
กําหนดการโครงการแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส (e-Sport)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2565  

วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

จัดการแขงขันโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

ผูเขารวมแขงขัน 

ตองเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเปนตัวแทนจาก

สถานศึกษาตาง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค หรือจังหวัดท่ีมีเขตพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดนครสวรรค คือ จังหวัดพิจิตร 

จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุร ีจังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด

ตาก โดยสามารถสงทีมเขารวมแขงขันไดไมเกินสถานศึกษาละ 1 ทีมในแตละระดับ 

 

การสมัครและรูปแบบการแขงขัน 

1. ใชเกม Garena RoV ในการแขงขัน มีการแขงขันในลักษณะทีม ทีมละ 5 คน แตละทีมมีครูผูควบคุม

ทีมละ 1 ทาน โดยผูเขาแขงขันแตละคนสามารถเขารวมทีมไดเพียง 1 ทีมเทานั้น 

2. ครูผูควบคุมทีมจะตองอํานวยความสะดวก และกํากับดูแลใหทีมผูแขงขันนั้นแขงขันดวยตนเอง    

ตามขอมูลการสมัคร อยูภายใตมาตรการปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

3. จํากัดทีมเขารวมแขงขันเพียง 16 ทีม แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 8 ทีม และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 8 ทีม เรียงลําดับตามเวลาในการยืนยันการลงทะเบียน หากการลงทะเบียน

ไมครบถวนสมบูรณ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

4. ตรวจสอบรายชื่อผูเขารวมการแขงขันในวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ท่ี Facebook ของสาขาวิชาฯ 

https://www.facebook.com/citnsru 

5. ดําเนินการแขงขันในวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแตเวลา 8.00-16.30 น. 

6. จับฉลากคูแขงขันในวันแขงขัน 

7. สงวนสิทธิ์ในการเขารวมการแขงขันเฉพาะทีมและผูเลนท่ีมารายงานตัวตามวันเวลาท่ีกําหนดเทานั้น 

8. ประกาศผลการแขงขัน โดยเรียงลําดับจากทีมท่ีไดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 

และรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

กติกาการแขงขัน 

1. การแขงขันใชเกม Garena RoV สําหรับอุปกรณพกพาประเภทสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตท่ีติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เทานั้น 

2. การแขงขันเปนรูปแบบ 5 ตอ 5 ผานเซิฟเวอรไทยเทานั้น 

 



3. การแขงขันแบงออกเปน 4 รอบ คือ 

• รอบแรก 

• รอบรองชนะเลิศ 

• รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 

• รอบชิงชนะเลิศอันดับ 1 

4. ผูแขงขันทุกคนจะตองมี Hero อยางนอย 18 ตัว สําหรับเขาใน “การแขงขัน 5v5” 

5. ผูแขงขันแตละคนตองนําอุปกรณท่ีใชในการแขงขันมาเอง และอัพเดทเกมใหเปนเวอรชั่นลาสุด    

เพ่ือความพรอมในการแขงขัน 

6. ผูแขงขันทุกคนตองเตรียมความพรอมของอุปกรณในการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต (เชน 3G/4G) 

มาใชในการแขงขันดวยตนเอง 

7. อนุญาตใหผูแขงขันสามารถนําอุปกรณจายไฟฟา (เชน Power Adapter หรือ Power Bank) มาใช

ในระหวางการแขงขันได โดยทางผูจัดงานจะเตรียมปลั๊กสําหรับตอไวให 

8. ผูแขงขันแตละคนตอง Login เกมดวย ID ของตนเองท่ีระบุไวในใบสมัครเทานั้น 

9. หามใชอุปกรณเสริม เชน Joystick เพ่ือชวยในการแขงขัน 

10. หามใชโปรแกรมโกงใด ๆ ท้ังสิ้น 

11. หามมิใหผูเลนท่ีไมมีชื่อ-นามสกุลหรือชื่อในเกมตามใบสมัครลงการแขงขัน 

12. หามใชคําพูดหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ หรือเสียดสีผูอ่ืนในระหวางการแขงขัน 

13. ผูเลนทุกคนตองปฏิบัติตามกติกาอยางเครงครัด การละเมิดกติกาการแขงขันไมวากรณีใด ๆ ใหปรับแพ 

14. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

การตั้งช่ือทีม 

ชื่อทีมตองเปนคําท่ีไมมีความหมายผิดตอหลักศีลธรรม ไมมีความหมายลบหลูผูอ่ืน ไมจงใจต้ังชื่อใหคลาย

กับผูเลนคนอื่น เพื่อใหเกิดการเขาใจผิดเเละหลอกลวงผูเลนอื่น หามใชคําหยาบคาย ลามกอนาจาร สอเสียด 

เหยียดหยาม ดูถูก กาวราว อางอิงบุคคลท่ีสาม หามลอเลียนการเมือง หนวยงานตาง ๆ เปนตน 

 

การหลุดออกจากเกม (Disconnect) 

1. การหลุดออกจากเกม คือ กรณีท่ีมีผูเลนหลุดออกจากเกมและไมสามารถกลับเขาสูเกมได  

2. ในกรณีท่ียังไมมี First Blood ใหสรางหองใหมโดยทุกคนตองเลือก Hero เหมือนเดิมเทานั้น 

3. หากมีการ First Blood แลว ใหดําเนินการแขงขันตอจนจบ 

4. หากมีผูเลนหลุดออกจากเกมมากกวา 1 คน ดวยเหตุผลอ่ืนๆ ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 

 

 

 



รางวัลของการแขงขัน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

• รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 2,500 บาท และเกียรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลศิ อันดับท่ี 1 รางวัลเงินสด 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รางวัลเงินสด 1,500 บาท และเกียรติบัตร 

• ทีมท่ีเขารวมการแขงขันจะไดรับเกียรติบัตรทุกทีม 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 2,500 บาท และเกียรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 รางวัลเงินสด 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รางวัลเงินสด 1,500 บาท และเกียรติบัตร 

• ทีมท่ีเขารวมการแขงขันจะไดรับเกียรติบัตรทุกทีม 

 

ผูประสานงาน  

ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง หมายเลขโทรศัพท 082-1611981 

 

รอบการแขงขัน 

เวลา การแขงขัน รูปแบบ 

9.00 – 10.30 น. รอบแรก 

ทุกทีม (8 ทีมในแตละระดับ) ทําการแขงขัน 

โหมดการแขงขัน 5v5  

แบบ Best of 3 

(ชนะ 2 ใน 3) 

10.30 – 12.00 น. รอบรองชนะเลิศ 

ทีมผูชนะจากรอบท่ี 2 (4 ทีมในแตละระดับ) ทําการแขงขัน  

โหมดการแขงขัน 5v5  

แบบ Best of 3 

(ชนะ 2 ใน 3) 

12.30 – 14.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3 

- ทีมผูแพจากรอบรองชนะเลิศในแตละระดับ ทําการแขงขัน  

  ชิงรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

โหมดการแขงขัน 5v5  

แบบ Best of 3 

(ชนะ 2 ใน 3) 

14.00 – 15.30 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 1 

- ทีมผูชนะจากรอบรองชนะเลิศในแตละระดับ ทําการแขงขัน  

  ชิงรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

โหมดการแขงขัน 5v5  

แบบ Best of 3 

(ชนะ 2 ใน 3) 

 

 

 

 

 



เวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรม 

เวลา รายละเอียด 

ตั้งแตวันนี ้ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สมัครเขารวมการแขงขันโดยดาวนโหลดใบสมัครท่ี Facebook   

ของสาขาวิชาฯ https://www.facebook.com/citnsru        

กรอกขอมูล ใหครบถวน แลวสงใบสมัครผานชองทางท่ีอยูอีเมล 

natthapat.s@nsru.ac.th โดยใชหัวขออีเมล “สงใบสมัครการ

แขงขัน e-Sport” และใหนําสงใบสมัครท่ีเปนขอมูลเดียวกันใน

ข้ันตอนการลงทะเบียนในวันแขงขันดวย 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประกาศรายชื่อผูเขาแขงขันท่ี Facebook ของสาขาวิชาฯ 

https://www.facebook.com/citnsru 

กําหนดการแขงขัน วันพุธท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

8.00 น. – 8.30 น. ผูควบคุมทีมและผูแขงขันลงทะเบียน 

8.30 น. – 9.00 น. คณะกรรมการกลาวตอนรับ ชี้แจงกติกาการแขงขัน และจับคูแขงขัน 

9.00 น. – 15.30 น. ทําการแขงขัน 

15.45 น. ประกาศผลการแขงขันทีมท่ีไดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

รางวลัชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3  

16.00 น. มอบรางวัลและเกียรติบัตร 

 

 

 

 

 


