
 

 

การแข่งขัน IAT x Suranaree E- sport : ROV Tournament 

สนับสนุนโดย : ส ำนักเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 ขอเชิญชวนทุกท่ำนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน IAT x Suranaree E- sport : ROV Tournament โดยเปิดให้
นักศึกษำในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีและผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อในส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร TCAS ปี 65     
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน เพ่ือทดสอบฝีมือ กระชับสัมพันธ์ และค้นหำสุดยอดทีม Rov แข่งขันระหว่ำงวันที่ 4 - 9 มกรำคม 
2565   

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
1.1. ทีมท่ีสมัครจะต้องประกอบด้วย ผู้เล่นตัวจริง 5 คน และผู้เล่นตัวส ำรอง 1 - 2 คน  
1.2. เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีที่ก ำลังศึกษำอยู่ หรือเป็นนักเรียน TCAS65 รอบ Portfolio 

ที่สมัครเข้ำเรียนส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
1.3. ในหนึ่งทีมจะต้องมีผู้เล่นเป็นนักศึกษำส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรอย่ำงน้อย 3 คน หรือ เป็นนักเรียน 

TCAS65 รอบ Portfolio ที่สมัครเข้ำเรียนส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรอย่ำงน้อย 3 คน 
2. กติกาการรับสมัคร 
2.1. ผู้ลงสมัครต้องกรอกข้อมูลในเว็บ https://aisesportsplatform.ais.co.th/ หรือแสกน QR code จ ำกัด

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมสูงสุด 32 ทีม 

 

2.2. ผู้เข้ำแข่งขนัทุกคนจะต้องส่งหลักฐำนกำรสมัครดังนี้ 
2.2.1 ส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ใช้บัตรนักศึกษำและอัพโหลดภำพ reg ที่แสดง

ถึงส ำนักวิชำที่สังกัด 
2.2.2 ส ำหรับนักเรียน TCAS65 ใช้รูปถ่ำยบัตรนักเรียน และบัตรประชำชน 

2.3. เปิดรับสมคัรในวันที่ 17-30 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เท่ำนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรับสมัคร หำกทีมใด
ลงทะเบียนไมค่รบถว้นสมบูรณ์ตำมกติกำกำรรับสมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้ำร่วมแข่งขันในทันที 

2.4. ประกำศรำยชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้ำร่วมแข่งขัน ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
2.5. ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในกำรลงสมัครแข่งขัน  
2.6. ผู้เข้ำแข่งขันต้องมีฮีโร่อย่ำงน้อย 18 ตัวละครที่สำมำรถใช้แข่งได้ 
2.7. ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนสำมำรถมีรำยชื่อเข้ำแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่ำนั้น 
2.8. สมำชิกในทีมทุกคนต้องมี discord เพ่ือใช้ส ำหรับรำยงำนตัว 



 

 

3. กติกาการแข่งขัน 
3.1. กำรแข่งขันในทุกรอบ ต้องสร้ำงห้องแขง่ขันในโหมด Caldavar Valley: Tournament Mode เทำ่นั้น 

โดยที่ทุกรอบกำรแขง่ขันจะแข่งในระบบ Best of 3 ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศ จะเป็น Best of 5  
- กำรแข่งขันรอบแรกถึงรอบ 8 ทีม จะเป็นกำรแข่งขันแบบ Single Elimination   
- กำรแข่งขันรอบ 4 ทีมเป็นต้นไป จะเป็นกำรแข่งขันแบบ Double Elimination   
- กำรแข่งขันทุกรอบเป็นกำรแข่งขันแบบออนไลน์ในระบบ Normal ban pick 

3.2. ในกำรแข่งขัน ผู้เขำ้แข่งขันทุกคนสำมำรถเลือกเล่นฮีโร่และสกินที่ไม่เกิดปัญหำในขณะนั้นเท่ำนั้น ห้ำมมิ
ให้เลือกฮีโร่และสกินที่มีปัญหำ บัค หรือกำรอ่ืนใด อันท ำให้เกิดปญัหำในระบบทุกกรณี 

3.3. อุปกรณ์ที่อนุญำตในกำรแข่งขัน ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และแท็ปเล็ตทุกประเภท 

  



 

 

4. กฎกติกาการแข่งขันออนไลน์ 
4.1. กำรแข่งขันให้เริ่ม ภำยในเวลำ 19:00-22:00 น. ของวันที่มีกำรแข่งขันหรือเป็นไปตำมท่ีผู้เข้ำแข่งขัน ทั้งสอง

ฝ่ำยตกลงนัดเวลำกำรแข่งขันกัน 
4.2. ในกำรแข่งขันคัดเลือกรอบออนไลน์จะใช้รูปแบบชนะ 2 ใน 3 เกม (Best of 3) ด้วยระบบ Normal Ban Pick 

โดยที ่
ก. ผู้เข้ำแข่งขันฝ่ำยที่ชนะต้องท ำกำรส่งรูปสรุปผลกำรแข่งขันตำมจ ำนวนที่ท ำกำรแข่งทั้งหมด 
ข. ทีมท่ีอยู่ทำงด้ำนบนของสำยกำรแข่งขันจะได้อยู่ฝ่ำย สีฟ้ำ ในเกมแรก และในเกมถัดไปผู้ที่แพ้ใน

เกมก่อนหน้ำจะได้สิทธิ์ในกำรเลือกฝั่ง 
4.3. ผู้เข้ำแข่งขันทั้งสองฝ่ำยต้องนัดเวลำกำรแข่งขันให้เรียบร้อย ก่อน 18.30 น. ของวันที่มีกำรแข่งขันโดยต้องท ำ

กำรนัดเวลำกำรแข่งท่ี Discord ของทัวร์ หำกทีมใดนัดแล้วไม่มำตอบให้ยึดเวลำกลำงเป็นเวลำนัด  
4.4.  กำรแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ำย ได้แก่ฝ่ำยสีฟ้ำ และฝ่ำยสีแดง โดยที่ 

ก. ฝ่ำยสีฟ้ำ : ฝ่ำยที่ได้รับสิทธิ์ในกำรนัดเวลำแข่งโดยจะต้องสร้ำง Thread ในดิสคอร์ด เพ่ือนัดเวลำ
และอยู่ฝั่งทำงซ้ำยของเกมเมื่อเข้ำห้อง "Tournament Mode" 

ข. ฝ่ำยสีแดง : ฝ่ำยที่จะต้องเข้ำไปตอบกลับและตกลงใน Thread ที่ฝ่ำยสีฟ้ำตั้งขึ้น เพ่ือนัดเวลำกำร
แข่งขัน และอยู่ฝั่งทำงขวำในเกมเมื่อเข้ำห้อง "Tournament Mode" 

4.5.  เมื่อถึงเวลำ 17:00 น. ของวันที่มีกำรแข่งขันแล้วหำกฝ่ำยสีฟ้ำยังไม่ท ำกำรตั้งกระทู้นัดเวลำกำรแข่งขัน ให้ฝ่ำย
สีแดงท ำหน้ำที่ตั้งกระทู้นัดแข่งขันแทน ก่อนเวลำ 19.30 น. เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของตนเอง หำกท้ัง 2 ฝ่ำย 
ไม่สำมำรถตกลงเวลำกันได้ ให้แข่งข้นกันในเวลำกลำง คือ เวลำ 20:00 น. ของวันที่มีกำรแข่งขัน เมื่อถึงเวลำ
ที่ทั้งสองฝ่ำยนัดแข่งขัน หรือในกรณีที่ใช้เวลำกลำง หำกเริ่มกำรแข่งขันช้ำเกินกว่ำเวลำที่ก ำหนดไว้ 15 นำที 
ฝ่ำยที่ล่ำช้ำจะถูกปรับแพ้จำกกำรแข่งขันทันที 

4.6.  ทีมผู้ชนะจะต้องส่งผลสรุปกำรแข่งขันภำยในเวลำ 12.00 น. ของวันถัดไปจำกกำรแข่งขัน เช่น แข่งขันในวันที่ 
4 มกรำคม 2565 ต้องส่งผลภำยในวันที่ 5 มกรำคม 2565 ก่อนเวลำ 12.00 น.มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้จำกกำร
แข่งขันทันที โดยสำมำรถแจ้งผลกำรแข่งขันได้ที่ Discord ทัวร์ 

4.7.  ในกรณีที่ผู้ชนะดังกล่ำวไม่สำมำรถส่งผลกำรแข่งขันผ่ำนทำงช่องทำงที่ก ำหนด (Discord ทัวร์) ในเบื้องต้นได้
ให้ผู้ชนะส่งผลกำรแข่งขันและหลักฐำนแสดงเหตุของกำรไม่สำมำรถส่งผลกำรแข่งขันผ่ำน Discord ทัวร์ มำยัง
แอดมินทัวร์ได้ที่ช่องแชทของแต่ละทีม 

4.8.  ในกรณีที่ผู้เข้ำแข่งขันไม่ปฏิบัติตำมกติกำกำรนัดแข่งขัน และกำรส่งผลกำรแข่งขันในรอบออนไลน์ทำงทีมงำน
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับผู้เข้ำแข่งขันดังกล่ำวแพ้จำกกำรแข่งขันทันที 

4.9.  ในกำรแข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้ำย ทำงทีมงำนจะจัดให้มีกำรไลฟ์สตรีมผ่ำนทำง Facebook SUT eSports 

 

 

 

 

 



 

 

5. การกระท าความผิดและบทลงโทษ 
5.1. ห้ำมมิให้ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ : 

ก. ห้ำมใช้ค ำพูดหรือแสดงกิริยำไม่สุภำพ หรือเสียดสีผู้อื่น 
ข. ห้ำมส่งผลกำรแข่งขันอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน 
ค. ห้ำมทีมผู้เข้ำแข่งขันทุกทีมอนุญำตให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันในทีมของตนตำมที่ได้ 

ลงทะเบียนไว้ เข้ำแข่งขันโดยเด็ดขำด หำกพบว่ำมีชื่อผู้เข้ำแข่งขันไม่ตรงตำมที่ลงทะเบียนไว้ ให้ท ำกำร
บันทึกภำพหลักฐำน และยุติกำรแข่งขันในทันที แต่หากมีการแข่งขันจนจบเกม จะถือว่าทั้งสองทีม
ยินยอมให้เกิดการแข่งขันขึ้น ทางทีมงานจะไม่รับฟังข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

ง. ห้ำมมิให้ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนอนุญำตให้บุคคลอ่ืนเล่นแทนตนเองในขณะท ำกำรแข่งขัน 
จ. ห้ำมมิให้ผู้เข้ำแข่งขันใช้ Laptop pc Emulator ในกำรเข้ำแข่งขัน เพรำะอำจจะเกิดข้อได้เปรียบเช่น 

กำรตั้งคีย์ลัด หรือมำโคร บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบกำรกระท ำผิดในทันที และตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้ำ
แข่งขันดังกล่ำวออกจำกกำรแข่งขันทันที นอกจำกนี้ ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนต้องรับทรำบและปฏิบัติตำม
กฎสำกลของเกม Rov ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://rov.in.th/rule 

 

 

 

 

 

 

 

6. การใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่น และ/หรือ การกระท าใดๆ อันเป็นการท าให้เกิดการได้เปรียบ หรือ
เสียเปรียบต่อตนเอง หรือผู้เข้าแข่งขันคนอ่ืน 
ก. ห้ำมผู้เข้ำแข่งขันทุกคนใช้โปรแกรมช่วยเหลือในกำรเล่นใดๆ ทั้งสิ้น 
ข. ห้ำมผู้เข้ำแข่งขันทุกคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันมีลักษณะเป็นกำรใช้ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นภำยใน

ตัวเกม 
ค. ห้ำมผู้เข้ำแข่งขันทุกคนกระท ำกำรจงใจหลุดจำกกำรแข่งขัน 
ง. ห้ำมผู้เข้ำแข่งขันทุกคนกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรยินยอมให้ทีมฝ่ำยตรงข้ำมชนะ 

บทลงโทษ : หำกทำงทีมงำนตรวจสอบพบ หรือได้รับกำรร้องเรียนจำกทีมอ่ืน ทีมงำนจะมีมำตรกำรลงโทษผู้เข้ำแข่งขัน
ที่ฝ่ำฝืนกติกำ โดยตัดสิทธิ์ผู้เข้ำแข่งขันดังกล่ำวออกจำกกำรแข่งขันทันที 

 

https://rov.in.th/rule


 

 

7. การเปลี่ยนผู้เล่นในการแข่งขันรอบออนไลน์ 
- ส ำหรับกำรแข่งขันแบบ Bo3 และ Bo5 : ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละทีมสำมำรถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้ำแข่งขันได้ โดย

แต่ละทีมสำมำรถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด เช่น หลังจบกำรแข่งขันเกมที่หนึ่ง สำมำรถสลบั
ตัวผู้เล่นตัวส ำรองลงมำแข่งขันต่อได้ในเกมที่สอง แต่ในกำรแข่งขันนั้นต้องมีผู้เล่นจำกส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตร อย่ำงน้อย 2 คน 

หมายเหตุ : ในรอบ 4 ทีมสุดท้ำยอนุญำตให้มีอิสระในกำรเลือกผู้เล่นลงแข่งขัน 

8. การ Pause เกมโดยผู้เล่น 

 ผู้เข้ำแข่งขันอำจหยุดพักเกมกำรแข่งขันได้ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยผู้เข้ำ
แข่งขันดังกล่ำวจะต้องส่งสัญญำณให้อีกฝ่ำย และทีมงำนในกรณีไลฟ์สด ทรำบโดยทันทีอุปกรณ์พกพำหรือชอฟต์แวร์
ท ำงำนผิดปกติ 

- กำรลดลงของเฟรมเรท หรือกำรเพิ่มขึ้นของ PING อันนอกเหนือจำกกำรควบคุม 
- เมื่อผู้เล่นฝ่ำยตรงข้ำมโกง หรือดูถูกอย่ำงร้ำยแรง 
- เมื่อมีผู้เล่นหลุดจำกกำรแข่งขัน 

โดยแต่ละทีมสำมำรถกดหยุดเกมได้ทีมละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 นำที ถ้ำหำกเกินเวลำดังกล่ำว อีกทีมสำมำรถกด 
Resume ได้ทันที และท ำกำรแข่งข้นต่อตำมปกติ 

หมายเหต ุ: ไม่อนุญำตให้ผู้เล่นสนทนำในระหว่ำงหยุดเกม 

 

 

9. หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอ่ืนๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย (เช่น เครือขำ่ยผู้ให้บริกำรอินเตอร์เน็ตล่มทั้งบริเวณหรือ
เกิดข้อผิดพลำดจำกเซิร์ฟเวอร์ของเกม) 

- ทำงทีมที่มีส่วนเสียหำย ต้องแจ้งหลักฐำนให้กับทำงทีมงำนผ่ำนกำรโพสต์ในห้อง แจ้งปัญหำเกี่ยวกับกำร
แข่งขันของทัวร์นำเมนต์ดังกล่ำว และข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกรรมกำรว่ำจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่ 
หรือไม่ 

- ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลำในเกมยังไม่เกิน 2 นำที ทีมท่ีผู้เล่นหลุดสำมำรถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพ่ือ
ขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันที โดยผู้เข้ำแข็งขันทุกคนจะต้องเลือกฮีโร่ และต ำแหน่งกำรเล่นเหมือนเกมแรกก่อนมี
กำรขอเริ่มเกมใหม่ 

- หำกเกิดกำร First Blood ขึ้นแล้ว หรือเริ่มเกมไปแล้วเกินกว่ำ 2 นำทีในเกม ห้ำมไม่ให้ผู้เข้ำแข่งขันทั้งสอง
ฝ่ำยขอเริ่มเกมใหม่ได้ เว้นแต่ได้รับกำรอนุญำตจำกคู่แข่ง และ/หรือ ตำมเห็นสมควรจำกทีมงำนในกรณีท่ี
ทีมงำนเป็นกรรมกำรในกำรแข่งขันนั้นๆ (เช่น กำรไลฟส์ตรีมสด) 

หากพบหลักฐานว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเจตนากดหยุดเกม ไม่ว่าจะในจังหวะส าคัญ หรือเพื่อการก่อกวนบทลงโทษ : 
ปรับแพ้ในเกมที่พบกำรกระท ำผิดในทันที และตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้ำแข่งขันดังกล่ำวออกจำกกำรแข่งขันทันที 



 

 

10. การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน 
- ไม่อนุญำตให้บุคคลอื่นเข้ำมำเป็นผู้ชมภำยในตัวเกม (Observer หรือ Spectator) ในขณะท ำกำรแข่งขัน ไม่วำ่

จะเป็นกำรแข่งขันในรอบออนไลน์ หรีอออฟไลน์ก็ตำม ในกรณีที่มีกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันโดยทีมงำน ทำง
ทีมงำนมีสิทธิ์ขำดแต่เพียงผู้เดียวในกำรเข้ำเป็นผู้ชมดังกล่ำว 

- ห้ำมผู้เข้ำแข่งขันทุกคนท ำกำรถ่ำยทอดสด หรือ Stream ผำ่นช่องทำงใดๆ ก็ตำมในขณะท ำกำรแข่งขัน เว้นแต่
จะได้รับอนุญำตจำกคู่แข่ง และทีมงำนเท่ำนั้น 

บทลงโทษ : หำกผู้เข้ำแข่งขันผู้ใดฝ้ำฝืนอำจถูกตัดสิทธิ์จำกกำรแข่งขันในทันที 

การแจ้งเหตุความไม่เป็นธรรมระหว่างการแข่งขัน 

- หำกผู้เข้ำแข่งขันพบว่ำทีมฝ่ำยตรงข้ำมมีรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันไม่ตรงตำมที่ลงทะเบียนไว้ให้ท ำกำรบันทึกหลักฐำน
ไม่ว่ำจะในรูปแบบคลิปวิดีโอ หรือรูปภำพก็ตำม และยุติกำรแข่งขันในทันทีพร้อมทั้งส่งหลักฐำนดังกล่ำวให้แก่
ทีมงำนเพ่ือตรวจสอบ หำกผู้เข้ำแข่งขันฝ่ำยที่ตรวจพบยินยอมให้มีกำรแข่งขันจนจบเกม ให้ถือว่ำทั้งสองฝ่ำย
ยินยอม 

- โพสต์ในกระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหำเกี่ยวกับกำรแข่งขัน ของกำรแข่งขันรำยกำรนี้หำกหลักฐำน ไม่ชัดเจน 
ทำงทีมงำนขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงผลกำรแข่งขันใดๆ ที่ได้มีกำรตัดสินผลแพ้-ชนะ ไปแล้ว 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ 

- กฎกติกำใดๆ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นอำจจะมีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทำงทีมงำนขอสงวนสิทธิ์
ในกำรไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- ทีมท่ีเข้ำร่วมแข่งขันต้องเข้ำใจถึงกฎ และกติกำกำรแข่งขันอย่ำงชัดเจน ถ้ำมีกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกติกำนี้ทำง
ทีมงำนสำมำรถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้ำแข่งขันได้ทันที 

- ทำงทีมงำนมีสิทธิ์ให้ทีมผู้เข้ำแข่งขันเปลี่ยนโลโก้ทีม หรือชื่อทีม ในกรณีท่ีคิดว่ำไม่เหมำะสม 
- ทำงผู้เข้ำแข่งขันต้องนัดกำรแข่งขันในที่ที่เรำเตรียมให้เท่ำนั้น ถ้ำหำกมีกำรนัดแข่งขันในระบบ/หรือช่องทำง

อ่ืนใดนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ แล้วเกิดปัญหำในภำยหลัง ทำงทีมงำนจะพิจำรณำตำมข้อควำมที่ได้ระบุไว้ใน
กระทู้เท่ำนั้น และด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่ทำงทีมงำนเห็นสมควร 

 

ค าตัดสินของทีมงานไม่วา่ในเร่ืองใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

อ้างอิง : https://tournament.rov.in.th/rule/21 


