กติกาการแขงขัน การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
“มหกรรมวิชาการ เปดบานนวลนรดิศ กาวสู 129 ป”
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจําปการศึกษา 2561
วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2562
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
2. ประเภท และระดับชั้น
- แขงขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 หน ว ยจั ดแข งขั น จั ด เตรีย มคอมพิ ว เตอรสํ าหรับ ใชในการแขงขัน ใหที มละ ๑ เครื่องโดยมี ระบบ
ปฏิ บั ติ ก ารไม ต่ํ ากว า Windows ๗, Memory ไม น อ ยกว า ๑ GB, CPU ไม น อ ยกว า ๑.๒ GHz, VGA CARD
ไม น อ ย กว า ๖๔ Mb และไม มี ก ารเชื่ อ มต อ ระบบเครือ ขายอิน เทอรเน็ ต โดยให ศู น ย การแขงขั น ระดั บ ชาติ
จัดเตรียม Flash Drive สําหรับถายโอนขอมูลของผูเขาแขงขันแตละทีมที่มี
3.2 คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ (ไมโครโฟน หูฟง ดินสอยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล
รูปภาพ และเสียงประกอบสําหรับใชในการแขงขันทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียม ไวให
เทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข หรือสรางใหมไดตามความเหมาะสม
3.3 ไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน และอนุญาตใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD
เท านั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ ติดตั้งโปรแกรมแลวให สงแผน CD หรือ DVD กับคณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
3.4 นั กเรีย นสรางเกมสรางสรรคจ ากคอมพิ ว เตอรตามหัวขอและใชทรัพยากรตามที่ คณะกรรมการ
กําหนดซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
3.5 เกมที่สรางตองใชพื้นหลัง ดังนี้
3.5.1 ระดับประถมศึกษา ใชจากทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไวใหเทานั้น
3.5.2 ระดับ มั ธ ยมศึกษา ใชจากทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรีย มไวให แตส ามารถปรับ แตง
ดัดแปลง แกไข หรือสรางใหมไดตามความเหมาะสม
3.6 การสรางเกม
3.6.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา สรางเกมสําหรับผูเลนตั้งแต 1 คน ขึ้นไป
3.6.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สรางเกมรองรับผูเลนตั้งแต 2 คน ขึ้นไป (Multi Users)

3.7 องคประกอบของเกม ประกอบดวยคําชี้แจงขั้นตอนการเลน คะแนน เวลา และการสิ้นสุด ของเกม
(Game Over)
3.8 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ ก ข อ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
3.9 ใชเวลาแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)
3.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกตองสมบูรณและใชงานไดจริง
25 คะแนน
4.2 การจัดองคประกอบ และ user friendly
25 คะแนน
4.3 ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
4.4 ความสนุกและทาทาย
20 คะแนน
4.5 ความสวยงาม
10 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูในภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
5. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ไดรับเงินรางวัล พรอมเกียรติบัตร
ไดรับเกียรติบัตร
ไดรับเกียรติบัตร

6. สถานที่แขงขัน
วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อาคาร 6 ชั้น 2 หอง 624 (หองคอมพิวเตอร4) บริเวณ 1

แบบตอบรับการเขารวม
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ วันที่ 31 มกราคม 2562
1. ชื่อ/นามสกุล นักเรียน
คนที่ 1................................................................................................... ชั้น…………………….......................
คนที่ 2................................................................................................... ชั้น…………………….......................
คนที่ 3................................................................................................... ชั้น…………………….......................
คนที่ 4................................................................................................... ชั้น…………………….......................
คนที่ 5................................................................................................... ชั้น…………………….......................
2. ครูผูประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ตําแหนง..................................
เบอรมือถือ.............................. E-mail ....................................................โทรสาร………………….…...........
ชื่อโรงเรียน ..............................................................................................................................................

ผูอนุมัติ....................................................
(...............................................................)
ตําแหนง……………………………………………..
วัน...........เดือน.........................ป..............
หมายเหตุ
- กรุณาสงแบบตอบรับ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
- ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่
นายสุธี ภาระหันต เบอรโทร 081-720-1555
นายเชฎฐพันธุ ศรีวิลาศ เบอรโทร 094-281-8198

