
 

 

 

 

 

คู่มือการแข่งขนั 
 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ครอสเวร์ิด เอแม็ท ค าคม และซูโดก ุ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่64 ประจ าปีการศึกษา 2557 

ระดบัชาต ิ
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 

วนั ที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

ณ โรงเรียนสตรีวทิยา 2   กรุงเทพมหานคร 

 
 



1. ก าหนดการแข่งขนั 
 1.1 ครอสเวิร์ดเกม, เอแมท็ และค ำคม แข่งขนั 2 วนั ( วนัท่ี 14-15 พ.ค. ) พร้อมกนัทั้ง สพป. และ สพม. 

 1.2  ซูโดกุ แข่งขนั 1 วนั ( วนัท่ี 14 พ.ค. ) พร้อมกนัทั้ง สพป. และ สพม. 
 

ก าหนดการแข่งขนั : ครอสเวร์ิด เอแมท็ และค าคม (สพป. และ สพม. ) 

14 พฤษภาคม 2558 
08.00 น. – 08.30 น. รำยงำนตวั/ลงทะเบียนครูและนกัเรียน  

08.30 น. – 09.00 น. นกักีฬำประจ ำสนำมแข่งขนั / กรรมกำรช้ีแจงกฎ กติกำ และขอ้ปฏิบติัในกำรแข่งขนั 

09.00 น. – 09.50 น. กำรแข่งขนัเกมท่ี 1  

09.50 น. – 10.40 น. กำรแข่งขนัเกมท่ี 2 

10.40 น. – 10.50 น. พกั 

10.50 น. – 11.40 น. กำรแข่งขนัเกมท่ี 3 

11.40 น. – 12.30 น.  กำรแข่งขนัเกมท่ี 4  

12.30 น. – 13.30 น. พกัรับประทำนอำหำร 

13.30 น. – 14.20 น. กำรแข่งขนัเกมท่ี 5 

14.20 น. – 15.10 น. กำรแข่งขนัเกมท่ี 6 

15.10 น. – 16.00 น.  กำรแข่งขนัเกมท่ี 7 ( จบกำรแข่งขนัวนัแรก ) 

* หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม และจะแจง้ใหท้รำบอีกคร้ัง ณ สนำมแข่งขนั 

    

 15 พฤษภาคม 2558 
09.00 น. – 09.50 น. กำรแข่งขนัเกมท่ี 8  

09.50 น. – 10.40 น. กำรแข่งขนัเกมท่ี 9 

10.40 น. – 10.50 น. พกั 

10.50 น. – 11.40 น. กำรแข่งขนัเกมท่ี 10 

11.40 น. – 12.30 น.  กำรแข่งขนัเกมท่ี 11 ( รอบคดัเลือกเกมสุดทำ้ย ) 

12.30 น. – 13.30 น. พกัรับประทำนอำหำร 

13.30 น. – 15.00 น. กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และชิงอนัดบัท่ี 3 

15.00 น. พิธีมอบรำงวลัและปิดกำรแข่งขนั  

* หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม และจะแจง้ใหท้รำบอีกคร้ัง ณ สนำมแข่งขนั 

 

 

 



ก าหนดการแข่งขนั : ซูโดก ุ(สพป. และ สพม. ) 

14 พฤษภาคม 2558 
08.00 น. – 08.30 น. รำยงำนตวั/ลงทะเบียนครูและนกัเรียน  

08.30 น. – 09.00 น. นกักีฬำประจ ำสนำมแข่งขนั / กรรมกำรช้ีแจงกฎ กติกำ และขอ้ปฏิบติัในกำรแข่งขนั 

09.00 น. – 10.00 น. กำรแข่งขนัรอบท่ี 1  

10.30 น. – 11.30 น. กำรแข่งขนัรอบท่ี 2 

11.30 น. – 12.30 น. พกัรับประทำนอำหำร 

12.30 น. – 13.30 น. กำรแข่งขนัรอบท่ี 3 

14.00 น. – 14.10 น. กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และชิงอนัดบัท่ี 3 ( รอบท่ี 1 ) 

14.20 น. – 14.30 น. กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และชิงอนัดบัท่ี 3 ( รอบท่ี 2 ) 

14.40 น. – 14.50 น. กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และชิงอนัดบัท่ี 3 ( รอบท่ี 3 ) 

15.00 น. พิธีมอบรำงวลั 

* หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีใหน้กักีฬำเตรียมพร้อมก่อนเวลำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. หลกัเกณฑ์การแข่งขนั  ระดบัชาติ 
ครอสเวร์ิดเกม / เอแม็ท / ค าคม รอบคดัเลือก 11 เกม + รอบชิงชนะเลิศ (2 เกม) , 

ซูโดกุ รอบคดัเลือก 3 รอบ + รอบชิงชนะเลิศ (3 รอบ) 

ประเภทครอสเวร์ิดเกม/เอแม็ท/ค าคม – ใช้วิธีประกบคู่แบบพบกนัหมด (Round Robin) 11 เกม ผูท่ี้ไดค้ะแนน

สูงสุด 2 อนัดบัแรกในรอบคดัเลือก จะไดเ้ขำ้สู่รอบชิงชนะเลิศ และผูท่ี้มีคะแนนเป็นล ำดบัท่ี 3 และ 4 ในรอบคดัเลือก 

จะเขำ้ไปชิงอนัดบัท่ี 3   

ประเภทซูโดก ุ– จะแข่งขนัรวมดว้ยปริศนำท่ีก ำหนดใหแ้บบเดียวกนั โดยผูท่ี้ท  ำถูกจะไดค้ะแนนถูกตอ้ง และ 

คะแนนโบนสัควำมเร็วเสร็จก่อนเวลำ หำกท ำผดิจะไม่ไดค้ะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด 2 อนัดบัแรกในรอบคดัเลือก 

จะไดเ้ขำ้สู่รอบชิงชนะเลิศ และผูท่ี้มีคะแนนเป็นล ำดบัท่ี 3 และ 4 ในรอบคดัเลือก จะเขำ้ไปชิงอนัดบัท่ี 3 

 

เกณฑ์การตัดสิน  

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรำงวลัระดบัเหรียญทอง  

  ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรำงวลัระดบัเหรียญเงิน  

  ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรำงวลัระดบัเหรียญทองแดง  

  ต ่ำกวำ่ร้อยละ 60 ไดเ้กียรติบตัร เวน้แต่คณะกรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน  

 

เกณฑ์การให้คะแนนครอสเวิร์ด เอแม็ท และค าคมระดับประเทศ 

ชนะ 11 เกม ได ้95 คะแนน  ชนะ 10 เกม ได ้90 คะแนน  ชนะ 9 เกม ได ้85 คะแนน 

ชนะ 8 เกม ได ้80 คะแนน  ชนะ 7 เกม ได ้75 คะแนน  ชนะ 6 เกม ได ้70 คะแนน 

ชนะ 5 เกม ได ้65 คะแนน  ชนะ 4 เกม ได ้60 คะแนน  ชนะ 3 เกม ได ้55 คะแนน 

ชนะ 2 เกม ได ้50 คะแนน  ชนะ 1 เกม ได ้45 คะแนน  เสมอได ้2.5 คะแนน 

 ผลต่ำงไดเ้สียทุกๆ 200 คะแนน จะไดค้ะแนนเพิ่ม 1%หำกผลต่ำงไดเ้สียติดลบทุกๆ 200 คะแนน จะหกั 1% 

 กำรใหเ้กณฑค์ะแนนเหรียญรำงวลัใชผ้ลกำรแข่งขนัในรอบคดัเลือก ส่วน 4 ทีมสุดทำ้ยท่ีผำ่นเขำ้สู่รอบชิงฯ 

ร้อยละของระดบัเหรียญรำงวลั เป็นไปตำมดุลยพินิจของกรรมกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กตกิาเพิม่เตมิ  
 3.1 อุปกรณ์ในการแข่งขัน นกักีฬำจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์ในกำรแข่งขนัมำเอง ไดแ้ก่ กระดำนท่ีใชใ้นกำร

แข่งขนั, แร็ควำงเบ้ีย, ตวัเบ้ีย และเบ้ียส ำรอง (กรณีตวัเบ้ียหำย), นำฬิกำจบัเวลำ โดยท ำสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมำย หรือ

เขียนช่ือโรงเรียนให้เรียบร้อย 
 

3.2 เวลาในการแข่งขัน ใหใ้ชน้ำฬิกำจบัเวลำแบบเปล่ียนสลบั (Switch Toggle) หรือ Chess Clock ในทุกเกม

และทุกกระดำน ครอสเวิร์ดและเอแมท็มีเวลำฝ่ังละ 22 นำที ส่วนค ำคมมีเวลำฝ่ังละ 25 นำที ( สำมำรถดำวน์โหลด

แอพพลิเคชัน่ลงบนสมำร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตพีซี เพื่อน ำมำใชจ้บัเวลำได ้ โดยพิมพค์น้หำใน App Store ค ำวำ่ 

“Scrabble Clock” หรือ “Chess Clock” ) ผูเ้ขำ้แข่งสำมำรถน ำสมำร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตพีซี ท่ีมีโปรแกรมนำฬิกำจบั

เวลำมำใชใ้นกำรแข่งขนัได ้ (ก่อนแข่งขนัสำมำรถทดสอบกำรใชง้ำนของนำฬิกำท่ีคู่ต่อสู้เตรียมมำก่อนได)้ หำกมีผู ้

เล่นใชเ้วลำเกิน (นำฬิกำท่ีใชต้อ้งตั้งค่ำโปรแกรมให้เวลำติดลบได)้ จะถูกหกัคะแนนนำทีละ 10 คะแนน เศษวนิำทีจะ

ถูกนบัเป็น 1 นำที ตวัอยำ่งเช่น นำย A ใชเ้วลำติดลบ -3.18 นำที จะถือวำ่นำย A ใชเ้วลำเกิน 4 นำที และจะถูกหกั

คะแนน 40 คะแนนตำมกฎ ผูเ้ล่นควรฝึกกำรใชน้ำฬิกำจบัเวลำใหช้ ำนำญก่อนแข่ง  

* ก่อนแข่งให้ตรวจสอบแบตเตอร่ีท่ีเหลือก่อนใช้ ส ำหรับโทรศัพท์มือถือท่ีจะใช้จับเวลำให้ปิดเครือข่ำย
โทรศัพท์ หรือเปิด flight mode ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันสำยเรียกเข้ำ 

 

3.2 ก่อนเร่ิมเกม นกักีฬำตอ้งนัง่ประจ ำโตะ๊กำรแข่งขนัใหเ้รียบร้อย เช็คอุปกรณ์กำรแข่งขนั เช็คตวัเบ้ียพร้อม

กบัคู่แข่งขนัวำ่ครบหรือไม่ เม่ือทั้งสองฝ่ำยเช็คเบ้ียครบเรียบร้อยแลว้ถึงจะเก็บเบ้ียใส่ถุง 
 

3.3 การจับเบีย้ ใหจ้บัถุงเบ้ียในระดบัสำยตำหรือใหพ้น้สำยตำ และวำงเบ้ียท่ีจบัลงบนโตะ๊หรือใส่ในแร็ค

เท่ำนั้น หำ้มวำงถุงเบ้ียบนโต๊ะแลว้จบัเบ้ีย หำ้มจบัเบ้ียใตโ้ตะ๊ หรือเปิดเบ้ียดูใตโ้ตะ๊ ผูเ้ล่นฝ่ำยตรงขำ้มสำมำรถตกัเตือน

ไดห้ำกผูเ้ล่นอีกฝ่ำยมีพฤติกรรมดงักล่ำว และสำมำรถเรียกกรรมกำรมำตกัเตือนหำกยงัท ำซ ้ ำ เม่ือจบัเบ้ียเสร็จแลว้ให้

รูดเชือกปิดถุงเบ้ียใหเ้รียบร้อย  
 

3.4 การจบเกม เม่ือเล่นจนจบเกมใหท้ั้งสองฝ่ำยเช็คคะแนนเกมนั้นวำ่ตรงกนัทั้งสองฝ่ำยหรือไม่ ก่อนท่ีจะ

บนัทึกผลลงในใบมำสเตอร์สกอร์กำร์ด พร้อมทั้งตรวจสอบวำ่คู่แข่งขนัเขียนคะแนนผลกำรแข่งขนั ผลต่ำงคะแนน

สะสมลงในใบมำสเตอร์สกอร์กำร์ดถูกตอ้งหรือไม่ และเก็บใบจดแตม้เอำไวเ้ป็นหลกัฐำน  หำกเสมอกนัอยำ่เพิ่งลม้

กระดำนใหเ้รียกกรรมกำรไปตรวจสอบก่อน เม่ือจบเกมใหช่้วยกนัเรียงเบ้ียไวบ้นกระดำนใหค้รบตำมเดิม ไม่ตอ้งเก็บ

ใส่ถุงเบ้ีย เพื่อใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัในเกมถดัไปไดเ้ช็คเบ้ียต่อ 
 

3.5 การหยุดเกม ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งหยดุเกมตอ้งไม่มีกำรคิดศพัทห์รือสมกำรและใหค้ว  ่ำเบ้ียทุกคร้ัง เช่น 

ตรวจสอบคะแนนใหต้รงกนั , ขอเขำ้หอ้งน ้ำ (ไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ห้องน ้ำจนกวำ่จะถึงตำเล่นตวัเองและตอ้งลงศพัท ์หรือ

สมกำรหรือเปล่ียนเบ้ียอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงก่อนถึงจะอนุญำตใหไ้ปได)้, เม่ือแข่งขนัจบเกม หรือเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดท่ีตอ้ง

หยดุเกม เป็นตน้ 



3.6 การขอตรวจศัพท์หรือสมการ (Challenge)  

3.6.1 ผูเ้ล่นจะสำมำรถขอตรวจศพัทห์รือสมกำรไดก้็ต่อเม่ือคู่ต่อสู้ขำนแตม้ (กรณีไม่ใชน้ำฬิกำจบัเวลำ) หรือ

กดเวลำแลว้เท่ำนั้น หำกคู่ต่อสู้ยงัไม่ขำนแตม้หรือกดเวลำกำรขอชำเลน้จไ์ม่เป็นผล 

 3.6.2 ครอสเวิร์ด ใชค้อมพิวเตอร์หรือแทบ็เล็ตพีซีในกำรตรวจศพัท ์โดยใชดิ้กชนันำรี TWL06 หรือOWL2 ท่ี

ใชใ้นกำรแข่งขนัภำยในประเทศ ไม่อนุญำตใหต้รวจค ำศพัทใ์นสมำร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตพีซีท่ีน ำมำใชจ้บัเวลำ ตอ้งใช้

คอมพิวเตอร์หรือแทบ็เล็ตพีซีท่ีกรรมกำรเตรียมไวใ้หเ้ท่ำนั้น เม่ือมีกำรขอชำเลนจใ์ห้หยดุเวลำ คว  ่ำเบ้ีย รูดถุงเบ้ีย ทั้ง

สองฝ่ำยส่งตวัแทนไปเช็คค ำศพัทท่ี์เคร่ืองชำเลนจ ์

 3.6.3 เอแม็ท เม่ือมีกำรชำเลน้จใ์หผู้เ้ขำ้แข่งขนัเรียกกรรมกำรประจ ำรุ่นมำตรวจสอบสมกำร หำกสมกำรผดิ

ใหย้กเบ้ียออก หำกผูเ้ล่นไม่เห็นดว้ยกบักำรพิจำรณำสมกำรของกรรมกำร สำมำรถเรียกกรรมกำรท่ี 2 มำตรวจสอบได ้

หำกผลกำรพิจำรณำสมกำรของกรรมกำรท่ี 2 เหมือนกรรมกำรท่ี 1 กำรตดัสินถือเป็นส้ินสุด 

3.6.4 ค าคม ใชห้นงัสือรวมศพัทค์  ำคม ของสมำคมครอสเวร์ิด เอแมท็ ค ำคม และซูโดกุแห่งประเทศในกำร

ตรวจศพัท ์ โดยใหผู้เ้ล่นเขียนค ำศพัทท่ี์ชำเลน้จล์งในกระดำษตรวจศพัท ์ จำกนั้น น ำไปใหก้รรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีตรวจ

ศพัทต์รวจสอบ หำกผูเ้ล่นไม่เห็นดว้ยกบักำรตรวจศพัทข์องกรรมกำรท่ำนท่ี 1 สำมำรถตรวจสอบกบักำรท่ี 2 ได ้ ผล

กำรตดัสินของกรรมกำรท่ี 2  ถือเป็นส้ินสุด 
 

3.7 คะแนนในแต่ละเกม ทีมท่ีชนะจะได ้2 คะแนน , เสมอไดที้มละ 1 คะแนน และแพไ้ด ้0 คะแนน 
 

3.8 การจัดอนัดับคะแนน ให้นบัคะแนนรวมจำกเกมท่ีชนะ และเสมอ ก่อนเป็นล ำดบัแรก หำกคะแนนเท่ำกนั    

ใหใ้ชแ้ตม้ผลต่ำงสะสม (Difference) เป็นตวัตดัสิน  
 

3.9 แต้มผลต่างสูงสุดต่อเกม Maximum Difference  

3.9.1 ครอสเวร์ิดเกม รุ่นประถมศึกษำ แตม้ต่ำงไม่เกิน 100 แตม้ ถำ้เกินกวำ่นั้นใหปั้ดลงเหลือ 100 แตม้  

3.9.2 เอแมท็และค ำคม รุ่นประถมศึกษำ แตม้ต่ำงไม่เกิน 150 แตม้ ถำ้เกินกวำ่นั้นใหปั้ดลงเหลือ 150 แตม้ 

3.9.3 ครอสเวร์ิดเกม เอแมท็ ค ำคม รุ่น มธัยมศึกษำตอนตน้และตอนปลำย แตม้ต่ำงไม่เกิน 250 แตม้ ถำ้เกิน

กวำ่นั้นใหปั้ดลงเหลือ 250 แตม้  

 3.9.4 รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference  
 

3.10 ห้ามส่งเสียงดังระหว่างการแข่งขัน เล่นเคร่ืองมือส่ือสาร  ใส่หูฟัง  หรือคุยโทรศัพท์ขณะแข่งขัน  
 

 3.11 เมื่อเกดิปัญหาหรือข้อสงสัยระหว่างเกม ใหน้กักีฬำเรียกกรรมกำรตดัสินเขำ้ไปพิจำรณำ หำ้มทะเลำะ

หรือโตเ้ถียงกนั เป็นกำรรบกวนผูเ้ขำ้แข่งขนัท่ำนอ่ืน 
 

3.12 การทุจริตในการแข่งขัน นกักีฬำท่ีทุจริตในกำรแข่งขนัจะถูกปรับแพใ้นเกมนั้นๆ ไม่ใหรั้บรำงวลั หรือ

ใหอ้อกจำกกำรแข่งขนัตลอดทวัร์นำเมน้ท ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของกรรมกำรตดัสิน  

 



4. กตกิาการแข่งขนัและ วธีิการนับคะแนนซูโดก ุ
  4.1 ในกำรแข่งขนัจ ำนวน 3 รอบน้ีจะใชเ้วลำในกำรแข่งขนัรอบละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 3 ชม.  
 4.2 คะแนนประจ ำปริศนำ หำกผูแ้ข่งขนัสำมำรถแกโ้จทยป์ริศนำซูโดกุไดภ้ำยในเวลำท่ีก ำหนด และถูกตอ้ง 

ท่ำนจะไดรั้บคะแนนประจ ำปริศนำตำมท่ีระบุไวใ้นแต่ละขอ้  

  4.3 คะแนนโบนสัเวลำในแต่ละรอบจะมีกำรก ำหนดเวลำในกำรแกโ้จทยป์ริศนำไว ้หำกผูแ้ข่งขนัสำมำรถแก้

โจทยป์ริศนำทั้งหมดไดถู้กตอ้งภำยในเวลำท่ีก ำหนด จะไดรั้บคะแนนโบนสัเวลำเพิ่มนำทีละ 3 คะแนน โดยค ำนวณ

จำกเวลำท่ีเหลืออยูเ่ป็นนำที (เศษของนำทีปัดทิ้ง) คูณดว้ย 3 (ถำ้แกโ้จทยป์ริศนำไม่ถูกตอ้ง จะไม่ไดรั้บคะแนนโบนสั) 

เช่น เวลำในรอบก ำหนดให ้30 นำที แต่นำย Z ท ำเสร็จและถูกตอ้งภำยในเวลำ 20 นำที 40 วนิำที นำย Z จะไดค้ะแนน

โบนสัเวลำในรอบน้ี เท่ำกบั 9 นำที x3 คะแนนต่อนำที = คะแนนโบนสัเวลำ 27 คะแนน  

 
รปูแบบโจทยซ์ูโดกรุะดบัประถมศึกษา  
การแขง่ขนัรอบคดัเลอืกม ี10 รปูแบบ แบบละ 1 กระดาน แขง่ 2 รอบรอบละ 60 นาท ี 

1.6x6 Classic     6. 8x8 Jigsaw  
2. 6x6 Alphabet    7. 9x9 Classic  
3. 8x8 Classic     8. 9x9 Alphabet  
4. 8x8 Alphabet    9. 9x9 Diagonal  
5. 8x8 Diagonal    10. 9x9 Jigsaw 

 
รปูแบบโจทยซ์ูโดกรุะดบัมธัยมศึกษา  
การแขง่ขนัรอบคดัเลอืกม ี10 รปูแบบ แบบละ 1 กระดาน แขง่ 2 รอบรอบละ 60 นาท ี 

1. Classic Sudoku    6. Consecutive Sudoku  
2. Diagonal Sudoku    7. Asterisk Sudoku  
3. Alphabet Sudoku    8. Wordoku Sudoku  
4. Jigsaw Sudoku    9. Alphabet Jigsaw Sudoku  
5. Even-Odd Sudoku    10. Windoku Sudoku 


