสคิทธคิธิ์ถผกตร้องตามกฎหมาย
๒. เยาวชนทมีลื่สนใจตล่อยอดผลงานของตนเองจนสามารถใชร้งานไดร้จรคิง สามารถเสนอขอรสับทอุนสนสับสนอุน เพคิลื่มเตคิมเพรืลื่อใชร้ในการ
พสัฒนาผลงาน จาก “โครงการตล่อกลร้าใหร้เตคิบใหญล่” สนสับสนอุนโดยมผลนคิธคิสยามกสัมมาจล และธนาคารไทยพาณคิชยค์ จอากสัด (มหาชน) โดย
ผลงานของเยาวชนทมีลื่รล่วมโครงการจะไดร้การฝฝึกฝน (Coaching) แบบมรืออาชมีพ จากหนล่วยงานทมีลื่เชมีลื่ยวชาญในสายงานทมีลื่ตล่อยอดทสัทั้งดร้านทมีลื่
เกมีลื่ยวขร้องกสับงานทางดร้านเศรษฐกคิจ สสังคม วสัฒนธรรม คอุณภาพชมีวตคิ คอุณภาพสคิลื่งแวดลร้อม และทรสัพยากรธรรมชาตคิ พรร้อมโอกาสในการไดร้
รสับการสนสับสนอุนใหร้เขร้ารล่วมการแขล่งขสันในเวทมีนานาชาตคิ ตคิดตามรายละเอมียดและเงรืลื่นไขการขอรสับทอุนเพคิลื่มเตคิมไดร้จากเวน็บไซตค์ facebook
group: “National Software Contest - NSC Thailand”
๓. การรสับสมสัคร ผผร้พสัฒนาจะตร้องสมสัครและกรอกขร้อมผลผล่านทางเวน็บไซตค์ ไดร้ทมีลื่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

กสําหนดการรขับสมขัคร NSC 2020
 เปปิดรขับขด้อเสนอโครงการ (รอบแรก: รอบขด้อเสนอโครงการ) ๑๕ กรกฎาคม – ๒๐ กขันยายน ๒๕๖๒
(วขันสนุดทด้ายระบบปปิดภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.)
 ประกาศผลขด้อเสนอโครงการททที่ผคู่านการพพิจารณา
๑๕ ตนุลาคม ๒๕๖๒
(รอบแรก: รอบขด้อเสนอโครงการ)
 ระยะเวลาพขัฒนาซอฟตร์แวรร์
๑๕ ตนุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
 ทสาสขัญญาและพพิธทมอบทนุน
ตนุลาคม - พฤศจพิกายน ๒๕๖๒
 กสาหนดสคู่งมอบผลงาน (รอบสอง: รอบนสาเสนอผลงาน)
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
(ระบบปปิดภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.)
 ประกาศผลโครงการททที่ไดด้รขับทนุนสนขับสนนุนรอบสอง
๑๗ กนุมภาพขันธร์ ๒๕๖๓
และโครงการททที่ผาคู่ นเขด้ารอบชพิงชนะเลพิศ
 การประกวดรอบชพิงชนะเลพิศ
ปลายเดมือนกนุมภาพขันธร์ ๒๕๖๓
 รขับถด้วยพระราชทาน
๓๑ มทนาคม ๒๕๖๓
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๑๒

เงพินทอุนและรางวขัล
โครงการททที่ผคู่านการพพิจารณาจะไดด้รขับทนุนสนขับสนนุน รวมโครงการละ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมทรายละเอทยด ดขังนทรั้
๑. ผคู่านการพพิจารณารอบแรก (รอบขด้อเสนอโครงการ) ไดด้รบขั ทนุนสนขับสนนุนโครงการละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพขัน
บาทถด้วน)
๒. ผคู่านการพพิจารณารอบสอง (รอบนสาเสนอผลงาน) ไดด้รบขั ทนุนสนขับสนนุนโครงการละ ๙,๐๐๐ บาท (เกด้าพขัน
บาทถด้วน) โดยททมผคด้พขัฒนาไดด้รขับ ๗,๐๐๐ บาท (เจห็ดพขันบาทถด้วน) และอาจารยร์ททที่ปรศึกษาไดด้รขับ ๒,๐๐๐ บาท (สองพขัน
บาทถด้วน)
ดขังนทรั้

๒๐%

สสาหรขับผลงานททที่ผคู่านการพพิจารณาในรอบชชิงชนะเลชิศ จะมทเงพินรางวขัล เกทยรตพิบขัตร พรด้อมโลคู่รางวขัล รายละเอทยด
รางวขัลททที่ ๑

เงพินรางวขัล ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมมืที่นบาทถด้วน) และถด้วยพระราชทานจาก
สมเดห็จพระกนพิษฐาธพิราชเจด้า กรมสมเดห็จพระเทพรขัตนราชสนุดาฯ สยามบรมราชกนุมารท
(เฉพคำะประเภทนชิสชิต นคักศศึกษคำ และประเภทนคักเรรียน)
รางวขัลททที่ ๒
เงพินรางวขัล ๔๐,๐๐๐ บาท (สทที่หมมืที่นบาทถด้วน)
รางวขัลททที่ ๓
เงพินรางวขัล ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมมืที่นบาทถด้วน)
รางวขัลชมเชย เงพิ น รางวขั ล ประเภทละ ๒ รางวขั ล ๆ ละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท (หนศึที่ ง หมมืที่ น บาทถด้ ว น)
ทขัรั้งนทรั้ เงพินรางวขัลทนุกประเภท จะแบคู่งเปป็น ๒ สคู่วน โดยมอบใหด้ททมผคด้พขัฒนา จสานวน ๘๐% และอาจารยร์ททที่ปรศึกษา
สคู่วนสถาบขันการศศึกษาททที่ไดด้รบขั รางวขัลททที่ ๑, ๒ และ ๓ ในแตคู่ละประเภท จะไดด้รขับโลคู่รางวขัลจากเนคเทค

รางวขัลพพิเศษ NSC 2020
สสานขักงานคณะกรรมการกพิจการกระจายเสทยง กพิจการโทรทขัศนร์ และกพิจการโทรคมนาคมแหคู่งชาตพิ (กสทช.)
มอบรางวขัลพพิเศษใหด้ทนุกหมวดการแขคู่งขขันททที่ มทการใชตงานบรพิการ NETPIE และเปป็นโครงการททที่ผข่านเขตาสสูข่รอบชพิงชนะเลพิศ
ซศึที่งบรพิการคลาวดร์แพลตฟอรร์ม สามารถอสานวยความสะดวกในการเชมืที่อมตคู่อและสมืที่อสารระหวคู่างสรรพสพิที่ง หรมือ NETPIE
ขศึรั้น นขักพขัฒนาสามารถดาวนร์โหลดไลบรารทที่ของ NETPIE มาใชด้กขับอนุปกรณร์คอมพพิวเตอรร์หรมืออนุปกรณร์สมองกลฝปังตขัว และ
เขท ย นโปรแกรมตคู่ อ ยอดจากไลบรารทที่ นทรั้ ไ ดด้ โ ดยไมคู่ มท คคู่ า ใชด้ จคู่ า ย ดค ร ายละเอท ย ดและสมขั ค รใชด้ ง านแพลตฟอรร์ ม ไดด้ ททที่
https://netpie.io
รางวขัลพพิเศษอขันดขับ ๑ เงพินรางวขัล ๔๐,๐๐๐.- บาท (สทที่หมมืที่นบาทถด้วน)
รางวขัลพพิเศษอขันดขับ ๒ เงพินรางวขัล ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมมืที่นบาทถด้วน)
รางวขัลพพิเศษอขันดขับ ๓ เงพินรางวขัล ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมมืที่นบาทถด้วน)
ประโยชนร์ททที่ไดตรขับจากการเขตารข่วมโครงการ
นขักเรทยนระดขับมขัธยมศศึกษาททที่เขด้ารคู่วมโครงการ NSC ซศึที่งมทคนุณสมบขัตพิตามเกณฑร์ททที่มหาวพิทยาลขัยกสาหนด มทสพิทธพิธิ์ไดด้
รขับโควตด้าเขด้าศศึกษาตคู่อในระดขับอนุดมศศึกษาในมหาวพิทยาลขัยดขังตคู่อไปนทรั้ มหาวพิทยาลขัยเชทยงใหมคู่ มหาวพิทยาลขัยขอนแกคู่น
มหาวพิทยาลขัยสงขลานครพินทรร์ มหาวพิทยาลขัยบครพา มหาวพิทยาลขัยศพิลปากร
ทขัรั้ง นทรั้ สถานศศึกษาบางแหคู่งมทก ารพพิจ ารณาใหด้ ทนุ นการศศึก ษาเพพิที่ ม เตพิ ม สสา หรขั บ ผคด้พขั ฒ นาททที่ ไ ดด้รขั บรางวขั ล ในการ
ประกวดรอบชพิ ง ชนะเลพิศ เชคู่น มหาวพิท ยาลขัยสงขลานครพิ นทรร์ สถาบขั น เทคโนโลยท นานาชาตพิสพิ รพิ นธร มหาวพิ ท ยาลขั ย
ธรรมศาสตรร์ เปป็นตด้น รายละเอทยดเพพิที่มเตพิมตพิดตคู่อไดด้ททที่ ศคนยร์ประสานงานภคมพิภาค

คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๑๓

ความคพิดสรตางสรรคร์

ประโยชนร์ใชตงาน

ความนข่าจะพขัฒนาไดตเสรด็จ

ระดขับนพิสพิต นขักศศึกษา
หมวด ๑๑ โปรแกรมเพมืที่อความบขันเทพิง
หมวด ๑๒ โปรแกรมเพมืที่อสคู่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรคด้
หมวด ๑๓ โปรแกรมเพมืที่อชคู่วยคนพพิการและผคด้สคงอายนุ
หมวด ๑๔ โปรแกรมเพมืที่องานการพขัฒนาดด้านวพิทยาศาสตรร์
และเทคโนโลยท
หมวด ๑๕ โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้งานบนเครมือขคู่าย
สสาหรขับอนุปกรณร์คอมพพิวเตอรร์เคลมืที่อนททที่
(Mobile Application)
ระดขับนขักเรทยน
หมวด ๒๑ โปรแกรมเพมืที่อความบขันเทพิง
หมวด ๒๒ โปรแกรมเพมืที่อสคู่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรคด้
หมวด ๒๓ โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้งาน
หขัวขตอพพิเศษ
หมวด ๓๑ โปรแกรมถามตอบจากคลขังขด้อมคลวพิกพิพทเดทย

ความยากงข่ายในการพขัฒนา

ประเภท

ความสมบสูรณร์ของขตอเสนอ

เกณฑร์การพพิจารณาประกวดตขัดสพินโครงการ
รอบแรก: รอบขตอเสนอโครงการ
คขัดเลมือกผลงานจากขด้อเสนอโครงการททที่สคู่งเขด้ามา โดยกสาหนดประเดห็นพพิจารณาไวด้ ๕ ดด้าน เพมืที่อเปป็นแนวทางใหด้
คณะกรรมการใชด้สสาหรขับการพพิจารณาขด้อเสนอโครงการ โดยแตคู่ละกลนุคู่ม เกณฑร์และนรั้สาหนขักของการใหด้คะแนนตคู่างกขัน
ตามตารางททที่กสาหนด เพมืที่อความเหมาะสมในการตขัดสพินในแตคู่ละประเภท โดยการพพิจารณาขด้อเสนอโครงการจะพพิจารณา
จากหลขักเกณฑร์ดาด้ นตคู่างๆ ดขังนทรั้
๑. ดตานความสมบสูรณร์ของขตอเสนอโครงการ ขด้อเสนอโครงการมทรคปแบบและหขัวขด้อครบถด้วน สามารถสมืที่อสาร
ใหด้ผคด้อาคู่ นเขด้าใจไดด้ ใชด้ภาษาไดด้ถคกตด้อง มทภาพ ตาราง หรมือ ตขัวอยคู่างประกอบทสาใหด้สมืที่อไดด้ชขัดเจน
๒. ดต า นความยากงข่ า ยในการพขั ฒ นา เทคนพิ ค ททที่ ใ ชด้ มท ค วามซขั บ ซด้ อ น หรมื อ ขขัรั้ น สค ง เทคโนโลยท ใ หมคู่ แ ละมท
ประสพิทธพิภาพ มทคนุณคคู่าในเชพิงงานพขัฒนาหรมือการวพิจขัย หรมือใชด้เทคนพิคททที่ไมคู่ซขับซด้อนมาก แตคู่ถคู่ายทอดไดด้นคู่าสนใจ
๓. ดตานความคพิดสรตางสรรคร์ เปป็นหขัวขด้อททที่นคู่าสนใจ แปลก ใหมคู่ ยขังไมคู่มทผคด้พขัฒนาหรมือคพิดคด้นมากคู่อน หรมือมทผคด้
พขัฒนามาแลด้ว แตคู่นสาเสนอหรมือพขัฒนาในแนวทางททที่แตกตคู่างออกไป
๔. ดตานประโยชนร์ใชตงาน สามารถนสาไปใชด้งานไดด้จรพิง มทผลกระทบตคู่อเศรษฐกพิจและสขังคมในวงกวด้าง สามารถ
นสาไปผลพิตในเชพิงพาณพิชยร์ไดด้ สามารถนสาไปพขัฒนาตคู่อยอดไดด้
๕. ดตานความนข่าจะพขัฒนาโครงการไดตเสรด็จตามกสําหนด ขอบเขตงาน สามารถพขัฒนาไดด้เสรห็จภายในระยะ
เวลาททที่กสาหนด ๓ เดมือน สสาหรขับงานใหมคู่ หรมือ งานททพที่ ขัฒนาตคู่อยอดจากงานเดพิมกห็ตาม
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รวม

๑๔

ภาษาไทย (Question answering program
from Thai Wikipedia)
หมวด ๓๒ BEST 2020 Handwritten Recognition:
การรคด้จสาลายมมือเขทยน
หมวด ๓๓ Internet of Things (IoT)
หมวด ๓๔ โปรแกรมวพิทยาการขด้อมคลและ
ปปัญญาประดพิษฐร์
หมคำยเหตต
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๑. สวทช. พคิจารณาคสัดเลรือกขร้อ เสนอโครงการตามความเหมาะสม เพรืลื่อใหร้ทอุนสนสับสนอุนโครงการในแตล่ละประเภทโดย
พคิจารณาจากการจสัดลอาดสับคะแนนทมีลื่ไดร้สผงสอุดลงมา ทสัทั้งนมีทั้ โครงการทมีลื่จะไดร้รสับการสนสับสนอุน ตร้องไดร้รสับคะแนนไมล่นร้อยกวล่า ๖๐ คะแนน
๒. เฉพาะหมวด ๓๒ BEST 2020 Handwritten Recognition: การรผร้จอาลายมรือเขมียน
การแขล่งขสันรอบแรก: รอบขร้อเสนอโครงการ ผผร้เขร้าแขล่งขสันจะตร้องสล่งขร้อเสนอโครงการใหร้กรรมการพคิจารณา โดยขร้อเสนอ
โครงการจะตร้องกลล่าวถถึงเทคนคิคทมีลื่คาดวล่าจะใชร้ในการพสัฒนา พรร้อมทสัทั้งเครรืลื่องมรือทมีลื่ใชร้ในการพสัฒนาโดยละเอมียด เพรืลื่อใหร้กรรมการพคิจารณา
ไดร้ถถึงความเปป็นไปไดร้ทมีลื่ผลงานจะสอาเรน็จ และเพรืลื่อใหร้กรรมการสามารถใหร้ขร้อแนะนอาในการพสัฒนาผลงานตล่อไดร้ นอกจากนมีทั้ ผผร้เขร้าแขล่งขสันจะ
ตร้อง Download แบบฟอรค์มทมีลื่ผผร้จสัดการแขล่งขสันไดร้จสัดเตรมียมไวร้ใหร้ ซถึลื่งเปป็น file pdf ความยาว 2 หนร้าไปพคิมพค์บนกระดาษขาวขนาด
A4 จอานวน ๑๐ชอุด รวมทสัทั้งสคิทั้น ๒๐ แผล่น โดยเขมียนดร้วยลายมรือ (กมีลื่คนเขมียนกน็ไดร้ ) แลร้วสล่งแบบฟอรค์มทมีลื่เขมียนเรมียบรร้อย สล่งใหร้ผผร้จสัดการ
แขล่งขสันทางไปรษณมียค์ ภายในวสันทมีลื่ ๒๗ กสันยายน ๒๕๖๒ โดยจสัดสล่งไปยสัง

ชชชื่อและทรีชื่อยยยู่ผยด้รคับ:
นคำยวศชิน สชินธตภชิญโญ
กลตมยู่ วชิจคัยปปัญญคำประดชิษฐต์ (AINRU) ทรีมวชิจคัยกคำรประมวลผลและเขด้คำใจภคำพ (IPU)
ศยนยต์เทคโนโลยรีอชิเลล็กทรอนชิกสต์และคอมพชิวเตอรต์แหยู่งชคำตชิ
112 อตทยคำนวชิทยคำศคำสตรต์ ถนนพหลโยธชิน ตคคำบลคลองหนศึชื่ง
อคคำเภอคลองหลวง จคังหวคัดปทตมธคำนรี 12120
(วงเลล็บมตมซอง “กคำรแขยู่งขคันพคัฒนคำโปรแกรมคอมพชิวเตอรต์แหยู่งประเทศไทย ครคังรั้ ทรีชื่ ๒๒: NSC 2020
หมวด ๓๒ ฺBEST 2020 Handwritten Recognition: กคำรรยด้จคคำลคำยมชอเขรียน”)

รอบสอง: รอบนสําเสนอผลงาน
พพิจารณาจากผลงานและรายงานฉบขับสมบครณร์ททที่ผคด้พขัฒนาจขัดสคู่ง และตรวจสอบความครบถด้วนของผลงานททที่สคู่ง
มอบ โดยพพิจารณาจาก
๑. ในการนสาเสนอผลงานและสาธพิตซอฟตร์แวรร์ททที่พฒ
ขั นาขศึรั้น ซศึที่งผคด้พฒ
ขั นาตด้องมานสาเสนอผลงานดด้วยตนเอง ณ วขัน
เวลา และสถานททที่ททที่ศคนยร์ประสานงานภคมพิภาค กสาหนด
๒. สพิที่งททที่ตอด้ งสคู่งมอบครบตามททกที่ สาหนด ประกอบดด้วย รายงานฉบขับสมบครณร์ คคคู่มมือการตพิดตขัรั้งและคคคู่มมือการใชด้งาน
จสานวน ๑ ชนุด โดยอคัพโหล file เขด้คำระบบ GENA ภคำยในวคันทรีชื่ ๓๑ มกรคำคม ๒๕๖๓ ระบบปปิดเวลคำ ๑๗.๐๐ น.
๓. ผลการทดลองใชด้งานจรพิง จะมทคณะทสางานตรวจสอบผลงาน โดยทดลองตพิดตขัรั้งและทดลอง ใชด้งานจรพิงตาม
คคคู่มมือ จนุดเดคู่นและจนุดดด้อยของแตคู่ละผลงาน รวมทขัรั้งขด้อเสนอแนะผลงานจะถคกใหด้คะแนน โดยคณะผคด้ตรวจ กสาหนดไวด้ไมคู่
เกพิน ๗๕% ของคะแนนรวม

คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๑๕

ระดขับนพิสพิต นขักศศึกษา
หมวด ๑๑ โปรแกรมเพมืที่อความบขันเทพิง
๒๕ ๒๐ ๑๕ ๒๐ ๑๕
หมวด ๑๒ โปรแกรมเพมืที่อสคู่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรคด้
๒๕ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐
หมวด ๑๓ โปรแกรมเพมืที่อชคู่วยคนพพิการและผคด้สคงอายนุ
๒๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๒๕
หมวด ๑๔ โปรแกรมเพมืที่องานการพขัฒนา
๒๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๑๕
ดด้านวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท
หมวด ๑๕ โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้งานบน
๒๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐
เครมือขคู่ายสสาหรขับอนุปกรณร์คอมพพิวเตอรร์
เคลมืที่อนททที่ (Mobile Application)
ระดขับนขักเรทยน
หมวด ๒๑ โปรแกรมเพมืที่อความบขันเทพิง
๒๕ ๒๐ ๑๕ ๒๐ ๑๕
หมวด ๒๒ โปรแกรมเพมืที่อสคู่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรคด้
๒๕ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐
หมวด ๒๓ โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้งาน
๒๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐
หขัวขตอพพิเศษ
หมวด ๓๑ โปรแกรมถามตอบจากคลขังขด้อมคล
๒๕ ๑๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐
วพิกพิพทเดทยภาษาไทย (Question answering
program from Thai Wikipedia)
หมวด ๓๒ BEST 2019 Handwritten
๑๕ - ๕๕ ๑๕
Recognition: การรคด้จสาลายมมือเขทยน
หมวด ๓๓ Internet of Things (IoT)
๒๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐
หมวด ๓๔ โปรแกรมวพิทยาการขด้อมคลและ
๒๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๑๕
ปปัญญาประดพิษฐร์

การนสําเสนอผลงาน

Economic & Social Impact

Creativity

Technique

Look & Feel

รายงาน และการตพิดตขังรั้ โปรแกรม

ประเภท

รวม

๕
๕
๕
๕

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕

๑๐๐

๕
๕
๕

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕

๑๐๐

๑๕

๑๐๐

๕
๕

๑๐๐
๑๐๐

หมคำยเหตต

๑. ผลงานทมีลื่ผล่านการตรวจรสับ จะถผกจสัดลอาดสับคะแนน (Ranking) เพรืลื่อการพคิจารณาจอานวนโครงการทมีลื่เหมาะสม สอาหรสับการ
เขร้าสผล่รอบการประกวดชคิงชนะเลคิศตล่อไป ทสัทั้งนมีทั้ โครงการทมีลื่จะไดร้รสับการสนสับสนอุน ตร้องไดร้รสับคะแนนไมล่นร้อยกวล่า ๖๐ คะแนน และโครงการ
ทมีลื่ผล่านเขร้าสผล่รอบชคิงชนะเลคิศ ตร้องไดร้รสับคะแนนไมล่นร้อยกวล่า ๘๐ คะแนน และจสัดทอาสสัญญาเรมียบรร้อยแลร้ว
๒. เฉพาะหมวด ๓๒ BEST 2020 Handwritten Recognition: การรผร้จอาลายมรือเขมียน
ผผร้ เ ขร้ า แขล่ ง ขสั น จะไดร้ รสั บ แฟฟ้ ม ขร้ อ มผ ล ภาพ (Gray-Scale รผ ป แบบ png ซถึลื่ ง อาจจะไดร้ จ ากการสแกนหรรื อ การถล่ า ยรผ ป )
r2-0001.png r2-0002.png …r2-000n.png จะตร้องประมวลผลแลร้วตอบไวร้ ในแฟฟ้มขร้ อมผ ล r2-0001.txt r2-0003.txt...r2-000n.txt
โดยขร้อความอยผล่ในรผปแบบ UTF8 ทสัทั้งนมีทั้ในแตล่ละรผปมมีบรรทสัดเดมียวเทล่านสัทั้น (สล่วนหนถึลื่งของขร้อมผลจะไดร้จากทมีลื่ผผร้เขร้าแขล่งขสันเขมียนสล่งมาใหร้ใน
รอบแรก (ขร้อเสนอโครงการ)
คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๑๖

การประกวดแขข่งขขันรอบชพิงชนะเลพิศ
เนคเทค ไดด้กสาหนดหลขักเกณฑร์ ประเดห็นการใหด้คะแนน การรวมคะแนน และวพิธทการในการตขัดสพินใหด้คณะ
กรรมการแตคู่ละชนุดสามารถกสาหนดเปป็นเกณฑร์รคู่วมกขันกคู่อนการพพิจารณาตขัดสพิน หากผลคะแนนไมคู่สามารถตขัดสพินไดด้ การ
ชทรั้ขาดใหด้สพิทธพิธิ์เปป็นของคณะกรรมการ
การใหตคะแนน
การใหด้คะแนนสสาหรขับโครงการในแตคู่ละประเภทททที่ผาคู่ นเขด้าสครคู่ อบชพิงชนะเลพิศนขัรั้น พพิจารณาจากประเดห็นตคู่างๆ ทขัรั้ง
สพิรั้น ๕ ประเดห็นหลขัก กลคู่าวคมือ
๑. Look and Feel
• ความสวยงาม ความนคู่าสนใจของโปรแกรม
• การใชด้งานงคู่าย และสะดวก
• ความถคกตด้อง ความครบถด้วนในเนมืรั้อหาททที่นสาเสนอ
๒. Technique
• ความยากงคู่ายของโปรแกรม (Programming Technique)
• คนุณคคู่าในเชพิงงานพขัฒนา หรมือการวพิจขัย
• ความกด้าวหนด้าในดด้านเทคโนโลยท
• ความถคกตด้องและประสพิทธพิภาพของโปรแกรม
๓. Creativity
• ความคพิดสรด้างสรรคร์
๔. Economic & Social Impact
• ประโยชนร์และคนุณคคู่าทางเศรษฐกพิจ
• ประโยชนร์และคนุณคคู่าทางสขังคม
• ศขักยภาพในการนสาไปผลพิตเชพิงพาณพิชยร์ หรมือ พขัฒนาตคู่อยอด
๕. Presentation
• การแสดงผลงาน (โปสเตอรร์, บคธ) และการนสาเสนอผลงานตคู่อคณะกรรมการ
• ความสนุภาพและการแตคู่งตขัว
• เอกสารเผยแพรคู่ผลงาน เปป็นตด้น
การคพิดคะแนนรวม: คะแนนรวมทขัรั้งสพิรั้นของทนุกๆ ประเดห็นหลขัก เทคู่ากขับ ๑๐๐ คะแนนเตห็ม

คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๑๗

Creativity

Economic & Social Impact

Presentation

ระดขับนพิสพิต นขักศศึกษา
หมวด ๑๑ โปรแกรมเพมืที่อความบขันเทพิง
หมวด ๑๒ โปรแกรมเพมืที่อสคู่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรคด้
หมวด ๑๓ โปรแกรมเพมืที่อชคู่วยคนพพิการและผคด้สคงอายนุ
หมวด ๑๔ โปรแกรมเพมืที่องานการพขัฒนาดด้าน
วพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท
หมวด ๑๕ โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้งานบน
เครมือขคู่ายสสาหรขับอนุปกรณร์คอมพพิวเตอรร์
เคลมืที่อนททที่ (Mobile Application)
ระดขับนขักเรทยน
หมวด ๒๑ โปรแกรมเพมืที่อความบขันเทพิง
หมวด ๒๒ โปรแกรมเพมืที่อสคู่งเสรพิมทขักษะการเรทยนรคด้
หมวด ๒๓ โปรแกรมเพมืที่อการประยนุกตร์ใชด้งาน
หขัวขตอพพิเศษ
หมวด ๓๑ โปรแกรมถามตอบจากคลขังขด้อมคล
วพิกพิพทเดทยภาษาไทย (Question answering
program from Thai Wikipedia)
หมวด ๓๒ BEST 2020 Handwritten
Recognition: การรคด้จสาลายมมือเขทยน
หมวด ๓๓ Internet of Things (IoT)
หมวด ๓๔ โปรแกรมวพิทยาการขด้อมคลและ
ปปัญญาประดพิษฐร์

Technique

ประเภท

Look & Feel

การกสําหนดคะแนนของแตข่ละประเดด็น ไดตกสําหนดหลขักเกณฑร์การใหตคะแนนเปป็นมาตรฐานรข่วมกขัน ดขังนทรั้

รวม

๒๕
๒๕
๒๐
๒๐

๒๐
๑๕
๒๐
๒๕

๒๕
๒๕
๒๐
๒๕

๒๐
๒๕
๓๐
๒๐

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๒๐

๒๐

๒๕

๒๕

๑๐

๑๐๐

๒๕
๒๕
๒๐

๒๐
๑๕
๒๐

๒๕
๒๕
๒๕

๒๐
๒๕
๒๕

๑๐
๑๐
๑๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐

๕๐

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

-

๗๐

๑๕

-

๑๕

๑๐๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๕

๒๕
๒๕

๒๕
๒๐

๑๐
๑๐

๑๐๐
๑๐๐

คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๑๘

หลขักเกณฑร์ในการตขัดสพินรอบชพิงชนะเลพิศ
สสาหรขับโครงการททที่จะไดด้รขับรางวขัลตคู่างๆ ของการแขคู่งขขันในแตคู่ละประเภทนขัรั้น ควรจะสอดคลด้องกขับเกณฑร์ตคู่างๆ
ในเบมืรั้องตด้น ดขังตคู่อไปนทรั้
รางวขัลททที่ ๑
ตด้องไดด้รขับคะแนนสคงสนุด และไดด้รขับคะแนนเฉลทที่ย มากกวคู่าหรมือเทคู่ากขับ ๘๐ คะแนน
จสานวน ๑ รางวขัล
รางวขัลอมืนที่ ๆ
จะพพิจารณาจากคะแนนททที่ไดด้ตามลสาดขับ โดยสอดคลด้องกขับหลขักเกณฑร์ ดขังตคู่อไปนทรั้
รางวขัลททที่ ๒
ตด้องไดด้รขับคะแนนเฉลทที่ย มากกวคู่าหรมือเทคู่ากขับ ๗๕ คะแนน จสานวน ๑ รางวขัล
รางวขัลททที่ ๓
ตด้องไดด้รขับคะแนนเฉลทที่ย มากกวคู่าหรมือเทคู่ากขับ ๗๐ คะแนน จสานวน ๑ รางวขัล
รางวขัลชมเชย จสานวน ๒ รางวขัล
หมคำยเหตต
๑. ในกรณมีทมีลื่โครงการทมีลื่ไดร้รสับคะแนนสผงสอุด มมีคะแนนเฉลมีลื่ยนร้อยกวล่า ๘๐ คะแนน จะถรือวล่าไมล่มมีรางวสัลทมีลื่ ๑
สอาหรสับโครงการในประเภทนสัทั้นๆ
๒. ในการตสัดสคิน กรณมีทมีลื่มมีปปัญหา จะถรือคอาตสัดสคินของคณะกรรมการเปป็นการชมีทั้ขาด

คอุณสมบขัตพิของผสูตเขตารข่วมโครงการ
๑. เปป็นนขักเรทยน นพิสพิต นขักศศึกษา ททที่กสาลขังศศึกษาอยคคู่ในสถาบขันการศศึกษาตคู่างๆ ในภาครขัฐ และเอกชน โดยไมคู่
จสากขัดชขัรั้นปปี และมทอาจารยร์และหขัวหนด้าสถาบขันการศศึกษาใหด้การรขับรองวคู่าเปป็นนขักเรทยน นพิสพิต นขักศศึกษา ททที่กสาลขังศศึกษาอยคคู่
ในสถาบขันนขัรั้นๆ จรพิง
๒. ผคด้เสนอโครงการมทสทพิ ธพิธิ์เสนอเพทยงคนละ ๑ โครงการ และสคู่งไดด้ ๑ ประเภทเทคู่านขัรั้น โครงการหนศึที่งมทททมพขัฒนา
ไดด้ ๑-๓ คน สมาชพิกในททมตด้องสขังกขัดสถาบขันการศศึกษาเดทยวกขัน และสามารถมทอาจารยร์ททที่ปรศึกษาไดด้โครงการละ ๑ คน
เทคู่านขัรั้น เฉพาะททมพขัฒนา หากตรวจสอบพบวคู่าผคด้พขัฒนารายหนศึที่งรายใดเปป็นสมาชพิกเกพินกวคู่า ๑ โครงการ ขอสงวนสพิทธพิธิ์
ดสาเนพินการตขัดสพิทธพิธิ์โครงการนขัรั้นๆ ออกจากการแขคู่งขขัน
๓. ขด้อเสนอโครงการ และรายงานฉบขับสมบครณร์ อาจารยร์ททที่ปรศึกษาตด้องลงนามรขับรอง
๔. เฉพาะหมวด ๓๑ โปรแกรมถามตอบจากคลขังขด้อมคลวพิกพิพทเดทยภาษาไทย (Question answering program
from Thai Wikipedia) เปปิดกวด้างตขัรั้งแตคู่ระดขับประถมศศึกษา ถศึงบนุคคลทขัที่วไป สคู่วนหมวด ๓๒ BEST 2020: BEST 2020
Handwritten Recognition: การรคด้จสาลายมมือเขทยน เปปิดกวด้างตขัรั้งแตคู่ระดขับประถมศศึกษา ถศึงครค อาจารยร์ (ยกเวด้นบนุคคล
ทขัวที่ ไป)
เงนืที่อนไขการเขตารข่วมโครงการ
๑. ผลงานททที่เขด้ารคู่วมการแขคู่งขขัน ตด้องปป็นการพขัฒนาซอฟตร์แวรร์คอมพพิวเตอรร์เพมืที่อประยนุกตร์ใชด้งานดด้านตคู่างๆ ใน
ลขักษณะททมที่ ทความคพิดรพิเรพิที่มเปป็นของตนเอง หด้ามทสาซรั้สา และ/หรมือลอกเลทยนแบบผคด้อมืที่น
ระยะเวลาในการดสาเนพินโครงการประมาณ ๓ เดมือน ผคด้เสนอโครงการททที่ไดด้รขับทนุนสนขับสนนุนจาก สวทช. ตด้องสคู่งผลงานตาม
เวลาททที่ระบนุ
๒. ทนุกโครงการตด้องดสาเนพินการจขัดทสาขด้อตกลงการรขับทนุนใหด้แลด้วเสรห็จภายในระยะเวลาททที่กสาหนด ภายหลขังการ
ประกาศรายชมืที่อผคด้ผคู่านรขับทนุนสนขับสนนุนรอบแรก
๓. โครงการททที่ประสงคร์จะเปลทที่ยนแปลงขด้อมคลโครงงาน ผคพด้ ขัฒนาสามารถดาวนร์โหลดแบบฟอรร์มขอเปลทที่ยนแปลง
ขด้อมคลโครงงานไดด้จากหนด้าระบบลงทะเบทยน (GENA) และดสาเนพินการ ดขังนทรั้
๓.๑ การขอเปลทที่ยนชมืที่อโครงการ การขอเพพิที่ม ลด หรมือเปลทที่ยนแปลงรายชมืที่อผคด้พขัฒนาโครงการ อาจารยร์ททที่
ปรศึกษา และหขัวหนด้าโครงการ: หขัวหนด้าโครงการตด้องดสาเนพินการยมืที่นแบบฟอรร์มขออนนุมขัตพิเปลทที่ยนแปลงขด้อมคลกขับศคนยร์
ประสานงานททที่สขังกขัด ภายในระยะเวลาไมคู่เกพิน ๑๕ วขัน นขับจากวขันททที่ประกาศผลผคด้ผาคู่ นรขับทนุนสนขับสนนุนรอบแรก กรณทขอ
คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๑๙

เพพิที่มรายชมืที่อผคพด้ ขัฒนาใหมคู่ จะตด้องไมคู่เปป็นผคด้ททที่มรท ายชมืที่อซรั้สากขับผคด้พขัฒนาในโครงการอมืนที่ ๆ ซศึที่งสคู่งผลงานเขด้ารคู่วมการประกวด
NSC2020 แลด้ว ทขัรั้งนทรั้การเปลทที่ยนแปลงใดๆ ตด้องไดด้รขับความเหห็นชอบจากศคนยร์ประสานงานภคมพิภาคและสวทช. เทคู่านขัรั้น
๓.๒ การขอเปลทที่ยนหมวดการแขคู่งขขัน: ขอใหด้เปป็นอสานาจการตขัดสพินใจของศคนยร์ประสานงานภคมพิภาคททที่
โครงการสขังกขัด และ/หรมือใหด้เปป็นไปตามททที่คณะกรรมการเหห็นวคู่าเหมาะสม
๔. ทรขัพยร์สพินทางปปัญญาของผลงานททที่เกพิดขศึรั้นเปป็นของผคด้พขัฒนา ทขัรั้งนทรั้ สวทช. สามารถนสาผลงานไปเผยแพรคู่ตคู่อ
สาธารณชน หรมือโฆษณาประชาสขัมพขันธร์ เพมืที่อการศศึกษา วพิจยขั ตพิชม วพิจารณร์ หรมือแนะนสาผลงานไดด้
๕. ในการเผยแพรคู่ประชาสขัมพขันธร์ขด้อมคลขคู่าวสารเกทที่ยวกขับการพขัฒนาโครงการ ผคด้พขัฒนาจะตด้องระบนุขด้อความหรมือ
แจด้งใหด้สาธารณชนทราบวคู่า ไดด้รบขั ทนุนสนขับสนนุนจากสวทช.
๖. หากผคด้รขับทนุนไมคู่สามารถพขัฒนาผลงานไดด้ตามททที่เสนอ จะตด้องมทหนขังสมือเปป็นลายลขักษณร์อขักษรเพมืที่อขอยกเลพิก
และสคู่งคมืนเงพินทนุนใหด้แกคู่สวทช.
๗. ผลงานททที่ผคู่านการพพิจารณาจะไดด้รขับคขัดเลมือกตามเกณฑร์ททที่กสาหนด โดยจะคขัดเลมือกผลงานททที่ยอดเยทที่ยมเขด้าสคคู่
การแขคู่งขขันรอบสนุดทด้าย เพมืที่อชพิงชนะเลพิศและรขับเงพินรางวขัลแตคู่ละประเภท โดยมทคณะกรรมการผคด้เชทที่ยวชาญเปป็นผคด้ตขัดสพิน
ทขัรั้งนทรั้ ผลการตขัดสพินของคณะกรรมการถมือเปป็นสพิรั้นสนุด
๘. ผคด้พขัฒนาตด้องตพิดตามขด้อมคลขคู่าวสารททที่สวทช. หรมือ ศคนยร์ประสานงาน ประกาศเปป็นระยะๆ ผคู่านทางเวห็บไซตร์
อทเมลร์ Facebook โครงการ หรมือจดหมาย ตลอดจนใหด้ความรคู่วมมมือในการแจด้งปรขับปรนุงขด้อมคลของผคด้พขัฒนา หากมทการ
เปลทที่ยนแปลงใดๆ โปรดแจด้งใหด้สวทช. และศคนยร์ประสานงาน รขับทราบเปป็นลายลขักษณร์อขักษรทนุกครขัรั้ง เพมืที่อประโยชนร์ของ
ผคด้พฒ
ขั นาเอง
๙. การรขับเงพินทนุนสนขับสนนุน สามารถตพิดตคู่อขอรขับเงพินทนุนสนขับสนนุนทขัรั้ง ๒ งวด และเงพินสนขับสนนุนการประกวด
รอบชพิงชนะเลพิศไดด้จากศคนยร์ประสานงานโครงการททที่สขังกขัด
๑๐. การรขับเงพินรางวขัลในรอบชพิงชนะเลพิศ สามารถตพิดตคู่อขอรขับเงพินรางวขัลไดด้ททที่ สวทช. เทคู่านขัรั้น
การสข่งขตอเสนอโครงการ
ผคด้สคู่งขด้อเสนอโครงการ ตด้องลงทะเบทยนผคู่านระบบออนไลนร์ “GENA” (Genius-Aided System for NSC) เพมืที่อ
รขับรหขัสโครงการ และอขัพโหลดขด้อเสนอโครงการททที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA ทขัรั้งนทรั้ กคู่อนการอขัพโหลดโครงการ
เขด้าระบบออนไลนร์ “GENA” ผคด้พขัฒนาตด้องตรวจสอบการคขัดลอกเอกสาร (CopyCatch) ททที่ http://203.185.132.206/
ผลททที่ไดด้จากการตรวจสอบเอกสารจากระบบ CopyCatch ใหด้นสาไปอขัพโหลดในระบบออนไลนร์ “GENA” พรด้อมกขับขด้อ
เสนอและรายงานโครงการใหด้สวทช. รขับทราบดด้วยทนุกครขังรั้
รายละเอทยดการเขทยนขตอเสนอโครงการ
๑. ปก ตามตขัวอยคู่าง ซศึที่งระบนุรายละเอทยดตคู่างๆ ภายใน ๑ หนด้ากระดาษเทคู่านขัรั้น ดขังนทรั้
 ชมืที่อโครงการ ทขัรั้งภาษาไทย และภาษาอขังกฤษ
 ททมพขัฒนาโครงการ ระบนุหขัวหนด้าโครงการ และผคด้รวคู่ มพขัฒนา
 อาจารยร์ททที่ปรศึกษาโครงการ และขด้อความรขับรองจากอาจารยร์
 หขัวหนด้าสถาบขัน (อธพิการบดท /คณบดท /หขัวหนด้าภาควพิชา/ผคด้อสานวยการ/อาจารยร์ใหญคู่หรมือเททย บเทคู่า /
หขัวหนด้าหมวด) และขด้อความรขับรองจากหขัวหนด้าสถาบขัน
๒. ผลการตรวจสอบการคขัดลอกเอกสาร (CopyCatch)
๓. สาระสสาคขัญของโครงการ คสาสสาคขัญ (Keywords)
๔. หลขักการและเหตนุผล
๕. วขัตถนุประสงคร์
๖. ปปัญหาหรมือประโยชนร์ททที่เปป็นเหตนุผลใหด้ควรพขัฒนาโปรแกรม
คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๒๐

๗. เปป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
๘. รายละเอทยดของการพขัฒนา
๘.๑ เนมืรั้อเรมืที่องยคู่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจสาลอง หรมือ ทฤษฎทททที่เกทที่ยวขด้อง ตขัวอยคู่างโปรแกรม
หรมือ ผลงานททที่สมืที่อใหด้เหห็นผลงานททที่จะพขัฒนาขศึรั้น
๘.๒ เทคนพิคหรมือเทคโนโลยทททที่ใชด้ เชคู่น เทคโนโลยทดาด้ นปปัญญาประดพิษฐร์ Algorithms ททที่ใชด้ โครงสรด้างขด้อมคล
เปป็นตด้น โดยผคด้พฒ
ขั นาตด้องใหด้รายละเอทยดททที่เกทที่ยวขด้องประกอบดด้วย
๘.๓ เครมืที่องมมือททที่ใชด้ในการพขัฒนา ไดด้แกคู่ ภาษาททที่ใชด้เขทยน Tools อมืที่นๆ ททที่ใชด้ชวคู่ ยในการพขัฒนาโปรแกรม และ
อมืที่นๆ
๘.๔ รายละเอทยดโปรแกรมททจที่ ะพขัฒนา (Software Specification) ไดด้แกคู่
 Input/Output Specification
 Functional Specification
 โครงสรด้างของซอฟตร์แวรร์ (Design)
 อมืที่นๆ
๘.๕ ขอบเขตและขด้อจสากขัดของโปรแกรมททที่พฒ
ขั นา
๙. บรรณานนุกรม (Bibliography) ระบนุแหลคู่งอด้างอพิงอยคู่างนด้อย ๓ แหคู่ง เชคู่น จากหนขังสมือ บทความ วารสารทาง
วพิชาการ หรมือ อพินเทอรร์เนห็ต เปป็นตด้น
๑๐. ประวขัตพิและผลงานวพิจขัยดทเดคู่นของผคด้พขัฒนา ดด้านวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยท
๑๑. หนขังสมือรขับรองจากสถาบขันการศศึกษา
หมคำยเหตต: ไมล่ตร้องแนบสอาเนาบสัตรประจอาตสัวประชาชน สอาเนาบสัตรประจอาตสัวนสักเรมียน นคิสคิต นสักศถึกษา และสอาเนาบสัตร
ขร้าราชการ
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๒๑

แบบฟอรร์มหนตาปกขตอเสนอโครงการ
รหขัสโครงการ .....................................

ขตอเสนอโครงการ
การแขข่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหข่งประเทศไทย
ชนืที่อโครงการ (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................
(ภาษาอขังกฤษ)................................................................................................................................................................................
ประเภทโปรแกรมททที่เสนอ โปรแกรม..................................................…………….................................................................................................
ททมพขัฒนา
หขัวหนตาโครงการ
๑. ชมืที่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……......................................................................
วขัน/เดมือน/ปปีเกพิด.................................ระดขับการศศึกษา................สถานศศึกษา...........………................................................................
ททที่อยคคู่ตามทะเบทยนบด้าน........................................................................……..............................................…........................................
สถานททที่ตพิดตคู่อ.....................................................................................….............................................................................................
โทรศขัพทร์.....................มมือถมือ...........................โทรสาร............…..........E-mail..................................................................................
ลงชมืที่อ......................................……….......................................................................
ผสูตรข่วมโครงการ
๒. ชมืที่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……......................................................................
วขัน/เดมือน/ปปีเกพิด.................................ระดขับการศศึกษา................สถานศศึกษา...........………................................................................
ททที่อยคคู่ตามทะเบทยนบด้าน........................................................................……..............................................…........................................
สถานททที่ตพิดตคู่อ.....................................................................................….............................................................................................
โทรศขัพทร์.....................มมือถมือ...........................โทรสาร............…..........E-mail..................................................................................
ลงชมืที่อ......................................………............................................................................
ผสูตรข่วมโครงการ
๓. ชมืที่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................................……......................................................................
วขัน/เดมือน/ปปีเกพิด.................................ระดขับการศศึกษา................สถานศศึกษา...........………................................................................
ททที่อยคคู่ตามทะเบทยนบด้าน........................................................................……..............................................…........................................
สถานททที่ตพิดตคู่อ.....................................................................................….............................................................................................
โทรศขัพทร์.....................มมือถมือ...........................โทรสาร............…..........E-mail..................................................................................
ลงชมืที่อ......................................……….......................................................................
อาจารยร์ททที่ปรศึกษาโครงการ
ชมืที่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.)..................................................……............................................................…..........................................
สขังกขัด/สถาบขัน.....................................................................….................................................................................................................
สถานททที่ตดพิ ตคู่อ.............................................................….................................................................…......................................................
โทรศขัพทร์.....................มมือถมือ................................โทรสาร............…..........E-mail..................................................................................
คสารขับรอง “โครงการนทรั้เปป็นความคพิดรพิเรพิที่มของนขักพขัฒนาโครงการและไมคู่ไดด้ลอกเลทยนแบบมาจากผคด้อนมืที่ ผคด้ใด ขด้าพเจด้าขอรขับรองวคู่าจะใหด้คสาแนะนสา
และสนขับสนนุนใหด้นกขั พขัฒนาในความดคแลของขด้าพเจด้าดสาเนพินการศศึกษา/วพิจขัย/พขัฒนาตามหขัวขด้อททที่เสนอและจะทสาหนด้าททที่ประเมพินผลงานดขังกลคู่าวใหด้
กขับโครงการฯ ดด้วย”
ลงชมืที่อ......................................……….......................................................................
หขัวหนตาสถาบขัน (อธพิการบดท/คณบดท/หขัวหนตาภาควพิชา/ผสูตอสํานวยการ/อาจารยร์ใหญข่/หขัวหนตาหมวด)
ชมืที่อ-นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.)...........................................….ตสาแหนคู่ง..........................…...............…......................................................
สถาบขัน.....................................................................….....................…………...........................................................................................
สถานททที่ตดพิ ตคู่อ.............................................................….......................................…................................................................................
โทรศขัพทร์.....................มมือถมือ...................โทรสาร............…..........E-mail...............................................................................................
คสารขับรอง “ขด้าพเจด้าขอรขับรองวคู่าผคด้พขัฒนามทสพิทธพิธิ์ขอรขับทนุนสนขับสนนุนตามเงมืที่อนไขททที่โครงการฯกสาหนดและอนนุญาตใหด้ดสาเนพินการศศึกษา /วพิจขัย/พขัฒนา
ตามหขัวขด้อททไที่ ดด้เสนอมานทรั้ในสถาบขันไดด้ภายใตด้การบขังคขับบขัญชาของขด้าพเจด้า”
ลงชมืที่อ......................................………...................................
คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๒๒

ขขัรั้นตอนการลงทะเบทยนเขตารข่วมโครงการ
๑. ลงทะเบทยนในระบบออนไลนร์ GENA โดยเลมือก “ลงทะเบทยนใหมคู่” เพมืที่อกรอกขด้อมคลการสมขัครเขด้าแขคู่งขขันททที่
http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA โดยตด้องกรอกขด้อมคล Email address ททที่อยคคู่ และเบอรร์โทรศขัพทร์ตพิดตคู่อททที่มทอยคคู่จรพิง
เพมืที่อใหด้ระบบสคู่งขด้อมคลเพมืที่อยมืนยขันการลงทะเบทยน และโปรดตรวจสอบความถคกตด้องกคู่อนยมืนยขันการลงทะเบทยน
๒. ระบบจะสคู่งอทเมลร์ไปยขังหขัวหนด้าโครงการ เพมืที่อแจด้งใหด้หขัวหนด้าโครงการยมืนยขันการลงทะเบทยน ทขัรั้งนทรั้ หากไมคู่
ยมืนยขันการลงทะเบทยน (Confirmation) ถมือวคู่าการลงทะเบทยนยขังไมคู่เสรห็จสพิรั้น และขด้อมคลในการลงทะเบทยนนขัรั้น จะถคกลบ
ทพิรั้งภายใน ๔๘ ชขัวที่ โมง
๓. หลขังจากยมืนยขันการลงทะเบทยนแลด้ว จะไดด้รขับ ๑) รหขัสโครงการ และ ๒) รหขัสผคู่านเพมืที่อใชด้เขด้าระบบออนไลนร์
GENA
๔. เขด้าสคคู่ระบบโดยใชด้ รหขัสโครงการ และรหขัสผคู่านททที่ไดด้รขับ เพมืที่ออขัพโหลดขด้อเสนอโครงการทขัรั้ง ๒ รคปแบบ คมือ
ไฟลร์ PDF และ ไฟลร์ plain text (text file) ตามขขัรั้นตอนในระบบ
๕. พพิมพร์แบบฟอรร์มหนด้าปกขด้อเสนอโครงการจากในระบบ และลงนามใหด้ครบถด้วน เพมืที่อประกอบเปป็นหนด้าปก
ขด้อเสนอโครงการ โดยจขัดหนด้ากระดาษในการพพิมพร์ภายใน ๑ หนด้ากระดาษ A4
๖. เสรห็จสพิรั้นขขัรั้นตอนการลงทะเบทยนเขด้ารคู่วมโครงการ
หมคำยเหตต
๑. ควรเตรมียมขร้อมผลสล่วนตสัว สอาเนาบสัตร ทมีลื่อยผล่ อมีเมลค์ ของทมีมผผร้พสัฒนาและอาจารยค์ทมีลื่ปรถึกษา และผผร้บรคิหารสถาบสันการศถึกษา
หรรือตสัวแทน ใหร้พรร้อมกล่อนทอาการลงทะเบมียน
๒. การอสัพโหลดขร้อเสนอโครงการ ตร้องทอาการอสัพโหลด ๒ รผปแบบ ครือ ไฟลค์ PDF (ใชร้การแปลงไฟลค์จากโปรแกรม หร้ามใชร้วคิธมี
การสแกน) และ ไฟลค์ plain text (text file)
๓. โปรดระวสังการอสัพโหลดซทั้อา เพราะระบบจะบสันทถึกขร้อมผลเฉพาะไฟลค์ลล่าสอุดเทล่านสัทั้น
๔. โปรดตรวจสอบรายชรืลื่อจสังหวสัดของแตล่ละศผนยค์ภผมคิภาคจากคผล่มรือการแขล่งขสัน หรรือจากการลงทะเบมียนในระบบ

การสข่งผลงานและรายงานฉบขับสมบสูรณร์
ผคด้รขับทนุนสนขับสนนุนในโครงการ NSC ตด้องดสาเนพินโครงการพขัฒนาซอฟตร์แวรร์ใหด้แลด้วเสรห็จในระยะเวลาททที่กสาหนด
นขับตขัรั้งแตคู่วขันททที่ไดด้รขับอนนุมขัตพิ และตด้องอขัพโหล file เขด้าระบบ GENA ภายในวขันททที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมทรายละเอทยด
ดขังนทรั้
๑. รายงานฉบขับสมบสูรณร์ จสํานวน ๑ ชอุด ประกอบดด้วยเนมืรั้อหาดขังนทรั้
การเขทยนรายงานฉบขับสมบครณร์ คคคู่มมือการตพิดตขัรั้ง และคคคู่มมือการใชด้งาน ใหด้ใชด้โปรแกรม LibreOffice Writer
หรมือ Microsoft Word ภาษาไทย 2003 (เปป็นอยคู่างตที่สา) โดยใชด้ฟอนตร์แหคู่งชาตพิ TH Sarabun New ตขัวอขักษรขนาด ๑๖
กสาหนดขอบดด้านซด้าย ดด้านขวา บน และลคู่าง ๑ นพิรั้ว พรด้อมระบนุเลขหนด้า พพิมพร์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เขด้า
เลคู่มรายงานใหด้เรทยบรด้อยพรด้อมปกหนด้าและปกหลขัง
 หนด้าปก (Cover) ตามแบบททที่กสาหนด (รคปแบบตามตขัวอยคู่าง)
 กพิตตพิกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบนุขด้อความการไดด้รขับทนุนอนุดหนนุนโครงการการแขคู่งขขัน
พขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขัรั้งททที่ ๒๒ จากสสานขักงานพขัฒนาวพิทยาศาสตรร์และ
เทคโนโลยทแหคู่งชาตพิ พรด้อมระบนุชมืที่อโครงการททที่ไดด้รขับทนุนไวด้ดวด้ ย
 เนมืรั้อหาของรายงาน ประกอบดด้วย
๑. ผลการตรวจสอบการคขัดลอกเอกสาร (CopyCatch)
๒. บทคขัดยคู่อ (ภาษาไทย และภาษาอขังกฤษ) คสาสสาคขัญ (Keywords)
๓. บทนสา (แนวคพิด ความสสาคขัญ และความเปป็นมาของโครงการ)
๔. สารบขัญ
คคคู่มมือการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขังรั้ ททที่ ๒๒ (NSC 2020)

๒๓

๕. วขัตถนุประสงคร์และเปป้าหมาย
๖. รายละเอทยดของการพขัฒนา
๖.๑ เนมืรั้อเรมืที่องยคู่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจสาลอง หรมือ ทฤษฎทททที่เกทที่ยวขด้อง
ตขัวอยคู่างโปรแกรม หรมือ ผลงานททที่สมืที่อใหด้เหห็นผลงานททพที่ ขัฒนาขศึรั้น
๖.๒ ทฤษฎทหลขักการและเทคนพิคหรมือเทคโนโลยททใทที่ ชด้ เชคู่น เทคโนโลยทดาด้ นปปัญญาประดพิษฐร์
Algorithms ททที่ใชด้ โครงสรด้างขด้อมคล เปป็นตด้น โดยผคพด้ ขัฒนาตด้องใหด้รายละเอทยดททที่ เกทที่ยวขด้อง
ประกอบดด้วย
๖.๓ เครมืที่องมมือททที่ใชด้ในการพขัฒนา ไดด้แกคู่ ภาษาททใที่ ชด้เขทยน Tools อมืที่นๆ ททที่ใชด้ชวคู่ ยในการพขัฒนา
โปรแกรม และอมืที่นๆ
๖.๔ รายละเอทยดโปรแกรมททที่ไดด้พฒ
ขั นาในเชพิงเทคนพิค (Software Specification) ไดด้แกคู่
• Input/Output Specification
• Functional Specification
• โครงสรด้างของซอฟตร์แวรร์ (Design)
• อมืที่นๆ
• ผคด้พขัฒนาตด้องชทรั้แจงสคู่วนสสาคขัญททที่ททมงาน/ผคด้พขัฒนาไดด้พขัฒนาขศึรั้นเอง รวมทขัรั้งตด้องระบนุ
แหลคู่งททที่มาของโปรแกรม หรมือ Source Code อมืที่นททที่มาประกอบในโปรแกรมไวด้ดด้วย
โดยไมคู่ตด้องจขัดพพิมพร์ Source Code แนบมา
๖.๕ ขอบเขตและขด้อจสากขัดของโปรแกรมททพที่ ขัฒนา
๖.๖ คนุณลขักษณะของอนุปกรณร์ททที่ใชด้กขับโปรแกรม (ถด้ามท)
๗. กลนุคู่มผคด้ใชด้โปรแกรม
๘. ผลของการทดสอบโปรแกรม
๙. ปปัญหาและอนุปสรรค
๑๐. แนวทางในการพขัฒนาและประยนุกตร์ใชด้รวคู่ มกขับงานอมืที่นๆ ในขขัรั้นตคู่อไป
๑๑. ขด้อสรนุปและขด้อเสนอแนะ
๑๒. เอกสารอด้างอพิง (Reference)
๑๓. สถานททที่ตดพิ ตคู่อของผคด้พฒ
ขั นาและอาจารยร์ททที่ปรศึกษา โทรศขัพทร์ มมือถมือ โทรสาร E-mail
๑๔. ภาคผนวก (Appendix)
• คคคู่มมือการตพิดตขัรั้งอยคู่างละเอทยด
• คคคู่มมือการใชด้งานอยคู่างละเอทยด
• ขด้อตกลงในการใชด้ซอฟตร์แวรร์ (Disclaimer)
• โปสเตอรร์ หรมือ แผคู่นพขับ สสาหรขับการเผยแพรคู่ (ถด้ามท)
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๒๔

หนตาปกรายงานฉบขับสมบสูรณร์
รหขัสโครงการ...................................

(ชมืที่อโครงการ)
(ประเภทโครงการ)

รายงานฉบขับสมบครณร์
เสนอตคู่อ
สสานขักงานพขัฒนาวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยทแหคู่งชาตพิ
กระทรวงการอนุดมศศึกษา วพิทยาศาสตรร์ วพิจขัยและนวขัตกรรม

ไดด้รขับทนุนอนุดหนนุนโครงการวพิจขัย พขัฒนาและวพิศวกรรม
โครงการแขคู่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขัรั้งททที่ ๒๒
ประจสาปปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดย
(ชมืที่อผคด้พขัฒนา ..............................................)
(ชมืที่อผคด้พขัฒนา ..............................................)
(ชมืที่อผคด้พขัฒนา ..............................................)
(ชมืที่ออาจารยร์ททที่ปรศึกษาโครงการ ..............................................)
(สถาบขันการศศึกษา .......................................)
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๒๕

ขตอตกลงในการใชตซอฟตร์แวรร์ (Disclaimer)
ในการสคู่ ง ผลงานตามขด้ อ กสา หนดของการรขั บ ทนุ น สนขั บ สนนุ น ภายใตด้ โ ครงการการแขคู่ ง ขขั น พขั ฒ นาโปรแกรม
คอมพพิวเตอรร์แหคู่งประเทศไทย ครขัรั้งททที่ ๒๒ สสาหรขับประเภทนขักเรทยน และประเภทนพิสพิต นขักศศึกษานขัรั้น สวทช. กสาหนดใหด้
ทนุกโครงการททที่สคู่งผลงานจะตด้องปรากฏขด้อความขด้อตกลงในการใชด้ซอฟตร์แวรร์ (ภาษาไทยหรมือภาษาอขังกฤษ) ในผลงานดขัง
กลคู่าว ซศึที่งผคด้พขัฒนาสามารถจะใสคู่ไวด้ททที่ Readme.txt หนด้าแรกของการตพิดตขัรั้งหนด้าแรกของการเรทยกโปรแกรมขศึรั้นใชด้งาน
หรมือสคู่วนใดสคู่วนหนศึที่งของโปรแกรม ไดด้แกคู่ help เมนค เปป็นตด้น
ขตอตกลงในการใชตซอฟตร์แวรร์
ซอฟตร์แวรร์นทรั้เปป็นผลงานททที่พขัฒนาขศึรั้นโดย ....(ชมืที่อผคพด้ ขัฒนา).... จาก ....(ชมืที่อสถาบขัน).... ภายใตด้การดคแลของ ....(ชมืที่อ
อาจารยร์ ททที่ปรศึ ก ษา).... ภายใตด้โ ครงการ ....(ชมืที่อโครงการ).... ซศึที่ ง สนขั บสนนุ นโดย สสา นขั ก งานพขั ฒ นาวพิ ท ยาศาสตรร์ และ
เทคโนโลยทแหคู่งชาตพิ โดยมทวขัตถนุประสงคร์เพมืที่อสคู่งเสรพิมใหด้นขักเรทยนและนขักศศึกษาไดด้เรทยนรคด้และฝฝึกทขักษะในการพขัฒนา
ซอฟตร์แวรร์ ลพิขสพิทธพิธิ์ของซอฟตร์แวรร์นทรั้จศึงเปป็นของผคด้พขัฒนา ซศึที่งผคด้พขัฒนาไดด้อนนุญาตใหด้สสานขักงานพขัฒนาวพิทยาศาสตรร์และ
เทคโนโลยทแหคู่งชาตพิ เผยแพรคู่ซอฟตร์แวรร์นทรั้ตาม “ตด้นฉบขับ” โดยไมคู่มทการแกด้ไขดขัดแปลงใดๆ ทขัรั้งสพิรั้น ใหด้แกคู่บนุคคลทขัที่วไปไดด้
ใชด้เพมืที่อประโยชนร์สคู่วนบนุคคลหรมือประโยชนร์ทางการศศึกษาททที่ไมคู่มทวขัตถนุประสงคร์ในเชพิงพาณพิชยร์ โดยไมคู่คพิดคคู่าตอบแทนการ
ใชด้ซอฟตร์แวรร์ ดขังนขัรั้น สสานขักงานพขัฒนาวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยทแหคู่งชาตพิ จศึงไมคู่มทหนด้าททที่ในการดคแล บสารนุงรขักษา
จขัดการอบรมการใชด้งาน หรมือพขัฒนาประสพิทธพิภาพซอฟตร์แวรร์ รวมทขัรั้งไมคู่รขับรองความถคกตด้องหรมือประสพิทธพิภาพการ
ทสางานของซอฟตร์แวรร์ ตลอดจนไมคู่รขับประกขันความเสทยหายตคู่างๆ อขันเกพิดจากการใชด้ซอฟตร์แวรร์นทรั้ทขัรั้งสพิรั้น
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 Science and Technology Development Agency (NSTDA), 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 NSTDA 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,
NSTDA shall not be responsible to the user for taking care, maintaining, training or developing the
efficiency of this software. Moreover, NSTDA shall not be liable for any error, software efficiency
and damages in connection with or arising out of the use of the software.”
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สถานททที่ตพิดตข่อศสูนยร์ประสานงานภสูมพิภาค
ภาคเหนนือ
ผศ.ดร.กานตร์ ปทานนุคม /ผศ.ดร.อขัญญา อาภาวขัชรนุตมร์
มหาวพิทยาลขัยเชทยงใหมข่
ภาควพิชาวพิศวกรรมคอมพพิวเตอรร์ ชขันรั้ ๔ ตศึก ๓๐ ปปี
คณะวพิศวกรรมศาสตรร์ มหาวพิทยาลขัยเชทยงใหมคู่
เลขททที่ ๒๓๙ ถนนหด้วยแกด้ว ตสาบลสนุเทพ อสาเภอเมมือง จขังหวขัดเชทยงใหมคู่ ๕๐๒๐๐
โทรศขัพทร์ ๐ ๕๓๙๔ ๒๐๒๓, ๐ ๕๓๙๔ ๒๐๒๑ ตคู่อ ๐
โทรสาร ๐ ๕๓๙๔ ๒๐๗๒
e-mail: karn@eng.cmu.ac.th, anya@eng.cmu.ac.th,
northernNSC@gmail.com
http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/
facebook: NSC Thailand Northern Region – CMU
ภาคตะวขันออกเฉทยงเหนนือ
มหาวพิทยาลขัยขอนแกข่น

ดร.อภพิรชขัย วงษร์ศรทวรพล
อนุทยานวพิทยาศาสตรร์ มหาวพิทยาลขัยขอนแกคู่น
เลขททที่ ๑๒๓ หมคคู่ ๑๖ อาคารอสานวยการอนุทยานวพิทยาศาสตรร์ ภาคตะวขันออกเฉทยงเหนมือ
มหาวพิทยาลขัยขอนแกคู่น อสาเภอเมมือง จขังหวขัดขอนแกคู่น ๔๐๐๐๒
โทรศขัพทร์ ๐ ๔๓๐๔ ๘๐๔๘ , ๐ ๘๖๔๕๘ ๗๙๒๕
โทรสาร ๐ ๔๓๒๐ ๒๒๙๒
e-mail: nsc.isan.kkusp@gmail.com
http://www.esswpark.org
facebook: Nsc E-Saan

ภาคใตต
มหาวพิทยาลขัยสงขลานครพินทรร์

อาจารยร์เสกสรรคร์ สนุวรรณมณท
ภาควพิชาวพิศวกรรมคอมพพิวเตอรร์ คณะวพิศวกรรมศาสตรร์ มหาวพิทยาลขัยสงขลานครพินทรร์
ตคด้ ปณ. ๒ คอหงสร์ อสาเภอหาดใหญคู่ จขังหวขัดสงขลา ๙๐๑๑๒
โทรศขัพทร์ ๐ ๗๔๒๘ ๗๓๘๖
โทรสาร ๐ ๗๔๒๑ ๒๘๙๕
e-mail: sseksun@coe.psu.ac.th
facebook: NSC Thailand Southern Region (PSU)

ภาคตะวขันออก
มหาวพิทยาลขัยบสูรพา

ผศ.ดร.กฤษณะ ชพินสาร / อาจารยร์ภคสตพิ กนุลเกษม /
อาจารยร์เบญจภรณร์ จขันทรกองกนุล
คณะวพิทยาการสารสนเทศ มหาวพิทยาลขัยบครพา
เลขททที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตสาบลแสนสนุข อสาเภอเมมือง จขังหวขัดชลบนุรท ๒๐๑๓๑
โทรศขัพทร์ ๐ ๓๘๑๐ ๓๐๖๐
โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๓๒๔๕
e-mail: krisana@it.buu.ac.th, pusitk@gmail.com,
benchapornj@yahoo.com
http://www.infomatics.buu.ac.th
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ภาคตะวขันตก
มหาวพิทยาลขัยศพิลปากร
วพิทยาเขตพระราชวขังสนามจขันทรร์

อาจารยร์โอภาส วงษร์ทวททรขัพยร์ / ผศ.ดร.ทขัศนวรรณ ศคนยร์กลาง /
ผศ.ดร.สนุนทยร์ พงษร์พพินพิจภพิญโญ
ภาควพิชาคอมพพิวเตอรร์ คณะวพิทยาศาสตรร์ มหาวพิทยาลขัยศพิลปากร
วพิทยาเขตพระราชวขังสนามจขันทรร์ ถนนราชมรรคาใน อสาเภอเมมือง
จขังหวขัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศขัพทร์ ๐ ๓๔๒๗ ๒๙๒๓
โทรสาร ๐ ๓๔๒๗ ๒๙๒๓
e-mail: oatcomster@gmail.com, anncenter@gmil.com
http://www.cp.su.ac.th
facebook: NSC Thailand Western Region (CPSU)

ภาคกลาง
ศ.ดร.ธนารขักษร์ ธทระมขัที่นคง / ผศ.ดร.ศศพิพร อนุษณวศพิน
สถาบขันเทคโนโลยทนานาชาตพิสพิรพินธร ศคนยร์ประสานงานภคมพิภาคภาคกลาง (โครงการ NSC)
มหาวพิทยาลขัยธรรมศาสตรร์
ภาควพิชาเทคโนโลยทสารสนเทศ คอมพพิวเตอรร์ และการสมืที่อสาร
สถาบขันเทคโนโลยทนานาชาตพิสพิรนพิ ธร มหาวพิทยาลขัยธรรมศาสตรร์ (ศคนยร์บางกะดท)
เลขททที่ ๑๓๑ หมคคู่ ๕ ถนนตพิ ว านนทร์ ตส า บลบางกะดท อส า เภอเมมื อ ง จขั ง หวขั ด ปทนุ ม ธานท
๑๒๐๐๐
โทรศขัพทร์ ๐ ๒๕๐๑ ๓๕๐๕-๒๐ ตคู่อ ๕๐๓๗, ๕๐๓๙
โทรสาร ๐ ๒๕๐๑ ๓๕๒๔
e-mail: siitnsc@gmail.com
facebook: nsc.siit

ดสําเนพินการโดย
โครงการการแขข่งขขันพขัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์แหข่งประเทศไทย (NSC)
งานสข่งเสรพิมและพขัฒนาเดด็กและเยาวชนททที่มทศขักยภาพสสูง (JSTP)
ฝฝ่ายพขัฒนาบขัณฑพิตและนขักวพิจยขั (GPD)
สสํานขักงานพขัฒนาวพิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยทแหข่งชาตพิ (สวทช.)
๑๑๑ ออุทยานวพิทยาศาสตรร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธพิน ตสําบลคลองหนศึที่ง อสําเภอคลองหลวง จขังหวขัดปทอุมธานท ๑๒๑๒๐
โทรศขัพทร์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตข่อ ๗๗๐๐๙ - ๗๗๐๑๐
facebook: National Software Contest – NSC Thailand
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