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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 31 : การตอบปญหาคอมพิวเตอร 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น.   
สถานท่ี : หองประชุมวรชัยเยาวปาณี ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26) 
การแขงขัน : ประเภท ทีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม 
ผูประสานงาน : 1. ผศ.ปณิธิ  แกวสวัสดิ ์ โทร.086-8024520 
   
กําหนดการแขงขัน 
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. คณะกรรมการจัดเตรียมขอมูลและโจทยสําหรับแขงขันท่ีหองแขงขัน 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  แขงขันเปดภาพ JIGSAW Hardware คะแนนรวม 180 คะแนน 
  แขงขันถามตอบ    คะแนนรวม 150 คะแนน 
  แขงขันทายคุณสมบัติของ Software คะแนนรวม 135 คะแนน 
 
กติกาการแขงขัน 

1. การแขงขันประเภททีม สงเขาแขงขันไดมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน 
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผูเขาแขงขัน จะตองเปนผูเขาแขงขันท่ีอยูในรายชื่อตัวจริงหรือตัวสํารอง

เทานั้น 
3. คณะกรรมการเขารวมประชุมและจัดเตรียมขอมูลโจทย เพ่ือเตรียมความพรอม เวลา 8.00 – 9.00 

น. 
4. ทีมผูเขาแขงขันจะไมมีสิทธิ์ตอบโจทยของมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
5. กรรมการจากมหาวิทยาลัยผูออกขอสอบเปนผูเฉลยคําตอบของมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
6. แบงการแขงขันออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

6.1 เปดภาพ JIGSAW Hardware 
6.1.1 กําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยสงภาพเขารวมจํานวน 8 ภาพ กอนถึงวันแขงขัน 
6.1.2 กําหนดใหชื่อภาพมีจํานวนไมเกิน 25 ตัวอักษร รวมเครื่องหมายขีดหรือเวนวรรคทุกกรณี 

โดยชื่อภาพจะถูกใชเปนคําตอบของภาพนั้น ๆ  
6.1.3 กําหนดชนิดของภาพเปนนามสกุล .jpg มีขนาดของภาพ 800 x 600 pixel  
6.1.4 ภาพจะถูกแบงออกเปน 16 ชอง โดยตองมีสวนของภาพหลักอยูภายในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 8 

ชอง 
6.1.5 ภาพของแตละมหาวิทยาลัยจะถูกเลือกในการแขงขันมหาวิทยาลัยละ 4 ภาพ  
6.1.6 ทีมผูเขาแขงขันจะไมมีสิทธิ์ตอบในสวนของภาพท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
6.1.7 การแขงขันจะเริ่มจากการเปดสวนของภาพจํานวน 1 ชอง เหลือสวนท่ีปด 15 ชอง 
6.1.8 แตละทีมจะมีสิทธิ์ตอบไดเพียงภาพละ 1 ครั้งเทานั้น 
6.1.9 การใหคะแนนจะยึดถือตามความสมบูรณและความถูกตองของคําตอบ ทุกกรณี เชน การ

เวนวรรค การใชเครื่องหมายขีด การใชตัวอักษรพิมพเล็ก ตัวอักษรพิมพใหญ และจุด เปนตน 
6.1.10 แตละภาพจะมีคะแนนเต็ม ภาพละ 15 คะแนน และจะมีการเปดสวนใดสวนหนึ่งของภาพ

ครั้งละ 1 ชองเม่ือยังไมมีทีมท่ีตอบถูก โดยคะแนนจะลดลงตามจํานวนของภาพท่ีถูกเปดชองละ 1 คะแนน  
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6.1.11 รวมจํานวนภาพท่ีแตละทีมสามารถตอบได คือ 12 ภาพ คะแนนเต็มภาพละ 15 คะแนน 
รวม 180 คะแนน 

 
6.2 ถามตอบ 

6.2.1 กําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยสงโจทยคําถาม มหาวิทยาลัยละ 5 ขอ ในวันแขงขัน 
6.2.2 โจทยคําถามเปนแบบ 5 ตัวเลือก ใสซองแยกกันระหวางโจทยและเฉลย  
6.2.3 คําถามแตละขอใสซองปดผนึก และระบุรายละเอียดท่ีหนาซอง ดังนี้ 

กิจกรรมถามตอบ วิชา..... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ.....  

6.2.4 เฉลยแตละขอใสซองปดผนึก และระบุรายละเอียดท่ีหนาซอง ดังนี้ 
เฉลยกิจกรรมถามตอบ วิชา......  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ.....  

6.2.5 เอกสารโจทยและตัวเลือก ตั้งคาหนากระดาษดานบน 1 นิ้ว ดานลาง 1 นิ้ว ดานซาย 1 นิ้ว 
และดานขวา 1 นิ้ว กําหนดใหใชตัวอักษร (font) เปน THSarabunPSK ขนาด 18 พอยต โดยกําหนดใหโจทย
และตัวเลือกไมเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 (กรณีโจทยมีขอมูลประกอบ เชน รูปภาพ อัลกอริทึม และ 
Source code ใหมหาวิทยาลัยผูออกโจทยทําสําเนาสําหรับแจกใหผูเขารวมแขงขันของแตละมหาวิทยาลัย
ดวย โดยจะตองอยูภายในหนาเดียวกับโจทย)  

6.2.6 เนื้อหาท่ีใชในการแขงขัน แตละมหาวิทยาลัยจะสงคําถามเรื่องละ 1 ขอ ประกอบดวย 
1) ระบบปฏิบัติการ 
2) ระบบการสื่อสารขอมูล 
3) โปรแกรมคอมพิวเตอรและ Algorithm  
4) ระบบจัดการฐานขอมูล 
5) เทคโนโลยีเว็บ 

6.2.7 ทีมผูเขาแขงขันจะไมมีสิทธิ์ตอบคําถามท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
6.2.8 ผูเขาแขงขันแตละทีมมีสิทธิ์ตอบไดเพียงขอละ 1 ครั้งเทานั้น 
6.2.9 คําถามแตละขอจะมีคะแนนเต็ม ขอละ 10 คะแนน 
6.2.10 รวมจํานวนคําถามท่ีแตละทีมสามารถตอบได คือ 15 ขอ รวม 150 คะแนน 

 
6.3 ทายคุณสมบัติของ Software  

6.3.1 กําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยสงชื่อ Software จํานวน 5 ชื่อ กอนถึงวันแขงขัน 
6.3.2 คุณสมบัติของ Software ท่ีเปนคําถาม Software ละ 5 ขอ ใสซองปดผนึกและนําสง

คณะกรรมการในวันแขงขัน และระบุรายละเอียดท่ีหนาซอง ดังนี้ 
กิจกรรมทายคุณสมบัติของ Software 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ...  

6.3.3 คณะกรรมการเลือกโจทย Software ของแตละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 3 ขอ 
6.3.4 ทีมผูเขาแขงขันจะไมมีสิทธิ์ตอบคําถามท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
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6.3.5 Software แตละขอจะมีคะแนนเต็ม ขอละ 15 คะแนน เม่ือยังไมมีทีมท่ีตอบถูกจะมีการ
เป ด คุณสมบั ติ เพ่ิ มครั้ งละ 1 ขอ โดยคะแนนจะลดลงตามจํ านวนคุณ สมบัติ ท่ี ถูก เป ดออกขอละ 
3 คะแนน ดังนี้ 

 - เปดคุณสมบัติ 1 ขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 - เปดคุณสมบัติ 2 ขอ คะแนนเต็ม 12 คะแนน 
 - เปดคุณสมบัติ 3 ขอ คะแนนเต็ม  9 คะแนน 
 - เปดคุณสมบัติ 4 ขอ คะแนนเต็ม  6 คะแนน 
 - เปดคุณสมบัติ 5 ขอ คะแนนเต็ม  3 คะแนน 
6.3.6 ผูเขาแขงขันแตละทีมมีสิทธิ์ตอบไดเพียงขอละ 1 ครั้งเทานั้น 
6.3.7 รวมจํานวนคําถามท่ีแตละทีมสามารถตอบได คือ 9 ขอ รวม 135 คะแนน 

7. นักศึกษาผูเขาแขงขันจะตองเปนนักศึกษาอยูในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 58 - 61 
7.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 57 – 61 

 
เกณฑการตัดสิน 

ตัดสินโดยใชคะแนนรวมจากท้ัง 3 กิจกรรมการแขงขัน ไดแก 
- เปดภาพ JIGSAW Hardware คะแนนรวม 180 คะแนน 
- ถามตอบ   คะแนนรวม 150 คะแนน 
- ทายคุณสมบัติของ Software คะแนนรวม 135 คะแนน 

 
รางวัลการแขงขัน 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ   1 เหรียญทอง ไดแก ทีมท่ีไดคะแนนรวมมากเปนอันดับ 1 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เหรียญเงิน ไดแก ทีมท่ีไดคะแนนรวมมากเปนอันดับ 2 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เหรียญทองแดง ไดแก ทีมท่ีไดคะแนนรวมมากเปนอันดับ 3 
 
กําหนดการสงขอมูลและโจทยคําถาม 

วัน/เดือน/ป รายการ 
28 มกราคม 2562 สงภาพ JIGSAW Hardware มหาวิทยาลัยละ 8 ภาพ 
28 มกราคม 2562 สงชื่อ Software มหาวิทยาลัยละ 5 ชื่อ 
31 มกราคม 2562 ผูประสานงาน สงภาพ JIGSAW Hardware ท่ีนําเขาเทมเพลทท้ังหมดแลว

ใหกับมหาวิทยาลัยทุกแหง 
31 มกราคม 2562 ผูประสานงาน สงชื่อ Software ท้ังหมดใหแตละมหาวิทยาลัย 
19 มีนาคม 2562 สงโจทยคําถามเปนแบบ 5 ตัวเลือก ใสซองแยกกันระหวางโจทยและเฉลย 

มหาวิทยาลัยละ 5 ขอ 
19 มีนาคม 2562 สงคุณสมบัติของ Software ท่ีเปนคําถาม Software ละ 5 ขอ ใสซองปด

ผนึก 
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คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  
1. ผศ.ปณิธิ  แกวสวัสดิ ์   
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ปณิธิ แกวสวัสดิ ์ โทร. 085-8440510 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี   
2. อาจารย ดร.วริยา เย็นเปง   โทร. 081-9868300 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง
3. ผูชวยศาสตราจารยอุบลรัตน ศริิสุธโภคา โทร. 091-4691651 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
4. อาจารยสุทัศน กํามณ ี   โทร. 084-9136803 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี

 
 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นางสาววศินี ศุภสัณหสิน 
2. นายเดชาธร แซอ่ือ 
3. นางสาวอัจจิมา ศิริพัฒนานันท 
4. นายพงศธร สังขเฟอง 

อาจารยผูควบคุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ปณิธิ แกวสวัสดิ ์

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นายวรวิทย ขันธมูล 
2. นางสาวภัทราภรณ เจียมประสูตร 
3. นายธนธิป แชมชอย 
4. นางสาวปยะดา บุตรหงษ 
5. นายวรากรณ แพงเท่ียง 
6. นายสรฐา กฤษณะสังข 
7. นายชยุต ศิริพรภูดิช 
8. นางสาวสุธาริณี โพมี 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยชนัญชิดา จันทรผึ้งสุข 
2. อาจารยวริยา เย็นเปง 
3. อาจารย ดร.นาวิน คงรักษา 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นางสาวศรัญรัตน จุมพิลา 
2. นายพีรพล นามเสนาะ 
3. นายคณิน ปูกุลณี 
4. นายธนภัทร สุขเกษม 
5. นางสาวรงนภา รันตถาวร 
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6. นายพสิษฐ กาญจนพาณิชยกุล 
อาจารยผูควบคุม 

1. ผศ.อุบลรัตน ศิริสุขโภคา 
2. อ.ดร.มนัสนิต ใจดี 
3. อ.แกวใจ อาภรณพิศาล 
4. อ.ไพศาล สิมาเลาเตา 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นายสุทัศน กํามณี 
2. นายจุลภัทร นาเครือ 
3. นายณธกร พัฒทนอิน 
4. นายอนนท หวยกรุด 
5. นางสุภาพ เทนอิสสระ 
6. นางสาวปยรัตน เรืองเดช 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยสุทัศน กํามณี 


