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ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport”  

การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
-------------------------- 

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport”  
การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๓)  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา 
 ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ 
 ๓)  ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
 ๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราลี สนธิ์จันทร ์

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝรู่้และสามารถท่ีจะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจติใจ 
 ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพื่อคดิแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านสุนทรยีารมณ์ ตระหนักในคณุค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   
    ด้านกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ            ด้านวิชาการ 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ ...............................................................       
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๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน  

    นอกแผนปฏิบัติงาน  ในแผนปฏิบัติงาน ...ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์.... 

๖.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม  

     ต่อเนื่อง   ใหม่ 

๗.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)   
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (การพัฒนาลักษณะนสิัย ประพฤติดี มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)  
 ด้านความรู้ (ความรู้บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฏี)         

              ด้านทักษะทางปัญญา (ประยุกต์ความรู้ แนวคดิ หลักการ เพื่อใช้คิดเพื่อการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์)          
  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

             ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรส์ถิติ) 

๘.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การผลิตบัณฑิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 

๙.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
     แพลตฟอร์ม ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ 
  โปรแกรม ๑ ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล 
  โปรแกรม ๒ พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  โปรแกรม ๓ ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
   โปรแกรม ๔ การน ามหาวิทยาลัยสู่การยอมรับในระดับสากล 
  โปรแกรม ๕ ยกระดับคณุภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
    แพลตฟอร์ม ๒ การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึง 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
  โปรแกรม ๖ พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  โปรแกรม ๗ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันนออก 
  โปรแกรม ๘ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันนออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
    แพลตฟอร์ม ๓ การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  โปรแกรม ๙ มุ่งสู่องค์กรทีม่ีการบริหารจดัการเป็นเลิศ 
  โปรแกรม ๑๐ พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย 
  โปรแกรม ๑๑ การบรหิารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  โปรแกรม ๑๒ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านสถานท่ีและโครงสรา้งพื้นฐาน  
  โปรแกรม ๑๓ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
  โปรแกรม ๑๔ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านของเสีย 
  โปรแกรม ๑๕ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านด้านน้ า  
         โปรแกรม ๑๖ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวดา้นการขนส่ง 
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๑๐.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 กีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sport) คือ กีฬาประเภทบุคคลหรือ 
ทีมชนิดหนึ่ง ซึ่งกีฬา E-sport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่เกี่ยวกับการแข่งขันวิดีโอเกมส์ โดยมีการแข่งตามประเภท 
ของวิดิโอเกมส์ เช่น เกมส์วางแผนการรบ, เกมส์ต่อสู้, เกมส์ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง, โมบา, เกมส์อินดี้ ฯลฯ 
การแข่งขันนั้น แบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขันและลีกต่างๆ 
เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาทั่วไป จากการส ารวจในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ มีผู้ชมกีฬาอีสปอร์ต จ านวนรวมทั้งสิ้น 
ประมาณ ๓๘๕ ล้านคนทั่วโลก นับว่าเป็นกีฬาที่ก าลังได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน 
 ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ กีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นชนิดกีฬาหนึ่งในการแข่งขัน 
กีฬาเอเชียนเกมส์ ค.ศ. ๒๐๑๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะกีฬาสาธิต และได้รับการบรรจุให้เป็นการแข่งขันกีฬา 
ชิงเหรียญอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ค.ศ. ๒๐๒๒ 
 ส าหรับกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุม
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็น 
สมาคมกีฬาในประเทศไทยได้ และได้รับการลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้ประเทศไทยสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต  
(E-Sport) ในนามทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการได้ 
 ซ่ึงจากการที่เกมส์มือถือ RoV: Realm of Valor (ชื่อในประเทศไทย) หรือ AoV: Arena of Valor  
(ชื่อในระดับสากล) ไดถู้กบรรจุเข้าเป็นชนิดกีฬาหนึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ๒๐๑๘ ทีป่ระเทศอินโดนีเซีย  
จึงท าให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชนที่มีความฝันจะเติบโตขึ้นเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport)  
เพราะเกมส์นี้ ถือเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เด็กและเยาวชนหลายคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าการฝึกฝนได้ด้วยตนเอง
และต่อยอดเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) ระดับอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้  
 ส าหรับกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) เกมส์ RoV นั้น เป็นแอพลิเคชั่นเกมส์บนมือถือที่มีผู้เล่นมากมาย 
ทั่วโลก ในแต่ละประเทศก็จะมีเซิฟเวอร์ของตัวเองไว้จัดกิจกรรมและจัดการแข่งขันเฉพาะในประเทศ และ 
ใช้ภาษาของประเทศตัวเอง ซึ่งในประเทศไทยก็จะมีเซิฟเวอร์ที่มีผู้เล่นคนไทยทั่วประเทศ ตัวเกมส์จะแบ่งผู้เล่น 
เป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสีแดงและฝ่ายสีน้ าเงิน แต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่นฝั่งละ 5 คน เริ่มเกมส์โดยให้แต่ละฝ่าย 
เลือกตัวละครหรือฮีโร่ที่ตนเองต้องการใช้เล่นในเกมส์นั้น ซ่ึงแต่ละฮีโร่ก็จะมีทักษะความสามารถ (Skill)  
ทีแ่ตกต่างกันออกไป เช่น สายเวทย์ สายป้องกัน สายปืนธนู (แครี่) เป็นต้น หลังจากเลือกฮีโร่เสร็จ ก็จะเข้าสู่ 
เกมส์การแข่งขัน ท าการต่อสู้กันเพ่ือสังหารฝ่ายตรงข้าม และท าลายป้อมของฝ่ายตรงข้ามจนหมด ถ้าฝ่ายใด 
สามารถท าลายป้อมใหญ่ของฐานฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ เสน่ห์ของเกมส์กีฬา RoV นี้ก็คือ มีฮีโร่ให้เลือก 
ใช้เป็นจ านวนมาก และชุดที่ฮีโร่ใส่ (Skin) ก็มีให้เลือกมากมายแล้วแต่ความชอบของผู้เล่นแต่ละคน นอกจากนี้  
สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการแข่งขันเกมส์นี้ คือ ความสามัคคี การท างานเป็นทีม การวางแผน การใช้กลยุทธ์และ 
ทักษะต่างๆ โดยใช้ความสามารถที่แตกต่างกันของฮีโร่แต่ละตัว เพื่อให้ฝ่ายของตนเองได้เปรียบในการเดินเกมส์  
และสามารถท าลายป้อมของฝ่ายตรงข้ามจนหมดได้ 
 ด้วยความนิยมที่ก าลังเป็นที่แพร่หลายของทั่วโลกในปัจจุบันส าหรับกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) และ 
เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่เข้ากับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ร่วมกับ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ 
และปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มีภาวะผู้น าที่พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  
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รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานิสิตทักษะทางด้านกีฬาและทักษะทางด้านวิชาชีพ ก าหนดให้มีการจัดโครงการ 
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงทักษะความสามารถทางด้านกีฬา E-Sport และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ รวมทั้ง 
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง ในการน าความรู้ของแต่ละสาขาวิชามาประยุกต์ 
ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) 

๑๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้าน
กีฬา E-Sport และส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่องความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 ๒)  เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ  
โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลาง  
 ๓)  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง ในการน าความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) 

๑๒.  ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑๓.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 จัดการแข่งขันในระบบ Online ทาง Application Mobile Games “RoV” ในโหมด Caldavar 
Valley: Tournament Mode ซ่ึงเป็นเกมส์ประเภท MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)  
 ด าเนินการถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: RoV-BUU Sport Science Games 2021 
โดยวิธีการ Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS Studio 

๑๔.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 -  ผู้เข้าร่วมแข่งขัน                  
 ๑)  นักกีฬา/นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ ๑ - ๔ ทุกสาขาวิชาทุกชั้นปี จ านวน ๖๙ คน 
(ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในนามของกลุ่มนิสิตตามสาขาวิชาและชั้นปีตนเอง)  
 ๒)  ผู้จัดการทีม/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนิสิต  จ านวน ๑๒ คน 
 -  ผู้จัดการแข่งขัน 
 ๑)  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้ง ๓ สาขาวิชา  จ านวน ๒๓ คน 
 ๒)  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้ง ๓ สาขาวิชา  จ านวน ๗ คน 
                                        รวมทั้งหมด  จ านวน ๑๑๑ คน 
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๑๕.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

แผนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

มกราคม กุมภาพันธ์ 
๑๗-๒๓ ๒๔-๓๑ ๑-๖ ๗-๑๓ ๑๔-๒๐ ๒๑-๒๗ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) วางแผนและก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยน าข้อเสนอแนะจากครั้งที่ผ่านมา
ใช้เป็นแนวทางในครั้งนี้ 

      

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ และด าเนินงานตามแผนงาน (Do) 
๒) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ       
๓) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ       
๔) ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
การจัดการแข่งขัน และมอบหมายหน้าที่ 

      

๕) เตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ       
๖) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร       
๗) ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- การเผยแพร่องคค์วามรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา กับกีฬา E-Sport  
โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 
- การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport “RoV”  
โดย สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
- ด าเนินการสตรีมและถ่ายทอดสด  
โดย สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

      

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Check) 
๘) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์และ 
การรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัด 
ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ 

      

๙) ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานโครงการฯ 

      

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๑๐) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
เสนอต่อคณบดี เพ่ือสรุปผลการโครงการฯ และ
น าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น 
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป 
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๑๖.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport 
Science Games 2021” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แสดงออกถึง
ทักษะความสามารถทางด้านกีฬา E-Sport และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อเสริมสร้าง 
ความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลาง  
และเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง ในการน าความรู้ของแต่ละสาขาวิชามาประยุกต์ 
ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑)  กิจกรรมการพัฒนานิสิตด้านกีฬา (ส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) 
 โดยก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport ซึ่งถูกบรรจุเข้าเป็นชนิดกีฬาหนึ่งของการแข่งขัน
กีฬา Asian Games ครั้งที่ผ่านมา ในชื่อเกมส์ RoV (ชื่อในไทย) หรือ AoV (ชื่อในระดับสากล) เพ่ือเปิดโอกาสให้
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้านกีฬา E-Sport และความมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ โดยใช้กิจกรรม
กีฬาเป็นสื่อกลาง ซึ่งก าหนดจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ (สามารถท าการแข่งขันท่ีบ้านได้) หรือการแข่งขัน
กีฬาในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
โดยให้นิสิตแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในนามกลุ่มสาขาและชั้นปีของตนเอง รับสมัคร จ านวน ๑๒ ทีม 
(ทีมละ ๗ คน นักกีฬา ๕ คน ส ารอง ๒ คน และผู้จัดการทีม ๑ คน)  
 ๒)  กิจกรรมการพัฒนานิสิตด้านทักษะทางวิชาชีพ (ส าหรับผู้จัดการแข่งขัน) 

 โดยการน าศาสตร์และองค์ความรู้ทางวิชาชีพของทั้ง ๓ สาขาวิชา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา E-Sport ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้นิสิตผู้จัดการแข่งขันได้เกิดกระบวนการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา โดยการให้ความรู้ตามหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา E-Sport เช่น จิตวิทยาทางการกีฬา โภชนาการทางการกีฬา ฯลฯ  
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเป็นบทความ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจภายนอกได้รับทราบ
เห็นถึงความส าคัญของศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport 

-  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา โดยมีหน้าที่ในการจัดการถ่ายทอดสดการแข่งขัน 
ทั้งระบบ การพากษ์ การตัดต่อ การสตรีมการแข่งขัน การถ่ายทอดสด การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน  
และการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ทางสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นการน าทักษะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ 
ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

-  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา โดยน าความรู้ในเรื่องของการจัดการแข่งขัน 
มาใช้ในการจัดกีฬา E-Sport ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) เป็นการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่
ของการจัดการแข่งขันกีฬาที่ก าลังเป็นที่นิยมในระบบสากล และเข้ากับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
โดยมีการรวบรวมข้อมูลการจัดการแข่งขันและจัดท าเป็น TECHNICAL HANDBOOK คู่มือการจัดการแข่งขัน 
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดส าหรับการเรียนการสอนและ
น าไปเผยแพร่ในการจัดการแข่งขันกีฬาในรูปแบบใหม่ให้มีมาตรฐานต่อไป 
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๑๗.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 จากแหล่งงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
กองทุนกิจกรรมนิสิต โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้ 
  ๑)  เงินรางวัลส าหรับทีมผู้ชนะการแข่งขัน    เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
       -  ชนะเลิศ จ านวน ๑,๘๐๐ บาท 
       -  รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
       -  รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
       -  รองชนะเลิศ อันดับ ๓ จ านวน ๗๐๐ บาท 
  ๒)  ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
       จ านวน ๔ วันๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท (วันประชุม/จัดการแข่งขัน) 
        รวมทั้งหมด            (เจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๑๘.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

                ๑)  นสิิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้านกีฬา E-Sport  
และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
 ๒)  สมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม  
 ๓)  นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง ในการน าความรู้ของแต่ละสาขาวิชามาประยุกต์ 
ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเกิดองค์ความรู้ใหม่ซึ่งสามารถ 
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะได้ต่อไป 

๑๙.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

  - 

๒๐.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

 ๑)  จ านวนทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันครบตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งหมด ๑๒ ทีม  
(เอกสารแนบในภาคผนวก - Entry From by number และ Entry From by name) 
 ๒)  มีการจัดท าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport จ านวน ๑ ฉบับ  
(เอกสารแนบในภาคผนวก - Technical Handbook คู่มือการจัดการแข่งขัน) 
 ๓)  การใช้แบบประเมินออนไลน์ ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการฯ จากระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวมจะต้องมากกว่า ๓.๕๑ (ซึ่งได้รับผลการประเมิน 
เท่ากับ ๔.๒ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน (ออนไลน์) 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport”  

การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------ 
 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๓๙ คน 
 ๑.๑  ชั้นปี -  ปีที่ ๑    ๕.๑%  (๒ คน)    
     -  ปีที่ ๒    ๒๘.๒%  (๑๑ คน)   
  -  ปีที่ ๓    ๖๔.๑%  (๒๕ คน) 
  -  ปีที่ ๔    ๒.๖%  (๑ คน)  

๑.๒  สาขาวิชา -  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ๕๖.๔%  (๒๒ คน) 
     และการกีฬา 

     -  สื่อสารมวลชนทางกีฬา  ๒๐.๕%  (๘ คน)   
  -  การจัดการและการสอนกีฬา ๒๓.๑%  (๙ คน) 
ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   

๒.๑  ระดับความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นตัวเลข ดังนี้ 
   ๕   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด   

4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 
   3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง   

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 

ที ่ รายละเอียดการจัดกจิกรรม 
ระดับคะแนน 

คุณภาพ  
๑ [ความเหมาะสมและทั่วถึงกลุ่มเปา้หมายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม] 4.1 
๒ [ความสะดวกและเหมาะสมของช่องทางการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน] 4.3 
๓ [ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดการแข่งขัน] 3.๘ 

๔ [ความเหมาะสมของระบบการจัดการแข่งขัน] 3.๙ 
๕ [ความชัดเจนคณุภาพเสียงของระบบการถ่ายทอดสด] 4.๒ 
๖ [ความชัดเจนและคณุภาพของภาพในการถ่ายทอดสด] 4.๒ 
๗ [ความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการในการจดักิจกรรม] 4.๒ 
๘ [กิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถดา้นกีฬา E-Sport] 4.๓ 
๙ [กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่องความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย] 
4.๓ 

๑๐ [กิจกรรมนี้ เสริมสร้างความรัก ความสามคัคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ] 

4.2 

๑๑ [การเผยแพร่บทความเกี่ยวกับกีฬาE-Sport มีประโยน์และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง] 4.3 
๑๒ [ประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม] 4.3 

ระดับคะแนนคุณภาพค่าเฉลี่ยรวม 4.๒ 
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 ๒.๒  สรุปผลการด าเนินงาน จากการแปลผลข้อมูลของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ๔.๕๑ - ๕    หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ดี 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐    หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑ - ๑.๕      หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ น้อยมาก 

๑)  ความเหมาะสมและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๒)  ความสะดวกและเหมาะสมของช่องทางการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๓)  ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดการแข่งขัน  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 

๔)  ความเหมาะสมของระบบการจัดการแข่งขัน  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๕)  ความชัดเจนคุณภาพเสียงของระบบการถ่ายทอดสด 
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๖)  ความชัดเจนและคุณภาพของภาพในการถ่ายทอดสด  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๗)  ความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๘)  กิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านกีฬา E-Sport 
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๙)  กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่องความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๑๐)  กิจกรรมนี้ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๑๑)  การเผยแพร่บทความเกี่ยวกับกีฬาE-Sport มีประโยน์และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๑๒)  ประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
            สรุปผลการด าเนนิงาน  (ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม = ๔.๒)  อยู่ในระดับ ด ี

ตอนที ่ 3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ  
 -  รูปแบบการจัดการแข่งขัน จ านวนเกมการแข่งขันในรอบที่มีความส าคัญท าให้นักกีฬา 
ใช้ประสิทธิภาพในการแข่งขันได้น้อยเกินไปมาก 
 -  อยากให้จัดเป็นทัวนาเมนท์ใหญ่ อยากให้รอบชิงเป็น 3 ใน 5 เกม 
 -  อยากให้มีแข่งอีก นักพากย์ดีมาก 
 -  เวลาในการจัดน้อยไปครับ ละก็มาตรฐานในการจัดเเข่งระบบ ทั้ง Global ban pick  
ที่มีตัวซ้ าในเกมชิงที ่3 เเละการจัดเกมที่มันน้อยเกินไปมากๆ ที่เล่นเเค่ 2 ใน 3 เกม ทั้งที่รอบรองชนะเลิศ 
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ควรเล่น 5 เกม เเละในรอบชิงเป็น best of 7 เเต่ในทุกรอบเล่นเเค่ 2 ใน 3 หมด ท าให้มาตฐานในการเเข่ง
ครั้งนี้ต่ าลงมาก เพราะเเค่ในขนาด rov โปรลีกในรอบเก็บคะเเนนก็ยังใช้ Global ban pick เเละ best of 5 
เลยนะครับเเละอีกอย่าง Global Ban Pick จะมีเสน่ห์เเละส่งผลดีที่สุดเมื่อได้เล่น 3-5 เกม เป็นอย่างน้อย 
คณะเราขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการจัดการเเข่งขันก็ควรท ามาตฐานให้ดี อาจจะไม่ต้องดีมากเท่ากับ
การเเข่งขันจริง เเต่ควรยกระดับการแข่งขันข้ึนมาให้มากกว่านี้ อาจจะตัดในช่วงเวลาพักเหลือ 5 นาที เเล้ว 
เพ่ิมเกมเข้าไปมากข้ึน เพ่ือให้เป็นผลดีของผู้ชมเองที่จะได้ดูเกมที่มีความสนุก การได้ให้นักกีฬาเล่นได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ได้โชว์ ได้ปล่อยของ เเต่มาถูกจ ากัดจ านวนเกมที่มันน้อยมากๆ ขนาดชิงชนะเลิศยังเเข่ง 
เเค ่3 เกม มันเลยหมดสนุกเลยครับ เสียดายครับ  
 -  อยากให้จัดท าตารางสรุปการแข่งขันแต่ละวัน 
 -  คนแรงค์ต่ าๆ ไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีมือบ้างเลย 
 -  อยากให้มีทุกเดือนเลยครับ สนุกมาก นักพากย์พากย์ดีมากๆ นึกว่าโปรลีก  

๒๑.  ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการครัง้นี้ 

 -  การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และไม่ส าเร็จตัวตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 
 -  ไมมี่การจัดท าประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันในแต่ละวัน เพ่ือเผยแพร่และรายงานผลให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนใจรับทราบใน Page Facebook ของการแข่งขัน มีการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม Line 
นักกีฬาเท่านั้น 
 -  ระบบการจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันอยากให้ใช้ระบบชนะ 3 ใน 5 เกมส์ 
มากกว่าการใช้ระบบ ชนะ ๒ ใน ๓ เกมส์ เพ่ือให้สามารถท าการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒๒.  แนวทางในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไป 

 -  ควบคุมการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยประสานกับ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา
กับกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) เช่น จิตวิทยาทางการกีฬา โภชนาทางการกีฬา เป็นต้น 
 -  เพ่ิมการจัดท าประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันในแต่ละวัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากการแข่งขัน รวมทั้งนักกีฬาที่ได้ MVP ผู้เล่นทรงคณุค่าในแต่ละเกมส์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ 
รายงานผลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนใจรับทราบใน Page Facebook ของการแข่งขัน 
 -  ในรอบชิงชนะเลิศ ควรเปลี่ยนไปใช้รปูแบบการแข่งขันในระบบชนะ 3 ใน 5 เกมส์ มากกว่า 
การใช้ระบบ ชนะ ๒ ใน ๓ เกมส์ เพ่ือให้สามารถท าการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการ 
ขยายระยะเวลาวันที่จัดการแข่งขันให้มากขึ้น เพ่ือให้มีจ านวนคู่ในแต่ละวัน ไม่มากจนเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

ก าหนดการ 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” 

การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport รายการ “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------------------- 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครทางระบบออนไลน์      วันที่ ๒๕ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport             
วันที่ ๑ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  พิธีเปิดการแข่งขัน ประชุมผู้จัดการทีม และการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน   
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D 
ทีม 1 ทีม 4 ทีม 7 ทีม 10 
ทีม 2 ทีม 5 ทีม 8 ทีม 11 
ทีม 3 ทีม 6 ทีม 9 ทีม 12 

 

  การจัดการแข่งขันตามก าหนดการ  วันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รอบแข่งขัน คู ่ กลุ่ม ทีมแข่งขนั (วันที่) กมุภาพันธ์ 2564 เวลา รูปแบบ 

แข่งขัน 9 11 14 15 16 17 18 
พิธีเปิดการแข่งขัน ประชุมผูจ้ัดการ และทีมจับสลากแบ่งสาย        14:00 น. - 
ทดสอบระบบการจัดการแข่งขนั        14:00 น. - 

แบ่งกลุ่ม 1 A ทีม 1 พบ ทีม 2        17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 2 B ทีม 4 พบ ทีม 5        17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 3 C ทีม 7 พบ ทีม 8        18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 4 D ทีม 10 พบ ทีม 11        19:15 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 5 A ทีม 3 พบ ทีม 1        17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 6 B ทีม 6 พบ ทีม 4        17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 7 C ทีม 9 พบ ทีม 7        18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 8 D ทีม 12 พบ ทีม 10        19:15 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 9 A ทีม 2 พบ ทีม 3        17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 10 B ทีม 5 พบ ทีม 6        17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 11 C ทีม 8 พบ ทีม 9        18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 12 D ทีม 11 พบ ทีม 12        19:15 น. Bo3 

รอบ 8 ทีม 13 - ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม A) พบ ทีม (ท่ี 2 กลุ่ม C)        17:00 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 14 - ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม B) พบ ทีม (ที่ 2 กลุ่ม D)        17:45 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 15 - ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม C) พบ ทีม (ท่ี 2 กลุ่ม A)        18:30 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 16 - ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม D) พบ ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม B)        19:15 น. Bo3 
รองชนะเลิศ 17 - ทีม (ผู้ชนะ คู่ 13) พบ ทีม (ผู้ชนะ คู่ 14)        12:00 น. Bo3 

รองชนะเลิศ 18 - ทีม (ผู้ชนะ คู่ 15) พบ ทีม (ผู้ชนะ คู่ 16)        13:00 น. Bo3 

ชิงอันดับ 3 19 - ทีม (ผู้แพ้ คู่ 17) พบ ทีม (ผู้แพ้ คู่ 18)        14:00 น. Bo5 

ชิงชนะเลิศ 20 - ทีม (ผู้ชนะ คู่ 17) พบ ทีม (ผู้ชนะ คู่ 18)        15:15 น. Bo5 

 



- ๑๒ - 
 

ภาพกิจกรรม พิธีเปิด ประชุมผู้จัดการทีม และการจับสลากแบ่งกลุ่ม 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” 

การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport รายการ “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการแข่งขันในระบบ Online ทาง Application Mobile Games “RoV”  
ในโหมด Caldavar Valley: Tournament Mode  

และด าเนินการถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: RoV-BUU Sport Science Games 2021 
โดยวิธีการ Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS Studio 

 



- ๑๓ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” 

การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport รายการ “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการแข่งขันในระบบ Online ทาง Application Mobile Games “RoV”  
ในโหมด Caldavar Valley: Tournament Mode  

และด าเนินการถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: RoV-BUU Sport Science Games 2021 
โดยวิธีการ Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS Studio 

 



- ๑๔ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” 

การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport รายการ “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการแข่งขันในระบบ Online ทาง Application Mobile Games “RoV”  
ในโหมด Caldavar Valley: Tournament Mode  

และด าเนินการถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: RoV-BUU Sport Science Games 2021 
โดยวิธีการ Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS Studio 

 



- ๑๕ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” 

การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport รายการ “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการแข่งขันในระบบ Online ทาง Application Mobile Games “RoV”  
ในโหมด Caldavar Valley: Tournament Mode  

และด าเนินการถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: RoV-BUU Sport Science Games 2021 
โดยวิธีการ Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS Studio 

 



- ๑๖ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

 
 

สรุปผลการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” 

-------------------------------------------- 
 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D 
ปืนใหญ่ใส่นักบุญ ROV แบบเร่งด่วน ป๊อกกาแลต KAMUI (คามุย) 

แอบแซ่บ Sec.2 YNWA. Lock 8 family SMC เติมชนะ 
หกหมัดตะวันแดง ชีวิตผมอยู่บนสตรีท_ ดาวเด่นซอยลลีา Sec 3 รหัส 61 

สุดตั้งแต่ก่อตั้งสื่อสารมา 
 

รอบแข่งขัน คู ่ กลุ่ม ทีมแข่งขนั ผลการแข่งขัน เวลา รูปแบบ 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
-  พิธีเปิดการแข่งขัน ประชุมผู้จดัการ และทีมจับสลากแบ่งสาย - 14:00 น. - 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
-  ทดสอบระบบการจัดการแข่งขัน - 14:00 น. - 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 

แบ่งกลุ่ม 1 A ปืนใหญ่ใส่นักบุญ พบ แอบแซ่บ ชนะ 2-0 (19-2, 26-8) 17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 2 B ROV แบบเร่งด่วน พบ Sec.2 YNWA. แพ้ 0-2 (4-16, 6-24) 17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 3 C ป๊อกกาแลต พบ Lock 8 family แพ้ 0-2 (11-19, 15-15) 18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 4 D KAMUI (คามุย) พบ SMC เติมชนะ แพ้ 1-2 (19-11, 4-14, 0-6) 19:15 น. Bo3 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
แบ่งกลุ่ม 5 A หกหมัดตะวันแดง พบ ปืนใหญ่ใส่นักบุญ แพ้ 1-2 (14-9, 21-21, 2-10) 17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 6 B ชีวิตผมอยู่บนสตรีท_ พบ ROV แบบเร่งด่วน ชนะ 2-0 (20-9, 16-5) 17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 7 C ดาวเด่นซอยลลีา พบ ป๊อกกาแลต แพ้ 0-2 (2-15, 5-11) 18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 8 D Sec 3 รหัส 61 พบ KAMUI (คามุย) ชนะ 2-0 (21-12, 17-10) 19:15 น. Bo3 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
แบ่งกลุ่ม 9 A แอบแซ่บ พบ หกหมัดตะวันแดง แพ้ 0-2 (0-16, 2-13) 17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 10 B Sec.2 YNWA. พบ ชีวิตผมอยู่บนสตรีท_ แพ้ 1-2 (20-10, 10-22, 9-17) 17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 11 C Lock 8 family พบ ดาวเด่นซอยลีลา แพ้ 0-2 (6-13, 7-8) 18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 12 D SMC เติมชนะ พบ Sec 3 รหัส 61 แพ้ 0-2 (13-19, 15-17) 19:15 น. Bo3 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
รอบ 8 ทีม 13 - ปืนใหญ่ใส่นักบุญ พบ Lock 8 family แพ้ 1-2 (10-16, 20-9, 3-10) 17:00 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 14 - ชีวิตผมอยู่บนสตรีท_ พบ SMC เติมชนะ ชนะ 2-1 (11-17, 12-1, 19-6) 17:45 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 15 - ป๊อกกาแลต พบ หกหมัดตะวันแดง ชนะ 2-1 (8-19, 18-11, 13-2) 18:30 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 16 - Sec 3 รหัส 61 พบ Sec.2 YNWA. แพ้ 0-2 (8-15, 1-13) 19:15 น. Bo3 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
รองชนะเลิศ 17 - ป๊อกกาแลต พบ Sec.2 YNWA. แพ้ 0-2 (5-14, 8-22) 15:00 น. Bo3 

รองชนะเลิศ 18 - Lock 8 family พบ ชีวิตผมอยู่บนสตรีท_ ชนะ 2-1 (7-2, 15-8) 16:30 น. Bo3 

ชิงอันดับ 3 19 - ป๊อกกาแลต พบ ชีวิตผมอยู่บนสตรีท_ แพ้ 1-2 (10-17, 25-28, 17-18) 18:30 น. Bo5 

ชิงชนะเลิศ 20 - Sec.2 YNWA. พบ Lock 8 family แพ้ 1-2 (7-19, 13-13, 1-10) 20:00 น. Bo5 

 



- ๑๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
การแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” 

 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 1  วันที่สมัคร  25 มกราคม 2564 

ชื่อทีม.   ชีวิตผมอยู่บนสตรีท_   สาขาวิชา  การจัดการและการสอนกีฬา 

ชั้นปีที ่ 1 กลุ่มที่ 6    คติ/คำขวัญ    ได้คืบจะเอาศอก 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0939934682  ID-Line หัวหน้าทีม as_ball. 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  ดร. โจ รังสฤษฏ์ จำเริญ 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง 2  

รวม 7  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย อนุวัตน์ สระเก้า บอล สมศรีหมีเค็ม 
2.นาย พลกฤต ธรรมสวัสด์ิ   แทน •อาต๋ีซัง•   
3.นาย ธันวา วีระศิลปเลิศ  เอิร์ธ อะไรอะไรก็เอิร์ธ 
4.นาย นนทิวัฒน์ เจริญรักษ์  โม •MoSes• 
5.นาย ริชาร์ด ยุทธนา ออร์ท  ริชาร์ด Nong Nic 
6.นาย คุณาพจน์ เพ็งรุ่ง  แดน KpÐΨ 
7.นายวศธร ศรีเหรา เจ๋ง น้องเจ๋งเล๋งจุ๋ง 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 2  วันที่สมัคร  26 มกราคม 2564 

ชื่อทีม.   ปืนใหญ่ใส่นักบุญ   สาขาวิชา  การจัดการและการสอนกีฬา 

ชั้นปีที ่ 2 กลุ่มที่ 5,6    คติ/คำขวัญ    เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบ 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0659640620  ID-Line หัวหน้าทีม 43374 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  อาจารย์นาคิณ คำศรี 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง -  

รวม 5  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย นฤปนาท จุฑาเพชรรัตน์  อวตารโจมตี 
2.นาย พลภัทร ไทยภักดี  appendicitis• 
3.นาย ภาณุพงศ์ เฟื่องเจริญ  FB.herepalm 
4.นาย นราวิชญ์ ไกรสาตรา  LovingGod009 
5.นาย พชร รอดพิรุณ  defylus 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 3  วันที่สมัคร  27 มกราคม 2564 

ชื่อทีม.   Sec 3 รหัส 61 สุดต้ังแต่ก่อต้ังส่ือสารมา สาขาวิชา ส่ือสารมวลชนทางกีฬา 

ชั้นปีที ่ 3 กลุ่มที่ 3    คติ/คำขวัญ   ทีเด็ดมัทเธอุส สุดจัดพีรพัฒน์บอก 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0954871777  ID-Line หัวหน้าทีม awesome41 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  ดร.สมพร ส่งตระกูล 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง -  

รวม 5  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย สิรภพ อู่อรุณ   H2M 
2.นาย อริโย ใสกระจ่าง   BAC.สต_พาเพลิน 
3.นาย ปรเมศวร์ สมประเสริฐ   โอมชอบกินเอแคลร์ 
4.นาย นิติธร ต่ีคะกุล   SMC • Skjnz 
5.นาย วรณัฐ จูชากะสิก   เต๋ียวไก่น้ำตกนงนุด 
 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 4  วันที่สมัคร  28 มกราคม 2564 

ชื่อทีม.   Lock8 family    สาขาวิชา การจัดการและการสอนกีฬา  
ชั้นปีที ่ 3 กลุ่มที่ 6    คติ/คำขวัญ   ชาท่ีดีคือชามิกซ์ 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0614943363  ID-Line หัวหน้าทีม sek_rungradit 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง 1  

รวม 6  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย รุ่งรดิศ พุ่มแจ้  CáoCāø 
2.นาย อานนท์ วงศ์ศรี   PigkaJame 
3.นาย กิตติพงศ์ รัชวัตร   24ᴍᴀʀᴄʜ 
4.นาย สุรเกียรติ ปลิวมา   ผู้กองเต้ิล 
5.นาย ฉัตรเฉลิม สงวนทรัพย์   ᴺᴱᴼˣ۰Ma ̈cchi ̂atø 
6.นาย รัชพล ใจดี  ถั่วมั้ยจ๊ะนายจ๋า 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 5  วันที่สมัคร  29 มกราคม 2564 

ชื่อทีม.   SMC เติมชนะ    สาขาวิชา  ส่ือสารมวลชนทางกีฬา  
ชั้นปีที ่ 2 กลุ่มที่ 3 , 4    คติ/คำขวัญ   ข้างนอกฮาๆข้างในฮือๆ 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0957591950  ID-Line หัวหน้าทีม klissana1302 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง 2  

รวม 7  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย กฤษณะ โตวา  klissan08 
2.นาย ปฏิพัทธ์ ธรรมพิทักษ์  ᴊɪɴɢᴊᴜɴɢシ 
3.นาย ศุภชีพ ยะสุกิม  แมวเป็นผักツ 
4.นาย ณัฐธัญ นาคสิงห์   เหลืองโฟยำไม่ถั่ว 
5.นาย กู้เกียรติ อาจสมพงษ์   โซโลมองกาลู 
6.นาย กฤตติกร ดลเสมอ  R.I.P.Eye 
7.นาย ทณวรรณ วิศภักด์ิ  JaiYenBall._. 
 

 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 6  วันที่สมัคร  29 มกราคม 2564 

ชื่อทีม.   แอบแซ่บ   สาขาวิชา การจัดการและการสอนกีฬา  

ชั้นปีที ่ 4 กลุ่มที่ 5   คติ/คำขวัญ ไม่หล่อหรอกพี่...พวกผมนี้มัน(แอบ)แซ่บ 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0955545744 ID-Line หัวหน้าทีม not_mario 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง 1  

รวม 6  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย นพนัย รักษาถ้อย น็อต Not'zDuzchy 
2.นาย กิตพิชชา สวนส้มจีน  กิต KPC 1902 
3.นาย ธนัทธิ์ชัย ศิริพรชัย  ฟิว Fayedw 
4.นาย ฉัตรดนัย ใจอารีย์   โฟล์ค _เอาป้อมบ้าง_ 
5.นาย ภาณุพงศ์ ศักด์ิวัฒนกุลชัย ฟร้อง 4FPS 
6.นาย ณรงค์ศักด์ิ อินต๊ะ  บัส [V]irus°L¡nux° 
 
 

 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 7  วันที่สมัคร  3 กุมภาพันธ์ 2564 

ชื่อทีม  หกหมัดตะวันแดง  สาขาวชิา    วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  

ชั้นปีที ่ 2 กลุ่มที่ 1      คติ/คำขวัญ     โอเครนัมเบอร์วัน 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าทีม 0826549593   ID-Line หัวหน้าทีม rvgc 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง -  

รวม 5  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย ทวีวัฒน์ อมรวรพักตร์   {-dękùbøiį-} 
2.นาย ศตวรรษ พรนิคม  ĐØMÎЙÎČ 
3.นาย ธนากร ทองแถม   Ouch!Chalee 
4.นาย ธนากร ถาวรศิริ   FIRST•MARY• 
5.นาย ณดณ ณ บางช้าง  Erzy 
 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 8  วันที่สมัคร  3 กุมภาพันธ์ 2564 

ชื่อทีม.   Sec.2 YNWA.  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

ชั้นปีที ่ 3 กลุ่มที่ 2  คติ/คำขวัญ  ถ้าคุณเชียร์ลิเวอร์พูล คุณจะรู้ว่าไม่ได้เดินอยู่คนเดียว 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที     0953281432  ID-Line หัวหน้าทีม spcssb 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  อาจารย์จิรภา น้าคณาคุปต์ 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง -  

รวม 5  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย ศุภชัย ศรีสมบัติ   ×βїяð× 
2.นาย คณาวัชร์ จิรสินไพศาล   ᴏɴᴇʟᴀsᴛᴛɪᴍᴇ~ᴍ 
3.นาย สิรวิชญ์ ประทุมมา   ตันกิมเจ็ก 
4.นาย ภูมินทร์ ศรีคงรักษ์   AnFIELD 
5.นาย กิตติพศ ศรีพูล   _แฮร์รี่แม็กงายด์_ 
 
 

 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 9  วันที่สมัคร  4 กุมภาพันธ์ 2564 

ชื่อทีม.  ROVแบบเร่งด่วน   สาขาวิชา การจัดการและการสอนกีฬา  

ชั้นปีที ่ 1 กลุ่มที่ 5    คติ/คำขวัญ   เน้นคอนเท้นไม่เอาชนะ 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 065-746-4194  ID-Line หัวหน้าทีม art.cr7 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ 

 2.  ผู้ฝึกสอน    
รวม 1 

 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง -  

รวม 5  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นาย หิมาลัย ศัพท์พันธุ์   SnepXjune 
2.นาย กัมพล เบ้าทอง   TonPo 
3.นาย ธีรภัทร์ โชคไชยไพลศาล   BillyTRP 
4.นาย ศราวุธ มะลิวัลย์   ཀོI ͜ ͡สืʘཀོส้ินลายཀོ 
5.นาย สิทธิภัทร เสนาะสวย   Kurokenshi 
 
 

 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 10  วันที่สมัคร  5 กุมภาพันธ์ 2564 

ชื่อทีม.   KAMUI ( คามุย )   สาขาวิชา ส่ือสารมวลชนทางกีฬา  

ชั้นปีที ่ 4 กลุ่มที่ 3    คติ/คำขวัญ   You can do it 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0983697379  ID-Line หัวหน้าทีม wanchaits 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  ผศ.ดร.สราลี สนธิ์จันทร์ 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง -  

รวม 5  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นายวันชัย ศุภสาร   ɴᴏᴠᴀ-x 
2.นายนัทธพงศ์ ทายพงศ์ศักด์ิ   firstfirstfirstfirstt 
3.นายจตุรวิชญ์ เช่ียวประสิทธิ์   Sicilian_MF 
4.นายสิทธิเดช ม่วงภา    Meliodas08 
5.นายอิทธิโชติ ขาวประเสริฐ   เพื่อนไม่เล่นด้วย); 
 
 

 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 11  วันที่สมัคร  5 กุมภาพันธ์ 2564 

ชื่อทีม.   ดาวเด่นซอยลีลา   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

ชั้นปีที ่ 2 กลุ่มที่ 2    คติ/คำขวัญ   เน้นฮาอย่างมีคุณภาพ 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0996535415  ID-Line หัวหน้าทีม noncourtois 
 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง 2  

รวม 7  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นายวีรวิชญ์ พงศ์วราพิศาล  EmperorXone 
2.นายภูวินัตถ์ แซ่อึ้ง  ``KoDoMo`` 
3.นายอิสรภาพ จันทะพรม  Besiktu 
4.นายวุฒิชัย เกษทองมา  นะฮ ึ
5.นายเทพฤทธิ์ ยามี  ᴛᴇᴘᴘxʀɪᴛᴢ. 
6.นายเอกลักษณ์ ปิติสา  Arita!!! 
7.นายอรรธพงษ์ ฆ้องกำจัด  22.12. 
 
 



 
 

ลำดับการสมัคร  ลำดับท่ี 12  วันที่สมัคร  5 กุมภาพันธ์ 2564 

ชื่อทีม.   ป๊อกกาแลต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

ชั้นปีที ่ 1 กลุ่มที่ 1 , 2   คติ/คำขวัญ เรื่องเรียนไม่ค่อยเก็ท เรื่อง....เกียรตินิยม 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าที 0971376369 ID-Line หัวหน้าทีม Tewter__2545 
 

(Entry Form by number) 
ใบส่งจำนวนตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน หมายเหตุ 

 1.  ผู้จัดการทีม  1  ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ 
 2.  ผู้ฝึกสอน    

รวม 1 
 

นักกีฬา จำนวน หมายเหตุ 
 1.  ประเภทรุ่นท่ัวไป (ไม่จำกัดเพศ)   
     1.1  ตัวจริง 5  
     1.2  ตัวสำรอง 1  

รวม 6  
 
 

(Entry Form by name) 
ใบส่งรายชื่อตามรายการแข่งขัน RoV-BUU Sport Science Games 2021 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา                                             
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชื่อบัญชีผู้เล่นที่ใชแ้ข่งขัน 

1.นายวุฒิศักด์ิ ไผ่แสวง   Tew Ter 
2.นายรัชพล พละลาภ   929149 
3.นายคมชาญ กล้วยไม้   KILLUA 
4.นางสาวชุติมา คุ้มทอง   ctmk 
5.นายธีรภัทร์ ดวงศรี   มีแฟนแล้วช่ือจีซู 
6.นายจิรานุวัฒน์ สุขสิงห์   Kanompangg 
 
 

 
 



 

TECHNICAL HANDBOOK 
คู่มือการจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport”  
ระหว่างวันที่ 14 - 18 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
จัดท าโดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

และ สโมสรนิสติคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

14-18 FEB 2021 
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การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021”  

 

  เนื้อหา (Content) 
 

             หน้า 
 

 1.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (Competition Organizing Committee)   3 
  แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ (Committee Organizational Structure)  3 
  รายชื่อคณะกรรมการ (Name of Committee)     3 

 2.  การแบ่งกลุ่มของการจัดการแข่งขัน (Group of Competition)    7 
 3.  ก าหนดการจัดการแข่งขัน (Program of Competition)    7 
 4.  ข้อมูลการจัดการแข่งขัน (Competition Information)     8 

  วันที่จัดการแข่งขัน (Dates)        8 
  สนามแข่งขัน (Venues, Competition Site)      8 
  ประเภทการแข่งขัน (Event)        8 

 5.  กฏและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน (Competition Rules & Regulations) 8 
  การเข้าร่วมการแข่งขัน (Participations)      8 
  คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (Eligibility of Players)     8 
  กฎและข้อบังคับทั่วไป (General Rules & Regulations)    8 
  ระบบการจัดการแข่งขัน (System of Competition)     9 
  การประชุมทางเทคนิค (Technical Meeting)      10 
  การหลุดออกจากเกมส์ (Disconnect) และการเริ่มแข่งขันใหม่ (Rematch)  10 
  การประท้วง (Protest)        10 
  รางวัล (Prizes)         10 
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การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021”  

1.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (Competition Organizing Committee) 

 -  แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ (Committee Organizational Structure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  รายช่ือคณะกรรมการ (Name of Committee) 

1)  คณะกรรมการอ านวยการแข่งขัน 
1.1)  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ที่ปรึกษา 
1.2)  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ประธานกรรมการ 
1.3)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
1.4)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
1.5)  ประธานสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
1.6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ กรรมการ 
1.7)  ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ   กรรมการ 
1.8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราลี สนธิ์จันทร ์  กรรมการ 
1.9)  นายอัฐพร โสวัตร์    กรรมการและเลขานุการ 
1.10)  นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อ านาจและหน้าที่      
  ก าหนดนโยบาย อ านวยการ และให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานการ
จัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนั 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ฝ่ายอ านวยการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและบัญช ี

ฝ่ายเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และระบบออนไลน ์

ฝ่ายเทคนิคกีฬาและจัดการแข่งขนั 

 - สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

 - สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 



- 4 - 
 

TECHNICAL HANDBOOK 
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2)  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 2.1)  ฝ่ายอ านวยการและเลขานุการ 

 (1)  นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานกรรมการ 
 (2)  นายแอนโทนี่ รัชชานนท์ จงจักรพันธ์ กรรมการ 
 (3)  นายเตชัส ธีระวุฒิพันธุ์   กรรมการ 
 (4)  นางสาวสุพิชชา อินทศร   กรรมการ 
 (5)  นายสิรวิชญ์ ประทุมมา   กรรมการ 
 (6)  นางสาวฐิตาภรณ์ สบู่ม่วง   กรรมการและเลขานุการ 

 อ านาจและหน้าที่     
  1.  วางแผนและก าหนดรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานจัดการแข่งขัน “RoV-BUU  
Sport Science Games 2021” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
  2.  จัดท าโครงการและเอกสารต่างๆ จัดท าและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจน 
จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ และอ่ืนๆ ส าหรับใช้ในการด าเนินงานจัดพิธีเปิด-ปิด  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ   
  4.  จัดท าแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์และแบบประเมินผลออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
ลงทะเบียนและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
  5.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science 
Games 2021” เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬารับทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของคณะฯ  

และน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 2.2)  ฝ่ายเผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 
  (1)  นางสาวอภิญญา สกุลแสง   ประธานกรรมการ 
  (2)  นายโมไนย บุญร่ม    กรรมการ 
  (3)  นายธนกฤต สิทธิดุลย์   กรรมการ 
  (4)  นายเฉลิมยศ อิสริโยดม   กรรมการและเลขานุการ 
 อ านาจและหน้าที่     
  1.  วางแผนและก าหนดรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport โดยขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ในแต่ละด้านของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
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  2.  ด าเนินการจัดท าบทความสั้นๆ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport” 
จ านวน ๔-๕ บทความ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจภายนอกได้รับทราบและเห็นถึงความส าคัญ 
ของศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport ใน Page Facebook ของการจัดการ
แข่งขัน โดยขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา เช่น “โภชนาการทางการกีฬากับกีฬา E-Sport” และ “จิตวิทยาทางการกีฬากับกีฬา E-Sport” เป็นต้น 
  3.  สรุปและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport  
ที่ได้เผยแพร่ในการจัดการแข่งขัน โดยจัดท าเป็นเล่มเอกสาร จ านวน 1 ฉบับ 
  4.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา  
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 2.3)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และระบบออนไลน์ (สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา) 
  (1)  นายสิริภพ อู่อรุณ    ประธานกรรมการ 
  (2)  นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล   กรรมการ 
  (3)  นายปรเมศวร์ สมประเสริฐ   กรรมการ 
  (4)  นายพีรพัฒน์ พรมอัตถ์   กรรมการ 
  (5)  นายธนวุฒิ ประเสริฐด ี   กรรมการ 
  (6)  นายนิติธร ตี่คะกุล    กรรมการ 
  (7)  นางสาวภัทรพร ชวดขุนทด   กรรมการและเลขานุการ 
 อ านาจและหน้าที่     
  1.  วางแผนและก าหนดรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และ 
ระบบออนไลน์ โดยขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
  2.  ด าเนินการจัดท าสื่อและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน 
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” ให้กับกลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนแข่งขัน  
ระหว่างแข่งขัน และการรายงานผลหลังการแข่งขัน 
  3.  ด าเนินรายการและด าเนินการถ่ายทอดสดการจัดการแข่งขัน ทาง Page Facebook: 
RoV-BUU Sport Science Games 2021 โดยวิธีการ Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS Studio  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา  
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
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 2.4)  ฝ่ายเทคนิคกีฬาและจัดการแข่งขัน (สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา) 
 (1)  นางสาวพรทิวา ปลายแดง   ประธานกรรมการ 
 (2)  นางสาววรีรัตน์ ทิพรักษ์   กรรมการ 
 (3)  นางสาวศุภาพิชญ์ ชิณโสม   กรรมการ 
 (4)  นายลุบาวี ตูโยง     กรรมการและเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่    

  1.  วางแผนและก าหนดรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานการจัดการแข่งขันและ 
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชา 
การจัดการและการสอนกีฬา 
  2.  ด าเนินการจัดท า Technical Handbook คู่มือการจัดการแข่งขัน “RoV-BUU  
Sport Science Games 2021” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อใช้ส าหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ 
  3.  ด าเนินการสร้างกลุ่ม Line ส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และใช้ในการติดต่อ 
ประสานงานการจัดการแข่งขัน การแจ้งข้อมูลที่ส าคัญ การนัดหมายเวลาและหมายเลขห้องแข่งขัน  
  4.  ด าเนินการจับสลากแบ่งสายในพิธีเปิดการแข่งขัน และด าเนินการจัดการแข่งขัน 
ตามก าหนดการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน Technical Handbook 
  5.  สรุปและรายงานผลการแข่งขันให้กับฝ่ายอ านวยการฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ 
เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ   
  6.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา  
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

2.5)  ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 (1)  นางสาวทัศนีย์ เสาะแสวง   ประธานกรรมการ 
 (2)  นางสาวรุ้งฟ้า ลม้ายทอง   กรรมการและเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่    

  1.  วางแผนและก าหนดรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานด้านการเงินให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
  2.  ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณและจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ 
ที่ได้รับการอนุมัติในโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  3.  ด าเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานทางการเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการฯ  
เพ่ือส่งให้กับฝ่ายการเงินของคณะฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและทันตามก าหนดระยะเวลา 
  4.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา  
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 
 



- 7 - 
 

TECHNICAL HANDBOOK 
การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021”  

2.  การแบ่งกลุม่ของการจัดการแข่งขัน (Group of Competition) 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D 
ทีม 1 ทีม 4 ทีม 7 ทีม 10 
ทีม 2 ทีม 5 ทีม 8 ทีม 11 
ทีม 3 ทีม 6 ทีม 9 ทีม 12 

 
3.  ก าหนดการจัดการแข่งขัน (Program of Competition) 

รอบแข่งขัน คู ่ กลุ่ม ทีมแข่งขนั (วันที่) กมุภาพันธ์ 2564 เวลา รูปแบบ 
แข่งขัน 9 11 14 15 16 17 18 

พิธีเปิดการแข่งขัน ประชุมผูจ้ัดการ และทีมจับสลากแบ่งสาย        14:00 น. - 
ทดสอบระบบการจัดการแข่งขนั        14:00 น. - 

แบ่งกลุ่ม 1 A ทีม 1 พบ ทีม 2        17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 2 B ทีม 4 พบ ทีม 5        17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 3 C ทีม 7 พบ ทีม 8        18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 4 D ทีม 10 พบ ทีม 11        19:15 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 5 A ทีม 3 พบ ทีม 1        17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 6 B ทีม 6 พบ ทีม 4        17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 7 C ทีม 9 พบ ทีม 7        18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 8 D ทีม 12 พบ ทีม 10        19:15 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 9 A ทีม 2 พบ ทีม 3        17:00 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 10 B ทีม 5 พบ ทีม 6        17:45 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 11 C ทีม 8 พบ ทีม 9        18:30 น. Bo3 

แบ่งกลุ่ม 12 D ทีม 11 พบ ทีม 12        19:15 น. Bo3 

รอบ 8 ทีม 13 - ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม A) พบ ทีม (ท่ี 2 กลุ่ม C)        17:00 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 14 - ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม B) พบ ทีม (ที่ 2 กลุ่ม D)        17:45 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 15 - ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม C) พบ ทีม (ท่ี 2 กลุ่ม A)        18:30 น. Bo3 
รอบ 8 ทีม 16 - ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม D) พบ ทีม (ท่ี 1 กลุ่ม B)        19:15 น. Bo3 
รองชนะเลิศ 17 - ทีม (ผู้ชนะ คู่ 13) พบ ทีม (ผู้ชนะ คู่ 14)        12:00 น. Bo3 

รองชนะเลิศ 18 - ทีม (ผู้ชนะ คู่ 15) พบ ทีม (ผู้ชนะ คู่ 16)        13:00 น. Bo3 

ชิงอันดับ 3 19 - ทีม (ผู้แพ้ คู่ 17) พบ ทีม (ผู้แพ้ คู่ 18)        14:00 น. Bo5 

ชิงชนะเลิศ 20 - ทีม (ผู้ชนะ คู่ 17) พบ ทีม (ผู้ชนะ คู่ 18)        15:15 น. Bo5 

พิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลและเกียรติบัตร        16:30 น. - 

หมายเหตุ วันจัดพิธีเปิด-ปิด ประชุมผู้จัดการทีม จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน และทดสอบระบบการแข่งขัน 
  วันแข่งขัน รอบคัดเลือกและรอบ 8 ทีมสุดท้าย (Competition Day) 
  วันชิงชนะเลิศ รอบสุดท้าย (Final Day) 

     Bo3  Best of 3 รูปแบบการแข่งขัน ผู้ชนะ ต้องชนะ 2 ใน 3 เกมส ์
     Bo5  Best of 5 รูปแบบการแข่งขัน ผู้ชนะ ต้องชนะ 3 ใน 5 เกมส ์
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4.  ข้อมูลการจัดการแข่งขัน (Competition Information) 

 -  วันที่จัดการแข่งขัน (Dates) 
   ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 -  สนามแข่งขัน (Venues, Competition Site) 
   ในระบบ Online ทาง Application Mobile Games “RoV: Arena of Valor” 
   โหมด Caldavar Valley: Tournament Mode   
   เป็นเกมส์ประเภท MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ของบริษัท Tencent 
 -  ประเภทการแข่งขัน (Event) 
   ประเภททีม (ไม่จ ากัดเพศ) ผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 5 คน ผู้แข่งขันส ารอง จ านวน 1-2 คน  
 

5.  กฏและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน (Competition Rules & Regulations) 

 -  การเข้าร่วมการแข่งขัน (Participations) 
   ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” จะต้องเป็น
ตัวแทนของ กลุ่มนิสิตในสาขาวิชาและชั้นปี ของตนเองเท่านั้น ซ่ึงสามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เช่น 
ชื่อทีม ...(สามารถตั้งได้เองตามข้อบังคับ)... (ตัวแทนกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มที่ 1) 
   โดยท าการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางระบบออนไลน์ ใน Page Facebook 
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
รับสมัครทั้งหมด จ านวน 12 ทีม ไม่เสียค่าสมัครในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
 -  คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (Eligibility of Players) 

 เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในทีมตัวแทนกลุ่มนิสิตในสาขาวิชาและชั้นปีของตนเอง 

เท่านั้น ไม่สามารถสมัครในทีมสาขาวิชาหรือชั้นปีอื่นได้ 
 จ านวนผู้แข่งขันใน 1 ทีม จะประกอบด้วย นักกีฬาตัวจริง จ านวน 5 คน นักกีฬา 

ส ารอง จ านวน 1-2 คน (ไม่มีก็ได้) และผู้จัดการทีม จ านวน 1 คน   
 ผู้แข่งขันจะต้องใช้บัญชีของตัวเองเท่านั้น โดยชื่อที่ในการแข่งขันจะต้องตรงกับชื่อ 

ที่ได้ท าการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครตอนแรก หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที 
และชื่อท่ีใช้ในการแข่งขันจะต้องไม่เป็นการล่อแหลมหยาบคายในเรื่องเพศหรือจริยธรรม และเกี่ยวข้องกับการเมือง  

 ผู้แข่งขันจะต้องมีฮีโร่หรือตัวละครอย่างน้อย 18 ตัว ใน Tournament Mode 
 -  กฏและข้อบังคับทั่วไป (General Rules & Regulations)  

 การแข่งขันในแต่ละคู่ ด าเนินการถ่ายทอดสด Live ทาง Page Facebook: 
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” โดยวิธีการ Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS Studio  
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ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเข้ามารายการตัวในห้องแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที โดยฝ่ายจัดการแข่งขัน 
จะแจ้งหมายเลขห้องแข่งขันก่อนเวลาที่ก าหนดทางกลุ่ม Line การจัดการแข่งขัน หากทีมใดมีผู้เล่นไม่ครบ 
เมื่อถึงเวลาแข่งขัน จะถูกตัดสินให้แพ้ในเกมส์นั้นทันที และให้รอเพ่ือเริ่มเกมส์ต่อไปภายในเวลา 15 นาที 

 หากทีมใดใช้ผู้เล่นจากทีมอ่ืนจะถูกตัดสินให้แพ้ทันที และทีมที่ถูกยืมตัวผู้แข่งขัน 
ก็โดนตัดสินให้แพ้ด้วยเช่นกัน 

 ห้ามใช้วาจาไม่สุภาพ ค าพูดส่อเสียด ไม่มีความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา หรือความ 
ประพฤติอ่ืนในทางที่ไม่เหมาะสม จะถูกตัดสินให้แพ้หรือตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที 

 ห้ามใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์การช่วยเล่นที่เป็นการเอาเปรียบผู้อ่ืนทุกชนิด 
หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที 

 ค าตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 -  ระบบการจัดการแข่งขัน (System of Competition) 

 รอบคัดเลือก (รอบแบ่งกลุ่ม) 
   จัดการแข่งขัน จ านวน 12 ทีม ในรอบคัดเลือกเป็นรอบแบ่งกลุ่ม จ านวน 4 กลุ่มๆ ละ 3 ทีม 
ได้แก่ กลุ่ม A, B, C และ D ท าการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละกลุ่ม ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบ Best of 3 
(Bo3) ด้วยระบบ Normal Ban Pick ทีมชนะจะต้องชนะ 2 ใน 3 เกมส์ (ถ้าผลการแข่งขันเป็น 2-0 เกมส์ ทีมชนะ
ได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน และส าหรับผลการแข่งขันเป็น 2-1 เกมส์ ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 
คะแนน) ทีมท่ีคะแนนมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 และ 2 ในแต่ละกลุ่ม จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป 
   ในกรณีที่มีทมีที่มีคะแนนเท่ากัน 3 อันดับ ให้ใช้วิธีการตัดสินทีมท่ีผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ด้วยเงื่อนไขตามล าดับ ดังนี้ (1) จ านวนผลต่างของเกมส์ที่ชนะและเกมส์ที่แพ้ของทีมท่ีดีที่สุด (2) จ านวนเกมส์ 
ที่ชนะของทีมที่ดีที่สุด และ (3) ท าการจับสลาก โดยฝ่ายจัดการแข่งขัน 

 รอบ 8 ทีมสุดท้าย (รอบก่อนรองชนะเลิศ) 
   ทีมท่ีผ่านเข้ารอบรอบ 8 ทีมสุดท้าย จ านวน 8 ทีม คือ ทีมที่มีคะแนนมากท่ีสุดเป็น
อันดับ 1 และ 2 ในแต่ละกลุ่ม จะท าการประกบคู่แข่งขันในรอบนี้ จ านวน 4 คู่ ซ่ึงท าการแข่งขันแบบน็อกเอาต์
หรือแพ้คัดออก ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบ Best of 3 (Bo3) ด้วยระบบ Normal Ban Pick ทีมชนะจะต้องชนะ  
2 ใน 3 เกมส์ โดยทีมท่ีชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนทีมท่ีแพ้ตกรอบ 

 รอบสุดท้าย (รอบชิงชนะเลิศ) 
   ทีมท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้าย จ านวน 4 ทีม จากรอบก่อนรองชนะเลิศ ซ่ึงท าการแข่งขัน
แบบน็อกเอาตห์รือแพ้คัดออก ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบ Best of 3 (Bo3) ด้วยระบบ Normal Ban Pick ทีม
ชนะจะต้องชนะ 2 ใน 3 เกมส์ โดยทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ส่วนทีมท่ีแพ้ 
จะเข้าไปสู่รอบชิงอันที่ 3 
   ส าหรับการแข่งขันในรอบชิงอับดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขัน 
แบบ Best of 5 (Bo5) ด้วยระบบ Global Ban Pick ทีมชนะจะต้องชนะ 3 ใน 5 เกมส์ 
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TECHNICAL HANDBOOK 
การจัดการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021”  

 -  การประชุมทางเทคนิค (Technical Meeting) 
   การจัดประชุมผู้จัดการทีม เพ่ือชี้แจงข้อมูลรายละเอียด กฏ และข้อบังคับต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” และการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์ Live ทาง Page Facebook 
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
 -  การหลุดออกจากเกมส์ (Disconnect) และการเริ่มแข่งขันใหม่ (Rematch) 

 ในกรณีที่มีผู้แข่งขันหลุดออกจากเกมส์ให้ท าการหยุดเกมส์ชั่วคราว โดยแต่ละทีม 
สามารถกดหยุดเกมส์ได้ทีมละ 3 ครั้งๆ ละ ไม่เกิน 1 นาที ถ้าเกินเวลาดังกล่าว ให้อีกทีมสามารถกดเริ่มแข่งขันต่อ 
(Resume) ได้ทันที และท าการแข่งขันต่อตามปกติ 

 หากผู้แข่งขันหลุดออกจากเกมส์ด้วยเหตุผลที่เป็นเหตุสุดวิสัย เช่น เครือข่ายผู้ให้บริการ 
อินเตอร์เน็ตล่มหรือเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกมส์ ฝ่ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาว่าเห็นสมควรให้มีการ
แข่งขันใหม่อีกครั้งหรือไม่ 

 ในกรณีที่ยังไม่มีการฆ่าฮีโร่ตัวแรกของเกมส์ (First Blood) และเวลาในเกมส์ยังไม่เกิน  
2 นาที ทีมที่ผู้แข่งขันหลุดออกจากเกมส์สามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอท าการแข่งขันใหม่ (Rematch) ได้ โดยจะต้อง
เลือกฮีโร่แบบเดิมกับเกมส์ที่ขอท าการแข่งขันใหม่ (Rematch) ซึ่งในการแข่งขัน 1 คู่ อนุญาตให้มีการแข่งขันใหม่ 
(Rematch) ได้ 1 ครั้งเท่านั้น 

 หากมีการฆ่าฮีโร่ตัวแรกของเกมส์ (First Blood) แล้ว หรือท าการแข่งขันเกินเวลา  
2 นาที ไม่อนุญาตให้ท าการแข่งขันใหม่ (Rematch) เว้นแต่ได้รับจากพิจารณาจากฝ่ายจัดการแข่งขัน 

 หากตรวจพบว่ามีการจงใจหยุดเกมส์ในจังหวะส าคัญหรือจังหวะไฟต์ แต่ไม่มีการ 
หลุดออกจากเกมส์หรือเพ่ือก่อกวน จะโดนปรับแพ้ในเกมส์นั้นทันที 
 -  การประท้วง (Protest) 
   ให้ทีมท่ีท าการประท้วง ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มการประท้วงออนไลน์ พร้อมแนบ 
หลักฐานประกอบการประท้วง เช่น ภาพถ่ายหรืออ่ืนๆ ส่งให้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน ทางกลุ่ม Line ภายใน 30 นาที
หลังจากจบการแข่งขันในเกมส์นั้นเท่านั้น และอนุญาตให้ท าการประท้วงได้ทีมละ 1 ครั้งตลอดการจัดการแข่งขัน  
ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขัน จะด าเนินการพิจารณาและประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ยื่นเรื่องประท้วง โดยค าตัดสิน 
ของฝ่ายจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
 -  รางวัล (Prizes) 
   ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ 

o อันดับ 1 รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 1,800 บาท 
o อันดับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล 1,500 บาท 
o อันดับ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 1,000 บาท 
o อันดับ 4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  เงินรางวัล 800 บาท 
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ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๐๕/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับกีฬา E-Sport” 

------------------------------------- 

              เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” ภำยใต้ 
โครงกำร “สัปดำห์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กับกีฬำ E-Sport” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ (๑)  
เรื่องกำรมอบอ ำนำจของผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี ให้ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ผู้รักษำกำรแทน 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำน หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในสว่นงำน หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำรแทน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
โครงกำร “สัปดำห์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กับกีฬำ E-Sport” ตำมรำยชื่อ ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดกำรแข่งขัน 

1.1)   คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  ที่ปรึกษำ 
1.2)   รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร  ประธำนกรรมกำร 
1.3)   รองคณบดีฝ่ำยบริหำร    กรรมกำร 
1.4)   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร ฯ   กรรมกำร 
1.5)   ประธำนสำขำวิชำ ระดับบัณฑิตศึกษำ  กรรมกำร 
1.6)   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ เจริญวัฒนะ กรรมกำร 
1.7)   ดร.วัชชริน ผดุงรัชดำกิจ   กรรมกำร 
1.8)   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรำลี สนธิ์จันทร ์ กรรมกำร 
1.9)   นำยอัฐพร โสวัตร์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.10)  นำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 อ ำนำจและหน้ำที ่     
  ก ำหนดนโยบำย อ ำนวยกำร และให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรจัดกำร
แข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” ตลอดจนวินิจฉัยปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
กำรจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

 ๒.  คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
 2.1)  ฝ่ายอ านวยการและเลขานุการ 

 (1)  นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานกรรมการ 
 (2)  นายแอนโทนี่ รัชชานนท์ จงจักรพันธ์ กรรมการ 
 (3)  นายเตชัส ธีระวุฒิพันธ์ุ   กรรมการ 
 (4)  นางสาวสุพิชชา อินทศร   กรรมการ 
 (5)  นายสิรวิชญ์ ประทุมมา   กรรมการ 
 (6)  นางสาวฐิตาภรณ์ สบู่ม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
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 อ ำนำจและหน้ำที ่    
  ๑.  วำงแผนและก ำหนดรูปแบบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU  
Sport Science Games 2021” ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
  ๒.  จัดท ำโครงกำรและเอกสำรต่ำงๆ จัดท ำและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจน 
จัดเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ สถำนที ่และอ่ืนๆ ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำนจัดพิธีเปิด-ปิด  
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๓.  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมก ำหนดกำรและประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ   
  ๔.  จัดท ำแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์และแบบประเมินผลออนไลน์ให้ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ลงทะเบียนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science Games 2021” 
  ๕.  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU Sport Science 
Games 2021” เสนอต่อคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำรับทรำบ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของคณะฯ  
และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
 2.2)  ฝ่ายเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา) 
  (1)  นางสาวอภิญญา สกุลแสง   ประธานกรรมการ 
  (2)  นายโมไนย บุญร่ม   กรรมการ 
  (3)  นายธนกฤต สิทธิดุลย์   กรรมการ 
  (4)  นายเฉลิมยศ อิสริโยดม   กรรมการและเลขานุการ 
 อ ำนำจและหน้ำที ่    
  ๑.  วำงแผนและก ำหนดรูปแบบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเผยแพร่องค์ควำมรู้วิชำกำร 
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำกับกีฬำ E-Sport โดยขอค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญ 
ในแต่ละด้ำนของสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
  ๒.  ด ำเนินกำรจัดท ำบทควำมสั้นๆ ในหัวข้อ “วิทยำศำสตร์กำรกีฬำกับกีฬำ E-Sport” 
จ ำนวน ๔-๕ บทควำม เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจภายนอกได้รับทราบและเห็นถึงความส าคัญ 
ของศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport ใน Page Facebook ของกำรจัดกำร
แข่งขัน โดยขอค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนของสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
เช่น “โภชนำกำรทำงกำรกีฬำกับกีฬำ E-Sport” และ “จิตวิทยำทำงกำรกีฬำกับกีฬำ E-Sport” เป็นต้น 
  ๓.  สรุปและรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำกับกีฬำ E-Sport  
ที่ได้เผยแพร่ในกำรจัดกำรแข่งขัน โดยจัดท ำเป็นเล่มเอกสำร จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
 2.3)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และระบบออนไลน์ (สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา) 
  (1)  นายสิริภพ อู่อรุณ    ประธานกรรมการ 
  (2)  นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล   กรรมการ 
  (๓)  นายปรเมศวร์ สมประเสริฐ   กรรมการ 
  (๔)  นายพีรพัฒน์ พรมอัตถ์   กรรมการ 
  (๕)  นายธนวุฒิ ประเสริฐดี   กรรมการ 
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  (๖)  นายนิติธร ตี่คะกุล   กรรมการ 
  (๗)  นางสาวภัทรพร ชวดขุนทด  กรรมการและเลขานุการ 
 อ ำนำจและหน้ำที ่    
  ๑.  วำงแผนและก ำหนดรูปแบบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และ 
ระบบออนไลน์ โดยขอค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญของสำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
  ๒.  ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน 
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” ให้กับกลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนแข่งขัน  
ระหว่างแข่งขัน และการรายงานผลหลังการแข่งขัน 
  ๓.  ด ำเนินรำยกำรและด ำเนินกำรถ่ำยทอดสดกำรจัดกำรแข่งขัน ทำง Page Facebook: 
RoV-BUU Sport Science Games 2021 โดยวิธีกำร Live Streaming ผ่ำนโปรแกรม OBS Studio  
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๔.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
 2.4)  ฝ่ายเทคนิคกีฬาและจัดการแข่งขัน (สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา) 

 (1)  นางสาวพรทิวา ปลายแดง   ประธานกรรมการ 
 (2)  นางสาววรีรัตน์ ทิพรักษ์   กรรมการ 
 (3)  นางสาวศุภาพิชญ์ ชิณโสม   กรรมการ 
 (4)  นายลุบาวี ตูโยง     กรรมการและเลขานุการ 
อ ำนำจและหน้ำที ่   

  ๑.  วำงแผนและก ำหนดรูปแบบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขันและ 
กฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ โดยขอค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญของสำขำวิชำ 
กำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
  ๒.  ด ำเนินกำรจัดท ำ Technical Handbook คู่มือกำรจัดกำรแข่งขัน “RoV-BUU  
Sport Science Games 2021” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อใช้ส าหรับการจัดการแข่งขันคร้ังนี้ 
  ๓.  ด ำเนินกำรสร้ำงกลุ่ม Line ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน และใช้ในกำรติดต่อ 
ประสำนงำนกำรจัดกำรแข่งขัน กำรแจ้งข้อมูลที่ส ำคัญ กำรนัดหมำยเวลำและหมำยเลขห้องแข่งขัน  
  ๔.  ด ำเนินกำรจับสลำกแบ่งสำยในพิธีเปิดกำรแข่งขัน และด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 
ตำมก ำหนดกำร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน Technical Handbook 
  ๕.  สรุปและรายงานผลการแข่งขันให้กับฝ่ายอ านวยการฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ 
เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ   
  ๕.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 

2.5)  ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 (1)  นางสาวทัศนีย์ เสาะแสวง   ประธานกรรมการ 
 (2)  นางสาวรุ้งฟ้า ลม้ายทอง   กรรมการและเลขานุการ 
อ ำนำจและหน้ำที ่   

  ๑.  วำงแผนและก ำหนดรูปแบบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินให้เป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๒.  ด ำเนินกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณและจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
ที่ได้รับกำรอนุมัติในโครงกำรฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 



- ๔ - 
 

 

 

  ๓.  ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนทำงกำรเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  
เพ่ือส่งให้กับฝ่ำยกำรเงินของคณะฯ ให้ถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยและทันตำมก ำหนดระยะเวลำ 
  ๔.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  
“RoV-BUU Sport Science Games 2021” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                        
             (ลงชื่อ)        นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                      คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ                            
 
 
 
 
    
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

อัฐพร โสวัตร์ 
 (นำยอัฐพร โสวัตร์) 
นักวิชำกำรศึกษำ 


