
ก ำหนดกำรโครงกำรแข่งขันกีฬำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sport)  
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2564  
วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

จัดกำรแข่งขันโดย สำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นตัวแทนจาก

สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับ    
ไม่เกินสถานศึกษาละ 1 ทีม 
 

กำรสมัครและรูปแบบกำรแข่งขัน 
1. ใช้เกม Garena RoV ในการแข่งขัน มีการแข่งขันในลักษณะทีม ทีมละ 5 คน แต่ละทีมมีครูผู้ควบคุม

ทีมละ 1 ท่าน โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น 
2. จ ากัดทีมเข้าร่วมแข่งขันเพียง 32 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 16 ทีม และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 16 ทีม เรียงล าดับตามเวลาในการยืนยันการลงทะเบียน หากการลงทะเบียน
ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ Facebook ของสาขาวิชาฯ 
https://www.facebook.com/citnsru 

4. ด าเนินการแข่งขันในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. 
5. จับฉลากคู่แข่งขันในวันแข่งขัน 
6. สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะทีมและผู้เล่นที่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
7. ประกาศผลการแข่งขัน โดยเรียงล าดับจากทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 

และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กติกำกำรแข่งขัน 
1. การแข่งขันใช้เกม Garena RoV ส าหรับอุปกรณ์พกพาประเภทสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่ติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เท่านั้น 
2. การแข่งขันเป็นรูปแบบ 5 ต่อ 5 ผ่านเซิฟเวอร์ไทยเท่านั้น 
3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รอบ คือ 

• รอบแรก 

• รอบที่ 2 

• รอบรองชนะเลิศ 

• รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 

• รอบชิงชนะเลิศอันดับ 1 



4. การแข่งขันเป็นรูปแบบการแข่งขันออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
5. ให้ผู้ควบคุมทีมถ่ายทอดสดการเล่นของผู้เล่นทั้งทีมขณะท าการแข่งขัน 
6. ให้ผู้ควบคุมทีมส่งรูปภาพบรรยากาศก่อนท าการแข่งขันและขณะท าการแข่งขัน 
7. ให้ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละนัดในรอบแรก รอบท่ี 2 และรอบรองชนะเลิศเป็นผู้ส่งผลการแข่งขัน 
8. ผู้แข่งขันแต่ละคนต้องอัพเดทเกมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพ่ือความพร้อมในการแข่งขัน 
9. ผู้แข่งขันแต่ละคนตอ้ง Login เกมด้วย ID ของตนเองที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น 
10. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Joystick เพ่ือช่วยในการแข่งขัน 
11. ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น 
12. ห้ามมิให้ผู้เล่นที่ไม่มีชื่อ-นามสกุลหรือชื่อในเกมตามใบสมัครลงการแข่งขัน 
13. ห้ามใช้ค าพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่นในระหว่างการแข่งขัน 
14. ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด การละเมิดกติกาการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ปรับแพ้ 
15. ห้ามส่งผลการแข่งขันอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน 
16. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนอนุญาตให้บุคคลอื่นเล่นแทนตนเองในขณะท าการแข่งขัน 
17. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
18. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

กำรตั้งชื่อทีม 
ชื่อทีมต้องเป็นค าที่ไม่มีความหมายผิดต่อหลักศีลธรรม ไม่มีความหมายลบหลู่ผู้อ่ืน ไม่จงใจตั้งชื่อให้คล้าย

กับผู้เล่นคนอื่น เพื่อให้เกิดการเข้าใจผิดเเละหลอกลวงผู้เล่นอื่น ห้ามใช้ค าหยาบคาย ลามกอนาจาร ส่อเสียด 
เหยียดหยาม ดูถูก ก้าวร้าว อ้างอิงบุคคลที่สาม ห้ามล้อเลียนการเมือง หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
 

กำรหลุดออกจำกเกม (Disconnect) 
1. การหลุดออกจากเกม คือ กรณีท่ีมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมและไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้  
2. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood ให้สร้างห้องใหม่โดยทุกคนต้องเลือก Hero เหมือนเดิมเท่านั้น 
3. หากมีการ First Blood แล้ว ให้ด าเนินการแข่งขันต่อจนจบ 
4. หากมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมมากกว่า 1 คน ด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 

รำงวัลของกำรแข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

• รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 2,500 บาท และเกียรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลเงินสด 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลเงินสด 1,500 บาท และเกียรติบัตร 

• ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกทีม 
 
 



 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 2,500 บาท และเกียรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลเงินสด 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลเงินสด 1,500 บาท และเกียรติบัตร 

• ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกทีม 
 

สถำนที ่
ใหท้ าแข่งขันอยู่ที่โรงเรียนต้นสังกัด 

 
ผู้ประสำนงำน  

อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง หมายเลขโทรศัพท์ 082-1611981 
 

รอบกำรแข่งขนั 

เวลา การแข่งขัน รูปแบบ 
9.00 - 9.30 น. รอบแรก 

ทุกทีม (16 ทีมในแตล่ะระดับ) ท าการแข่งขัน 
โหมด Grand Battle  
แบบ Best of 1 
(นัดเดียวจบ) 

10.00 – 10.30 น. รอบท่ี 2 
ทีมผู้ชนะจากรอบแรก (8 ทีมในแต่ละระดับ) ท าการแข่งขัน  

โหมด Grand Battle  
แบบ Best of 1 
(นัดเดียวจบ) 

11.00 – 11.30 น. รอบรองชนะเลิศ 
ทีมผู้ชนะจากรอบที่ 2 (4 ทีมในแต่ละระดับ) ท าการแข่งขัน  

โหมด Grand Battle  
แบบ Best of 1 
(นัดเดียวจบ) 

12.00 – 13.30 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3 
- ทีมผู้แพ้จากรอบรองชนะเลิศในแต่ละระดับ ท าการแข่งขัน  
  ชิงรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

โหมด Tournament  
แบบ Best of 3 
(ชนะ 2 ใน 3) 

13.30 – 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 1 
- ทีมผู้ชนะจากรอบรองชนะเลิศในแต่ละระดับ ท าการแข่งขัน  
  ชิงรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

โหมด Tournament  
แบบ Best of 3 
(ชนะ 2 ใน 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 

เวลา รายละเอียด 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สมัครเข้าร่วมการแขง่ขันโดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ Facebook ของ
สาขาวิชาฯ https://www.facebook.com/citnsru กรอกข้อมูล 
ให้ครบถ้วน แล้วส่งใบสมัครผ่านช่องทาง  
อีเมล์ natthapat.s@nsru.ac.th  

9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ Facebook ของสาขาวิชาฯ 
https://www.facebook.com/citnsru 

ก าหนดการแข่งขัน วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
8.00 น. – 8.30 น. ลงทะเบียน  

8.30 น. – 9.00 น. คณะกรรมการกล่าวต้อนรับและชี้แจงกติกาการแข่งขัน 

9.00 น. – 15.00 น. ท าการแข่งขัน 
15.30 น. ประกาศผลการแข่งขันทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
 


