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ระเบียบการแข่งขัน Electronic Sports 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันท่ี 16 – 20  ธันวาคม 2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบ Electronic Sports คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขัน Electronic Sports การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 กาสะลองค าเกมส์” 
 

 ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 
3.2 ให้ใช้กติกาการนี้ในการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ประเภท  Garena RoV แบบ 5v5 Tournament 
4.2 ประเภท playerunknown's battlegrounds (PUBG)  เล่นบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

(Personnal Computer, PC) ใช้โหมด Solo 
 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562   ข้อ 10 และ ข้อ 11 
5.2 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
 

ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
6.1 ประเภท Garena RoV แบบ 5v5 Tournament 

6.1.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม แต่ละทีม
แบ่งออกเป็นนักกีฬาลงแข่งขัน 5 คน ตัวส ารอง 2 คน โดยในทีมจะส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้
ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

6.1.2 ให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ไม่เกิน 7 คน  จากรายช่ือตามข้อ 6.1.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันนัดแรกของรอบ
คัดเลือก หรือในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน 
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6.2 ประเภท playerunknown's battlegrounds (PUBG)  เล่นบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personnal Computer, PC) ใช้โหมด Solo 

6.2.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 4 คน  
6.2.2 ให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 1 คน และ

ไม่เกิน 4 คน  จากรายช่ือตามข้อ 6.2.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันนัดแรกของรอบ
คัดเลือก หรือในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน 

 

ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 
  7.1 ประเภท Garena RoV แบบ 5v5 Tournament 

7.1.1  แข่งขันแบบ Knock out (แพ้ตกรอบ) Best of 1 
7.1.2  จับสลากประกบคู่ ทีมโดยรอบแรก ทีมจากมหาวิทยาลัยเดียวกันต้องไม่ได้แข่งขัน

กัน 
7.1.3  รอบสองจะท าการแข่งขัน 8 ทีม 
7.1.4  รอบ Semi Final จะท าการแข่งขัน 4 ทีม 
7.1.5  รอบชิงชนะเลิศ ท าการแข่งขันระหว่าง ผู้ชนะในรอบ Semi Final เพื่อชิง

ชนะเลิศเหรียญทอง โดยผู้ชนะจะได้เหรียญทอง ผู้แพ้จะได้เหรียญเงิน 
            ผู้แพ้ในรอบ Semi Final จะแข่งขันเพื่อชิงเหรียญทองแดง  โดยผู้ชนะจะได้เหรียญทองแดง   

7.1.6  การแข่งขันใช้เกม Garena RoV ส าหรับอุปกรณ์พกพาประเภทสมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ตที่ติดต้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เท่านั้น 

7.1.7 การแข่งขันเป็นรูปแบบ 5 ต่อ 5 Tournament ผ่านเซิฟเวอร์ไทยเท่านั้น 
7.1.8 ผู้แข่งขันแต่ละคนต้องน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง และอัพเดทเกมให้เป็น

เวอร์ช่ันล่าสุดเพื่อความพร้อมในการแข่งขัน 
7.1.9 ผู้แข่งขันทุกคนต้องเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการเช่ือมต่ อสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต (เช่น 3G/4G) มาใช้ในการแข่งขันด้วยตนเอง 
7.1.10 อนุญาตให้ผู้แข่งขันสามารถน าอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า (เช่น Power Adapter หรือ 

Power Bank) มาใช้ในระหว่างการแข่งขันได้ โดยทางผู้จัดงานจะเตรียมปลั๊กส าหรับต่อไว้ให้ 
7.1.11 ผู้แข่งขันแต่ละคนต้อง Login เกมด้วย ID ของตนเองที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น 
7.1.12 การหลุดออกจากเกม (Disconnect) 

- ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood ให้สร้างห้องใหม่โดยทุกคนต้องเลือก Hero 
เหมือนเดิมเท่านั้น 

- หากมีการ First Blood แล้ว ให้ด าเนินการแข่งขันต่อจนจบ 
- หากมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมมากกว่า 1 คน ด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้ข้ึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 



65 
 

 

7.1.13 ข้อห้าม 
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Joystick เพื่อช่วยในการแข่งขัน 
- ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น 
- ห้ามมิให้ผู้เล่นที่ไม่มีช่ือ-นามสกุล ในระบบลงทะเบียน ลงท าการแข่งขัน 
- ห้ามใช้ค าพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่นในระหว่างการแข่งขัน 

7.1.14 ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด การละเมิดกติกาการแข่งขันไม่
ว่ากรณีใด บทลงโทษ  ปรับแพ้ 

   
7.2  ประเภท playerunknown's battlegrounds (PUBG) เล่นบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

(Personnal Computer, PC) ใช้โหมด Solo 
    7.2.1 เป็นการแข่งขันแบบ Solo Match จากนักกีฬาตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง 
แห่งละ 4 คน รวม 32 คน 

7.2.2 ผู้เล่นต้องมี Account จริงในเกม PUBG 
7.2.3 ช่ือภายในเกม และช่ือทีม จะต้องไม่เข้าข่ายอนาจาร, ส่อเสียด หรือพาดพิงถึง

สถาบันหรือบุคคลอื่น การตัดสินความเหมาะสมของช่ือนั้น ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
   7.2.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องยืนยันตนเองก่อนเข้าแข่งขันก่อนเวลาแข่งอย่างน้อย 30 นาที  
   7.2.5 ผู้จัดจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เตรียมให้ส าหรับการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้า
แข่งขันใช้ Gaming Gear ของตนเองได้ ต้องใช้ Keyboard, Mouse ตามที่จัดให้เท่านั้น (ยกเว้น Headset 
สามารถใช้ของส่วนตัวได้) ทั้งนี้เพื่อรักษาเวลาในการแข่งขันทั้งกิจกรรม 
   7.2.6 ในรอบแรก นักกีฬาตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ๆ ละ 4 คน รวม 32 คน  
จะถูกแบ่งเป็น 2 สาย สายละ 16 คน ได้แก่ สาย A และ สาย B การแข่งขันจะแข่งทีละสายแบบ Solo Match 
พร้อมกัน 16 คน 

กรณีที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 32 คน จะท าการแข่งขัน 16 คนแรกในสาย A ก่อน และ 
ในสาย B จะแข่งเฉพาะจ านวนทีมที่เหลือและน าเอาทีมที่ได้อันดับถัดลงมาในสาย A มาเติมให้เต็มอย่างน้อยให้ได้ 
8 ทีม  

7.2.7 ในรอบที่สอง จะคัดผู้เล่นที่จบอยู่ใน 8 อันดับสูงสุดในแต่ละสายในรอบแรกเข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศ 16 คนสุดท้าย 

7.2.8 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1-3 ในรอบที่สอง จะได้เหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามล าดบั 
โดยนับคะแนนเฉพาะผู้เล่นที่ได้อันดับสูงสุดในการแข่งขันให้เป็นผู้ชนะในงาน หากคะแนนเท่ากันจะนับจาก
คะแนน Kill 
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7.2.9 การใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ หรือ โปรแกรม Thrid Party และ การใช้บัคต่างๆ 
ของตัวเกมเพื่อให้ได้มาซึ่งความเปรียบในการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขันทันที (การ Stream Snipe 
ถือว่ามีความผิดเช่นกัน) 

การก่อกวน หรือท าให้เกิดปัญหาใดๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งขัน ทั้งระหว่างก่อนการแข่งขัน 
และในการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธ์ิออกจาการแข่งขันทันที 

7.2.10 ผู้ เ ล่นที่ เป็น Streamer ไม่อนุญาตให้ท าการ Stream ระหว่างแข่งขัน                      
เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งด้านลิขสิทธ์ิทุกกรณี 

7.2.11 การหลุดออกจากเกม (Disconnect) ทุกกรณีถือว่าแพ้ และการ Rematch               
จะข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

7.2.12 ห้ามใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Joystick เพื่อช่วยในการแข่งขัน ห้ามใช้โปรแกรมโกง
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.2.13 ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด ห้ามละเมิดกติกาการแข่งขัน              
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากพบการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการจะตัดสิทธ์ิผู้ เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามกฏการตัดสิน
ของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

7.2.14 การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน : เมื่อเข้าสู่ Lobby กรุณาเข้าสู่ Slot ตามเลขที่
มีการประกาศไว้ในกลุ่มการแข่งขันในการโดดแต่ละรอบ (ตามสายที่แบ่งไว้) การแข่งขันแต่ละรอบจะเริ่ม ไม่เกิน
หลังจากห้องถูกสร้างเป็นเวลา 10 นาที และจะ Go ตรงเวลา หากเข้าเกมไม่ทันจะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 
 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ 

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
9.1 ชุดแข่งขันนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  
9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน มีดังนี ้

9.2.1. อุปกรณ์ที่นักกีฬาน ามาเอง (ต้องให้กรรมการควบคุมระบบตรวจสอบก่อนการ
แข่งขัน 1 ช่ัวโมง) 

9.2.2. อุปกรณ์ของเจ้าภาพจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ 
 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีมตามวัน เวลา และสถานที่                 

ที่ทางเจ้าภาพก าหนด  
10.2 ผู้แข่งขันจะต้องมารายงานตัวต่อทีมงานก่อนเวลาแข่งขัน 1 ช่ัวโมง 
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10.3 ทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยต้องไปท าการแข่งขันตามวันเวลา สถานที่แข่งขันที่ก าหนดไว้ 
10.4  ในวันแข่งขันทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยังด าเนินการอยู่ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  

และให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและกรรมการฝ่ายเทคนิคพิจารณาโทษ 
 

 ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ                  

ฝ่ายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภั ฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้ งที่   32                          
“กาสะลองค าเกมส์” 

 

 ข้อ 12 การประท้วง 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั ยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ. 2562 ข้อ 16 
 

  ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั ยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562  ข้อ 18 
 

  ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
 

ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ                
ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

                                ศรชัย  มุ่งไธสง                    
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                                 กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 

 
 


