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	 นิตยสารรายเดือนซอฟต์แวร์	“The	shortcut”	ฉบับนี้	เป็นความต้ังใจจริงของ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	ในฐานะศนูย์รวมของผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ทัง้ 
ในประเทศและต่างประเทศ	ท่ีต้องการสื่อสารความรู้ที่ถูกต้อง	เหมาะสมไปยังผู้สนใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	รวมถึงต้องการน�าซอฟต์แวร์ไปใช้งานเพื่อความสะดวก
สบายในชีวิตประจ�าวัน	หรือเพื่อเพ่ิมรายได้	ลดต้นทุน	สร้างความปลอดภัยในภาค
ธรุกจิการค้า-การบรกิาร	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคราชการ	และภาคการศกึษา	ในรปูแบบ
ที่สามารถอ่านและท�าความเข้าใจได้ง่ายๆ

	 นอกจากเนื้อหาด้านซอฟต์แวร์แล้วภายในเล่มยังมีเนื้อหาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ	
ใกล้ตวั	และเนือ้หาด้านความสขุ	สะดวกสบายอืน่ๆ	เพือ่เพิม่สสีนัให้กบันติยสาร	โดยที่
ท่านสามารถเก็บนิตยสาร	The	Shortcut	ทุกฉบับไว้อ่านได้ตลอดเวลา

	 และส�าหรับท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	หรือต้องการเสนอแนะ	ติชม	
สนับสนุนการจัดท�านิตยสาร	สามารถเขียนมาได้ตามที่ติดต่อด้านล่างนะครับ

นายสมพร	มณีรัตนะกูล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
www.atsi.or.th

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

	 เข้าเดือนที่	 2	ของปีแล้วนะครับ	 เวลาก็เดินไปเรื่อยๆ	ความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ยังคงมีต่อไปให้เราเห็นเช่นกัน	ล่าสุดผม
ได้ทราบข่าวการเปิดตัวของ	Windows	10	ของ	Microsoft	มีอะไร
หลายๆ	อย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียว	จึงรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่าน
ได้อ่านกันครับ	และยังมีเนื้อหาอื่นๆ	ที่น่าสนใจอีกมากมายในเล่มนี้
ติดตามอ่านกันได้เลยครับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

สารจากนายกสมาคม

รัชวุฒิ	พิชยาพันธ์
Executive	Editor

@rtkill

Editor’s 
Letter



3 The Shortcut
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ติดต่อลงโฆษณา 
The Shortcut E-Magazine หรือสือ่ Online อ่ืนๆ
โทร : 08-9983-7489

THE	SHORTCUT
เปิดกว้างส�าหรับนักเขียนอิสระ

	 The	 Shortcut	 E-Magazine	 เปิดกว้างส�าหรับ

นักเขียนอิสระที่ไฟแรงอยากฝากผลงานไว้อ้างอิง	 กับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	หรือ	ATSI	โดยมีข้อ

ก�าหนดดังนี้

-	 The	 Shortcut	 จะไม่รับบทความที่มีเนื้อหาละเมิด 

	 ลิขสิทธิ์	และจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหานั้นๆ

-	 ถ้าหากนกัเขยีนได้ท�าการรวบรวมเนือ้หามาจากที ่

	 ต่างๆ	 และเรียบเรียงใหม่	 ให้ระบุที่มาของเนื้อหามา 

	 โดยละเอียด	พร้อมส่งส�าเนา	หรือ	link	ของที่มานั้นๆ	 

	 มาให้ทางส�านักพิมพ์ด้วย

-	 ถ้ามีการด�าเนนิทางกฎหมายเกีย่วกบัเนือ้หาของนกัเขียน	 

	 นักเขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

-	 เน้ือหาที่นักเขียนเขียนข้ึนเอง	 ถือเป็น	 ลิขสิทธิ์ของ 

	 นักเขียนคนนั้นๆ	ทางนิตยสารถือสิทธิเป็นผู้เผยแพร่

COPYRIGHT
ลิขสิทธิ์ของนิตยสาร

	 เนื้อหา	และรูปภาพทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของ	สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	หรอื	ATSI	 

และ	Primo	Prime	Ltd.,Part	เท่านัน้	โดยเน้ือหาภายใน

เล่มถ้ามีการน�ามาจากที่อื่นจะอ้างอิง	 และขออนุญาตไว้ 

อย่างชัดเจน	ทางส�านักพิมพ์	ยินดีให้น�าไปเผยแพร่ต่อใน

เชิงความรู้ได้โดยการท�าตามที่ส�านักพิมพ์	 และสมาคม 

ก�าหนด	และห้ามน�าส่วนใดส่วนหนึง่หรอืทัง้หมดในนติยสาร	

The	Shortcut	ไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด	ถ้าละเมิด	

ทางสมาคมและส�านักพิมพ์จะด�าเนินการทางกฎหมาย

ในนาม สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
ผลิตโดย	Primo	Prime	co.,	Ltd.
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เอกราช	คงสว่างวงศา

รัชวุฒิ	พิชยาพันธ์

ชฎิล	เอี่ยมเกตุแก้ว

อรรถพล	จุลทัศน์
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15 ภาษา
คอมพิวเตอร์
ที่ควรรู้ในปี 
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 6	 NEWS	&	EVENT

13 	 Novalia	มาเป็นดีเจได้ง่าย	แค่สแครชกระดาษ

14	 AMBER	Alerts	ฟีเจอร์ใหม่จาก	Facebook	ช่วยหาเดก็หาย

15	 Line	Taxi	ที่เป็นมากกว่าแอพแชท

27	 Google	Translate	แปลภาษา	ในแบบ	Real-Time

28	 Facebook	Lite	ส�าหรับ	Android	สเปคราคาประหยัด

29	 10	Gadget	แนวๆ	น่าซือ้เป็นของขวัญให้ชาวออฟฟิศ	
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30	 HP	เปิดตวั	Stream	Mini	และ	Pavilion	Mini	 

	 พซีตีัง้โต๊ะดไีซน์น่ารกั

33	 eSight	แว่นอัจฉริยะช่วยแม่ตาบอดได้มองเห็นลูกครั้งแรก

34	 Microsoft	เปิดตวัแอป	Outlook	อย่างเป็นทางการแล้ว

36	 Smarter	เปิดตัว	เครือ่งชงกาแฟอัจฉรยิะในงาน	CES	2015

38	 Software	Directory

46	 สารจาก	ATSI

16
page 

เปิดตัว Windows 10 ระบบปฏิบัติ
การเดียวรันได้ทุกแพลตฟอร์ม

มาดูกันว่ากว่า Startups App จะได้ 

Users 1 ล้านคน
เค้าใช้เวลาเท่าไหร่กันบ้าง
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News&Event

งาน “สานสัมพันธ์-สังสรรค์ปีใหม่ ATSI และ
เพื่อน”

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	(ATSI)	เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกจิสนบัสนนุและส่งเสรมิผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ไทย	ในด้านการพฒันาด้านเทคโนโลย	ีการพฒันาบุคลากร	การพฒันา
ด้านการตลาด	 การส่งเสริมการน�าซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทยไป
ใช้ให้เกดิประโยชน์	 ได้จดังาน	 “สานสัมพนัธ์-สงัสรรค์	 ปีใหม่	 ATSI	
และเพื่อน”	ในวันพฤหัสบดีที่	15	มกราคม	2558	เวลา	18.00–
22.00	น.	ณ	โรงแรมดิเอมเมอรลัด์	(รชัดา)	ห้อง	Panorama	1	ชัน้	14	
ท่ีผ่านมา	งานนี้เป็นงานปีใหม่ครั้งแรกของสมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย	เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	
และหน่วยงานพนัธมิตรทีส่นบัสนนุกิจกรรมของสมาคมฯ	และร่วม
ผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย

แขกพิเศษ
-	 คุณรัจนา	 เนตรแสงทิพย์	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

-	 คุณสวุมิล	 เทวะศลิชยักลุ	 รกัษาการผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

-	 คุณเฉลิมพล	 ตู้จินดา	 ผู้อ�านวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย

-	 ดร.ทวีศกัดิ	์ กออนนัตกูล	 ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

-	คุณวาที	ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-	คณุพลอยรว	ีเกริกพนัธ์กลุ	ส�านกัส่งเสรมิอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

-	คุณบุญเสริม	เสนาวงษ์	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)

-	คุณธนพงษ์	ณ	ระนอง	จาก	InTouch

-	นายกสมาคม,	กรรมการ,	ผู้อ�านวยการ	และที่ปรึกษา	เช่น	 
คุณประวิตร,	คุณดิลก,	คุณพิภัช,	คุณปฐม,	คุณธเนศ,	คุณสมชาย,	
คุณชไมพร,	เป็นต้น

ขอขอบคุณทุกๆ	ท่านที่ร่วมกันท�าให้งานนี้เกิดขึ้น	 และขอบคุณ
ทุกๆ	ท่านที่มาร่วมงานนะคะ

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI



6 The Shortcut

ATSI ได้รับรางวัล Bronze Award ด้าน CSR จาก 
ASEAN ICT AWARDs 2014

สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	 ได้รบัรางวลั	 Bronze	 Award	
ด้าน	CSR	จาก	ASEAN	ICT	AWARDs	2014	ด้วยผลงานไอซีทเีพ่ือ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	 และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
กลุม่คนต่างๆ	ในสงัคม	โดยทมี	365	Supply	Chain.com	เมือ่วนัที	่
22	มกราคม	2558	โรงแรมแชงกร-ีลา	กรงุเทพฯ

ผลงานของ	ทีม	www.365supplychain.com	ที่ได้รับรางวัลที่	3	
ในหมวด	CSR	จาก	ASEAN	ICT	Awards	2014	:	เป็นระบบลง
ทะเบียนที่ท�าให้	 SME	 สามารถน�าข้อมูลของแต่ละระบบมาแลก
เปลี่ยนกันได้	 โดยระบบจะท�าหน้าที่สร้าง	 Webservice	 ให้ด้วย	
ในทางเทคนิค	จะเรียกระบบนี้ว่า	Enterprise	Service	Bus	มา
ชมกันค่ะ

News&Event

https://www.youtube.com/watch?v=Y93IJA-7usY

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI

https://www.youtube.com/watch?v=Y93IJA-7usY
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ด้วยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 (SPU)	
และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	(ATSI)	ได้บันทึกความ
ร่วมมือกันเป็นศูนย์ทดสอบ	ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสือ่สารและดจิทิลัคอนเทนต์	(สาขาซอฟต์แวร์และการประยกุต์,	
สาขาเครอืข่ายและความปลอดภัย	และ	สาขาการบรหิารโครงการ
สารสนเทศ)	ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	ซึ่ง
โครงการสอบมาตรฐานวชิาชพี	 ICT	นี	้ผูใ้ห้การสนบัสนนุโครงการฯ	
อย่างเป็นทางการจากสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย	(TFIT)	

ในโครงการความร่วมมอืระหว่าง	 SPU&ATSI	ภายใต้ชือ่	 Information		
Communication	and	Technology	Examination	:	ICTE-TPQI	
โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อผู้ประกอบอาชีพหรือบุคลากรที่มีและไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาในสาขา	 ICT	แต่มีทักษะสามารถยกระดับความ
ก้าวหน้าในอาชพีตนเองได้ด้วยการต่อยอดความสามารถและพฒันา
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	 เพื่อการเข้ารับการทดสอบระดับ
ความรู้	 ความสามารถและสมรรถนะของตนจากองค์กรที่มีหน้าที่
รบัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ				เพือ่ขอรบัใบประกาศนียบตัร
คุณวฒุวิชิาชพี	 และหนงัสอืรบัรองมาตรฐานวชิาชพี	 อนัเป็นเครือ่ง
ยนืยนัระดบัความช�านาญงานและเป็นบนัใดสูค่วามก้าวหน้าต่อไป		

News&Event

ATSI ร่วมกับ ม.ศรีปทุม ขอเชิญท่านร่วมส่งบุคลากรเข้าสอบ 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI”

เพ่ือระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สามารถลดต้นทุนและช่วยแก้ปัญหา
เรื่องก�าลังคนขาดทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานได้	และช่วยลด
ต้นทุนในส่วนของการฝึกอบรมพนักงานและเพิ่มอัตราผลผลิต	ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าสอบใน	“โครงการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	:	ICTE-TPQI”	โดยการ
ส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ	และช่วย
ประชาสมัพนัธ์โครงการดังกล่าว	ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย	และกรุณาแจ้ง
การตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังคุณมะลิวัลย์	วิลัย	ทางโทรศัพท์	
02-579-1111	 ต่อ	 2196	 หรืออีเมล์	 maliwan.wi@spu.ac.th,		
waleeporn.ch@spu.ac.th	 ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	
www.atsi.or.th

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI

mailto:maliwan.wi@spu.ac.th
mailto:waleeporn.ch@spu.ac.th
http://www.atsi.or.th
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SIPA สาขาเชียงใหม่ เชิญชวน ใช้บริการ Tablet 
Tour Guide อุปกรณ์น�าเที่ยวรูปแบบใหม่

ส�านักงานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ (องค์การมหาชน)	
สาขาเชียงใหม่	 เชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวใช้
บริการ	Tablet	Tour	Guide	อุปกรณ์น�าเที่ยวรูปแบบใหม่	พร้อม
ให้บริการนักท่องเที่ยว	ณ	วัดพระสิงห์	วรมหาวิหาร,	วัดเจดีย์
หลวงวรวิหาร	และวัดสวนดอกพระอารามหลวง

โครงการ	Ancient	Lanna	Tablet	Tour	Guide	เพือ่การท่องเทีย่ว
เชิงประวัติศาสตร์	 เป็นอุปกรณ์น�าเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รูปแบบ
ใหม่	ที่โดดเด่นด้วยเทคนิคภาพและเสียง	มีความเช่ือมโยงของ
เรือ่งราวทางประวัติศาสตร์	 สอดแทรกภมูปัิญญาล้านนาอนังดงาม
ได้อย่างน่าประทับใจ	น�าเสนอผ่านอุปกรณ์	Tablet	ขนาด	7	นิ้ว	

บนระบบปฏบิตักิาร	Android	พร้อมเสยีงบรรยาย	6	ภาษา	ได้แก่	
ภาษาไทย,	 ภาษาอังกฤษ,	 ภาษาญี่ปุ่น,	 ภาษาจีน,	 ภาษาฝรั่งเศส	
และภาษาเยอรมัน	 ซ่ึงรายได้จากการใช้งาน	ระหว่างเดือน
ธันวาคม	2557	–	มีนาคม	2558	มอบให้กับทางวัดโดยไม่หักค่าใช้
จ่ายเพ่ือท�านบุ�ารุงพระพุทธศาสนากระตุ้นการท่องเทีย่วเชิงประวตัิ 
ศาสตร์	อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมินวตักรรมในอตุสาหกรรม	Software	
และ	Digital	Content

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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SIPA หนนุจดัท�าหลกัสตูรผูดู้แลระบบลินกุซ์ (Linux 
Administrator).

20	 มกราคม	 2558	 ส�านกังานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง
ชาติ	 (องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	Linux	Professional	 Institute	
(Thailand)	สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอร์ส	(OSEDA)	และ
บรษิทั	 ไอท	ี เบเคอรี	่ จ�ากดั	 แถลงความร่วมมอืในการพัฒนาศกัยภาพ
บคุลากรด้าน	 ICT	กบั	Linux	Professional	 Institute	 (Thailand)	
สนับสนุนจัดท�าหลักสูตรติวสอบประกาศนียบัตรลินุกซ์มาตรฐาน
โลก	ณ	ห้องประชุม	C-01	ชั้น	9	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

ซิป้าเล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอที	
เพื่อจัดเตรียมอาชีพผู้ดูแลระบบ	Linux	Admin	ซึ่งเป็นที่ต้องการ
ของตลาดอย่างมาก	ท้ังจากการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน	หรอื	AEC	และการหวังผลสมัฤทธิจ์ากการพฒันานโยบาย	
Digital	 Economy	ซิป้ามีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร	Linux	
Administrator	 ให้ได้มาตรฐาน	 และเร่ิมโครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรด้าน	 ICT	 เพือ่เตรยีมความพร้อมบุคลากรเพ่ือเข้าทดสอบ
ตามกระบวนการของ	 LPI	 โดยเน้นที่กลุ่มผู้ดูแลระบบ	 และนิสิต
นกัศกึษาปีสุดท้ายทีก่�าลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน	ซป้ิาคาดว่าจะ
สามารถเพ่ิมจ�านวนนกัผู้ดูแลระบบไทยทีมี่คณุภาพได้รบัมาตรฐาน	
LPI	 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล	 ให้สามารถรับงานดูแลระบบลินุกซ์
ระดับโลกได้	 ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้ประเทศแล้ว	
ยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรไทยต่ืนตัวในการพัฒนาทักษะของ
ตนเองให้ทันกับความต้องการตลาด

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรด้าน	ICT	กบั	Linux	Professional	
Institute	 (Thailand)	 จะเริม่ต้นกจิกรรมแรกในวนัที	่ 4-8	กมุภาพนัธ์นี้	
ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร	สามารถสอบถามได้ที่ฝ่าย	Open	
Source	โทร.	0	2141	7191

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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SIPA  แถลงข่าวผลส�ารวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์
ไทย ปี 2556/2557

16	มกราคม	2558	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง
ชาต	ิ (องค์การมหาชน)	 ร่วมกบัสถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	
หรือ	ทีดีอาร์ไอ	แถลงข่าวผลการส�ารวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์
ของประเทศไทย	ประจ�าปี	2556	และ	2557	ณ	ห้องประชุม	802	
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สืบเนื่องจากการแถลงผลการส�ารวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์
ของประเทศไทย	ประจ�าปี	2556	ประมาณการปี	2557	และคาด
การณ์ปี	2558	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2557	คณะผู้วิจัยได้น�า
เสนอข้อมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัตลาดดจิทัิลคอนเทนต์ของประเทศไทย
ใน	3	สาขา	ได้แก่	แอนิเมชัน	เกม	และอีเลิร์นนิ่ง	โดยในปี	2557	
การเติบโตภาพรวมของสาขาแอนิเมชันนั้น	มีแนวโน้มการบริโภค
สูงขึ้น	 อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของดิจิทัลทีวีแต่ยังเป็นการ
น�าเข้าแอนิเมชันต่างประเทศมากกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศ

ส�าหรับตลาดเกม	มอีตัราการเติบโตในส่วนโมบายเกมเป็นหลกั	และ
มแีนวโน้มจะขยายตวัสงูขึน้	 โดยมปัีจจยัหนนุคอื	 การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านโทรคมนาคม	โดยเฉพาะการลดอตัราค่าบรกิาร	3G	และ	
4G	รวมถึงราคาค่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ลดลงด้วย

ส่วนตลาดอีเลิร์นนิ่ง	 ช่วงที่ผ่านมาการเติบโตส่วนใหญ่เกิดจาก
นโยบายรัฐบาล	ในปี	2557	และ	2558	จงึคาดการณ์ว่า	อัตราการ
เติบโตจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับที่ผ่านมา

สนใจรายละเอียดผลการส�ารวจ	 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	
คุณปิยฉัตร	 ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	โทร.	0-2141-7127	/	
E-mail:	piyachat.su@sipa.or.th

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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SIPA เฉลมิพระเกียรต ิ“60 พรรษาพระเทพรตันราช
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี

22	มกราคม	2558	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง
ชาติ	(องค์การมหาชน)	โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการประชุม
การเตรียมการจัดงานบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	
“60	พรรษาพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี”	ครั้งท่ี	
1/2558	ณ	อาคารเอนกประสงค์	กรมราชองครกัษ์	 (แยกเกยีกกาย)	
กรงุเทพฯ	 การประชมุครัง้นีไ้ด้รับเกยีรตจิากนางสาวเรณ	ู ตงัคจวิางกรู	
รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง	 เป็นประธานการประชมุ	
และมีผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้า
ร่วมมากมาย	 เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกมุาร	ีทรงเจรญิพระชนมพรรษา	60	พรรษา	ในวนัที	่2	เมษายน	
2558	มูลนิธิ	๕	ธันวามหาราชและหน่วยงานต่างๆ	จึงก�าหนดจัด
งานบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 ระหว่างวันท่ี	 
31	มีนาคม	–	3	เมษายน	2558	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและ
ต่างจังหวัด	โดยมีกิจกรรม	ดังนี้
 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 
-	พธิบีวงสรวงพระสยามเทวาธริาชและสมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยา 
	 ธิราชเจ้า
-	พิธีเปิดงานบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
-	การแสดงกลางแจ้ง	และมหรสพของสถาบันการศึกษาต่างๆ
 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
-	พิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ
-	พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร	 “60	 พรรษาพระเทพรัตน 

	 ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี”
-	พธิปีฏบิติัธรรมถอืศลีภาวนาถวายเป็นพระราชกศุลเฉลมิพระเกยีรต	ิ 
	 “60	 พรรษาพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	 ณ	 
	 วัดนาหลวง	อ.บ้านผือ	จ.อุดรธานี
-	การแสดงมหกรรมวงดุริยางค์ของสถานศึกษา
-	งานแสดงแฟชัน่โชว์เฉลมิพระเกยีรตฯิ	ณ	อาคารชาญชยัอะเคเดีย้ม	 
	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 
-	พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	จ�านวน	161	รูป	
-	พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
-	พิธีถวายเครื่องราชสักการะ	และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
-	การแสดงมหรสพ
 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 
-	การแสดงกลางแจ้งและมหรสพสมโภชและการเปิดศนูย์การเรยีนรู	้ 
	 Bio	World	Educatainment	Center	ที	่อ.แม่เปิน	จ.นครสวรรค์

นอกจากพธิแีละกจิกรรมต่างๆ	 แล้ว	 มลูนธิฯิ	 ขอเชญิชวนประชาชน
ไทยประดับตราสัญลักษณ์	และธงสีม่วงตราพระนามาภไิธยย่อ	ส.ธ.	
ตามอาคารบ้านเรือน	สถานที่ท�างานเพื่อเฉลิมฉลอง	“60	พรรษา
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี”

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict



ลด 20%
สำหรับสมาชิก ATSI เทานั้น!!
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โครงการความรวมมือระหวาง
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
และ บริษัท ไมโครซอฟต (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อสงเสริมบริษัทผูผลิตและจำหนายซอฟตแวร 
ในการใชคลาวดเซอรวิสเพ่ือเพ่ิมการแขงขันในตลาด AEC

พิเศษ ลด 20%
สำหรับสมาชิก ATSI เทานั้น!!

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ คุณประภาพร (ติ๊ก)
โทรศัพท : 0 2962 1348    แฟกซ : 0 2962 1349   Email : contact@atsi.or.th

Office 365 Business Premium

ใบสั่งซื้อ Office 365 Business Premium
กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน
1. ขอมูลบริษัท

    บริษัท............................................................................................................................ เลขที่สมาชิก...........................
    ที่อยู...............................................................................................................................................................................
         ................................................................................................................................................................................
2. ขอมูลผูประสานงาน

    ชื่อผูประสานงาน ......................................................................................................................................................... 
    โทรศัพท ..................................................................................... มือถือ.......................................................................
    อีเมล ............................................................................................................................................................................
3. ขอมูลการสั่งซื้อ

    จำนวนที่สั่งซื้อ..................................

ตั้งแต 8 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ 2558 เทานั้น!!

เงื่อนไข
จำนวนการซื้อขั้นต่ำ 5 ลิขสิทธิ์ และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 200 ลิขสิทธิ์ตอหนึ่งบริษัท

ลูกคาที่ซื้อโปรโมชั่นนี้ หากตองการสั่งซื้อเพิ่มเพื่อไดรับสวนลดดังกลาว จะตองสั่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 เทานั้น
สวนลดนี้เฉพาะผลิตภัณฑ Ofce365 Business Premium และผลิตภัณฑนี้ไมสามารถอัพเกรดเปน Enterprise Plan ได

ราคานี้เปนราคาในรูปแบบ Open License โดยจะเปนการประกันราคาในปแรกเทานั้น และจะไดสวนลดเมื่อซื้อในระหวางวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558
สัญญาในปตอไปจะเปนราคาปรกติ

การใชงานเครือขาย
สังคม: ชวยใหพนักงาน
ที่อยูคนละแผนกและ
ตางสถานที่สามารถ
ทำงานรวมกันได 

แอปพลิเคชัน Ofce
ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ:
Word, Excel,
PowerPoint, Outlook,
Publisher และ 
OneNote บนพีซี
และ Mac

ลงสูงสุด :
PCs/MACs 5 เครื่อง
+ Tablet 5 เครื่อง
+ Smartphone 
5 เครื่อง

Ofce Mobile:
ดูและแกไข:
เอกสาร Ofce
ขณะเดินทาง

Ofce Online:
Word, Excel,
PowerPoint,
Outlook, 
OneNote, 
Publisher

ที่จัดเก็บและ
การแชรไฟล
พรอมดวยพื้นที่
จัดเก็บ1 TB 
ตอผูใช

อีเมลระดับธุรกิจ
ปฏิทินและที่ติดตอ
พรอมดวยกลอง
จดหมายเขาขนาด
50 GB

การประชุม
ออนไลน
สูงสุดไมเกิน 
250 คนและ
การประชุมทาง
วิดีโอแบบ HD
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ปัจจุบันเทคโนโลยีก�าลังจะเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นของมี
ประโยชน์	 แผ่นเสียงที่เป็นสิ่งใกล้จะสูญพันธุ์เต็มที	 แต่ก็ยังมี
นกัฟังเพลงบางกลุม่ทีย่งัคงหลงไหลแผ่นเสยีง	โดยเฉพาะเหล่า	
ดีเจที่ชื่นชอบการ	สแครช	ก็ต้องจัดกับแผ่นเสียงเนี่ยล่ะถึงจะ
ได้อารมณ์ที่สุด

Novelia	เป็น	Product	สดุล�า้ของ	บรษัิท	เครมบรดิจ์	ประเทศ
อังกฤษ	ที่ได้จัดท�า	 package	ออกมาส�าหรับคนที่ชอบการ
สร้างสรรค์เพลงเป็นชีวิตจิตใจ

ต่อไปนี้	 เพียงแค่เราซื้ออัลบ้ัมของศิลปินที่ชื่นชอบ	 มันจะมา
พร้อม	Package	 ท่ีด้านในจะมีกระดษาไว้ให้เราได้	สแครช	
พร้อมบนัทกึลง	iPhone	ได้อกีด้วยจาก	youtube	การท�างาน
ถูกวางไว้ในแต่ละส่วนท�าให้สร้างเสียงต่างๆได้อย่างอิสระ

Novalia	 เป็นผลงานของ	 Dr.Kate	 Stone	 โดยการท�างาน
ของ	Novalia	สามารถเชือ่มต่อไร้สายผ่าน	บลทููธ	 ได้ทัง้	 iPhone	
และ	iPad	วางกระดาษลง	เปิดเพลง	แล้วกส็แครชให้สนกุไปเลย ข้อมูลเพิ่มเติม	http://www.novalia.co.uk/ ข้อมูลอ้างอิง	:

atsi.or.th

มาเป็นดีเจได้ง่ายๆ 
แค่สแครชกับกระดาษ และ iPhone
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ทาง	Facebook	จะประกาศความร่วมมือกับ
องค์กร	National	Center	for	Missing	and	
Exploited	 Children	 ท่ีดูแลติดตามเด็กที่
หายไป	โดยการส่ง	AMBER	Alerts	แจ้งข้อมูล
เด็กที่หายไปทางหน้า	 feed	 บน	 Facebook	
เป็นการร่วมมือกันอีกทางหนึ่งเพื่อช่วยตาม
หาเด็กที่สูญหาย

การท�างานของ	AMBER	Alerts	คือเมื่อได้รับ
ข้อมูลจากองค์กรที่ดูแลเรื่องเด็กหายว่ามีเหตุ
เกิดข้ึน	จะส่งข้อมลูของเดก็ทีส่ญูหายไปทีห่น้า	
News	 Feeds	 ของผูท้ีใ่ช้	 Facebook	 ในพืน้ที่
เป้าหมายหรือพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีต้องการค้นหา	
ข้อมูลการแจ้งเตือนนั้นจะมีท้ังรูปถ่ายและ
รายละเอียดอื่นๆ	เกี่ยวกับเด็กท่ีหายไป	คุณ
สามารถแบ่งปันการแจ้งเตือนนี้ไปยังเพื่อน
ของคุณได้เพื่อช่วยในการติดตามหาเด็กที่
หายไป	 เพราะรู้ดีว่าถ้ามีผู้เห็นข้อมูลการแจ้ง
เตือนนี้ยิ่งมากและรวดเร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะ
พบเด็กก็ยิ่งมีมากขึ้น

เมื่อปีที่แล้วมีเด็กหญิงอายุ	11	ปี	ได้รับการ
ช่วยเหลือจากเจ้าของห้องเช่าที่ได้รับข้อมูล
จาก	AMBER	Alerts	ทีเ่พ่ือนของเธอได้ท�าการ
แชร์ข้อมูลต่อๆ	กันมา	 เธอได้แจ้งต�ารวจและ
ช่วยเหลือเด็กกลับมาได้อย่างปลอดภัย

โครงการ	AMBER	Alerts	นีเ้ร่ิมมาต้ังแต่ปี	1996	
และสามารถช่วยเหลือเด็กที่สูญหายมาแล้ว 
กว่า	725	คน	แสดงให้เห็นว่าการแจ้งเตือนนี้
ใช้ได้ผลจริง	 ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้ทาง	
Facebook	พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ช่วยเหลือต่อไป

AMBER Alerts 
ฟีเจอร์ใหม่จาก Facebook  

ช่วยหาเด็กหาย

ข้อมูลอ้างอิง	:
newsroom.fb.com

จัดวางและเรียบเรียงโดย	:
น.ส.	มาลีวรรณ	นามเดช
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คงไม่ต้องบอกว่า	 Line	 เป็นโปรแกรมแชทที่โด่งดัง
ขนาดไหน	 แต่จะเกดิอะไรขึน้เมือ่โปรแกรมแชทไม่ได้
มไีว้แค่แชทเพยีงอย่างเดยีว	 เมือ่	 Line	ออก	Line	Taxi	
มาให้ได้ใช้กันแล้วในประเทศญีปุ่น่	งานนีต้ั้งใจจะแข่ง
กับใครรึเปล่าไม่รู้แต่มีหนาวๆ	ร้อนๆ	กันแน่นอน

Line	ได้จับมือกับ	Nihon	Kotsu	บริษัทแท็กซี่ราย
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ได้รับความไว้วางใจในเรื่องการ
ให้บริการและจ�านวนรถที่สามารถรองรับผู้โดยสาร
ได้แน่นอน	 ซึ่งบริการนี้ไม่ได้ออกมาเป็น	 app	 แยก
ให้ดาวน์โหลด	แต่เป็นฟังก์ชั่นเสริมให้กับโปรแกรม
แชทตวัหลกั	ซึง่การให้บรกิารจะใช้ระบบระบุพกัิด	GPS	
ในการแสดงต�าแหน่งที่ผู้ใช้ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับ	
Uber	จากนัน้ผู้ใช้สามารถกดปุม่เรียกแทก็ซี	่ และเม่ือ
ผู้ใช้ใช้บริการแท็กซ่ีเสร็จ	กจ็ะต้องช�าระเงนิผ่านบตัร
เครดิตซึ่งลงทะเบียนไว้กับ	Line	Pay	

ตอนนี	้LINE	Taxi	ยงัมใีห้บรกิารเฉพาะแค่ในโตเกียว
และเมอืงใกล้เคยีงเท่านัน้		แต่คาดว่าน่าจะมกีารขยาย
การบรกิารนีไ้ปยงัประเทศอืน่ๆ	 แน่นอน	 ส่วนเมอืงไทย
ก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง	:
techcrunch.com

Line Taxi 
ที่เป็นมากกว่าแอพแชท



มาดูกันว่ากว่า Startups App จะได้ 

Users 1 ล้านคน
เค้าใช้เวลาเท่าไหร่กันบ้าง

มาลองล�าดับกันครับว่า Application ของ เหล่า Startups ระดับโลก 
เค้าใช้เวลานานแค่ไหนในการท�าให้ User Download ถึง 1 ล้านคน  

โดยมาเรียงจากมากไปน้อย



1.Kickstarter
เป็น	Website	Crowdsourced	funding	
ส�าหรับ	idea	การผลิตของ

เริ่มเมื่อ	เมษายน	2009

ใช้เวลา	30	เดอืน	ถงึจะม	ีbacker	ถงึ	1	ล้าน
คน	ณ	ปัจจบุนันี	้มจี�านวน	Backers	ประมาณ	
1,225,000	คน

4.Tumblr
เป็น	Platform	ของ	Social	Blogging

เริ่มเมื่อ	กุมภาพันธ์	2007

ใช้เวลา 24	 เดือน	ถึงจะมี	ผู้ใช้งาน	ถึง	1	
ล้านคน	 ณ	 ปัจจุบันนี้	 มีจ�านวน	 ผู้ใช้งาน	
กว่า	39	ล้านคนปี

2.Airbnb
Airbnb	 รวบรวม	 Apartment	 ไว้ให้เช่า
ระยะสั้น

เริ่มเมื่อ	เมษายน	2008

ใช้เวลา	30	เดือน	ถึงจะมี	การจองเข้ามา
ถึง	1	ล้าน	Booking	ณ	ปัจจุบันนี้	มีจ�านวน	
Booking	ประมาณ	2	ล้าน	Booking	ต่อปี

5.Twitter
เป็น	Social	Blogging	ตัวเล็กๆ	ส�าหรับค�า
ไม่กี่ค�า

เริ่มเมื่อ	กรกฏาคม	2006

ใช้เวลา	 24	 เดอืน	 ถงึจะม	ี ผูใ้ช้งาน	 ถงึ	 1	
ล้านคน	 ณ	 ปัจจุบันนี้	 มีจ�านวน	 ผู้ใช้งาน	
กว่า	100	ล้านคน

3.One Kings Lane
ส�าหรับ	Home	Decor

เริ่มเมื่อ	ต้นปี	2009

ใช้เวลา	26	เดอืน	ถงึจะม	ีผูใ้ช้งาน	ถงึ	1	ล้าน
คน	ณ	ปัจจุบันนี้	มีจ�านวน	ผู้ใช้งาน	กว่า	3	
ล้านคน

6.Gilt Groupe
เป็น	Website	ขายของ	Fashion

เริ่มเมื่อ	กรกฏาคม	2007

ใช้เวลา	24	เดอืน	ถงึจะม	ีสมาชกิ	ถงึ	1	ล้าน
คน	ณ	ปัจจุบนันี	้มจี�านวน	สมาชิกกว่า	5	ล้าน
คน
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7.Pinterest
เป็น	 Social	 App	 รวบรวม	 idea	 ต่างๆ	
ส�าหรับคนที่มีความคิดเหมือนๆ	กัน

ใช้เวลา	20	เดือน	ถงึจะม	ีสมาชกิ	ถงึ	1	ล้านคน

10.Dropbox
เป็น	file	storing	และ	sharing	บริการที่
เก็บข้อมูลบน	cloud

เริ่มเมื่อ	กันยายน	2008

ใช้เวลา	7	เดือน	ถึงจะมี	สมาชิก	ถงึ	1	ล้าน
คน	ณ	ปัจจุบนันี	้มจี�านวน	สมาชกิกว่า	25	
ล้านคน

8.Foursquare
เป็น	Check	in	based	location

เริ่มเมื่อ	มีนาคม	2009

ใช้เวลา 13	เดอืน	ถงึจะม	ีสมาชกิ	ถงึ	1	ล้าน
คน	 ณ	 ปัจจุบันนี้	 มีจ�านวนสมาชิกกว่า	
15	ล้านคน

11.Fab
เป็น	 website	 ที่ให้บริการ	 web	 ส�าหรับ
ขายของ	online

เริ่มเมื่อ	มิถุนายน	2011

ใช้เวลา	5	เดอืน	ถงึจะม	ีสมาชกิ	ถงึ	1	ล้าน
คน	ณ	ปัจจุบนันี	้มจี�านวน	สมาชกิ	กว่า	1.6	
ล้านคน

9.Facebook
เป็น	Social	Network

เริ่มเมื่อ	กุมภาพันธ์	2004

ใช้เวลา	10	เดอืน	ถงึจะม	ีสมาชกิ	ถงึ	1	ล้าน
คน	ณ	ปัจจบุนันี	้มจี�านวน	สมาชกิ	กว่า	800	
ล้านคน

12.Spotify
เป็น	Music	Streaming

เริ่มเมื่อ	ตุลาคม	2008

ใช้เวลา	5	เดอืน	ถงึจะม	ีสมาชกิ	ถงึ	1	ล้าน
คนณ	 ปัจจบุนันี	้ มจี�านวน	 สมาชกิ	 กว่า	 10	
ล้านคน
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ข้อมูลอ้างอิง	:
atsi.or.th

13.Instagram
เป็น	App	share	รูปภาพ

เริ่มเมื่อ	ตุลาคม	2010

ใช้เวลา	 2	 เดอืนครึง่	 ถงึจะม	ีสมาชกิ	ถงึ	 1	
ล้านคน	ณ	ปัจจบุนันี	้มจี�านวน	สมาชกิ	กว่า	
11	ล้านคน

14.Path
เป็น	Mobile	Social	Network

เริ่มเมื่อ	พฤศจิกายน	2011

ใช้เวลา	2	อาทิตย์	ถึงจะมี	สมาชิก	ถึง	1	
ล้านคน	 ณ	 ปัจจุบันนี้	 มีจ�านวน	 สมาชิก	
กว่า	11	ล้านคน

2013

12 K

56 K

1 M

2014

2015
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เปิดตัว Windows 10 ระบบปฏิบัติ
การเดียวรันได้ทุกแพลตฟอร์ม

ข้อมูลอ้างอิง	:
microsoft.com	

tabletd.com
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Microsoft	 windows	 เป็นระบบปฏิบัติการซึ่งพัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท์	เปิดตัวเมื่อปีค.ศ.	1985	กล่าวย้อนกลับ
ไปในรุ่นแรกของ	windows	นั่นก็คือ	windows	1.0	ซึ่งจะ
ท�าหน้าที่เพียงการติดต่อกับผู ้ใช้	 เมื่อผู ้ใช้ป้อนค�าสั่งใดๆ	
windows	จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ	จากดอส	 เมื่อได้ผล
การท�างานออกมา	windows	 จะแสดงผลออกมายังผู้ใช้อีก
ทีหนึ่ง	 สามารถเรียกได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการแต่เป็นตัว
แสดงผลส่วนหน้าของดอส	ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
คอมพวิเตอร์ง่ายกว่าการตดิต่อกบัดอสโดยตรง	และต้ังแต่รุ่น
แรก	 windows	 ก็เป็นคู่แข่งกับแมคอินทอช	 ที่มีผลิตภัณฑ์
ลกัษณะคล้ายกันจากบรษิทัแอปเปิลคอมพวิเตอร์	 แต่ในช่วง
แรกภาพการแข่งขันยังไม่ชัดเจนนัก	 แต่เมื่อมีการเปิดตัว	
windows	2.0	นั้น	windows	และแมคอินทอชมีความใกล้
เคียงกันมากจนเกิดคดีฟ้องร้องกันขึ้นมา	

หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งปีค.ศ.	
1993	เปิดตัว	windows	NT	3.1	เป็นระบบปฏิบัติการรุ่น
แรกของ	windows	 ท่ีสามารถท�างานได้ด้วยตัวเอง	ผู้ที่ใช	้
windows	 NT	 ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจและผู้ใช้งาน
คอมพวิเตอร์ระดบัสงู	จนในปีค.ศ.	1995	 ได้ออก	windows	95	
หรือ	 windows	 4.0	 เป้าหมายคือผู้ใช้งานท่ัวไป	 มีการใช	้
start	 menu	 และ	 task	 bars	 เป็นครั้งแรกและจนกระทั่ง
ปัจจุบันก็ยังคงรูปแบบนี้เอาไว้เพียงแต่หน้าตามีการปรับ
เปลี่ยนให้สวยงามและทันสมัยมากขึ้น	 มีการออก	 Internet	
Explorer	 รุ่นแรก	 Browser	 นี้ออกมาเพื่อร่วมประชันกับ	
Browser	 อื่นๆ	 ที่มีอยู่บน	 World	 Wide	 Web	 หลังจาก	
windows	95	กม็กีารพฒันาต่อเรือ่ยมาไม่ว่าจะเป็น	windows	98,	
windows	2000,	windows	Me,	windows	XP	ทีเ่ร่ิมมกีาร
ตื่นตัวเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์มากขึ้น,	และ	windows	Vista

จนกระทัง่ปี	 ค.ศ.	 2009	 เปิดตัว	windows	 7	 และยงัถอืเป็น 
การเปิดตัว	Windows	 Touch	 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หน้าจอสัมผัส
สามารถท่องเวบ็	 พลกิดภูาพถ่าย	 รวมถงึเปิดไฟล์และโฟลเดอร์
ได้อกี	3	 ปี	 ต่อมากเ็ปิดตัว	windows	8	มาพร้อมกับหน้าจอ
เริ่มที่มีไทล์ซึ่งเชื่อมต่อกับบุคคล	ไฟล์	แอพ	และเว็บไซต์	ซึ่ง
แอปต่างๆ	จะดูโดดเด่นสะดุดตาและสามารถดาวน์โหลดได้
อย่างสะดวกจาก	Windows	Store	ทีอ่ยูบ่นหน้าจอเริม่	และ
ได้ออก	Windows	RT	ทีท่�างานบนแทบ็เลต็และพซีบีางเครือ่ง	
มี	Office	ในตัวที่เหมาะกับหน้าจอสัมผัสด้วย

และล่าสุดได้เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการแล้วส�าหรับ	 ระบบ
ปฏิบัติการเก่าแก่	ที่มีการพัฒนา	Version	มายาวนาน	และ
นบัได้ว่าเป็นระบบ	OS	ทีน่ยิมใช้ทีส่ดุในโลก	Windows	ทีเ่ปิด
ตวัไปเมือ่วนัที	่21	ม.ค.	2015	กระโดดข้ามจาก	Windows	8.1	
มาเป็น	Windows	10	โดยใช้ชื่องานว่า	Windows	10	:	
The	Next	Chapter	 โดยในการเป็น	Full	Present	 ท่ีมีการ
สาธติการท�างานและ	คณุสมบัตใิหม่ๆ 	ทีท่�างานบน	Windows	10	
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ในการเปิดตัวครั้งน้ีถือเป็นการเปิดตัวระบบปฏิบัติการที่
สามารถรันบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ของไมโครซอฟท์อกีด้วย	ทัง้	PC	แลป็ทอ็ป	แทบ็เลต็	Surface	
ไปจนถึง	windows	phone	และเกมคอนโซล	Xbox	รวมถงึ
น�าปุ่มที่เชื่อได้ว่าทุกคนโหยหาอย่างท่ีสุดคือ	Start	Menu	
กลับคืนมาด้วย	 หลังจากที่ตอน	 windows	 8	 ไมโครซอฟท์
ตัดสินใจน�ามันออกไป

Microsoft	 วางแผนท่ีจะให้	 windows	 10	 รนัได้บนทกุอปุกรณ์	
ตั้งแต่หน้าจอขนาด	4	นิ้ว	(สมาร์ทโฟน)	ถึง	80	นิ้ว	(ทีวี)	โดย	
Windows	จะไม่บงัคบัใช้	UI	กบัทุกขนาดจอ	แต่ตวั	Windows	
จะปรับให้เข้ากับหน้าจอ,	 วิธีการใช้งานของผู้ใช้	 และวิธีการ
ป้อนข้อมูล	 ส่วนแอพพลิเคชั่นก็เป็นแบบ	 Universal	 รันได้
ทกุอปุกรณ์	 ถอืเป็นการปรบัเปลีย่นครัง้ใหญ่ของ	 Microsoft	
เลยทเีดยีว	 ส�าหรบัหน้าตาการใช้งานบนมือถอื	 ถงึแม้จะคล้าย
กับ	Windows	Phone	เดิม	แต่ข้อดีของการรวมเป็นหนึ่งก็
คือข้อมูลจะซิงค์ถึงกันหมด

ทั้งน้ีทาง	Microsoft	 ได้ปล่อยของร้อนของดีออกมาหลาย
อย่าง	ลองมาดูว่ามีอะไรบ้าง

Continuum	Mode	และการกลับมาของ	
Start	Menu

Windows	10	นี้จะมี	Start	Menu	ที่เราคุ้นเคยกลับมาให้ได้
ใช้งานอีกครั้งหลังจากที่มีการเอาออกไปเมื่อตอน	windows	
8	 แต่จะเอา	 Tiles	 ทั้งหลายมาไว้ด้านขวาแทนและได้มีการ
ปรับให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละอปุกรณ์	 ปกตถ้ิาเราใช้บน
พีซีหรือแล็ปท็อป	 Start	 Menu	 จะแสดงเป็นกรอบอยู่ด้าน
ซ้ายล่าง	 แต่ถ้าเราใช้บนแท็บเล็ตจะแสดงเป็นหน้าจอ	 Start	
Screen	เหมือนกับ	Windows	8	แทน	เป็น	Mode	2	in	1	
เพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีระบบ	Touch	 Screen	ซึ่งทาง	
Microsoft	เรียกคุณสมบัตินี้ว่า	“Continuum”	เพื่อให้การ
ท�างานต่อเนื่องราบรื่นมากขึ้น
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Cortana	ระบบผู้ช่วยส่วนตัว

ทาง	Microsoft	มใีห้ใช้ทัง้บน	PC	และ	Tablet	เป็นครัง้แรก
บน	Windows	10	ซึง่ก่อนหน้านีมี้อยูใ่น	Windows	Phone	
เท่านัน้	 ต�าแหน่งจะอยูท่ีข้่างปุม่	 start	 เป็นแถบบาร์	Cortana	
เป็นผู ้ช่วยส่วนบุคคลท่ีสามารถเรียนรู ้ความต้องการของ
แต่ละบุคคล	 เพื่อมอบค�าแนะน�าที่เกี่ยวข้อง	 โดยจะรับค�าสั่ง
ด้วยเสียงในการค้นหาข้อมูล	 ไฟล์เอกสารที่เก็บอยู่ในเครื่อง

เปิดตัว	Project	Spartan	เบราว์เซอร์
ตัวใหม่

อันนี้ของใหม่สุดๆ	ส�าหรับ	Microsoft	คือ	Web	browser	
ที่มาในชื่อ	Project	Spartan	จะถูกน�ามาใช้แทนที่	IE	ที่เรา
ใช้กนัมานาน	ซึง่ก็รู้ๆ 	 กนัว่าคณุภาพของ	 IE	นัน้แย่ขนาดไหน	
Project	 ตวัใหม่นีจ้ะท�าออกมาแก้เกมส์	 OEM	 Browser	 ตวั
อืน่ๆ	ซึง่	Spartan	สามารถใช้งานร่วมกบั	Cortana	ทีส่ัง่งาน
ด้วยเสียงได้อีกด้วย

หรือ	OneDrive,	 ควบคุมอีเมลล์,	 เพลง,	 เปิดแอพ	 ได้อย่าง
รวดเรว็รวมไปถงึสามารถแจ้งเตือนต่างๆ	ซึง่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน
ไม่คลาดสายตากับเร่ืองที่ส�าคัญที่สุดได้ด้วยการเริ่มต้นสั่ง
การด้วยเสียงด้วยค�าว่า	“Hey	Cortana”	และยังสามารถ
เรียกใช้งาน	PowerPoint	ได้ด้วย

 
ส�าหรบัฟีเจอร์สดุล�า้ของเบราว์เซอร์นี	้ ประกอบไปด้วยความ
สามารถจดโน้ตได้โดยตรงบนเว็บเพจไม่ว่าจะด้วยคีย์บอร์ด
หรอืปากกา	 หลงัจากบนัทกึจะเกบ็เอาไว้ใน	 OneDrive	 ของ
เรา	 และแชร์ให้กบัเพ่ือนฝูงได้อย่างง่ายดาย	 แถมยงัมกีารดงึ
เอาเฉพาะเนื้อหามาจัดหน้าใหม่ให้อยู่ในรูปแบบเหมือนกับ
การอ่านหนังสือและสามารถเก็บเอาไว้อ่านตอนไหนก็ได้ถึง
แม้ว่าจะไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม
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ใช้งานได้	บน	Smartphone	และ	Tablet	

Windows	10	ได้รับการออกแบบให้ท�างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
บน	Smartphone	และ	Tablet

Apps	 ตัวใหม่	 และ	 Microsoft	 Office	
ที่มาในแบบ	Universal	apps

ไม่ว่าจะเป็น	Word,	Excel,	PowerPoint,	OneNote,	
Outlook	และ	Application	ใหม่ๆ	บน	Windows	10	ถูก
ออกแบบให้เป็นแบบ	Universal	 ท้ังหมด	 ไม่ว่าจะเป็น	 Photos,	
Videos,	Music,	Maps,	People	&	Messaging,	และ	 
Mail	&	Calendar	ซึ่งจะสามารถท�างานได้ทั้งหมดบน	PC,	
Smartphone	 และ	 Tablet	 โดยจะสามารถเปิดไฟล์เอกสาร	
แก้ไขและสร้างจากอุปกรณ์อะไรก็ได้

OneDrive

โดยหลักๆ	ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้บน	Onedrive	ซึ่งเป็น	
Storage	ของทาง	Microsoft	โดยเราจะเข้าถึงข้อมูลได้จาก
ทุกอุปกรณ์ผ่าน	Onedrive

+



Xbox	app,	เล่นเกม	Xbox	One	บนพีซี
และแท็บเล็ตผ่านสตรีม

Xbox	บน	Windows	 10	 เปิดทางส�าหรบัคอเกมและนกัพฒันา
เกมสู่ความยอดเยี่ยมจาก	Xbox	Live	เครือข่ายเกมขนาด
ใหญ่บนทั้งพีซี	 Windows	 10	 และ	 Xbox	 One	 ผู้เล่น
สามารถบันทึกภาพ	 ตกแต่ง	 และแชร์โมเมนต์ขณะเล่นเกม
ยอดเยี่ยมผ่าน	Game	DVR	และเล่นเกมใหม่ๆกับเพื่อนผ่าน
ทางทุกอปุกรณ์	 ตลอดจนเชือ่มต่อคอเกมหลายล้านคนท่ัวโลก
เข้าหากัน	ส�าหรับเกมต่างๆ	ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ	DirectX	12	
ซึ่งเป็น	Application	Programming	Interface	(API)	ใหม่
ใน	Windows	10	นั้น	จะพบว่าความเร็ว	ประสิทธิภาพ	และ
ความสามารถด้านกราฟฟิคดีขึ้น	 ผู้เล่นยังสามารถเล่นเกม

จากพซีีทีส่ตรมีส่งตรงมาจากเครือ่ง	Xbox	One	โดยคอนโซลเกม
รุน่นีส้ามารถสตรีมเกมไปเครือ่งแทบ็เลต็หรอืพซีี	Windows	 10	
ภายในบ้านกไ็ด้ปรบัให้เหมาะกบัการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์	
ปกติถ้าเราใช้บนพีซีหรือแล็ปท็อป	Start	Menu	จะแสดง
เป็นกรอบอยู่ด้านซ้ายล่าง	แต่ถ้าเราใช้บนแท็บเล็ตจะแสดง
เป็นหน้าจอ	 Start	 Screen	 เหมือนกับ	Windows	8	แทน	
เป็น	Mode	2	in	1	เพือ่ให้เหมาะกับอุปกรณ์ทีม่รีะบบ	Touch	
Screen	ซึง่ทาง	Microsoft	เรยีกคุณสมบตันิีว่้า	“Continuum”	
เพื่อให้การท�างานต่อเนื่องราบรื่นมากขึ้น
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Microsoft	HoloLens	

เป็นคอมพิวเตอร์โฮโลกราฟฟิกท่ีไม่ต้องต่อพ่วงเครื่องแรก
ของโลก	โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้สาย	โทรศัพท์	หรือการเชื่อม
ต่อกับพซี	ี เจ้าตัวอปุกรณ์นีจ้ะม	ี HoloLens	 มคีวามคมชดัสงู 
ทีส่ามารถมองทะลไุด้,	หฟัูงไร้สายเป็นระบบเสียงทีม่มีติดัิงนัน้
คุณจงึสามารถดแูละได้ยนิเสยีงโลกรอบๆ	ตวัคณุ	 ด้วยเซน็เซอร์
ทีล่�า้ยคุ	และ	HPU	(หน่วยประมวลผล	Holographic)	สามารถ
ถ่ายภาพแบบสามมิติ	และสร้างโฮโลแกรมส่วนตัวได้

Microsoft	Surface	Hub

เป็นอปุกรณ์ทีม่าพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่	 เน้นใช้งานเป็นกลุ่ม	
งานน�าเสนอ	 เช่นประชมุ	 และอืน่ๆ	 เพือ่ช่วยให้เพ่ือนร่วมงาน
ในทีมสามารถแบ่งปัน	น�าเสนอแนวความคิด	และร่วมกัน
สร้างสรรค์ได้	ไม่ว่าจะอยูท่ี่ใดกต็ามให้ความรู้สึกเหมอืนกบัว่า
ก�าลังท�างานร่วมกันในสถานที่เดียวกัน	 โดยเฉพาะ	Surface	
Hub	มไีวท์บอร์ดดิจิตอลท่ีมคีวามทันสมยัมากท่ีสดุ	 สามารถ
ประชุมทางไกลได้และช่วยให้หลายคนสามารถแบ่งปันและ
แก้ไขเนื้อหาคอนเทนท์บนหน้าจอได้จากแล็บท็อป	แท็บเล็ต	
หรอืโทรศพัท์	Surface	Hub	วางจ�าหน่ายใน	2	ขนาด	ได้แก่	
55	นิว้	และ	84	นิว้	เพิม่ประสบการณ์ใหม่ในการท�างานร่วมกนั

นอกจาก PC, Smartphone, Tablet, Xbox แล้ว Microsoft ยังได้
พัฒนาอุปกรณ์ที่ท�างานด้วย Windows 10 มาน�าเสนออีกด้วย เช่น

และที่ส�าคัญ Microsoft ประกาศว่าผู้ใช้งาน Windows 7, Windows 
8.1 และ Windows Phone 8.1 สามารถอัพเกรดเป็น Windows 10 

ฟรีในปีแรกหลังจากการเปิดตัว
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ข้อมูลอ้างอิง	:
blogspot.com

Google  เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน

Google Translate
แปลภาษาจากเสียงพูดและป้ายตามทาง ในแบบ Real-Time

Google	 เพิ่มฟีเจอร์ใหม่แล้ว	 Google	
Translate	บน	iOS	และ	Android	แล้ว		ใน
ปีล่าสดุ	Google	ได้ซือ้โปรแกรม	Word	Lens	
ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากท่ีสามารถ
แปลภาษาแบบ	 Real-Time	 โดยมีฟีเจอร์
ใหม่ท่ีจะเพิ่มเข้ามาให้ได้ใช้กัน	2	ฟีเจอร์	
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฟีเจอร์ส�าหรับแปลเสียง
พูด	และสามารถแปลเสียงพูดได้สองภาษา	
พร้อมกนั	 เพยีงเปิดแอพฯ	Google	Translate	
ขึ้นมา	 จะเห็นรูปไมโครโฟน	 เมื่อกดท่ีรูป
ไมโครโฟนแล้วพดูระบบจะท�าการแปลภาษา
ทันที

นอกจากนี้ยังมีอีกฟีเจอร์ที่เปิดตัวมาพร้อม
กันก็คือ	ฟีเจอร์ส�าหรับแปลภาษาป้ายตาม
สถานที่ต่างๆ	 เพียงแค่เปิดแอพฯ	Google	
Translate		แล้วกดที่รูปกล้องถ่ายรูป	ถ่าย
รปูป้ายหรอืข้อความทีต้่องการแปล	 ระบบจะ
ท�าการแปลภาษาให้ทนัท	ี แต่ตอนนี	้ Google	
Translate	 ได้รองรบัแค่ภาษาองักฤษ,	ฝรัง่เศส,	
เยอรมัน,	อิตาลี,	โปรตุเกส,	รัสเซีย	และ
สเปน	เท่านั้น
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ส�าหรับ Android สเปคราคาประหยัด
Facebook Lite

Facebook	ต้องการกลุ่มเป้าหมายใหม่จึงได้ปล่อยแอพส�าหรับ	Android	ให้กับ
ตลาดมือถือที่ก�าลังเติบโตและพัฒนาอย่างประเทศบังกลาเทศ,	เนปาล,	ไนจีเรีย,	
แอฟรกิาใต้,	ซดูาน,	ศรลีงักา,	เวยีดนาม	และซมิบบัเว	และอาจจะชยายไปยงัประเทศ 
อืน่ๆ	ในอนาคต	แอพนีม้ชีือ่ว่า	Facebook	Lite	เหมาะส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้	Smartphone	
ที่มีสเปคต�่า	และให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นบนเครือข่าย	2G	ส�าหรับผู้ใช้งานในบาง
ประเทศที่สัญญาณอินเทอร์เนตไม่แรงพอ

จุดเด่นที่สุดของ	Facebook	Lite	คือสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ทรัพยากรเครื่องและใช้
ข้อมลูให้น้อย	จงึมขีนาดไฟล์ส�าหรบัตดิต้ังเพียงแค่	262	KB	 ในขณะแอพ	Facebook	
ตัวปกตินั้นใหญ่กว่าเกินร้อยเท่าด้วยขนาดไฟล์ส�าหรับติดตั้ง	27MB	นอกจากน้ี	
Facebook	ยังบอกว่าแอพรุ่น	Lite	นี้จะโหลดไว,	ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	
และท�างานได้ดีแม้ในพื้นท่ีที่มีสัญญาณอินเทอร์เนตต�่า	ประหยัดแบตเตอรี่	ส่วน
ฟีเจอร์การใช้งานก็ยังคงมีคุณสมบัติของ	 Facebook	 เวอร์ชั่นปกติเพียงแต่ขาด
เรื่องของกราฟฟิกเท่านั้น	ส่วน	Facebook	Messenger	ก็ยังมีเหมือนเดิม	จริงๆ
แล้วถ้าหากใช้เพือ่การตดิตามความเคลือ่นไหวของคนรูจ้กั	ใช้งานเพือ่อ่านหรอืโพสต์
ทัว่ไป	คณุสมบติัของ	Facebook	Lite	กน่็าจะตอบสนองความต้องการได้เหมอืนกนั ข้อมูลอ้างอิง	:

flashfly.net
androidauthority.com
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ข้อมูลอ้างอิง	:
hp.com

HP เปิดตัว 
Stream Mini และ 
Pavilion Mini
พีซีตั้งโต๊ะดีไซน์น่ารัก

HP	เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน	CES	2015	เมื่อวันที่	5	มกราคม
ที่ผ่านมา	คือ	HP	Steam	mini	และ	HP	Pavilion	mini	เป็นพีซี
ต้ังโต๊ะราคาถูก	ขนาดกะทัดรัด	ดีไซน์น่ารัก	ซึ่งทั้งคู ่มีดีไซน์ที่
เหมือนกัน	คือตัวเคร่ืองสูง	2.06	นิ้ว	และมีน�้าหนัก	1.6	ปอนด์	
(ประมาณ	700	กรมั)	ใช้ระบบปฏบิติัการ	Windows	8.1	แต่แตก
ต่างกันทีสีสันของเครื่องโดย	Pavilion	Mini	ตัวเครื่องเป็นสีขาวดู
ดีมีระดับ	(Snow	White)	และมีสเปกสูงกว่า	ส่วน	Stream	Mini	

Stream Mini 

•	 ใช้ซีพียู	Intel	Celeron	2957U	
•	 แรม	2	GB	สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง	16	GB	
•	 หน่วยประมวลผลกราฟิก	Intel	HD	
•	 ฮาร์ดดิสก์แบบ	SSD	แบบ	M.2	SATA	ความจุ	32	GB
•	 รองรบั	Wi-Fi	ตามมาตรฐาน	802.11b/g/n	และ	Bluetooth	4.0
•	 มีพอร์ต	HDMI,	DisplayPort	 รองรับการต่อหน้าจอพร้อมกัน 
	 ถึง	2	จอ		
•	 USB	3.0	จ�านวน	4	พอร์ต	ช่องเสียบล�าโพง	ไมโครโฟนและ 
	 สายแลน
•	 มีตัวอ่านการ์ดที่รองรับทั้ง	SD,	SDHC	และ	SDXC
•	 มาพร้อมกบัพืน้ทีบ่น	OneDrive	จ�านวน	200	GB	นาน	2	ปี	และ 
	 บตัรของขวญัจาก	Windows	Store	มลูค่า	$25	(ประมาณ	800	บาท)	

Pavilion Mini

•	 ใช้ซีพียู	Intel	Pentium	3558U	ความเร็ว	1.7	GHz		ฮาร์ดดิสก์ 
	 แบบ	Serial	 ATA	ความจุ	 500	GB	 (7,200	 RPM)	หรือซีพียู	 
	 Intel	Core	i3-4025U	ฮาร์ดดิสก์ความจุ	1TB	(5400rpm),
•	 แรม	4	GB	สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง	16	GB	
•	 หน่วยประมวลผลกราฟิก	Intel	HD	
•	 มี	Wi-Fi	ตามมาตรฐาน	802.11b/g/n	และ	Bluetooth	4.0
•	 มีพอร์ต	HDMI,	DisplayPort	 รองรับการต่อหน้าจอพร้อมกัน 
	 ถึง	2	จอ		
•	 USB	 3.0	 จ�านวน	 4	 พอร์ต	 ช่องเสียบล�าโพง	 ไมโครโฟนและ 
	 สายแลน
•	 มีช่องขยายเพิ่ม	(expansion	slot)	แบบ	M.2
•	 มีตัวอ่านการ์ดที่รองรับทั้ง	SD,	SDHC	และ	SDXC

ตัวเครื่องเป็นสีสีฟ้าสดใส	(Cobalt	Blue)	และสเปคที่จ�ากัดกว่า
ส�าหรบั	HP	Stream	Mini	จะวางจ�าหน่ายทีร่าคา	$179.99	(ประมาณ	
5,900	บาท)	ส่วน	HP	Pavilion	Mini	ราคา	$319.99	(ประมาณ	
10,000	บาท)	ส�าหรับ	Intel	Pentium	3558U	และ	$449.99	(ประมาณ	
14,500	บาท)	ทัง้	2	รุน่	แถมเมาส์กบัคย์ีบอร์ด	(แบบสาย	USB)	ใน
กล่องเลยโดยจะเร่ิมวางจ�าหน่ายผ่าน	www.hpshopping.com	
วนัที	่14	มกราคม	และตามร้านค้าทัว่ไปวันที	่8	กุมภาพนัธ์เป็นต้นไป



จากการประเมินของ Doug Winnie ผู้อ�านวยการเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดิโอสอนการใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาเว็บไซต์ Lynda พบว่ามี 15 ภาษา

คอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้มีดังนี้

15 ภาษา
คอมพิวเตอร์
ที่ควรรู้ในปี 

2015

1.	Java

เป็นหนึ่งในภาษาท่ีเป็นที่นิยมมากที่สุดใน
การสร้าง	back-ends	ส�าหรับ	enterprise-
web	applications	ด้วยการท�างานบน	Java	
และ	 frameworks	ผูพ้ฒันาเวบ็ไซต์สามารถ
ขยายขนาด	web	applications	ตามความ
หลากหลายของผู้ใช้ได้	 Java	 ยงัคงเป็นภาษา
หลักในการพัฒนา	android	app	ส�าหรับ	
smart	phone	และ	tablet

3.	C#

C#	เป็นภาษาทีถ่กูเลือกใช้เป็นอนัดบัแรกใน
การพฒันาหลกัของ	Microsoft	โดยเฉพาะถ้า	
services	ทีค่ณุใช้พัฒนา	web	applications	
ท�างานบน	Azure	และ	.NET	รวมทั้ง	
applications	บน	windows	 ส�าหรบัธรุกจิ
ของคุณ	C#	ยังเป็นภาษาหลักที่นิยมน�าไป
ผลิตเกมอีกด้วย

2.	JavaScript

เวบ็ไซต์ทัว่ไปนยิมใช้	 JavaScript	 ถ้าคณุ
ต้องการสร้างเวบ็ไซต์ให้มคีวามหลากหลาย
หรือต้องการท�าหน้าตาของเว็บไซต์ให้มี
ความเคลือ่นไหวและสวยงาม	 JavaScript	
เป็น	frameworks		ทีน่ยิมใช้มากทีส่ดุ

C#
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4.	PHP

ถ้าคุณใช้	databases	MySQL	ภาษา	PHP	
น่าจะเป็นเครือ่งมอืทีดี่ทีส่ดุ	 ผูพ้ฒันาเว็บไซต์
นิยมใช้เป็นภาษาหลักในการสร้างเว็บไซต์	
PHP	 เป็นเครื่องมือที่ถูกนิยมน�าไปสร้าง	
opensource	 และ	 frameworks	 ต่างๆ	
ยกตวัอย่างเช่น	WordPress	 ซึง่คณุสามารถ
น�าไปพัฒนาต่อยอดได้

7.	C

ภาษา	 C	 เป็นภาษาขนาดเล็ก	 ท�างานเร็ว	
และมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้ภาษา	 C	 ยังคง
นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน

5.	C++

C++	ดเูหมอืนจะเป็นภาษาทีม่คีวามยุง่ยาก	
เพราะเป็นภาษาที่ถูกน�ามาใช้เชื่อมต่อและ
ควบคมุ	 hardware	 โดยตรง	 นบัได้ว่าเป็น
ภาษาทีด่ทีีส่ดุในการพัฒนา	software	ส�าหรับ	
PC,	พฒันาเกม	รวมไปถงึ	consoles	ต่างๆ	
และ	applications	บนมอืถอื

8.	SQL

SQL	 เป็นภาษาที่จัดการกับข้อมูลโดยตรง	
เข้าถึงข้อมูลได้เร็วและง่าย	 เหมาะส�าหรับ
ใช้กับ	database	

6.	Python

Python	 เป็นภาษาหนึง่ทีส่ามารถท�าได้เกือบ
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น	web	applications	
การสร้าง	user	 interfaces	การสร้าง	data	
analysis	สถิติต่างๆ	Python	ถูกน�ามาใช้
เหมอืนเป็น	frameworks	หลัก	เป็นเครือ่ง
มือในการเชื่อมต่อกับข้อมูลขนาดใหญ่

9.	Ruby

ถ้าคุณต้องการจะสร้าง	Project	ในเวลาที่
จ�ากัดหรือสร้าง	prototype	ส�าหรับ	idea	
การท�าเวบ็ไซต์ใหม่ของคณุ	 คณุสามารถท�าได้
อย่างรวดเรว็ด้วย	 Ruby	 เพราะ	 Ruby	 เป็น
ภาษาท่ีไม่ซบัซ้อน	 เรยีนรู้ง่าย	ท�างานได้ไว	 จงึ
นยิมถกูน�ามาใช้ในการท�า	web	applications

PHP

SQL RUBYC

C++

ถ้าหากคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะจากการอ้างอิงทางสถิตของ  
U.S. Bureau of Labor ในสหรัฐอเมริกาพบว่าในอีก 7 ปีข้างหน้านี้

อาชีพนี้จะมีการเติบโตขึ้นอีก 8% และจะสร้างรายได้อันงดงามเลยทีเดียว
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10.	Objective-C

Objective-C	 เปนภาษาหลักในการท�า	
applications	 บน	 iOS	 ถึงแม้ตอนนี้ทาง	
Apple	 จะสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาใช้พัฒนา	
applications	บน	iOS	ที่ชื่อว่า	Swift	แต่	
Objective-C	 ก็ยังคงเป็นตัวเลือกหลักใน
การพัฒนา	เพราะ	Apple	ออกแบบมาให้
ภาษา	Objective-C	ท�างานได้ดบีน	XCode	

13.	Visual	Basic

ภาษาส�าคัญทีป่ระสบความส�าเรจ็ในวงการ
ธุรกิจ	 เป็นหน่ึงในภาษาหลักของ	 .NET	
สามารถสร้าง	applications	ขึ้นมารองรับ
ภาคธุรกิจ	และสร้างเอกสารอัตโนมัติอย่าง	
Excel	ได้อัตโนมัติ	ท�าให้งานต่างๆ	ด�าเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น

11.	Perl

Perl	 เป็นภาษาที่ทรงพลังและอยู่คู่กับนัก
พฒันามานาน	 เป็นภาษาทีม่คีวามปลอดภยั
สงู	และเป็นภาษาแรกๆ	ทีใ่ช้ในการท�าเวบ็ไซต์

14.	R

R	 เป็นภาษาที่ทรงพลังและปฏิวัติข้อมูล
ครั้งใหญ่	เป็นภาษาที่นักพัฒนาจ�าเป็นต้อง
รู ้จักในปี	2015	หากต้องการท�า	Data	
analysis	ทั้งจากด้านวิทยาศาสตร์	ธุรกิจ	
บันเทิง	และ	Social	Media	

12	.NET

ตัวมนัเองไม่ใช่ภาษาส�าหรับเขยีนโปรแกรม	
แต่กเ็ป็นกุญแจส�าคญัจาก	Microsoft	ส�าหรบั
ท�างานกบั	Cloud,	Service	และการพฒันา	
applications	และด้วยความที่มันเป็น	
OpenSource	 มนัก�าลังเข้ามามีบทบาทบน
แพลตฟอร์มของ	Google	และ	Apple	ท�าให้
ตัว	 .NET	 จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสร้าง	
applications	ที่รองรับหลายแพลตฟอร์ม

15.	Swift

Swift	 เป็นภาษาใหม่ล่าสดุส�าหรบนกัพฒันาที่	
Apple	 ออกแบบมาให้พัฒนาได้เรว็และง่าย	
ส�าหรับระบบปฏิบัติการ	OS	X	และ	iOS	

OBJECTIVE

C

ข้อมูลอ้างอิง	:
mashable.com
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ข้อมูลอ้างอิง	:
CBCNEWS	/	esighteyewear.com

จะเป็นยังไงถ้าคนตาบอดจะสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง	 นี่ไม่ใช่
ความฝันอกีต่อไป	 eSight	 เป็นแว่นตาทีท่�าให้ผูพ้กิารทางสายตาท่ี
ยังพอมองเห็นอยู่บ้าง	สามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางและใบหน้าคน
ที่อยู่ข้างหน้าได้ดีขึ้น	

Kathy	Beitz	อายุ	29	ปี	เป็นผู้พิการทางสายตาเนื่องจากมีอาการ
จอประสาทตาเส่ือมตัง้แต่อาย	ุ11	ท�าให้เธอไม่สามารถมองเหน็ได้
แต่เมื่อเธอใช้แว่นตา	eSight	นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
อีกคร้ังในชีวิตของเธอก็ว่าได้	เธอสามารถมองเห็นลูกชายท่ีเพ่ิง
ลืมตาดูโลกได้เป็นครั้งแรกนั่นเป็นวินาทีที่น่าประทับใจอย่างมาก	

แว่นนี้จะมีกล้องที่จะถ่ายภาพรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในเรื่อง
การแสดงผลภาพและประมวลผลส่งเป็นภาพวดิโิอแบบ	real-time	

ให้กับผู้พิการทางสายตาที่ไม่สูญเสียความสามารถในการมองเห็น
ให้กลบัมามองเห็นได้อีกครัง้	ซึง่ตวัแว่นสามารถปรบัระดบัความสว่าง	
แสงและเงาท่ีแสดงผลผ่านจอภาพได้ตามความเหมาะสมของผู้
สวมใส่

eSight	นี้มีราคาสูงถึง	$15,000	(ประมาณ	500,000	บาท)	นับว่า
เป็นราคาที่สูงทีเดียว	แต่ได้มีการระดมทุนและร่วมกันหาผู้บริจาค
เพือ่ช่วยเหลอืให้ผูพ้กิารได้มโีอกาสได้ใช้ด้วย	หากใครสนใจก็เข้าไป
ร่วมบริจากได้ที่	www.esighteyewear.com/what-is-esight	 
มีอีกหลายคนรอคอยโอกาสในการมองเห็นนี้อยู่ค่ะ

eSight
แว่นอัจฉริยะช่วยแม่ตาบอด
ได้มองเห็นลูกครั้งแรก

http://www.esighteyewear.com/what-is-esight  


Microsoft เปิดตัวแอป 

Outlook 
บนมือถือ และ tablet อย่างเป็นทางการแล้ว



ข้อมูลอ้างอิง	:
atsi.or.th

Microsoft	ให้ใช้	Outlook	เป็นแอปอีเมลฟรี	ท่ีจะช่วยให้คุณ
ท�างานได้มากขึ้นด้วยการรวม	 การท�างานต่างๆ	 เอาไว้ใน	 email	
account	ของคุณ	ไม่ว่าจะเป็น	ปฏิทิน	ผู้ติดต่อ	และสิ่งที่แนบเข้า
ด้วยกัน	Outlook	 จะถูกเชื่อมโยงอย่างอัตโนมัติในทุกบัญชีอีเมล
ของคุณ

Outlook	ท�างานร่วมกับ	Microsoft	Exchange,	Office	365	
Outlook.com	(รวมทั้ง	Hotmail,	MSN),	Gmail,	Yahoo	Mail,	
และ	iCloud	ได้เป็นอย่างดี

ความสามารถเด่นของ Outlook

•	 Outlook	คัดแยกกล่องจดหมายเข้าของคุณให้โดยอัตโนมัติ	
โดยการน�าอีเมลที่ส�าคัญที่สุดของคุณไว้บนสุด	 ส่วนอีเมลที่ส�าคัญ
น้อยกว่าจะถูกเก็บไว้ที่กล่องจดหมายเข้า	“อื่นๆ”	ของคุณ

•	 ปัดนิ้วในการลบ	จัดเก็บ	หรือจัดก�าหนดการข้อความได้อย่าง
รวดเร็ว

•	 Outlook	ได้รวมเอาปฏิทินและการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วย

•	 จัดก�าหนดการประชุมต่างๆ	ได้

•	 ดูและแนบไฟล์ต่างๆ	จากอีเมล,	OneDrive,	Dropbox	และ
บัญชีอื่นๆ	ของคุณด้วยการแตะหน้าจอแค่ไม่กี่ครั้ง

•	 ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ดาวน์โหลดมันลงใน
โทรศัพท์ของคุณเลยก็ตาม

•	 กรองกล่องจดหมายเข้าของคุณให้แสดงเฉพาะข้อความท่ียัง
ไม่ได้อ่าน	 ข้อความที่ถูกต้ังค่าสถานะ	หรือข้อความที่มีสิ่งที่แนบ
ด้วยการแตะหน้าจอแค่ครั้งเดียว

•	 ค้นหาข้อความ	บุคคล	และไฟล์ที่ต้องการโดยการพิมพ์อักษร
แค่ไม่กี่ตัว

•	 Outlook	 แสดงบุคคลที่คุณติดต่อด้วยบ่อยที่สุดและให้คุณ
เจาะลึกลงไปถึงอีเมล	การประชุม	และไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
อย่างสะดวก



ข้อมูลอ้างอิง	:
beartai.com

บริษัท Smarter	ที่เคยผลิตกาต้มน�้าอัจฉริยะ	iKettle	เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเครื่องชงกาแฟอัจฉริยะท่ีสามารถส่ังชงกาแฟ
ผ่านแอพพลเิคช่ันด้วยการเชือ่มต่อกับ	Wi-Fi	ได้	ในงาน	CES	2015	

เคร่ืองชงกาแฟตวันีท้นัสมยัและน่าสนใจทเีดยีว	เพราะสามารถสัง่
ชงกาแฟผ่านแอพพลเิคชัน่ได้	 ไม่ว่าจะเป็น	 smartphone	 ของ	 iOS	
หรอืว่า	Android	ท�าให้คณุมกีาแฟพร้อมเสร์ิฟหลงัจากทีค่ณุตืน่นอน
ขึ้นมายามเช้า	แถมยังมีการแจ้งเตือนกลับมาท่ี	smartphone	
หากจะต้องมกีาร	 refill	 ส่วนผสมอะไรเพิม่เตมิ	หรอืแม้แต่มข้ีอความ	
“welcome	home”	ต้อนรับเมื่อกลับมาถึงบ้าน	พร้อมถามผู้ใช้
งานว่า	จะรับกาแฟสักถ้วยด้วยมั้ย?

หลงัจากมกีารเปิดตวัไปแล้ว	คาดว่าเครือ่งชงกาแฟสุดทนัสมยัตัวนี้	
จะออกวางขายในเดอืนมีนาคมนี	้สนนราคาอยู่ทีป่ระมาณ	100	ปอนด์	
(ประมาณ	5,000	บาท)

Smarter เปิดตัว 
เครื่องชงกาแฟ
อัจฉริยะ
ในงาน CES 2015
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Power of your Solution

D esign
Primo Prime คอื ทมีพัฒนาและออกแบบ Website มอือาชีพท่ีทา่นไว้วางใจได้

A pplication Software
Primo Prime คือทมีพัฒนา Application Software 
ทัง้ Webbase Application และ Mobile Application 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิคณุ

PrimeCluster
Application สาํหรับการจัดการ Tour Operator ละเอียดใช้งานง่าย 
ทกุทีทุ่กเวลา บนทุกอุปกรณ์

PrimeCluster Pro
Application คุณภาพท่ีจัดการระบบ Booking Online 
และ Tour Operator ไว้ดว้ยกัน

PrimeCluster M
Application สาํหรับจัดการเอกสารการขายท่ีใช้ได้กับทุกธุรกจิ

B ook
Primo Prime คอืทมีพัฒนา Digital Content 
รวมทัง้ Interactive Ebook สําหรับ PR ธุรกจิของทา่น

C hitect
Primo Prime มทีมีพัฒนางาน 3 มติ ิเพือ่การ Present งานธุรกิจของทา่น

Tel. 089-983-7489
www.primoprime.com

primoprimeltd@gmail.com
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บริษัท คลิก คอนเนค จ�ากัด

053-279-201, 053-279-908

บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จ�ากัด
Concept Series Co.,Ltd.

02-742-4224, 02-7424224

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทีเกร
เทด จ�ากัด

Global Technology Integrated 
Co.,Ltd.

02 -982-5445, 02 -982-4004
www.gbtech.co.th

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จ�ากัด
Creatus Corporation Co.,Ltd.

  02-295-2951-74,02-295-5102-3
www.creatuscorp.com

บริษัท ครอสซิ่งซอฟท์ จ�ากัด
CrossingSoft Co., Ltd

02-696-9623, 02-696-9699
www.crossingsoft.com

บริษัท จัดหางาน ไอเอสเอ็ม 
เทคโนโลยี จ�ากัด

ISM Technology Recruitment 
Co.,Ltd.

02-634-3800, 02-634-3799
www.ismtech.net

บริษัท คีน อายน์ จ�ากัด
Keen Eye Co., Ltd.

02 -622 -8737, 02- 622 -8738
www.keeneye.co.th

บริษัท กีออสโต้ จ�ากัด
Kiosqueto Co., Ltd.

02 -964 -6040 ,02 -964 -6166
www.kiosQueto.com

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ�ากัด
Computerlogy Co., Ltd.

038-321-100
www.COMPUTERLOGY.COM

บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทรีเกรเตด 
มานูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

Computer Integrated 
Manufacturing Co.,Ltd.

02- 634-7450, 02 -634-7137
www.cimcoltd.com

บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จ�ากัด
QUARK THREE-O-ONE CO., LTD.

02- 259 -4902-4, 02 -259- 4901
www.quark301.com

บริษัท กูเดิล ลิเนียร์เท็ค จ�ากัด
Gudel Lineartec Co.,Ltd.

02 -300-1587, 02 -300-1342
www.gudel.com

บริษัท จาสุมีเดีย จ�ากัด
JASUMEDIA CO., LTD.

02 -962 -2177, 02 -962- 2178
www.jasumedia.com

บริษัท จิ๊กซอว์ ซินเนอร์ยี
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Jigsaw Synergy (Thailand) Co., 
Ltd.

02 -538 -9949, 02- 538 -9395
www.jigsawoffice.com

บริษัท โค้ดเกียร์ จ�ากัด
Code Gears Co., Ltd.

02-636- 3978, 02 -636 -3978
www.codegears.co.th

บริษัท ค�านาณไทย คอมพิวเตอร์
ซิสเต็มส์ จ�ากัด

KUMNUANTHAI COMPUTER
SYSTEMS Co.,Ltd.

02-591-7966-7, 02-5917965
www.kumuanthai.com

Mastery of Human Resource and Organization Development
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1213/237 ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 94 ¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¾ÅÑº¾ÅÒ ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ ¡·Á. 10310
http://www.genganddee.co.th/Tel. 0-2934-4209 

FAX. 0-2934-4206 https://www.facebook.com/GengAndDee

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จ�ากัด (มหาชน)
Crystalsoft	Public	Company	

Limited

โปรแกรม ERP ระบบบัญชี – การเงิน Accounting & Financial

ระบบผลิตส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคมี เครื่องส�าอาง ยา เครื่องดื่ม

ระบบอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ระบบสร้างรายงานผู้บริหาร BI (Business Intelligent)

โปรแกรมบนมือถือ, Mobile approv system, m-Commerce

Cloud ERP, Crystal Online, การเชื่อมต่อหลายสาขา, บริหารแฟรน

ไชส์

ระบบผลิต MRP และ Job cost

ระบบขายปลีกหน้าร้าน Point of Sale Online

ระบบเงินเดือนและบริหารบุคลากร (Payroll & HRM )

T. 02-732-1800
F. 02-732-1423

615	อาคารจิตต์อุทัย	ชั้น	9	ถนนรามค�าแหง	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	
10240
mdk@crystalsoft.co.th  www.CrystalSoftwareGroup.com
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บริษัท ดอทลายน์ จ�ากัด
Dotline Co.,Ltd.

02-333-0909-12, 02-333-0913
www.dotline.co.th

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด
C Smile Development Co.,Ltd.

02 -376-3435, 02-376-3110
www.csmiledev.com

บริษัท เจดีวัน อินโฟเทค จ�ากัด
JD One Infotech Co.,Ltd.

02 -728-5525, 02- 378-2459
www.jdoneinfotech.com

บริษัท ซอฟท์สมายล์ จ�ากัด
Soft smile Co.Ltd

080-772-1100

บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ�ากัด
Synnature Technology Co.,Ltd.

02 -530-3835-6, 02 -530-3092
www.synaturegroup.com

บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จ�ากัด
Softbox Co.,Ltd.

02 -717-3131, 02- 717-3131
www.softbox.co.th

บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จ�ากัด
CCM Systems.Co.,Ltd

02 -930-7191, 02 -519-5027
www.ccm-systems.com

บริษัท ซีเนียร์ คอม จ�ากัด
Senior Com Co.,Ltd.

02-731-2850-5, 02-731-2904
www.seniorcom.co.th

บริษัท จีเอเบิล จ�ากัด
G-ABLE Co., Ltd.

02- 685-9000, 02- 681-0425
www.g-able.com

บริษัทไจแอนท์ ซิสเต็มส์ดีไซน์ จ�ากัด
Giant	System	Design	Co.,Ltd.

02-887-6635-6, 02- 887 -6637
www.giantsystem.com

บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จ�ากัด
SoftwareLink Co.,Ltd.

02- 612 3516-23, 02- 612 -3514
www.softwarelink.co.th

บริษัท ซิคนิฟาย จ�ากัด
Sicnify Co.,Ltd.

02-655-1440, 02-655-1441

บริษัท ไซเบอร์โควท (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

CyberQuote ZthailandX
company Limited

02-635-7097, 02-635-7422

บริษัท โจวิท จ�ากัด
Jowit Co.,Ltd.

02- 664 -3069, 02- 664- 3060

บริษัท ซอฟต์ สแควร์ 1999 จ�ากัด
Soft Square 1999 Co.,Ltd.

02- 997- 2000, 02 -997 -2001
www.softsquaregroup.com

บริษัท ซิสเต็มโปร จ�ากัด
Systempro Co.,Ltd.

02-7294013-5,02 3721127
www.systempro.co.th

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) 
จ�ากัด (มหาชน)

Solution Corner (1998) 
Public Co.,Ltd.

02-273-8351-8,02-273-8359
www.slc1998.com

บริษัท ซัลวีน โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Salween Solutions Co.,Ltd.

02 -938-6298, 02- 938-6298
www.salweensolution.com

บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

Cim Systems (Thailand) 
Co.,Ltd.

02 -938- 5226, 02- 511 2361
www.cim.co.th

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Dynamic IT Solutions Co.,Ltd.

02 -379-4464, 02- 379-4465
www.dits.co.th
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บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ�ากัด
TRECON (WEBSITE) CO., LTD.

02 -745 -8089, 02- 745 -8090
www.treconwebsite.com

บริษัท แทรเวลพอด จ�ากัด
Travelpod Co.,Ltd.

02-184-9125, 02-184-9126
www.TRAVELPOD.co.th

บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จ�ากัด
NIPPon SYSITS CO., LTD.

02-675-4555, 02-6754900-1
www.travox.co.th

บริษัท เน็ท คอนเซ็ปท์ แอนด์ 
คอนซัลแท็นท์ จ�ากัด

Net Concept and Consultant 
Co.,Ltd.

02- 934-8301, 02 -934- 4656
www.netconcept.co.th

บริษัท ไทยไซเบอร์พอร์ทอล จ�ากัด
Thai Cyber Portal Co.,Ltd.

02 -971-5636, 02-971-6878
www.thaicyberportal.net

บริษัท นายเน็ต จ�ากัด
9Net Company Limited

02-617-9477-8, 02-617-9479
www.9neet.co.th

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จ�ากัด
Netka System Co., Ltd.

02 -517-4993-4, 02 978 6805
www.netkasystem.co.th

บริษัท เน็ตดีไซน์ ซอฟต์ จ�ากัด
Netdesign Soft Co.,Ltd.

02-642-1100, 02-641-1594
www.netdesignsoft.com

บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จ�ากัด
Triangle Soft Co.,Ltd,

02- 934 -4208, 02- 934-4206
www.triangle.co.th

บริษัท เทเลแอกเซส จ�ากัด
TeleAccess	Co.,	Ltd.

โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน งาน
บุคคล และ Time-Attendant

ความสามารถเต็มเปี่ยม คุ้มราคา  
น่าใช้  ผ่านการรับรองมาตราฐาน
โปรแกรม Payroll  ขั้นสูง

มีการขายและบริการต่อเนื่องมายาว 

นานกว่า 10 ปี และมีฐานลูกค้าอยู่ใน

หลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

T. 02-694-2909

โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน
และงานบุคคลชั้นน�าของไทย 

“PayDay”

135/13	อาคารอมรพันธุ์	205	ทาวเวอร์	2	ชั้น	7	ถนน
รัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
www.teleaccess.co.th

บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

Double M Thchnology
Management Co.,Ltd.

02 -876-4994, 02- 876-4992
www.doublemtech.com

บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จ�ากัด
Double Pine Co.,Ltd.

02- 719-3808
www.doublepine.co.th

บริษัท ดีโคซี่ จ�ากัด
D cosy Co.,Ltd.

02-943-6102

บริษัท ที.เจ.เอส คอนซัลแท็น จ�ากัด  
T.J.S. Consultants Co.,Ltd.

02 -274-0707, 02- 694-0390
www.tjs.co.th

บริษัท เดลฟินุกซ์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด
Delphinux Systems Co.,Ltd.

02- 682-3255-7, 02-682-4480-1
www.delphinux.com

บริษัท ดิจิไทย คอนเทนท์ จ�ากัด
Digithai Content Co.,Ltd.

02 -319- 5380, 02- 318- 2376

บริษัท ไดนามิค โซลูชั่นส์ แอนด์
แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด

02-630-9885-87
www.d-sat.com

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
ThaiSoftware	Enterprise	Co.,	Ltd.

ซอฟต์แวร์ไทย…หัวใจของเศรษฐกิจ

ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบบัญชีเงินเดือน
ระบบบันทึกเวลาท�างาน
ระบบบริหารการลาออนไลน์
ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
ระบบบริหารงานโรงแรม
ระบบการจองห้องพักออนไลน์
ระบบบริหารงานร้านอาหาร
โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์

T. 02-575-3959
F. 02-575-3963

ซอฟต์แวร์ดี การันตีคุณภาพ
ด้วยรางวัล มากกว่า 15 ปี

19/26	ม.ชวนชื่น	โมดัส	เซนโทร	ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด	41	
ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.คลองเกลือ	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

คุณภาพสูงสุด

info@thaisoftware.co.th   www.thaisoftware.co.th

https://www.facebook.com/ThaiSoftwareEnterprise.FanPage
http://www.youtube.com/ThaiSoftwareVideo
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บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จ�ากัด
PLANET T AND S CO., LTD.

02 -718- 9935, 02 -720 -3343
www.planet.co.th

บริษัท แพ็คโตลัส จ�ากัด
PACTOLUS CO.,LTD

02 -294-7555, 02-294-7556
www.pacsms.in.th

บริษัท เมก้า ฟอร์ซ อินเตอร์ จ�ากัด
MEGA FORCE INTER CO.,LTD.

02- 543-7303 4,02 -543 7303 4 
www.megaforce.in.th

บริษัท แมกซ์ไซท์ เนทเวิร์ค จ�ากัด
Maxite Network Co.,Ltd.

02-7434301-9, 02-7434310
www.maxitenetwork.com

บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จ�ากัด
Progress Software Co.,Ltd

02 -225-7900-1, 02 -225--5655
www.progresssoftware.co.th

บริษัท บริงค์ส โกลบอล เทคโนโลยี 
จ�ากัด

02-784-7600, 02-784-7649

บริษัท พีโอเน็ค จ�ากัด
Phaonec Co.,Ltd

02-645-2277, 02-645-2277

บริษัท มอล แอ็คเซสพอร์ทัล จ�ากัด
MOL Accessportal Co.,Ltd.

02 -294-7555, 02- 294-7556
www.mol.com

บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น 
จ�ากัด

Mensa Business and Solution 
Co.,Ltd.

02- 630-8885-6, 02 -630-9943
www.mensabiz.com

บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ 
อินเทลลิเจนซ์ จ�ากัด

Business Competitive 
Intelligence Co.,Ltd.

02 -583-9992 , 02- 582-2120
www.q-softthai.com

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส
โพรไวเดอร์ จ�ากัด

Professional Service Provider 
Co.,Ltd.

02- 713-4414
www.professional.co.th

บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จ�ากัด
Brid System Co.,Ltd.

02- 278-1207, 02- 271-4365
www.bridsystems.com

บริษัท บิซโพเทนเชียล จ�ากัด
Bizpotential Co.,Ltd.

02-683- 3061-2, 02-683 -3099
www.bizpotential.com

บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคม
และโทรศัพท์ จ�ากัด

Pacific Telecommunication & 
Telephone Co.,Ltd.

02- 933-9301, 02- 539-1113
www.ptt.co.th

บริษัท แปดบาทดอทคอม จ�ากัด
8Bath.com Co.,Ltd.

02 -744-9397, 02-744-9379
www.8baht.com

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ 
จ�ากัด

Professional Computer Co.,Ltd.

02-201-3600, 02-201-3633
www.pccth.com

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้
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บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จ�ากัด
Stream I.T. Consulting Ltd.

02- 679-2233, 02- 679-1691
www.stream.co.th

บริษัท สปอทออน แลบบอราทอรีส์ 
จ�ากัด

SpotOn Laboratories
Company Limited.

02-234-4203, 02-635-6639
www.spoton.co.th

บริษัท ส�านักพิมพ์ เวิลด์ คิดส์ จ�ากัด
sumnukpim world kids co., ltd.

02 -243 -1805, 02- 241 -4131

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จ�ากัด
Similuntechnology Co.,Ltd.

02-182-0240, 02-182-0241

บริษัท สปอทออน อินเตอร์แอคทีฟ 
จ�ากัด

Spoton Interactive Co.,Ltd.

089-301-4459, 02 -970-6128
www.spoton.co.th

บริษัท สวัสดีช้อป จ�ากัด

02-696-9599, 02-661-6587
www.sawasdeeshop.com

บริษัท สูตรสุคนธ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
SOOTSUKON CORPORATION .

LTD.

02-933-3791, 02-933-2259
www.sskcorp.com

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
Somapa Information 
Technology Co.,Ltd.

02-791-8888, 02-791-8899
www.somapagroup.com

บริษัท วีซอฟท์ จ�ากัด
Wesoft Company Limited

02 -318-1488, 023182428

บริษัท แวค รีเสิร์ช จ�ากัด
Wac Research Co.,Ltd.

02-530-3809-10, 02- 539 -9352
www.wacinfotech.com

บริษัท สมาร์ท ออฟฟิศ จ�ากัด
Smart Office Ltd.

02-642-7307, 02-642-6498
www.smartoffice.co.th

บริษัท สยาม กูรู จ�ากัด
Siam  GURU Co.,Ltd.

02-619-8833
www.siamguru.com

บริษัท วีเอชซี แอดวานซ์ จ�ากัด
VHC ADVANCE CO., LTD.

02 -440- 0402, 02- 440 -0406
www.vhcadvance.co.th

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Oracle Corporation
(Thailand) Co.,Ltd.

02- 696- 8000, 02- 696 -8140
www.oracle.com

บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จ�ากัด
Retail Business Services Co.,Ltd.

02- 743-4595, 02 -743-4566
www.rbs.co.th

บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Microsoft (Thailand) Ltd.

02- 257- 4999, 02- 257- 0099
www.microsoft.com

บริษัท ยิบอินซอย จ�ากัด
Yip in Tsoi & Co.,Ltd.

02-353-8600, 02 236 5693
www.yipintsoi.com

บริษัท เลิร์นเทค จ�ากัด
Learn Tech Co., Ltd.

02 -962-2146-8, 02 -962-2149
www.thai2learn.com

บริษัท ลาเท็นท์ ไอเดีย จ�ากัด
LATENT IDEA  

COMPANY LIMITED

02 -583- 2430, 02- 583 -2430
www.latentidea.com

บริษัท เรดแลบ จ�ากัด
Redlab Co., Ltd.

02 -278-2991, 02 -278-2992
www.redlab.net

บริษัท เรโวลิก เทค จ�ากัด
Revolic Tech Co., Ltd.

02- 260 -4572, 02-260 -4573
www.revolictech.com

บริษัท ภาษาออนไลน์ จ�ากัด
Language Online Co.,Ltd.

02 -416-6399, 02- 416-6660
www.languageonline.in.th

บริษัท ไลบรารี่ จ�ากัด
Library Co.,Ltd.

02- 641-5276-9, 02 -641-5270

บริษัท วิชวลรีแอคเตอร์ จ�ากัด
Visual Reactor Co., Ltd.

02-938-7744, 02-938-7744
www.visualreactor.co.th
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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ�ากัด
E-Business Plus Co.,Ltd.

02 -880-8800, 02- 424-0972
www.businessplus.co.th

บริษัท อีซี่โฟ จ�ากัด
Easyfo Co., Ltd.

02 -530- 3131, 02 -530 -3844
www.easyfo.com

บริษัท เอด้าซอฟท์ จ�ากัด
Adasoft Co., Ltd.

02 -530-1681, 02 -530-1681
www.ada-soft.com

บริษัท เอชพีเอส อินเทลลิเจนซ์ จ�ากัด
HPS Intelligence Co., Ltd

02- 368 -3608, 02 -368 -3609
www.hpssolution.com

บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จ�ากัด
E-Customs Service Co.,Ltd.

02- 330-9393, 02- 330-9400
www.e-customs.co.th

บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จ�ากัด
Atrium Technology Co.,Ltd.

02-883-0991-4, 02-424-4469

บริษัท อีเกิล เทคโนโลยี จ�ากัด
Eagle Technology Co.,Ltd.

02-247-3555, 02-247-7571
www.eagletechnology.co.th

บริษัท อีโฟลว์ซิส จ�ากัด
Eflowsys Ltd.

02 -730-3267, 02- 730-3268
www.eflowsys.com

บริษัท เอ-โฮสต์ จ�ากัด
A-HOST Company Limited

02-298-0625-32, 02-298-0053
www.a-host.co.th

บริษัท เอไอเอ็กซ์ อินโฟซิส จ�ากัด
AIX Infosys Co.,Ltd.

02 -963-3785, 02- 963-3785
www.euraga.biz

บริษัท อินทัช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
INTOUCH CORPORATION LTD.

02 -942 -9448, 02 -942 -9448
www.intouch.co.th

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Intel Microelectronics 
(Thailand) Ltd.

02-575-3959, 0-2575-396
www.intel.com

บริษัท อินโฟซอฟท์ จ�ากัด
Infosoft Co.,Ltd.

02- 941-7717-20, 02- 561-3152

บริษัท อินซอร์ส เอเชีย จ�ากัด
INSOURCE ASIA CO.,LTD

02-684-4888, 02-684-4899
www.INSOURCE ASIA.org

บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟท์แวร์
เซอร์วิสเซส จ�ากัด

Innovative Software
Services Co.,Ltd.

02 -653 -6512, 02 -653 -6513
www.iss-company.co.th

บริษัท อินทรีซิกตี้ จ�ากัด
IN360 Co., Ltd.

02- 217-7717, 02- 219-3343
www.in-360.com

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้

OUTSOURCING

Cloud Mobility Enterprise Solutions

anywhere to field anywhere to sales

Anywhere to go

02.642.4711-2
02.642.4713
081.854.3219 kittinan@anywheretogo.com
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บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

Advanced Business Solutions
& Sevices Co., Ltd.

02 -509-8950-5, 02- 509-8959
www.abss.co.th

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

I.T.Solution Computer
(Thailand) Co.,Ltd.

02 -725-6400, 02 -725-6499 www.
itsolution.co.th

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด  
IBM (Thailand) Co.,Ltd.

02-273-0041-2, 02-273-0624
www.th.ibm.com

บริษัท ไอเดีย แม็กซ์ โซลูชั่น จ�ากัด
Idea Max Solution Co.,Ltd.

02-2355563-4, 02 -2235-5564
www.ideamax.asia

บริษัท โอเพ่น ซิสเต็ม  
คอนซัลติ้ง จ�ากัด

Open System Cousulting 
Co.,Ltd.

02 -277-6180, 02 -277-6180

บริษัท ฮิวแมน คอนซัลติ้ง จ�ากัด
Human Consulting Co.,Ltd.

02 -958-4000, 02- 958-4949
www.powervision.co.th

บริษัท เอส พี ซี ซอฟต์ จ�ากัด
S P C Soft Co., Ltd.

02 -862 -0877, 02- 862- 0877
www.spc-soft.net

บริษัท เอส.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด
S.K.S. Techology Co., Ltd.

089 -890 -8237

บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟต์แวร์ จ�ากัด

02-628-6565-6, 02-628-8693

บริษัท เอ็นพี พอยท์เอเชีย จ�ากัด
NPpointasia Co.,Ltd.

02-240-3319, 02-348-8710 - 11
www.nppointasia.com

บริษัท เอนคาส จ�ากัด
ENCAS Co.,Ltd. 

02-438-2674

บริษัท เอทโอคล๊อก ไอที โซลูชั่น 
จ�ากัด

8 O Clock IT Solution Co.,Ltd.

038-426-592, 081-863-0880

บริษัท เอ็นทีพีเอ็น ซิสเท็ม จ�ากัด
NTPN System Co., Ltd.

02-816-9881
www.ntpn co.th

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน)
MFEC Public Company Limited.

02- 664- 5999, 02- 722- 8388
www.mfec.co.th

บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น (จ�ากัด)
NTN Solution Ltd.

02 -274 -1440, 02 -274-1441
www.ntnsolution.com

บริษัท เอ็มโอแอล โซลูชั่น จ�ากัด MOL 
Solutions Co., Ltd

02-294-7555, 02-294-7556

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ�ากัด
E-Business	Plus	Co.,	Ltd.

โปรแกรมบัญชีบริหารส�าเร็จรูป : 
Business Plus Account & ERP for Windows

โปรแกรมเงินเดือนส�าเร็จรูป  : 
Business Plus Payroll

โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกส�าเร็จรูป : 
Business Plus POS for Windows

โปรแกรมบริหารงานหน่วยรถ  
Business Plus VAN SALES รุ่น Mobile

เสริม  โปรแกรมวางแผนการผลิต Business Plus MRPII  
           (Material Requirement  Planing II)

T. 02-880-8800 (Auto	30	lines)

F. 02-424-0972 12-13	ซอยบรมราชชนนี	39	แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน	
กรุงเทพมหานคร	10170

contact@businessplus.co.th   www.businessplus.co.th

www.facebook.com/ebusinessplus
http://goo.gl/7ueDE
http://twitter.com/business_plus
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บริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์
คอนซัลติ้ง จ�ากัด

Advanced Systems
Consulting Co., Ltd.

02-679 -1940-3, 02 -679 -1944

บริษัท ไอสัปปายะ จ�ากัด
Isabaya Co.,Ltd.

02-940-1021, 02-940-0940

บริษัท ไอ-แอ๊ป ครีเอชั่น จ�ากัด
i-App Creation Co., Ltd.

02- 892-8759, 02-892-8751
www.iappcreation.com

บริษัท เอ็มโฟกัส จ�ากัด
M-Focus Co., Ltd.

02 -513- 9892, 02 -512 3890
www.m-focus.co.th

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

Xcellence Corporation Co.,Ltd.

02- 538-5485, 02- 538-5485
www.xclnc.com

บริษัท ไอเจนโก้ จ�ากัด
IGENCO CO., LTD

02-615-5293, 02-615-5298
www.igenco.co.th

บริษัท ไอ.อี-โซลูชั่น จ�ากัด
i.e-Solution Co., Ltd.

02-962-0698, 02-962-1609
www.ie-solution.co.th

บริษัท เอ็กซ์ซี จ�ากัด
Exzy Company Limited

02 -690-7819, 08-5994-1810
www.exzy.me

บริษัท แอพแมน จ�ากัด
Appman Co.,Ltd.

089-665-0039, 086-998-8713
www.appman.co.th

บริษัท ไฮ คอมเพล็กซ์ ซิสเต็มส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

HI COMPLEX SYSTEM
& SERVICE CO., LTD.

02-321-2679, 02-321-2679
www.hi-complexs.com

บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จ�ากัด
Alphametrics Co.,Ltd.

036 -343-000, 036 -343-039
www.alpha-fss.com

บริษัท อ็อคเมนติส (ไทยแลนด์) จ�ากัด
AUGMENTIS (THAILAND) CO., 

LTD.

02-659-5792, 02-659-5794
www.augmentis.biz

บริษัท อินเตอร์ซิสเต็มส์ ซอฟท์แวร์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

InterSystems Software
(Thailand) Limited

02-652-8770, 02-652-8775
www.intersystems.com

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส 
ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น  

(ประเทศไทย) จ�ากัด
Intelligent Business Software 
Solution (Thailand) Co., Ltd.

02-234-1008-9, 02-234-1007
www.ibss.co.th

บริษัท ไนซิส โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Nysiis Solutions Co., Ltd.

02- 665- 7157-8, 02 -665 7159
www.nysiissolutions.com

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปฐมาซอฟต์
Patthama Soft

02-948- 8736, 02-948-8736
www.patthamasoft.com

บริษัท ไบนารี กราฟฟิก จ�ากัด
Binary Graphic Co.,Ltd.

02-736-3424, 02-736-3425
www.bgcl.co.th

บริษัท พรีโม ไพร์ม จ�ากัด
Primo Prime Co.,Ltd.

02-728-0759, 089-983-7489
www.primoprime.com

บริษัท โนวาลีฟ ซอฟท์แวร์ จ�ากัด
Novaleaf Software Co.,Ltd

02 234 3031, 02-234-3032
www.novaleaf.com
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ยุทธศาสตร์ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ปี 2556 - 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการตลาด	ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดทั้งแบบเดิม	และแบบใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนา	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร,	บุคลากร	และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	 
ให้แข่งขันได้ในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการเงิน	ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านกฎหมาย,	กฎระเบียบ	และมาตรการ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมาตรการอย่างเป็นทางการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านเครือข่าย	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ภายในและภายนอกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบริหารจัดการภายในสมาคม	พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสมาคมฯ	ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry
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สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

นายกกิตติมศักดิ์

นายสุชาย ธนวเสถียร

วาระปี	2541	-	2542

นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์

วาระปี	2542	-	2546

นายอนุกูล แต้มประเสริฐ

วาระปี	2546	-	2550

นายสมเกียรติ อึงอารี

วาระปี	2550	–	2554

นายสมพร มณีรัตนะกูล

วาระปี	2554	–	2556

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry
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สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2556 – 2558

นายสมพร มณีรัตนะกูล
นายกสมาคม

นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์
อุปนายกคนที่	1

นายยงยศ พรตปกรณ์
อุปนายกคนที่	2	ฝ่ายโครงการพิเศษ

นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ
อุปนายกคนที่	3	ฝ่ายเทคโนโลยี

นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน
อุปนายกคนที่	4	ฝ่ายหาทุนสนับสนุน

นายอนันตโชติ เชาวนโยธิน
เลขาธิการ

นายปัญญา พรไพบูลย์สถิต
เหรัญญิก

นายสุรชัย ศรีวิโรจน์
นายทะเบียน

นายวิเลิศ อรวรรณวงศ์
ประชาสัมพันธ์

นายก�าธน แก้วบัวดี
กรรมการด้านซอฟต์แวร์การศึกษา

นายปรีชา ไพรภัทรกุล
กรรมการด้านกลยุทธ์	และพัฒนาธุรกิจ

นายริชาร์ด อึง
กรรมการ

นายวันชาติ สุทธิวรรณ
กรรมการ

นายศิริวรรณ ติรเลิศ
กรรมการ

นายเอกราช คงสว่างวงศา 
กรรมการ



49 The Shortcut

สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

คณะอนุกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2556 – 2558

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายสมพร	มณีรัตนะกูล

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์ระบบบริหารค้าปลีก-ค้าส่ง
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวิษณุพงษ์	วงศ์วาสน์

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายอภิรักษ์	เชียงเจริญ

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายยงยศ	พรตปกรณ์

•	 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวิเลิศ	อรวรรณวงศ์

•	 คณะอนุกรรมการโครงการซอฟต์แวร์เพื่อสมาชิก
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายสุรชัย	ศรีวิโรจน์

•	 คณะอนุกรรมการการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายอภิรักษ์	เชียงเจริญ

•	 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายปัญญา	พรไพบูลย์สถิต

•	 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวันชาติ	สุทธิวรรณ
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สมาชิก

1. สมาชิกตามข้อบังคับมี 4 ประเภท ดังนี้

1.1.	สมาชิกสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1.2.	สมาชิกวิสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1.3.	สมาชิกสมทบ	ได้แก่	นิติบุคคลหรือบุคคล	ที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

1.4.	สมาชิกกิตติมศักดิ์	ได้แก่	บุคคลที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก

2. สมาชิกตามประกาศมี 3 ประเภท ดังนี้

2.1.	สมาชิกลงทะเบียนสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

2.2.	สมาชิกลงทะเบียนวิสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

2.3.	สมาชิกลงทะเบียนสมทบ	ได้แก่	นิติบุคคลหรือบุคคล	ที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก

3.1.	ช�าระค่าบ�ารุงสมาคมตามระเบียบที่สมาคมก�าหนดไว้	(เฉพาะสมาชิกสามัญ	สมาชิกวิสามัญ	และสมาชิกสมทบ)

3.2.	ปฏิบัติตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของสมาคม

3.3.	 เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของสมาคมอย่างสม่�าเสมอ

3.4.	ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาคมและสมาชิกตามก�าลังความสามารถ

3.5.	สมัครสมานสามัคคีในบรรดาสมาชิกทั้งมวล

4. การสมัครสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก	ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก�าหนดต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก�าหนด	และช�าระค่า
บ�ารุงสมาคม	(ถ้ามี)

5. ท่านจะได้รับอะไรจากการเป็นสมาชิก

ท่านจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ,	ข่าวสารเกี่ยวโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน,	เข้าร่วมการสัมมนาฝึกอบรมต่างๆ	ของสมาคมและ
พันธมิตร,	พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ในงานต่างๆ,	มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงเลือกคณะ
กรรมการตามที่ก�าหนด,	เสนอความคิดเห็นหรือร้องขอให้ช่วยเหลือ	และใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
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Power of your Solution

D esign
Primo Prime คอื ทมีพัฒนาและออกแบบ Website มอือาชีพท่ีทา่นไว้วางใจได้

A pplication Software
Primo Prime คือทมีพัฒนา Application Software 
ทัง้ Webbase Application และ Mobile Application 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิคณุ

PrimeCluster
Application สาํหรับการจัดการ Tour Operator ละเอียดใช้งานง่าย 
ทกุทีทุ่กเวลา บนทุกอุปกรณ์

PrimeCluster Pro
Application คุณภาพท่ีจัดการระบบ Booking Online 
และ Tour Operator ไว้ดว้ยกัน

PrimeCluster M
Application สาํหรับจัดการเอกสารการขายท่ีใช้ได้กับทุกธุรกจิ

B ook
Primo Prime คอืทมีพัฒนา Digital Content 
รวมทัง้ Interactive Ebook สําหรับ PR ธุรกจิของทา่น

C hitect
Primo Prime มทีมีพัฒนางาน 3 มติ ิเพือ่การ Present งานธุรกิจของทา่น

Tel. 089-983-7489
www.primoprime.com

primoprimeltd@gmail.com


