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ระเบียบการแขงขันการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

SNRU Computer Programming Contest 2017 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2560  

“จุดประกายความคิด พัฒนาชวีิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีนวัตกรรม” 

ระหวางวันท่ี 16-18 สงิหาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

--------------------------------------------------------------------------------- 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

 1.1  เปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 1.2  แขงขันเปนทมี โดยแตละทมีประกอบดวยนกัเรียนจากโรงเรียนเดียวกัน จาํนวน 2 คน โดยมีอาจารยที่มาจาก

โรงเรียนเดียวกัน ทําหนาที่เปนผูควบคุมทมี 

 1.3  สามารถสมคัรเขาแขงขันไดโรงเรียนละ 1 ทีม 

2. เงือ่นไขและกติกาการแขงขัน 

 2.1  เขียนโปรแกรมแกโจทยปญหา มีโจทย 9 ขอ      

 2.2  เวลาแขงขัน 3 ชัว่โมง (180 นาที) ติดตอกัน 

 2.3  ใชภาษา C, C++ หรือ Java เปนภาษาโปรแกรม 

 2.4  ทีมเขาแขงขันเลือกทาํโจทยขอใดกอนก็ได  

 2.5  การแขงขันจะใชโปรแกรม PC2 ในการควบคุมการแขงขัน 

 2.6  ผูเขาแขงขันทุกทีมจาํเปนตองเขาสูระบบ (Login) ผานโปรแกรม PC2 ตลอดระยะเวลาการแขงขันดวยชื่อผูใชงาน

ที่แจกใหแตละทมีเทานั้น หากพบความพยายามในการเขาสูระบบดวยชื่อผูใชงานอ่ืนจะถกูพิจารณาตัดสิทธิจ์ากการแขงขัน 

 2.7  การสงโปรแกรมเพื่อรับการตรวจแตละครั้งจะเรียกวา Run โดยเมื่อสงไปแลวระบบจะตรวจและแจงวาโปรแกรม

ดังกลาวสามารถทาํงานไดถูกตองหรือไม (Yes/No) 

 2.8  ผูเขาแขงขันจะไดรับผลการตรวจ (Judge’s Response – Yes/No) ตามปกติตลอดระยะเวลาการแขงขัน 

 2.9  หากผูเขาแขงขันพบความผิดปกติในโจทยแขงขัน ใหสอบถามผานทางระบบ Clarification Request ของ PC2 

 2.10  ในระหวางการแขงขันผูเขาแขงขันสามารถเขาชม Live Scoreboard แจงอันดับของทีมไดผานขั้นตอนทีจ่ะระบุ

ในหองแขงขันและ จะมกีารแสดง Live Scoreboard ไปยังหองรับรองผูควบคุมทมีดวยเชนเดียวกัน ซึ่งจะทาํการปดระบบ Live 

Scoreboard กอนหมดเวลาการแขงขัน 30 นาท ี

2.11  อนุญาตใหนําหนงัสอื (คูมือ ตํารา หรือ อื่นๆ) เขาไดทมีละ ไมเกิน 3 เลม และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบกระดาษไม

เกิน 100 แผน 
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 2.12  ไมอนุญาตใหใชอุปกรณสือ่สาร และ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทกุชนิด (โทรศัพท, เครื่องคิดเลข, เครื่องเลน MP3, 

flash drive, CD, iPod, …) 

 2.13  ระหวางการแขงขันไมอนญุาตใหสื่อสารกบัทีมอื่นๆ หรือโคช (ผูควบคุมทมี) ไมวาวธิีการใดๆ 

 2.14  ในระหวางการแขงขันสมาชกิในทีมอาจขออนุญาตกรรมการประจาํหองไปหองน้าํหรือผอนคลาย ภายนอกหอง

แขงขันในขอบเขตที่กาํหนดไว และมี staff คอยเฝาติดตามแตละครั้งไมเกิน 15 นาท ี

 2.15  หามสงเสียงดงัเกินควรหรอืทาํการอื่นใดที่เปนการรบกวนทมีอื่นๆ 

 2.16  ไมอนุญาตใหใชอินเทอรเน็ต หรอื พยายามติดตอใชอนิเทอรเน็ตดวยวธิีการใด 

 2.17  ทีมที่ไมเคารพกฎกติกาหรือสอแววทจุริตจะถูกกรรมการตัดสิทธิ์ในการแขงขันไดทกุเมื่อ  

 2.18  หากมขีอรองเรียนใดๆ เกี่ยวกับการแขงขัน ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 นาทหีลงัจากสิ้นสุดการแขงขัน 

 2.19  ในกรณีที่เกิดเหตุการณไมปกติในการแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันมีสิทธิ์ในการตัดสินเปนกรณีไป และ

การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนสิ้นสุด 

3. เกณฑการตัดสิน 

 3.1  การเรียงอันดับของทีมนับจากจาํนวนโจทยที่ทาํได (Problem Solved) เปนหลกั 

 3.2  ถามทีีมทีท่าํไดจาํนวนโจทยเทากัน ใหเรียงตามเวลา (Total Time) จากนอยไปมาก Total Time คือ ผลรวมของ

เวลา (จํานวนนาที นับจากจุดเริม่ตนการแขงขัน) ที่ใชทาํโจทยในแตละขอ โดยจะพิจารณาเฉพาะขอทีท่าํไดถูกตอง โดยเลือกเอา

เวลาที่ใชแกปญหาโจทยไดเปนครั้งแรกของขอนั้นๆ (First Accepted Run) รวมกับเวลาที่เกิดจากการสงโปรแกรมคําตอบ 

(Run) ท่ีทาํงานไมถูกตองของขอน้ันๆ จะถูกเพิ่มเวลา (Penalty) เปน 20 นาทีตอครั้ง เวลาของโจทยของขอที่ยังไมถกูตองจะไม

นําไปคิดในเวลารวม 

 3.3  หากมีตัง้แตสองทีมขึ้นไปที่มจีํานวนขอ Problem Solved และ Total Time เทากันพอดี ใหพิจารณาจากเวลา

ของขอสุดทายที่ทีมนั้นๆ ทาํได โดยไมคํานึงถึงเวลาที่เกิดจาก Penalty ของขอน้ัน ใครทาํไดกอนเปนผูชนะ หากเทากันอีกจึง

พิจารณาขอกอนหนาตามลาํดับ 

4 กําหนดการแขงขัน 

 4.1  รับสมคัรเขารวมแขงขัน 1 มถิุนายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2560  

 4.2  อบรมการเขียนโปรแกรม (C/C++, JAVA) 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 

 4.3  อบรมการใชเครื่องมือและทดสอบระบบ (PC2 ) 18 สิงหาคม เวลา 08.00- 9.30 น. 

 4.4  เริ่มทาํการแขงขัน 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-13.00 น. 

5. ซอฟตแวรและสภาพแวดลอมในการแขงขัน 

 5.1  คอมพิวเตอร 1 เครือ่งตอ 1 ทีม 

 5.2  ระบบปฏิบัตกิาร Windows 7  

 5.3  ซอฟตแวรสาํหรับการเขียนโปรแกรม Dev-C++, Notepad ++ หรือ Eclipse สามารถดาวนโหลดไดที ่

Dev-C++:  https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/?source=typ_redirect 

Notepad Pro: https://notepad-plus-plus.org/download/v6.5.4.html 
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Eclipse: https://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/ 

Java SE Development Kit 8:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 

 

6. รางวลัการแขงขัน 

 6.1 รางวลัชนะเลิศ     เงินรางวลั  1,500 บาท  พรอมเกียรติบัตร 

 6.2 รางวลัรองชนะเลศิอันดับที่ 1   เงินรางวลั  1,200 บาท  พรอมเกียรติบัตร 

 6.3 รางวลัรองชนะเลศิอันดับที่ 2  เงินรางวลั  1,000 บาท  พรอมเกียรติบัตร 

 6.4 รางวลัชมเชย เกียรติบัตร จาํนวน 3 รางวลั 

 หมายเหตุ  ทุกทีมที่เขารวมการแขงขันจะไดรับเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน 

 

7. การสมคัรเขารวมการแขงขัน 

 7.1 สามารถสมัครเขารวมการแขงขันและติดตามขาวสารตางๆ ไดที่เว็บไซต sci.snru.ac.th  

 7.2 สามารถติดตอประสานงานไดที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

            โทร.042 970030 

        อาจารยชัยนันท    สมพงษ   email: chaiyanan@snru.ac.th โทร 088-567-7827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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ใบสมัครการแขงขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

SNRU Computer Programming Contest 2017 (SNRU-CPC 2017) 

งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2560 

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีนวัตกรรม” 

ระหวางวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ชื่อทีม....................................................................................(ชื่อทีมตองเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ และไมเกนิ 10 ตวัอักษร) 

โรงเรียน................................................................................อําเภอ.........................................จังหวัด......................................................... 

 

ผูเขาแขงขนั 

1) ชื่อ.................................................................นามสกุล........................................................โรงเรียน............................................ 

ระดับชั้น..........................................e-mail: ……………………..………………………………………โทรศัพท............................................         

ที่อยู.............................................................................................................................................................................................. 

2) ชื่อ..................................................................นามสกุล.......................................................โรงเรียน............................................ 

ระดับชั้น..........................................e-mail: ………………………………………..……………………โทรศัพท...........................................         

ที่อยู.............................................................................................................................................................................................. 

 

อาจารยผูควบคุมทีม 

1) ชื่อ.........................................................................นามสกุล................................................โรงเรียน............................................ 

e-mail: ………………………………………………………………….………………โทรศัพท.............................................................................         

      ท่ีอยู............................................................................................................................................................................................... 

 

ขอมูลความตองการของผูเขาแขงขนั 

ภาษาที่ใชในการแขงขนั (โปรดระบ)ุ  C/C++             Java 

เครื่องมือ (ซอฟตแวร) ในการเขียนโปรแกรม (โปรดระบุ) Dev-C++  Notepad++ Eclipse   อื่นๆ............ 

เนื่องดวยจะมกีารอบรมเทคนคิการเขียนโปรแกรมสาํหรับการแขงขัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.  

ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผูเขาแขงขนัมีความประสงค   เขารวมอบรม         ไมเขารวมอบรม ในวนัและเวลาดังกลาว 

 

* มีขอสงสัยสามารถตดิตอสอบถาม อาจารยชยันนัท  สมพงษสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนครe-mail: chaiyanan@snru.ac.th โทร 0-885-617-827 


