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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 30 : การแขงขันเขียนโปรแกรม 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี 19 มีนาคม 2562   เวลา 9.00 – 13.00 น.   
สถานท่ี : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26202 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26) 
การแขงขัน : ประเภท ทีม ทีมละ 2 คน 
ผูประสานงาน : 1. ผศ.จารุต  บุศราทิจ โทร. 081-9348048 
   
กติกาการแขงขัน  

1. การแขงขันประเภททีม ทีมละไมเกิน 2 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม ใชเวลาการแขงขัน 3  
ชั่วโมง  

2. แตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักศึกษาท่ีเขารวมแขงขัน ใหคณะกรรมการกอนการประชุมกําหนด
โจทย 

3. กําหนดการแขงขัน  
  เวลา 09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการท้ังสี่มหาวิทยาลัย ประชุมพรอมกันเพ่ือกําหนดโจทยโดย
จํานวนโจทยและการแขงขันข้ึนอยูความเหมาะสมของเวลาท่ีคณะกรรมการลงมติรวมกัน 

 เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร 
  เวลา 10.30 - 13.00 น. เริ่มการแขงขัน ท้ังนี้สามารถยืดหยุนไดตามมติคณะกรรมการ 

4. โปรแกรมภาษาท่ีกําหนดใหใชในการแขงขันไดแก C, C++, C# หรือ JAVA, Python 
5. เครื่องคอมพิวเตอรตองมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน ไมมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย โดยจะตอง

ติดตั้ง โปรแกรมดังตอไปนี้  
5.1 Borland C++  
5.2 Dev C++  
5.3 Codebook 
5.4 Visual Studio  
5.5 Python  
5.6 Net Bean  

6. ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองแขงขัน  
7. แตละทีมสามารถนําหนังสือ/ตําราเขาหองไดไมเกิน 2 เลม  
8. นักศึกษาผูเขาแขงขันจะตองเปนนักศึกษาอยูในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 58 - 61 
8.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 57 – 61 
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เกณฑการตัดสิน 
การประเมินผล คะแนน 

1. ความถูกตองของผลลัพธ (Output)  50 
2. ขอผิดพลาดนอย (Error)  10 
3. แนวทางการแกปญหา 
 3.1 ข้ันตอนวิธี (Algorithm)  
 3.2 เขียนแนวคิดใสกระดาษ เปน pseudocode หรือ flowchart 

 
10 
10 

4. การสื่อความหมายระหวางโปรแกรมกับใช (User Interface)  10 
5. เวลาท่ีใชในการแขงขัน โดยดูไดจากความสมบูรณของโปรแกรมรวมดวย 10 
 
ส่ิงท่ีผูแขงขันตองเตรียมมา  

หนังสือ 2 เลม 
 

ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให  
1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมติดตั้งโปรแกรม  
2. กระดาษเปลา 

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ผศ.จารุต  บุศราทิจ 
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ผูชวยศาสตราจารย จารุต บุศราทิจ โทร. 081-9348048 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2. อาจารย ดร.ปยะวดี พงษสวัส  โทร. 090-7868016 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
3. อาจารยไพศาล ชิมาเอาเตา  โทร. 088-8078852 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4. ผูชวยศาสตราจารย ธีรเดช เทวาภินัน โทร. 084-0990207 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นายสมพล มาชาวนา 

2. นายเสกข ปองทรัพย 

3. นายพีรพล สุขพลาย 

4. นายภัทรนันท นุชนิยม 

อาจารยผูควบคุม 

 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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1. นายคณิน นวมหอม 

2. นายอานนท หวยหงษทอง 

3. นายเจตพล เรืองหอม 

4. นายปุญญพัฒน ทับสายทอง 

อาจารยผูควบคุม 

1. อาจารยอดิศักดิ์ โฮนอก 

2. ผูชวยศาสตราจารยวิลัยพร ไชยสิทธิ์ 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. นางสาวนิภาพร พูลผล 

2. นายภานุพงศ แสงสวาง 

3. นายธรรมสรณ ยงัอยู 

4. นายภานุพงศ สุขุมวิทยาพร 

5. นายธนกร งามเขียว 

6. นายสุทัศน รดแปน 

อาจารยผูควบคุม 

1. อาจารยไพศาล สิมาเลาเตา 

2. ผศ.อุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

3. อาจารยรุจิราวดี ธรรมแสง 

4. อาจารยดร.วิมาน ใจดี 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

1. นายกฤตกร ใครครวญ 

2. นายภัทรพล ทรงอาษา 

3. นายดนุสรณ ชื่นสงวน 

4. นายธีรภทัร กระชิมรัมย 

อาจารยผูควบคุม 


