
 
 

รายละเอียดกิจกรรม ROV Battle@BCKPRUMS หน้า ๑/๒ 

รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
งานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด “KPRUMS NEXT STEP NEW START” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“กิจกรรม ROV Battle@BCKPRUMS” 

๑. หลักการและเหตุผล 
 เกมถือเป็นสิ่งบันเทิงสิ่งหนึ่งที่ก ำลังได้รับควำมนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อโลกก้ำวเข้ำสู่ยุค

ดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำท ท ำให้กำรเล่นเกมที่เล่นกันเพียงเพ่ือควำมบันเทิง สนุกสนำน กลำยเป็นเกมกำร
แข่งขัน Realm of Valor หรือ ROV เป็นเกมแนว MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) บนสมำร์ทโฟน 
ที่ก ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงในปัจจุบัน นอกจำกนี้ยังได้รับกำรบรรจุให้เป็น eSports (Electronics Sports) ซึ่ง
ได้รับกำรบรรจุเป็นหนึ่งในประเภทกีฬำของกำรแข่งขันเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ และยังมีกำรจัดแข่งขันทั่วโลก รวมถึง 
ROV ยังเป็นที่ยอมรับในตลำดระดับสำกลจนถือเป็นอำชีพหนึ่งของเกมเมอร์นักล่ำรำงวัลอีกด้วย ส ำหรับในประเทศ
ไทยได้มีกำรลงนำมอนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำรจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำในวันที่ ๑๗ ตุลำคม 
๒๕๖๐ ท ำให้ไทยสำมำรถส่งผู้เข้ำแข่งขันอีสปอตส์ในนำมทีมชำติไทยอย่ำงเป็นทำงกำรได้ ในรำยกำรแข่งขันอีสปอ
ตส์ระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ  

ทำงโปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้มีกำรจัดกำรแข่งขัน ROV Battle@BCKPRUMS นี้ขึ้นเพ่ือ
เป็นกำรส่งเสริมให้สร้ำงบุคลำกรป้อนสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรม รองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนำคต และยัง
เป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม กำรวำงแผนกำร
ประสำนงำนระหว่ำงเพ่ือนร่วมทีม ฝึกภำวกำรณ์เป็นผู้น ำ กำรคำดคะเนและกำรค ำนวณ ซึ่งเป็นทักษะส ำคัญในกำร
ประกอบอำชีพในอนำคต 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒.๒ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนเรียนรู้จักกำรท ำงำนเป็นทีม กำรวำงแผนกำรประสำนงำนระหว่ำง

เพ่ือนร่วมทีม ฝึกภำวกำรณ์เป็นผู้น ำ กำรคำดคะแนและกำรค ำนวณ ผ่ำนกำรเล่นเกมส์ ซึ่งเป็น
ทักษะส ำคัญในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 

๒.๓ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนได้เห็นแนวทำงกำรประกอบอำชีพเกมเมอร์ต่อไปในอนำคต 
๒.๔ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย/นักเรียนระดับชั้น ปวช หรือ ปวส.  

๔. คุณสมบัติของผูเ้ข้าแข่งขัน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย/นักเรียนระดับชั้น ปวช. หรือ ปวส. แบ่งเป็นทีม ทีมละ ๕ คน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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๕. รางวัลในการแข่งขัน 
๕.๑ รำงวัลส ำหรับผู้ชนะกำรแข่งขัน  มีดังนี้ 
๕.๒ รำงวัลชนะเลิศอันดับที ่๑     ได้รับเงินรำงวัล  ๑,๐๐๐ บำท    
๕.๓ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเงินรำงวัล     ๘๐๐ บำท  
๕.๔ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒     ได้รับเงินรำงวัล     ๖๐๐ บำท  
๕.๕ รำงวัลชมเชย (๒ รำงวัล)      ได้รับเงินรำงวัล     ๓๐๐ บำท  

๖. วันที่/สถานที่การแข่งขัน 
วันพุธที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๓ ชั้น ๓  

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

๗. เกณฑ์การแข่งขัน    
๗.๑ ตัดสินจำกกำรแข่งขันโดยกำรคัดเลือกทีมที่ชนะ ๔ ทีม จำกทั้งหมด ๘ ทีม โดยกำรเล่นเกมรอบละ 

๒๐ นำที (๒ ใน ๓ แมต) 
๗.๒ เป็นผู้เล่นสัญชำติไทยเท่ำนั้น 
๗.๓ หลังจำกเริ่มกำรแข่งขันแล้ว ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อจนกว่ำจะจบกำรแข่งขัน เพ่ือควำม

สะดวกในกำรตรวจสอบของทีมงำน 
๗.๔ ห้ำมใช้กริยำ, ท่ำทำง หรือ ค ำพูดที่ไม่เหมำะสมตลอดทั้งกำรแข่งขัน มีโทษปรับแพ้ทันที 
๗.๕ ห้ำมใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้ทันที 
๗.๖ ถ้ำหำกมีกำรพบเห็นกำรท ำผิดกฎกติกำ ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องทักท้วงให้แก่กรรมกำรก่อน

ส่งผลกำรแข่งขันเท่ำนั้นถ้ำหำกส่งผลกำรแข่งขันไปแล้วจึงค่อยทักท้วง ทำงทีมงำนขอไม่รับมำ
พิจำรณำ 

๗.๗ ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติตำมกติกำอย่ำงเคร่งครัด 
๗.๘ ค ำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
๗.๙ ทีมงำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนกฎกติกำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

๘. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

๙. ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม 
๙.๑ อำจำรย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว   หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๓๔ ๔๘๘๐ 
๙.๒  อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๒๕ ๒๒๔๗
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ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
งานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด “KPRUMS NEXT STEP NEW START” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“กิจกรรม ROV Battle@BCKPRUMS” 

ชื่อโรงเรียน  .....................................................................................................................................................  

อ าเภอ ......................................................... จังหวัด ......... ตาก ............ รหัสไปรษณีย์ ......................................  

ชื่อทีม............................................................................................... 
 
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

๑. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๒. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๓. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๔. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๕. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

ครผูู้ดูแลทีม.............................................................................เบอร์โทร.................................................. ........... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

     
     ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวถูกต้อง 
 
 

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

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



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ROV Battle@BCKPRUMS หน้า ๒/๒ 

       ต ำแหน่ง................................................................................  
 
กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 ทำง E-mail : kprums.exhibition@gmail.com 
 หรือ 
 ทำง Line ID : @kprums 
 
 
 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
อำจำรย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว   หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๓๔ ๔๘๘๐ 
อำจำรย์ศุภมำส ผกำกำศ   หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๒๕ ๒๒๔๗๙ 
 
หมายเหตุ ผู้เข้ำร่วมแข่งขันต้องเตรียมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนมีคนละ ๑ ฉบับ ในวันที่ท ำกำรแข่งขัน 

mailto:kprums.exhibition@gmail.com

