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1. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรคุ ณภาพ ที่มีความ
ชานาญ สามารถทางานได้จร้ ิ ง โดยต้องมีท้ งั ทักษะวิชาชี พ ความคิดสร้ างสรรค์ เข้าใจธุ รกิ จ และความเป็ น
พลเมื อง ซึ่ งอาศัยความเชี่ ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเป็ นแกนกลาง เพื่อร่ วมขับเคลื่ อนประเทศไทยตาม
แนวทาง Thailand 4.0
ทั้งนี้ทางวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาสังคมก้าวไปสู่ ยุคของ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 จึงได้จดั การ
แข่งขันเขี ยนโปรแกรม เพื่อส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน/นักศึกษาได้นาวิชาความรู ้ ในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา ส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน ชิ งเงิ นรางวัล โล่เกี ยรติยศ
เกี ยรติ บตั ร และทุ นการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ตลอดหลักสู ตรในวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุ นให้นกั เรี ยน และนักศึกษาได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถ ทักษะในด้านการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เพื่อต่อยอดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนสู่ การลงมือทา
2.2 เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน และนักศึกษาได้แสดงความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
2.3 เพื่ อเปิ ดโอกาสในการศึ ก ษาต่อระดับ อุ ดมศึ กษาให้แก่ นกัเรี ย น นัก ศึ กษาที่ มี ค วามสามารถ
ทางด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยี
3. กลุ่มเป้ าหมาย
ั ง (ปวส.)
นักเรี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชี พช้นสู
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. หลักเกณฑ์ ในการเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
4.1 ผูส้ มัค รจะต้องเป็ นผูท้ ี่ กาลัง ศึ กษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื อ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 ผูส้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขันในแต่ละทีม มีจานวน 3 คน โดยแต่ละสถาบันส่ งได้ไม่เกิน 3 ทีม

5. ลักษณะการแข่ งขัน
5.1 เป็ นการแข่งขันเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่ได้รับ
5.2 โจทย์จะอธิ บายเป็ นภาษาไทย มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ข้อ
5.3 ผูเ้ ข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน สามารถเลื อ กใช้ภาษา C, C++, Java หรื อ Python เป็ นภาษาในการ
โปรแกรมก็ได้
5.4 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชัว่ โมงติดต่อกัน
5.5 ผูเ้ ข้า ร่ ว มการแข่ ง ขันสามารถเลื อกท าโจทย์ข ้อ ใดก่ อนก็ ไ ด้ และแต่ ล ะข้อสามารถใช้ภาษา
โปรแกรมที่แตกต่างกันได้
6. เกณฑ์ การพิจารณาตัดสิ น
6.1 การเรี ยงอันดับของทีม นับจากจานวนโจทย์ที่ทาได้ (Problem solved) เป็ นหลัก ถ้ามีทีมที่ทาได้
จานวนโจทย์เท่ากัน ให้เรี ยงตามเวลา (Time/Points) จากน้อยไปมาก
6.2 Time/Points คือ ผลรวมของเวลา (จานวนนาที นับจากจุดเริ่ มต้นการแข่งขัน) ที่ใช้ทาโจทย์ใน
แต่ละข้อ นับเฉพาะข้อที่ทาได้ถูกต้อง โปรแกรมคาตอบที่ส่งแล้ว (Run) แต่ไม่ถูกต้อง จะถู กเพิ่มเวลาเป็ น
20 นาทีต่อครั้ง โดยเวลาของโจทย์ของข้อที่ไม่ได้ส่งไม่ถูกจะไม่นาไปคิดในเวลารวม
6.3 เมื่อสิ้ นสุ ดเวลาการแข่งขัน จะมีการจัดอันดับของทีมต่างๆ และจะยึดถือผลการตัดสิ นนี้ เป็ นหลัก
หากกรรมการไม่ตรวจพบความผิดปกติใดๆ จะประกาศให้ผลการตัดสิ นนั้น เป็ นผลการตัดสิ นอย่างเป็ น
ทางการ
6.4 การได้จานวน Problem solved และ Time/Points ที่เท่ากันพอดีของตั้งแต่สองทีมขึ้นไป จะมีการ
จัดอันดับโดยพิจารณาเพิ่มเติมตามลาดับ ดังนี้
1. พิจารณาจากความแม่นยาก่อน คือทีมที่ส่งจานวน Run น้อยกว่าเป็ นผูช้ นะ (Attempt น้อย
กว่าแต่ได้ขอ้ ถูกเท่ากัน)
2. หาก Attempt เท่ากันพอดี ให้พิจารณาเวลาของข้อแรกที่ทีมนั้นๆ ทาได้ หากใครทาได้ก่อน
เป็ นผูช้ นะ หากเท่ากันอีกจึงพิจารณาข้อถัดไปตามลาดับ
6.5 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันมีสิทธิ ประท้วงการแข่งขันได้ภายใน 15 นาทีหลังการแข่งขันสิ้ นสุ ด แต่การ
ตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

