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กติกา และข้อกำหนดการแข่งขัน ICT Challenge 2022 

1.  ประเภทการแข่งขัน   
 เป็นการแข่งขันประเภททีม สำหรบันักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวนสมาชิกทีมละ 3 คน รับสมคัร 50 ทีม 
 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัครและทีม/เง่ือนไขการแข่งขัน 
  2.1 ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 5 หรือ 6 
       2.2 สมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน   
       2.3 แต่ละโรงเรียนมีสิทธ์ิส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันไดไ้ม่จำกดั หากมีจำนวนทีมสมัครมาเกินที่คณะกำหนดขอสงวนสิทธ์ิคัดเหลือ 
        โรงเรียนละ 5 ทีม ตามลำดับการสมคัร ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
       2.4 แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน โดยมีเง่ือนไขคือ 
            2.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนเดยีวกันกับนักเรียน   
             2.4.2 ในกรณีโรงเรยีนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหลายทีมสามารถมีอาจารย์ทีป่รึกษาคนเดียวกันได้  
 
3.  กฎ กติกา และวิธีการแข่งขัน 
 3.1 ประเภทกลุ่มความรู้ท่ีใช้ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขนัแต่ละคนจะต้องทำข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งเป็นการทดสอบวัด
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี ้ 
  1. กลุ่มความรู้ท่ัวไป และฐานข้อมูล เนื้อหาเกีย่วกับความรูร้อบตัว และข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และวงการการสื่อสารโทรคมนาคม เพราะนอกเหนือจากศาสตร์หรือวิชาการต่าง ๆ แล้ว เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารไม่เคยหยุดนิ่ง นักเรียนต้องรอบรู้และติดตามข่าวสารในวงการไอซีทีอย่างสมำ่เสมอ รวมถึงเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ การ
จัดการกับแฟ้มข้อมลูและโฟลเดอร์ การใช้งาน Microsoft Word เช่น การจัดงานเอกสาร การจดังานตัวหนังสือ การเพิ่มข้อความด้วย
เครื่องมือวาดรปู การแทรกตารางลงในเอกสาร การใช้งาน Microsoft Excel และการจัดการฐานข้อมลู 

  2. กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย และระบบปฏิบัติการ เนื้อหาเป็นความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีเครือข่าย LAN, WAN และ 
Internet เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบตัิการเช่น Windows/iOS/Android/ LINUX/Virtual Machine 

  3. กลุ่มการเขียนโปรแกรมและอลักอริทึม เนื้อหาเกีย่วกับข้ันตอนในการแก้ปัญหา แนวคดิการวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้
ผังงาน (Flowchart) ภาษาเทียม (pseudo code) เพื่อแสดงอัลกอริทึม โดยใช้โครงสรา้งแบบลำดับ โครงสร้างแบบมีทางเลือก โครงสรา้ง
แบบทำซ้ำ และโครงสร้างแบบแถวลำดับ 

  4. กลุ่มเว็บเทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ เนื้อหาเกีย่วกับการให้บริการอินเตอร์เน็ต Internet Service 
Provider (ISP) การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อสื่อสารผา่นเว็บ โปรโตคอล (Protocol) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Client และ Server  เวบ็
บราวเซอร์ (web browser) ทีใ่ช้ในการติดต่อสื่อสาร Hypertext และการเชื่อมโยง (Links) เว็บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ (Home 
Page) เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) DNS-Domain Name System และ Sub Domain วิธีสร้างเวบ็ไซต์ เช่น สร้างเว็บไซต์ด้วย Web 
Hosting โปรแกรมกราฟฟิก ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บ เช่น HTML, XML, XHTML, CSS, JavaScript, Ajax, php ส่วนประกอบ และ
โครงสร้างของของเว็บไซต์ ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ มาตรฐานความปลอดภัยบนเว็บไซต์ รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ตา่ง ๆ บนมือถือ 

 5. กลุ่ม Hardware/Infrastructure/Cloud Computing เนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่น
ของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ และองค์ประกอบของ 
Cloud Computing 

  6. กลุ่ม Smart System ได้แก่ Data Science/Machine Learning/AI เนื้อหาเกีย่วกับ แนวคิด การประยุกต์ใช้ และ
ประโยชน์ ของ Smart System 
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 รูปแบบการแข่งขัน 
 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำข้อสอบแบบปรนัย (Computer-Based) ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นจะนำคะแนนของสมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมมารวมกันเพื่อคัดทีมที่มีคะแนน
สูงสุดจำนวน 6 ทีม ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
 • ในกรณีมีทีมที่ผลคะแนนรวมเท่ากัน จนทำให้ทีมที่มีคะแนนสูงสุดมีมากกว่า 6 ทีม คณะกรรมการ จะใช้วิธี Harmonic mean 
เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 6 ทีมสุดท้ายท่ีผ่านเข้ารอบ  
 • หากคะแนน Harmonic mean ยังคงเท่ากันอีก คณะกรรมการ จะใช้คำถามพิเศษเพื่อหาทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
 
 3.2 ประเภทกลุ่มความรู้ที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องเลือกตอบปัญหาความรู้
ด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามกลุ่มความรู้ที่กำหนดไว ้ทั้งหมด 5 กลุ่ม ดังนี ้ 

1. กลุ่มเทคโนโลยเีครือข่าย และระบบปฏิบัติการ 
2. กลุ่มการเขียนโปรแกรม และอลักอรึทึม 
3. กลุ่มเว็บเทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ 
4. กลุ่ม Hardware Infrastructure Cloud Computing 
5. กลุ่ม Smart System  

 รูปแบบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
1. แต่ละทีมจะมสีิทธ์ิเป็นผูเ้ลือกคำถามได้ทมีละ 2 ครั้ง ลำดับการเลอืกคำถามของแต่ละทีม จะใช้ระบบ Random ทีม

ก่อน จากนั้นให้ทีมที่ถูก Random เลือกคำถาม 1 คำถามจากกลุ่มเนื้อหา 5 กลุ่ม 
2. แต่ละกลุม่เนื้อหาประกอบด้วย 4 คำถาม โดยแตล่ะกลุ่มคำถามจะมี 3 ระดับ ระดับง่าย 100 คะแนนจำนวน 1 ข้อ, 

ปานกลาง 200 คะแนน จำนวน 2 ข้อ และระดับยาก 300 คะแนนจำนวน 1 ข้อ 
3. ทีมท่ีมีสิทธ์ิเลือกคำถาม ถูกบังคับให้ตอบคำถามนั้น ส่วนทีมอื่น ๆ สามารถเลือกที่จะไม่ตอบคำถามที่ตนไมไ่ดเ้ลือกได้ 

(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) 
4. ทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัลชนะเลิศ และทมีที่ไดค้ะแนนรวมรองลงมาจะได้รางวลัที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วน

3 ทีมสุดท้ายได้รับรางวัลชมเชย 

การให้คะแนน   
1. หากทีมใดตอบถูกจะได้รับคะแนนตามที่ระบุบนป้าย และหากทีมใดตอบผิดคะแนนตดิลบ ส่วนทีมที่ไม่ตอบ ไม่มี

คะแนน 
2. คะแนน Double point หรือคะแนนคูณสอง จะเป็นคะแนนพิเศษท่ีซ่อนอยู่หลังป้ายคำถาม หากทีมใดที่มีสิทธ์ิเลือก

คำถามตอบคำถามที่มีคะแนนพิเศษน้ีถูกต้อง จะได้รับคะแนนคณูสองจากคะแนนป้าย แต่ถ้าตอบผิดคะแนนจะตดิลบจริงตามปา้ยไม่
คูณสอง ส่วนทีมอื่น ถ้าตอบถูกจะได้คะแนนจริงตามป้าย ไม่ได้รับสทิธ์ิ double point หากตอบผิดคะแนนติดลบตามป้ายทุกทีม    
หมายเหตุ: ทีมท่ีแข่งขันจะไม่ทราบว่ามีตัวพิเศษคณูสองกี่ตัว  และซอ่นอยู่ท่ีคำถามใดบ้าง  
 

4. คณะกรรมการตัดสิน 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด* 
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5.  รางวัล 

▪ รางวัลชนะเลิศ  
- ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรตคิุณ (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)  

▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
-  ทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคณุ  (สำหรับผูเ้ข้าแข่งขัน) 

▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
-  ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคณุ (สำหรับผูเ้ข้าแข่งขัน) 

▪ รางวัลชมเชย  
มี 3 รางวัล ทุนการศึกษาทจำนวน 1,000 บาท ทั้ง 3 ทีม พร้อมใบประกาศเกยีรตคิุณ (สำหรับผู้เข้าแขง่ขัน) 
 

หมายเหตุ:  1. สมาชิกของทีมท่ีได้รับรางวลั 1 -3 หรือทีมที่มีคะแนนยอดเยี่ยมมีสิทธ์ิไดร้ับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาของคณะฯ 
               2. นักเรียนทุกคน และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะไดร้ับเกียรติบตัรรับรองการเข้าร่วมที่ออกโดยคณะเทคโนโลยี  
                  สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

           3. รางวัลและรูปแบบการแข่งขันอาจมีเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 
 

6.  สถานที่จัดการแข่งขนั 
      การแข่งขันรอบคัดเลือก:  อาคารการเรยีนรู้พหุวิทยาการ (LX) ห้อง Training ช้ัน 10 และช้ัน 11 

การแขง่ขันรอบชิงชนะเลิศ  : ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก และจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ลาน Clinic Zone C ช้ัน 1  
สำนักหอสมุด มจธ. 

 
7.  การสมัคร 

สมัครผ่านแบบฟอรม์ออนไลน์ และดรูายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ https://kmutt.me/bDDD5w9 

8.  กำหนดการแข่งขัน 

“จัดแข่งขันวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวทิยาการ (LX)  และ สำนักหอสมุด มจธ.” 

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 09.00 น. รายงานตัว และลงทะเบยีนผูเ้ข้าแข่งขัน ณ ช้ัน 1 อาคารการเรียนรูพ้หุวิทยาการ (LX) 

09.00 – 09.15 น. เปิดงาน ณ ห้อง V-Space ช้ัน 14 อาคาร อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)  
โดย ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

09.15 – 09.45 น. พิธีกรชี้แจงกฎ กติกาการสอบ และแบ่งกลุ่มตามห้องสอบ 

10.00 – 11.30 น. สอบแข่งขันรอบคัดเลือก ณ อาคาร LX ห้อง Training ช้ัน 10 และช้ัน 11 และสำนักคอมพิวเตอร ์

11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ทีโ่รงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KFC) 

12.45 น. ประกาศผลทีมท่ีเขา้รอบชิงชนะเลศิ ณ ลาน Clinic Zone C ช้ัน 1 สำนักหอสมุด มจธ. 

13.15 – 15.15 น. ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ลาน Clinic Zone C ช้ัน 1 สำนักหอสมุด มจธ. 

15.15 – 15.45 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบรางวัล และถ่ายรูปรว่มกัน 

https://kmutt.me/bDDD5w9


การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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9.  กำหนดการดำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา กิจกรรม 

1 – 15 พฤศจิกายน 2565 รับสมคัรผูเ้ข้าแข่งขัน 

16 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสอบหลักฐานและคณุสมบัตผิู้สมคัร 

17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน 

23 พฤศจิกายน 2565 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
10.00 – 11.30 น. แข่งขันรอบคัดเลือก 
13.15 – 15.45 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล 

* หมายเหตุ    
 - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน 
 - มีอาหารว่าง และอาหารกลางวนัรับรองสำหรับผูเ้ข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทมีทุกทีม 


