
 

 

การแข่งขัน “PUBG Mobile CMRU Library Championship 2019” 
 

ส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญนักศึกษำ  เข้ำร่วมแข่งขัน “PUBG Mobile CMRU Library 
Championship 2019” ชิงเงินรำงวัล  พร้อมเกียรติบัตร   

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษำฝึกทักษะกำรคิด วิเครำะห์ พร้อมทั้งวำงแผนในกำรเล่นเกมอย่ำงชำญฉลำด 
2. ส่งเสริมกำรเล่น e-Sport 

 
คุณสมบัติ 

1. ผู้เล่นเดี่ยว (นับเป็น 1 ทีม ไม่มีตัวส ำรอง) 
2. มีสถำนะเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เท่ำนั้น 

 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 

 
เงื่อนไขการสมัคร 

1. รับสมัครเพียง 40 คนแรก เท่ำนั้น 
2. ผู้เล่นต้องใช้ Smartphone ของตนเองในกำรแข่งขัน 
3. จ่ำยค่ำมัดจ ำกำรเข้ำแข่งขันด้วยตนเองคนละ 100 บำท (จะได้คืนหลังกำรแข่งขันเสร็จสิ้น)  
4. หำกผู้สมัครไม่มำเข้ำร่วมแข่งขัน ส ำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำมัดจ ำกำรแข่งขัน 

 
รูปแบบการแข่งขัน 

1. ผู้เล่นสำมำรถใช้หูฟังได้ แต่ไม่อนุญำตให้ใช้ไมโครโฟน 
2. แผนที่ในกำรแข่งขันคือ Sanhok เพียงแผนที่เดียว 
3. จ ำนวนแมทช์กำรแข่งขันในแต่ละรอบ แข่งจ ำนวน 3 รอบ 
4. กำรตั้งค่ำอ่ืนๆ จะเป็นไปตำมระบบตั้งค่ำในเกม ไม่เปลี่ยนแปลง 
5. กำร Rematch จะข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันเท่ำนั้น 



 

 

  โดยปัญหำจะต้องส่งผลกระทบกับผู้เล่นทุกคน หรือ คนหมู่มำกกว่ำครึ่งนึงของจ ำนวนคนในแมทช์นั้น ๆ  
เช่น เซิร์ฟเวอร์เกมมีปัญหำ เป็นต้น 

6. ไม่อนุญำตให้ท ำกำร Stream (ถ่ำยทอดสดด้วยตนเอง) ระหว่ำงแข่งขัน 
7. ห้ำมใช้โปรแกรม Emulator (โปรแกรมจ ำลองมือถือ) หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่สำมำรถเล่นผ่ำนคอมพิวเตอร์  
8. ห้ำมใช้โปรแกรมโกงทุกประเภท ดังนั้นทุกคนควรจะต้องบันทึก VDO กำรแข่งขันของตัวเองไว้เพ่ือเป็น

หลักฐำนถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ใช้โปรแกรมโกง แต่เพ่ือเป็นกำรป้องกันตัวเอง 
9. กำรแข่งขันเป็นรูปแบบแข่งเดี่ยว (Solo) ในระหว่ำงเล่นผู้เล่นทุกคนในเกมถือว่ำเป็นฝ่ำยตรงข้ำม (เป็นศัตรู

กัน) ห้ำมช่วยเหลือกัน (ฮ้ัวกัน) ผู้เล่นที่พบกันในเกมต้องโจมตีใส่กันเป็นเบื้องต้น ถ้ำมีกำรร้องเรียนจำกกำร
บันทึก VDO ของผู้เล่นอื่น ผู้เล่นที่ช่วยเหลือกันในเกมจะต้องออกจำกกำรแข่งขันทันที 

10. ห้ำมใช้ระบบไมโครโฟน ในระหว่ำงแข่งขัน ไม่อนุญำตให้พูดคุยกับผู้เล่นอ่ืนที่ก ำลังแข่งขันอยู่ ไม่ว่ำ 
กรณีใด ๆ ถ้ำมีปัญหำด่วนต้องพูดคุยกับผู้แข่งขันอ่ืน ๆ ต้องติดต่อผ่ำนทีมงำนจัดกำรแข่งขันให้ 
ท ำหน้ำที่แทน 

11. เมื่อผู้เล่นถูก Kill หรือ เสียชีวิตในเกมไม่ว่ำสำเหตุใด แต่เกมยังไม่เสร็จสิ้นในรอบนั้น ๆ ไม่อนุญำตให้พูดคุย
กับผู้เล่นอ่ืนที่ก ำลังแข่งขันอยู่ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ถ้ำมีปัญหำด่วนต้องพูดคุยกับผู้แข่งขันต้องติดต่อผ่ำนทีมงำน
จัดกำรแข่งขันให้ท ำหน้ำที่แทน 

12. กำรประท้วงกำรแข่งขัน ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมจะต้องใช้ VDO เป็นหลักฐำนที่เห็นได้ชัดถึงกำรกระท ำควำมผิด
เท่ำนั้น 
 

การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน 
1. ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในวันที่มีกำรแข่งขัน ก่อนเวลำแข่ง 30 นำท ี
2. ก่อนเวลำแข่ง 15 นำที ทีมงำนจะส่งชื่อและรหัสห้องให้กับผู้แข่งขันทุกคน ในบริเวณงำนแข่งขัน 
3. ทุกคนจะต้องนั่งอยู่ในบริเวณท่ีจัดแข่งขันเท่ำนั้น 
4. ทีมงำนจะกดเริ่มเกมตรงเวลำ ดังนั้นผู้เล่นจะต้องบริหำรเวลำให้ดี 

 
อินเทอร์เน็ตที่ใช้แข่งขัน  

1. ผู้แข่งขันสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือตนเองในกำรแข่งขันได้อย่ำงอิสระ ไม่ว่ำจะเป็น 3G 4G ไม่จ ำกัด
ค่ำยมือถือ หรือ สำมำรถใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของมหำวิทยำลัย หรือ สัญญำณอินเทอร์เน็ต 
อ่ืน ๆ ที่ผู้แข่งขันสำมำรถใช้ได้ 

2. ผู้แข่งขันต้องเตรียมสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ในกำรแข่งขันด้วยตนเอง โดยผู้จัดเตรียมสัญญำณ Wi-Fi 
ของมหำวิทยำลัยให้ แต่ถ้ำเกิดเหตุสัญญำณขัดข้องขึ้น ให้ถือว่ำต้องแข่งขันต่อไป  เพรำะได้แจ้งให้เตรียม



 

 

สัญญำณอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ในกำรแข่งขันด้วยตนเองไว้แล้ว ยกเว้นเกิดเหตุกับผู้เล่นหมู่มำก และให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 

 
ปัญหาในการแข่งขัน 

1. ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นสำมำรถติดต่อทีมงำนในบริเวณที่จัดกำรแข่งขันได้ทันที และจะไม่รับแจ้งทำงอ่ืน รับ
แจ้งภำยในช่วงวันเวลำที่แข่งขันเท่ำนั้น 

2. ไม่ว่ำจะทุจริตด้วยวิธีใด ๆ ก็ตำม จะถูกแบนกำรแข่งขันนี้และทุกกำรแข่งขันในอนำคตจำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่อย่ำงถำวร 

3. ผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นจะถูกตัดสิทธิออกจำกเกมนั้น ๆ และล ำดับรองลงมำจะปรับขึ้นแทนตำมล ำดับ  
4. ผู้เล่นฝ่ำยที่โดนเอำเปรียบหรือเสียชีวิตในเกมจำกผู้แข่งขันอ่ืนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น จะได้คะแนนเพ่ิม 

10% ของอันดับที่จบในเกมนั้น ๆ แต่จะต้องมี VDO เป็นหลักฐำนเท่ำนั้น  
5. กรณีที่มีผู้เล่นหลุดจำกกำรแข่งขันอันเกิดจำกสภำพอินเทอร์เน็ตส่วนตัว จะด ำเนินกำรแข่งขันต่อโดยไม่มี

กำรหยุดพัก เพรำะถือว่ำเป็นปัญหำระดับส่วนบุคคลเท่ำนั้น 
6. กรณีมีกำรเจตนำสมรู้ร่วมคิดกับผู้แข่งขันอ่ืนเพ่ือปั้นแต่งกำรเล่น หำกตรวจพบว่ำมีกำรผิดจริง จะตัดออก

จำกกำรแข่งขันทันทีรวมถึงกำรแข่งขันต่ำง ๆ ในอนำคตเพ่ิมเติม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมกำร
ตัดสินกำรแข่งขัน 

7. หำกมีเหตุต่ำง ๆ เกิดข้ึน ส ำนักหอสมุดจะประกำศบนเว็บไซต์ www.lib.cmru.ac.th 
8. ปัญหำต่ำง ๆ เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรแข่งขัน ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน และผู้

เข้ำแข่งขันต้องเคำรพกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรฯ 
 

หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 
กำรคิดคะแนนจะใช้ระบบกำรเก็บคะแนนเพ่ือจัดอันดับสูงสุด 3 อันดับ และจะคิดรวมทุกรอบ และ 

วัดคะแนนกำรเข้ำรอบ ดังนี้ 
นับคะแนนจำกผู้เล่นที่เข้ำร่วมทุกคน คนละ 1 คะแนน 

1. นับคะแนนจำกกำรอยู่รอด 
  ผู้ที่อยู่ได้นำนที่สุด เป็นคนสุดท้ำยจะได้คะแนนเต็มตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 
  ตัวอย่ำง มีผู้เข้ำร่วม 60 คน ผู้ที่เหลือเป็นคนสุดท้ำยได้ 60 คะแนน ผู้ที่ตำยถัดไปได้คะแนน

ลดหลั่นลงมำ คนที่ 2 ได้ 59 จนคนสุดท้ำย ได้ 1 คะแนน 
2. นับคะแนนจำกกำรยิงผู้อ่ืนหรือท ำให้ผู้อ่ืนตำยในเกม นับ Kill ละ 1 คะแนน 

http://www.lib.cmru.ac.th/


 

 

3. ผู้ที่จะได้อันดับที่ 1 2 และ 3 จะนับคะแนนจำกคะแนนกำรอยู่รอดรวมกับคะแนน Kill ที่รวมกันทั้ง 3 
รอบกำรแข่งขัน 

 
วิธีคิดคะแนนจัดอันดับผู้ชนะ 
 คะแนนแต่ละรอบ 
 คะแนนจำกกำรอยู่รอด + คะแนน Kill = คะแนนรอบที่ 1 

คะแนนจำกกำรอยู่รอด + คะแนน Kill = คะแนนรอบที่ 2 
คะแนนจำกกำรอยู่รอด + คะแนน Kill = คะแนนรอบที่ 3 
คะแนนรวม 
คะแนนรอบที่ 1 + คะแนนรอบที่ 2 + คะแนนรอบที่ 3 = ผู้ชนะอันดับที่ 1 จำกคะแนนรวมมำกท่ีสุด 
คะแนนรอบที่ 1 + คะแนนรอบที่ 2 + คะแนนรอบที่ 3 = ผู้ชนะอันดับที่ 2 จำกคะแนนรวมอันดับที่ 2 
คะแนนรอบที่ 1 + คะแนนรอบที่ 2 + คะแนนรอบที่ 3 = ผู้ชนะอันดับที่ 3 จำกคะแนนรวมอันดับที่ 3   

 
* หำกคะแนนเท่ำกันจะวัดกันที่จ ำนวน Kill รวมทุกเกมว่ำใครมำกกว่ำกัน และถ้ำยังเท่ำกันจะนับอันดับ

จำกเกมสุดท้ำย 
 
รางวัลการประกวด 

1. รำงวัลชนะเลิศ   จ ำนวน  1  รำงวัล  เงินรำงวลั  1,500 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน  1  รำงวัล  เงินรำงวลั  1,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน  1  รำงวัล  เงินรำงวลั  500 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
4. รำงวัลชมเชย   จ ำนวน  2  รำงวัล  เงินรำงวลั ๆ ละ   300 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
5. ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร 

 
ก าหนดการสมัครแข่งขัน การแข่งขัน และการประกาศผลการแข่งขัน 

1. ส่งใบสมัคร พร้อมจ่ายค่ามัดจ าการเข้าแข่งขันด้วยตนเองคนละ 100 บาท (จะได้คืนหลังกำรแข่งขัน 
เสร็จสิ้น)  ในวันจันทร์ - ศุกร์  เวลำ  8:00 – 16:00 น.  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15 พฤศจิกำยน 2562 

2. สถำนที่ส่งใบสมัคร :  ชั้น  8  อำคำรส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
3. กำรแข่งขัน : วันที่  21 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 14:30 – 16:30 น. 
4. กำรประกำศผลกำรแข่งขัน : 21 พฤศจิกำยน 2562 (หลังจบกำรแข่งขัน) 

 



 

 

 
 
ติดต่อสอบถาม 

ส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053-885903 , 053-885900 , 053-885905 
โทรสำร 053-885900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การแข่งขัน “PUBG Mobile CMRU Library Championship 2019” 

ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ ...................... 
รหัสนักศึกษำ................................................................................................................. .......................... 
ชั้นปี...................................................................สำขำ................ ............................................................. 
คณะ.......................................................................................................................... .............................. 
เบอร์ติดต่อ..............................................................................................................................................  

 
สิ่งที่แนบมำด้วย 

1. ใบสมัครกำรแข่งขัน “PUBG Mobile CMRU Library Championship 2019” 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
3. ค่ำมัดจ ำกำรแข่งขันจ ำนวน 100 บำท 

 
 
 
 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและยอมรับเงื่อนไข พร้อมทั้งจะปฏิบัติตำมกติกำกำรแข่งขัน “PUBG Mobile CMRU 
Library Championship 2019” อย่ำงเคร่งครัด 
 
 

................................................................................. 
( ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ) 

 
 

................................................................................. 
( เจ้ำหน้ำที่รับสมัครกำรแข่งขัน) 

 
 
 


