คู่มือการแข่ งขัน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คาคม และซู โดกุ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจาปี การศึกษา 2557

ระดับชาติ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
วัน ที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนสตรีวทิ ยา 2 กรุงเทพมหานคร

1. กาหนดการแข่ งขัน
1.1
1.2

ครอสเวิร์ดเกม, เอแม็ท และคำคม แข่งขัน 2 วัน ( วันที่ 14-15 พ.ค. ) พร้อมกันทั้ง สพป. และ สพม.
ซูโดกุ แข่งขัน 1 วัน ( วันที่ 14 พ.ค. ) พร้อมกันทั้ง สพป. และ สพม.

กาหนดการแข่ งขัน : ครอสเวิร์ด เอแม็ท และคาคม (สพป. และ สพม. )
14 พฤษภาคม 2558
08.00 น. – 08.30 น.
รำยงำนตัว/ลงทะเบียนครู และนักเรี ยน
08.30 น. – 09.00 น.
นักกีฬำประจำสนำมแข่งขัน / กรรมกำรชี้แจงกฎ กติกำ และข้อปฏิบตั ิในกำรแข่งขัน
09.00 น. – 09.50 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 1
09.50 น. – 10.40 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 2
10.40 น. – 10.50 น.
พัก
10.50 น. – 11.40 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 3
11.40 น. – 12.30 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 4
12.30 น. – 13.30 น.
พักรับประทำนอำหำร
13.30 น. – 14.20 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 5
14.20 น. – 15.10 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 6
15.10 น. – 16.00 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 7 ( จบกำรแข่งขันวันแรก )
* หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม และจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง ณ สนำมแข่งขัน

15 พฤษภาคม 2558
09.00 น. – 09.50 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 8
09.50 น. – 10.40 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 9
10.40 น. – 10.50 น.
พัก
10.50 น. – 11.40 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 10
11.40 น. – 12.30 น.
กำรแข่งขันเกมที่ 11 ( รอบคัดเลือกเกมสุ ดท้ำย )
12.30 น. – 13.30 น.
พักรับประทำนอำหำร
13.30 น. – 15.00 น.
กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับที่ 3
15.00 น.
พิธีมอบรำงวัลและปิ ดกำรแข่งขัน
* หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม และจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง ณ สนำมแข่งขัน

กาหนดการแข่ งขัน : ซูโดกุ (สพป. และ สพม. )
14 พฤษภาคม 2558
08.00 น. – 08.30 น.
รำยงำนตัว/ลงทะเบียนครู และนักเรี ยน
08.30 น. – 09.00 น.
นักกีฬำประจำสนำมแข่งขัน / กรรมกำรชี้แจงกฎ กติกำ และข้อปฏิบตั ิในกำรแข่งขัน
09.00 น. – 10.00 น.
กำรแข่งขันรอบที่ 1
10.30 น. – 11.30 น.
กำรแข่งขันรอบที่ 2
11.30 น. – 12.30 น.
พักรับประทำนอำหำร
12.30 น. – 13.30 น.
กำรแข่งขันรอบที่ 3
14.00 น. – 14.10 น.
กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับที่ 3 ( รอบที่ 1 )
14.20 น. – 14.30 น.
กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับที่ 3 ( รอบที่ 2 )
14.40 น. – 14.50 น.
กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับที่ 3 ( รอบที่ 3 )
15.00 น.
พิธีมอบรำงวัล
* หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ให้นกั กีฬำเตรี ยมพร้อมก่อนเวลำเสมอ

2. หลักเกณฑ์ การแข่ งขัน ระดับชาติ
ครอสเวิร์ดเกม / เอแม็ท / คาคม รอบคัดเลือก 11 เกม + รอบชิงชนะเลิศ (2 เกม) ,
ซู โดกุ รอบคัดเลือก 3 รอบ + รอบชิงชนะเลิศ (3 รอบ)
ประเภทครอสเวิร์ดเกม/เอแม็ท/คาคม – ใช้ วิธีประกบคู่แบบพบกันหมด (Round Robin) 11 เกม ผูท้ ี่ได้คะแนน
สู งสุ ด 2 อันดับแรกในรอบคัดเลือก จะได้เข้ำสู่ รอบชิงชนะเลิศ และผูท้ ี่มีคะแนนเป็ นลำดับที่ 3 และ 4 ในรอบคัดเลือก
จะเข้ำไปชิงอันดับที่ 3
ประเภทซู โดกุ – จะแข่งขันรวมด้วยปริ ศนำที่กำหนดให้แบบเดียวกัน โดยผูท้ ี่ทำถูกจะได้คะแนนถูกต้อง และ
คะแนนโบนัสควำมเร็ วเสร็ จก่อนเวลำ หำกทำผิดจะไม่ได้คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ด 2 อันดับแรกในรอบคัดเลือก
จะได้เข้ำสู่ รอบชิงชนะเลิศ และผูท้ ี่มีคะแนนเป็ นลำดับที่ 3 และ 4 ในรอบคัดเลือก จะเข้ำไปชิงอันดับที่ 3
เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้เกียรติบตั ร เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
เกณฑ์ การให้ คะแนนครอสเวิร์ด เอแม็ท และคาคมระดับประเทศ
ชนะ 11 เกม ได้ 95 คะแนน
ชนะ 10 เกม ได้ 90 คะแนน
ชนะ 8 เกม ได้ 80 คะแนน
ชนะ 7 เกม ได้ 75 คะแนน
ชนะ 5 เกม ได้ 65 คะแนน
ชนะ 4 เกม ได้ 60 คะแนน
ชนะ 2 เกม ได้ 50 คะแนน
ชนะ 1 เกม ได้ 45 คะแนน

ชนะ 9 เกม ได้ 85 คะแนน
ชนะ 6 เกม ได้ 70 คะแนน
ชนะ 3 เกม ได้ 55 คะแนน
เสมอได้ 2.5 คะแนน

 ผลต่ำงได้เสี ยทุกๆ 200 คะแนน จะได้คะแนนเพิ่ม 1%หำกผลต่ำงได้เสี ยติดลบทุกๆ 200 คะแนน จะหัก 1%
 กำรให้เกณฑ์คะแนนเหรี ยญรำงวัลใช้ผลกำรแข่งขันในรอบคัดเลือก ส่ วน 4 ทีมสุ ดท้ำยที่ผำ่ นเข้ำสู่ รอบชิงฯ
ร้อยละของระดับเหรี ยญรำงวัล เป็ นไปตำมดุลยพินิจของกรรมกำร

3. กติกาเพิม่ เติม
3.1 อุปกรณ์ ในการแข่ งขัน นักกีฬำจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ในกำรแข่งขันมำเอง ได้แก่ กระดำนที่ใช้ในกำร
แข่งขัน, แร็ ควำงเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณี ตวั เบี้ยหำย), นำฬิกำจับเวลำ โดยทำสัญลักษณ์ เครื่ องหมำย หรื อ
เขียนชื่อโรงเรี ยนให้เรี ยบร้อย
3.2 เวลาในการแข่ งขัน ให้ใช้นำฬิกำจับเวลำแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) หรื อ Chess Clock ในทุกเกม
และทุกกระดำน ครอสเวิร์ดและเอแม็ทมีเวลำฝั่งละ 22 นำที ส่ วนคำคมมีเวลำฝั่งละ 25 นำที ( สำมำรถดำวน์โหลด
แอพพลิเคชัน่ ลงบนสมำร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตพีซี เพื่อนำมำใช้จบั เวลำได้ โดยพิมพ์คน้ หำใน App Store คำว่ำ
“Scrabble Clock” หรื อ “Chess Clock” ) ผูเ้ ข้ำแข่งสำมำรถนำสมำร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตพีซี ที่มีโปรแกรมนำฬิกำจับ
เวลำมำใช้ในกำรแข่งขันได้ (ก่อนแข่งขันสำมำรถทดสอบกำรใช้งำนของนำฬิกำที่คู่ต่อสู ้เตรี ยมมำก่อนได้) หำกมีผู ้
เล่นใช้เวลำเกิน (นำฬิกำที่ใช้ตอ้ งตั้งค่ำโปรแกรมให้เวลำติดลบได้) จะถูกหักคะแนนนำทีละ 10 คะแนน เศษวินำทีจะ
ถูกนับเป็ น 1 นำที ตัวอย่ำงเช่น นำย A ใช้เวลำติดลบ -3.18 นำที จะถือว่ำนำย A ใช้เวลำเกิน 4 นำที และจะถูกหัก
คะแนน 40 คะแนนตำมกฎ ผูเ้ ล่นควรฝึ กกำรใช้นำฬิกำจับเวลำให้ชำนำญก่อนแข่ง
* ก่ อนแข่ งให้ ตรวจสอบแบตเตอรี่ ที่เหลือก่ อนใช้ สำหรั บโทรศัพท์ มือถือที่จะใช้ จับเวลำให้ ปิดเครื อข่ ำย
โทรศัพท์ หรื อเปิ ด flight mode ทุกครั้ ง เพื่อป้ องกันสำยเรี ยกเข้ ำ
3.2 ก่อนเริ่มเกม นักกีฬำต้องนัง่ ประจำโต๊ะกำรแข่งขันให้เรี ยบร้อย เช็คอุปกรณ์กำรแข่งขัน เช็คตัวเบี้ยพร้อม
กับคู่แข่งขันว่ำครบหรื อไม่ เมื่อทั้งสองฝ่ ำยเช็คเบี้ยครบเรี ยบร้อยแล้วถึงจะเก็บเบี้ยใส่ ถุง
3.3 การจับเบีย้ ให้จบั ถุงเบี้ยในระดับสำยตำหรื อให้พน้ สำยตำ และวำงเบี้ยที่จบั ลงบนโต๊ะหรื อใส่ ในแร็ ค
เท่ำนั้น ห้ำมวำงถุงเบี้ยบนโต๊ะแล้วจับเบี้ย ห้ำมจับเบี้ยใต้โต๊ะ หรื อเปิ ดเบี้ยดูใต้โต๊ะ ผูเ้ ล่นฝ่ ำยตรงข้ำมสำมำรถตักเตือน
ได้หำกผูเ้ ล่นอีกฝ่ ำยมีพฤติกรรมดังกล่ำว และสำมำรถเรี ยกกรรมกำรมำตักเตือนหำกยังทำซ้ ำ เมื่อจับเบี้ยเสร็ จแล้วให้
รู ดเชื อกปิ ดถุงเบี้ยให้เรี ยบร้อย
3.4 การจบเกม เมื่อเล่นจนจบเกมให้ท้ งั สองฝ่ ำยเช็คคะแนนเกมนั้นว่ำตรงกันทั้งสองฝ่ ำยหรื อไม่ ก่อนที่จะ
บันทึกผลลงในใบมำสเตอร์สกอร์กำร์ ด พร้อมทั้งตรวจสอบว่ำคู่แข่งขันเขียนคะแนนผลกำรแข่งขัน ผลต่ำงคะแนน
สะสมลงในใบมำสเตอร์สกอร์ กำร์ ดถูกต้องหรื อไม่ และเก็บใบจดแต้มเอำไว้เป็ นหลักฐำน หำกเสมอกันอย่ำเพิ่งล้ม
กระดำนให้เรี ยกกรรมกำรไปตรวจสอบก่อน เมื่อจบเกมให้ช่วยกันเรี ยงเบี้ยไว้บนกระดำนให้ครบตำมเดิม ไม่ตอ้ งเก็บ
ใส่ ถุงเบี้ย เพื่อให้ผเู ้ ข้ำแข่งขันในเกมถัดไปได้เช็คเบี้ยต่อ
3.5 การหยุดเกม ในกรณี ที่จำเป็ นต้องหยุดเกมต้องไม่มีกำรคิดศัพท์หรื อสมกำรและให้คว่ำเบี้ยทุกครั้ง เช่น
ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน , ขอเข้ำห้องน้ ำ (ไม่อนุ ญำตให้เข้ำห้องน้ ำจนกว่ำจะถึงตำเล่นตัวเองและต้องลงศัพท์ หรื อ
สมกำรหรื อเปลี่ยนเบี้ยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก่อนถึงจะอนุ ญำตให้ไปได้), เมื่อแข่งขันจบเกม หรื อเหตุจำเป็ นอื่นใดที่ตอ้ ง
หยุดเกม เป็ นต้น

3.6 การขอตรวจศัพท์ หรือสมการ (Challenge)
3.6.1 ผูเ้ ล่นจะสำมำรถขอตรวจศัพท์หรื อสมกำรได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู ้ขำนแต้ม (กรณี ไม่ใช้นำฬิกำจับเวลำ) หรื อ
กดเวลำแล้วเท่ำนั้น หำกคู่ต่อสู ้ยงั ไม่ขำนแต้มหรื อกดเวลำกำรขอชำเล้นจ์ไม่เป็ นผล
3.6.2 ครอสเวิร์ด ใช้คอมพิวเตอร์หรื อแท็บเล็ตพีซีในกำรตรวจศัพท์ โดยใช้ดิกชันนำรี TWL06 หรื อOWL2 ที่
ใช้ในกำรแข่งขันภำยในประเทศ ไม่อนุญำตให้ตรวจคำศัพท์ในสมำร์ทโฟนหรื อแท็บเล็ตพีซีที่นำมำใช้จบั เวลำ ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ หรื อแท็บเล็ตพีซีที่กรรมกำรเตรี ยมไว้ให้เท่ำนั้น เมื่อมีกำรขอชำเลนจ์ให้หยุดเวลำ คว่ำเบี้ย รู ดถุงเบี้ย ทั้ง
สองฝ่ ำยส่ งตัวแทนไปเช็คคำศัพท์ที่เครื่ องชำเลนจ์
3.6.3 เอแม็ท เมื่อมีกำรชำเล้นจ์ให้ผเู ้ ข้ำแข่งขันเรี ยกกรรมกำรประจำรุ่ นมำตรวจสอบสมกำร หำกสมกำรผิด
ให้ยกเบี้ยออก หำกผูเ้ ล่นไม่เห็นด้วยกับกำรพิจำรณำสมกำรของกรรมกำร สำมำรถเรี ยกกรรมกำรที่ 2 มำตรวจสอบได้
หำกผลกำรพิจำรณำสมกำรของกรรมกำรที่ 2 เหมือนกรรมกำรที่ 1 กำรตัดสิ นถือเป็ นสิ้ นสุ ด
3.6.4 คาคม ใช้หนังสื อรวมศัพท์คำคม ของสมำคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศในกำร
ตรวจศัพท์ โดยให้ผเู ้ ล่นเขียนคำศัพท์ที่ชำเล้นจ์ลงในกระดำษตรวจศัพท์ จำกนั้น นำไปให้กรรมกำรที่ทำหน้ำที่ตรวจ
ศัพท์ตรวจสอบ หำกผูเ้ ล่นไม่เห็นด้วยกับกำรตรวจศัพท์ของกรรมกำรท่ำนที่ 1 สำมำรถตรวจสอบกับกำรที่ 2 ได้ ผล
กำรตัดสิ นของกรรมกำรที่ 2 ถือเป็ นสิ้ นสุ ด
3.7 คะแนนในแต่ ละเกม ทีมที่ชนะจะได้ 2 คะแนน , เสมอได้ทีมละ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0 คะแนน
3.8 การจัดอันดับคะแนน ให้นบั คะแนนรวมจำกเกมที่ชนะ และเสมอ ก่อนเป็ นลำดับแรก หำกคะแนนเท่ำกัน
ให้ใช้แต้มผลต่ำงสะสม (Difference) เป็ นตัวตัดสิ น
3.9 แต้ มผลต่ างสู งสุ ดต่ อเกม Maximum Difference
3.9.1 ครอสเวิร์ดเกม รุ่ นประถมศึกษำ แต้มต่ำงไม่เกิน 100 แต้ม ถ้ำเกินกว่ำนั้นให้ปัดลงเหลือ 100 แต้ม
3.9.2 เอแม็ทและคำคม รุ่ นประถมศึกษำ แต้มต่ำงไม่เกิน 150 แต้ม ถ้ำเกินกว่ำนั้นให้ปัดลงเหลือ 150 แต้ม
3.9.3 ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม รุ่ น มัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย แต้มต่ำงไม่เกิน 250 แต้ม ถ้ำเกิน
กว่ำนั้นให้ปัดลงเหลือ 250 แต้ม
3.9.4 รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference
3.10 ห้ ามส่ งเสี ยงดังระหว่างการแข่ งขัน เล่ นเครื่องมือสื่ อสาร ใส่ หูฟัง หรือคุยโทรศัพท์ ขณะแข่ งขัน
3.11 เมื่อเกิดปัญหาหรือข้ อสงสั ยระหว่างเกม ให้นกั กีฬำเรี ยกกรรมกำรตัดสิ นเข้ำไปพิจำรณำ ห้ำมทะเลำะ
หรื อโต้เถียงกัน เป็ นกำรรบกวนผูเ้ ข้ำแข่งขันท่ำนอื่น
3.12 การทุจริตในการแข่ งขัน นักกีฬำที่ทุจริ ตในกำรแข่งขันจะถูกปรับแพ้ในเกมนั้นๆ ไม่ให้รับรำงวัล หรื อ
ให้ออกจำกกำรแข่งขันตลอดทัวร์ นำเม้นท์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของกรรมกำรตัดสิ น

4. กติกาการแข่ งขันและ วิธีการนับคะแนนซูโดกุ
4.1 ในกำรแข่งขันจำนวน 3 รอบนี้จะใช้เวลำในกำรแข่งขันรอบละ 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 3 ชม.
4.2 คะแนนประจำปริ ศนำ หำกผูแ้ ข่งขันสำมำรถแก้โจทย์ปริ ศนำซูโดกุได้ภำยในเวลำที่กำหนด และถูกต้อง
ท่ำนจะได้รับคะแนนประจำปริ ศนำตำมที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
4.3 คะแนนโบนัสเวลำในแต่ละรอบจะมีกำรกำหนดเวลำในกำรแก้โจทย์ปริ ศนำไว้ หำกผูแ้ ข่งขันสำมำรถแก้
โจทย์ปริ ศนำทั้งหมดได้ถูกต้องภำยในเวลำที่กำหนด จะได้รับคะแนนโบนัสเวลำเพิ่มนำทีละ 3 คะแนน โดยคำนวณ
จำกเวลำที่เหลืออยูเ่ ป็ นนำที (เศษของนำทีปัดทิ้ง) คูณด้วย 3 (ถ้ำแก้โจทย์ปริ ศนำไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับคะแนนโบนัส)
เช่น เวลำในรอบกำหนดให้ 30 นำที แต่นำย Z ทำเสร็ จและถูกต้องภำยในเวลำ 20 นำที 40 วินำที นำย Z จะได้คะแนน
โบนัสเวลำในรอบนี้ เท่ำกับ 9 นำที x3 คะแนนต่อนำที = คะแนนโบนัสเวลำ 27 คะแนน
รูปแบบโจทย์ซูโดกุระดับประถมศึกษา
การแข่งขันรอบคัดเลือกมี 10 รูปแบบ แบบละ 1 กระดาน แข่ง 2 รอบรอบละ 60 นาที
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
รูปแบบโจทย์ซูโดกุระดับมัธยมศึกษา
การแข่งขันรอบคัดเลือกมี 10 รูปแบบ แบบละ 1 กระดาน แข่ง 2 รอบรอบละ 60 นาที
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

