
การแข่งขันสร้าง Flash Game Page 1 

 

 

AC ASEAN ACADEMIC DAY 

“128 ปี ก้าวย่าง มุ่งมั่น สร้างสรรค์ อัสสัมชัญก้าวไกล” 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง จัดการแข่งขันสร้าง Flash Game 

หัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ ห่วงใยพลังงาน” 
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 

 
1. สถานที่น าเสนอผลงาน ลานใต้อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
3. ประเภทการแข่งขัน สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน โรงเรียนละ 2 ทีม  
4. กติกา / วิธีการแข่งขัน 

4.1. ก าหนดโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างผลงาน คือ โปรแกรม Adobe Flash CS4 

4.2. ผลงานที่จัดท าต้องเป็นเกม ที่สื่อถึงการ รณรงค์ หรือส่งเสริมให้อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

4.3. ผลงานไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากทางคณะกรรมการตัดสิน พบว่าบุคคลท่านใด

ท าผิดเงื่อนไขและกฎกติกาการแข่งขันจะท าการตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันทันที 

4.4. ส่งผลงานเป็นไฟล์ .swf ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ 

http://accom.assumption.ac.th/upload และส่งไฟล์ .fla และ .swf เป็น CD ในวันที่มาน าเสนอ 

4.5. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องน าเสนอโปรแกรมต่อหน้ากรรมการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ลานใต้อาคาร 

Saint Louis-Marie Memorial Building  

4.6. ผลงานทั้งหมด จะเป็นลิขสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง แต่เพียงผู้เดียว 

4.7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

4.8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงต่อไป 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
5.1. เทคนิคการน าเสนอ/ตอบค าถาม   10  คะแนน 

5.2. ความสมบูรณ์ของเกม     10   คะแนน 

5.3. ความคิดสร้างสรรค์     10  คะแนน 

5.4. ความน่าสนใจ/สนุกสนาน   10  คะแนน 

5.5. ให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  10  คะแนน 

รวม      50  คะแนน 
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6. หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขัน  บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน 
 

7. รางวัล 
7.1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยจากพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี 

7.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยจากท่านผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 

7.3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยจากท่านอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ 

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

8. ก าหนดการแข่งขัน 
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 

เวลา รายการการแข่งขัน สถานที่ หมายเหตุ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

ลานใต้อาคาร Saint 
Louis-Marie Memorial 

Building 
 

09.00 – 12.00 น. น าเสนอโปรแกรม และรอรับการโหวตจากผู้เข้า
ชมงาน 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน 
14.00 – 14.30 น. ประกาศผลและมอบรางวัลจากการแข่งขันโดย 

ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง 
  
9. คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกโรงเรียน 
10. ครูผู้รับผิดชอบ มิสนงลักษณ์   สีนิลแท้  เบอร์โทรศัพท์ 088-503-9906 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 ต่อ 425-427 โทรสาร 0-2630-6216 
ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : ต้ังแต่บัดนี้ถึงภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 
ที่อยู่ : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
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AC ASEAN ACADEMIC DAY 

“128 ปี ก้าวย่าง มุ่งมั่น สร้างสรรค์ อัสสัมชัญก้าวไกล” 

ใบสมัคร   การแข่งขัน สร้างแฟลชเกม หัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ ห่วงใยพลังงาน” 
 วันที ่12 พฤศจิกายน 2556 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
ต าแหน่ง..............................................................................................................................................  
โรงเรียน.........................................................................เลขที่........หมู่......ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต....................................................................... 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์....................................... 
โทรสาร................................................E-mail....................................................................................... 
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สร้างแฟลชเกม หัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ ห่วงใยพลังงาน” 
ทีมที่ 1 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ตัวพิมพภ์าษาอังกฤษ) ระดับชั้น 

1    

2    

ทีมที่ 2 
1    

2    

ครูผู้ดูแลนักเรียนที่มาแข่งขัน 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล (คร)ู ต าแหน่ง/หน้าที่ โทรศัพท์ 
1    

 

ลงชื่อ .............................................ครูผู้ดูแลนักเรียน 

        (....................................................) 
 

ลงชื่อ............................................................ 
 (................................................................) 

               (ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ / ผู้ได้รับมอบหมาย) 

หมายเหตุ: ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โทรสาร 0-2630-6216  
ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : ต้ังแต่บัดนี้ถึงภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 
หรือส่งมาตามที่อยู่ : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง  

              แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 


