
ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 70 

ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 

1. เข้าไปท่ีเว็บไซต์การแข่งขัน : https://sillapa65.vichakan.net/sm-pbn3/ 

 

2. ท าการเข้าสู่ระบบท่ีส่วนการเข้าสู่ระบบด้านขวามือโดยกรอกช่ือผู้ใช้ รหัสผ่านท่ีท่านได้รับ รวมถึงรหัส
ป้องกันให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 



3. ท่านจะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนของโรงเรียน ท าการตรวจสอบข้อมูลหน้าเว็บไซต์ว่าถูกต้องหรือไม่ 

 

4. คลิกท่ีเมนู “ลงทะเบียนแข่งขัน” บริเวณแถบค าส่ังด้านซ้ายมือของหน้าจอ 

 

 

 

 

 

 

 



5. เลือกหมวดหมู่การแข่งขันที่จะท าการลงทะเบียน เช่น ภาษาไทย 

 

6. เลือกรายการท่ีต้องการลงทะเบียนโดย  
6.1 ท าการเลือกท่ีช่องด้านหน้ารายการการแข่งขันดังตัวอย่าง  
6.2 จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” ด้านล่าง 
 

 

 

 

6.1 



7. หลังจากท่ีท่านกดตกลง จะมีลิงค์รายการท่ีท่านเลือกขึ้นมาให้ลงทะเบียนดังตัวอย่าง 

 

8. คลิกลิงค์รายการท่ีต้องการลงทะเบียน เช่น การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

 

  



9. ท าการกรอกข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  

9.1 กรอกข้อมูลนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “เพิ่มนักเรียน” 

9.2 กรอกข้อมูลครูผู้ฝึกสอน จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “เพิ่มครู” 

 

10. ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร หากผิดพลาดให้ท าการแก้ไข เช่น ช่ือ - นามสกุล จ านวนผู้เข้า
แข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน เรียบร้อยแล้วให้คลิกไปท่ีปุ่ม “กลับ” ด้านขวาบน 

 

  



11. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการสมัครอีกครั้ง โดยสังเกตข้อมูลจ านวน นักเรียน และ ครู ท่ีท่านท าการ
ลงทะเบียนว่ามีจ านวนแสดงครบหรือไม่ เช่น 1/1 หมายถึง มีผู้สมัคร 1 ท่านครบถ้วน 

 

12. ท าการเพิ่มรูปประจ าตัว นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนโดยคลิกไปท่ีเมนู “เพิ่มรูปในบัตร
ประจ าตัว” ท่ีแถบค าส่ังด้านซ้ายมือ 

 

  



13. ท าการเลือกหมวดหมู่ท่ีได้สมัครไว้ เช่น ภาษาไทยท่ีได้สมัครไว้เป็นตัวอย่าง 

 

14. หลังจากนั้นจะมีรายการแข่งท่ีท้ังหมดท่ีท่านได้เลือกไว้ปรากฏขึ้น ท าการเลือกรายการท่ีท่านได้ลงทะเบียน
นักเรียน และครูผู้ฝึกสอนไว้ เช่น การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ท่ีได้สมัครไว้เป็นตัวอย่าง 

 

  



15. ท าการเพิ่มรูปภาพนักเรียนโดยคลิกไปท่ีค าส่ัง “เปล่ียนรูปภาพ” 

 

16. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่าง “เปลี่ยนรูปภาพในบัตรประจ าตัว” ปรากฏขึ้น  

16.1 ท าการคลิกท่ีปุ่ม Choose File จากนั้นเลือกรูปภาพที่ท่านต้องการ  

16.2 คลิกท่ีปุ่ม Upload เพื่อท าการอัพโหลดรูป 

 

 

16.1 16.2 



17. ท าการปรับรูปภาพท่ีแสดงในบัตรประจ าตัวให้เหมาะสมโดยท าการลากคลุมรูปฝ่ังซ้ายมือ ส่วนรูปฝ่ังขวา
คือรูปท่ีจะแสดงในบัตรประจ าตัว เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม บันทึกเป็นภาพประจ าตัว บริเวณด้านซ้ายล่าง
ของรูป 

 

ตัวอย่างการปรับรูปภาพให้เหมาะสม 

 



18. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ท าการคลิกท่ีท าส่ัง “ปิดหน้าต่างนี้” 

 

19. หากท่านท าถูกต้อง จะมีรูปประจ าตัวปรากฏขึ้นให้หน้าต่างการลงทะเบียน ให้ท่านท าการเพิ่มรูปนักเรียนผู้
เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนให้เรียบร้อยตามวิธีการท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น เป็นอันเสร็จส้ินการลงทะเบียน 

 

 

 



ความเชือ่มั่นของกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

 ขอความร่วมมือให้ทกุโรงเรียนสรรหาครูมาเปน็กรรมการทกุโรงเรียน 
ทกุกิจกรรมต้องมกีรรมการ 3 – 5 คน 

โดยแต่ละกิจกรรมให้มีผู้ประสานงาน เพื่อค่อยดูแลอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้กรรมการ ผู้ประสานงานควรเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ ผูป้ระสานงานหนึ่งอาจเป็นได้หลายกิจกรรม 

เร่ืองการประท้วง 

ท าความเข้าใจวา่ ในเกณฑ์ สพฐ. ไม่มีระเบียบการประท้วง
แต่เพื่อความโปร่งใส หลังจากแข่งขันเสร็จจะมีการติดประกาศ
ก่อนประกาศผลการแข่งขันผา่นระบบ 30 นาที ถ้าไม่มีการ
ประท้วงภายใน 30 นาที ถ้าประกาศผลผ่านระบบแล้ว ถือว่า
หมดสิทธิ์ประท้วงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

* เน้นย้ าเรื่องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 เร่ืองการสมัคร ก าหนด ทีม ไม่เกิน 12 คนจะก่ีคนก็ได้ แต่ไม่เกิน 
12 คน เช่นกิจกรรม ร าวงมาตรฐาน ทีมไม่เกิน 12 คน แต่ สมัครมา 
6 คน ก็ สามารถแข่งขันได้ 

หรือ ก าหนด ทีมระหว่าง 7-10 ต้องมีผู้สมัครอย่างต่ า 7 คนขึ้นไป  
แต่ไม่เกิน 10 คน อาจจะสมัครมา 8 คน ก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ 

 แต่ถ้าระบุชัดเจนว่า ทีมละ 3 คน แต่มาร่วมแข่งขัน 2 คน น้ัน
ไม่ได้เพราะฉะน้ันการสมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องดูเกณฑ์ให้ชัดเจน 

 

 



หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว 

1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขันจ านวน 1 คน ไม่สามารถ
เปลี่ยนตัวได้ 
2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ดังนี้ 
    2.1 ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน 
    2.2 ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน 
    2.3 ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน 
    2.4 ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน 
   2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน 
 

การเปล่ียนตวั 

การเปล่ียนตวัผูเ้ข้าแข่งขนัในแต่ละกิจกรรม
จะต้องมีหนังสือเปล่ียนตวัผูเ้ข้าแข่งขนัโดย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุญาตพรอ้มท่ีส าเนา
หนังสือดงักล่าวยนืต่อกรรมการตดัสิน และ
กรรมการน าเอกสารเปล่ียนตวัใส่ซองน ้าตาลส่ง
ยงักองอ านวยการ 

 

 



 การให้คะแนน
การแข่งขันในแต่ละกิจกรรมนั้น  

 ชนะเลิศ เพียง (ทีม/คน) เดียวได้ไปแข่งต่อระดับภาค
 และต้องมีคะแนน  80 คะแนน ระดับเหรียญทอง 

จึงจะได้ไปแข่งขันต่อระดับภาค 
 

*ในส่วนของการให้คะแนนท่ีไม่ใช่คะแนนวิทยาศาสตร์ 
ให้คณะกรรมการให้คะแนนในภาพรวมใหช้นะเลิศ อันดับ 2 
อันดับ 3 รบกวนไม่ให้เป็นจุดทศนิยม ถ้าไม่จ าเป็น เพ่ือ
ป้องกันการร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการการป้องกัน โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 ให้ครูผู้ควบคุมหรือครูผู้สอนน าใบแจ้งผลการตรวจโค
วิด-19 มายืนที่จุดรับลงทะเบียนแต่ละกิจกรรมก่อนเข้าห้อง
ท าการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


