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1. การใช้งานส่วนของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ 
1.1. การลงทะเบียนกรณีเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 ในการใช้งานระบบการแข่งขันทักษะฯ ผ่านหน้าเว็บที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
พัฒนาขึ้น จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนก่อน โดยถ้าผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยอยู่แล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1.1 เข้าสู่หน้าเว็บของระบบผ่าน URL : http://www.c-bac.com/skill34/ 
1.1.2 คลิกเมนู “ลงทะเบียนใหม่” 

  
1.1.3 เลือก “ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคม” 

 
1.1.4 เลือกรายชื่อโรงเรียนของเราจาก Combobox ซึ่งจะมีรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในสมาคม (สามารถค้นหาคำ
คล้ายของชื่อโรงเรียนเพื่อความง่ายในการเลือกผ่านคำสั่ง “ช่วยค้นหาชื่อโรงเรียน”) จากนั้นกรอกข้อมูลและ
กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน” 

 
1.1.5 จด Username และ รหัสผ่าน ที่ได้รับเพ่ือใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ 

 
 

http://www.c-bac.com/skill34/
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1.2. การลงทะเบียนกรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 ในการใช้งานระบบการแข่งขันทักษะฯ ผ่านหน้าเว็บที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
พัฒนาขึ้น จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนก่อน โดยถ้าผู้ลงทะเบียนยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.2.1 เข้าสู่หน้าเว็บของระบบผ่าน URL : http://www.c-bac.com/skill34/ 
1.2.2 คลิกเมนู “ลงทะเบียนใหม่” 

  
1.2.3 เลือก “ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม” 

 
1.2.4 ให้กรอกชื่อโรงเรียนและข้อมูลอื่นๆ (ถ้าสงสัยว่ามีชื่อโรงเรียนใดบ้างท่ีเป็นสมาชิกสมาคมแล้ว สามารถ
ตรวจได้ผ่าน Combobox “ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในสมาคม”) จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน
เพ่ือรับรหัสผ่าน” 

 
1.2.5 จด Username และ รหัสผ่าน ที่ได้รับเพ่ือใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ 

 
1.2.6 หมายเหตุ เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ระบุว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนั้นทาง
โรงเรียนจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกสมาคมย้อนหลัง และแจ้งพร้อมส่งหลักฐานให้ผู้จัดงานทราบว่าได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่แข่งขันจริง 

http://www.c-bac.com/skill34/
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1.3. การ Login เข้าสู่ระบบ 
1.3.1 เลือกเมนู “Login โรงเรียน” จากนั้นกรอก Username และ รหัสผ่าน ที่ได้จากการลงทะเบียน กรณี
จำรหัสผ่านหรือ Username ไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ 
 

 
1.4. การเปลี่ยนรหัสผ่านหลังลงทะเบียนและได้รับรหัสผ่านแล้ว 

1.4.1 การเปลี่ยนรหัสผ่านต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
1.4.2 รหัสผ่านที่เปลี่ยนจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำรหัสผ่านที่ตั้งใหม่
ไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเพ่ือสอบถามรหัสผ่าน 

1.5. การส่งเอกสารและหลักฐานการแข่งขันทักษะฯ ผ่านหน้าเว็บของระบบ 
ในการส่งเอกสารหลักฐานการสมัครต่างๆ ผ่านหน้าเว็บของระบบมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.5.1 Login เข้าสู่ระบบ 
1.5.2 กดเมนู “ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ”  

 
1.5.3 กรอกหมายเหตุถึงเอกสารที่ส่งในช่อง “รายละเอียดเอกสาร”  
1.5.4 เลือกไฟล์รูปภาพหรือเอกสารที่ต้องการส่งที่ปุ่ม “ไฟล์เอกสาร” จากนั้นเลือกปุ่ม Add 
1.5.5 ข้อมูลรายละเอียดไฟล์ที่ส่งสำเร็จจะแสดงที่ตารางด้านล่าง 
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1.6. การส่งข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ 
1.6.1 Login เข้าสู่ระบบ 
1.6.2 เลือกเมนู “ส่งนักศึกษาเข้าแข่งรายการต่างๆ” 
1.6.3 คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลนักศึกษาเข้าแข่งทักษะ” กรอกข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม “Add” 

 
1.6.4 ข้อมูลนักศึกษาเข้าแข่งขันจะแสดงในตาราง กรณีกรอกชื่อผิดสามารถลบและเพ่ิมข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง
ได้ตลอดจนกว่าเว็บจะปิดรับข้อมูลใหม่ (ถ้าต้องการแก้ไขรายชื่อหรือข้อมูลหลังปิดรับข้อมูลแล้ว โปรดติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ) 

1.7. การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระและการแจ้งชำระเงิน 
1.7.1 Login เข้าสู่ระบบ 
1.7.2 เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะจ่ายเงิน/แจ้งชำระเงิน” 
1.7.3 ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระมาให้อัตโนมัติโดยคำนวณจากรายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อทำ
การโอนเงินแล้วให้กดปุ่ม “แจ้งข้อมูลการชำระเงิน” จากนั้นระบุรายละเอียดการโอนเงินให้ละเอียด เช่น วัน
เวลาที่โอน ชื่อธนาคาร จำนวนเงิน เป็นต้น โดยเบื้องต้นข้อมูลการแจ้งจะขึ้นสถานะ “รอตรวจสอบ” 

 
1.7.4 เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายการแจ้งชำระเงินถูกต้องแล้วจะปรับสถานะเป็น “ตรวจสอบแล้ว” โดย
ระบบจะตัดยอดคงเหลืออัตโนมัติ 
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1.8. การดูผลการแข่งขัน 
1.8.1 Login เข้าสู่ระบบ 
1.8.2 เลือกเมนู “ดูผลการแข่งขัน” 

1.9. การพิมพ์เกียรติบัตรของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ 
1.9.1 Login เข้าสู่ระบบ 
1.9.2 เลือกเมนู “พิมพ์เกียรติบัตรนักศึกษา” 
1.9.3 ถ้าการแข่งขันจบและผลตัดสินออกมาแล้วจะมี Link “พิมพ์ใบเกียรติบัตร” ขึ้นมาให้พิมพ์ 

 

2. การใช้งานส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะฯ 
2.1. การ Login เข้าสู่ระบบในส่วนของกรรมการ 

2.1.1 เข้าสู่หน้าเว็บของระบบผ่าน URL : http://www.c-bac.com/skill34/ 
2.1.2 เลือกเมนู “Login กรรมการ” 

 
2.1.3 ระบุ Username และ รหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบแล้วกดปุ่ม “Login” (กรณีลืมรหัสผ่านตนเอง
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ) 

2.2. การเปลี่ยนรหัสผ่านของกรรมการ 
2.2.1 การเปลี่ยนรหัสผ่านต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
2.2.2 รหัสผ่านที่เปลี่ยนจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำรหัสผ่านที่ตั้งใหม่
ไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเพ่ือสอบถามรหัสผ่าน 
 
 

http://www.c-bac.com/skill34/
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2.3. การกรอกคะแนนดิบและผลการแข่งขัน ผ่านหน้าเว็บของระบบ 
2.3.1 Login เข้าสู่ระบบ 
2.3.2 เลือกเมนู “บันทึกคะแนนการแข่งขันที่รับผิดชอบ” 
2.3.3 ระบุรหัสผ่านสำหรับเข้าไปบันทึกผลคะแนนที่ได้จากผู้ดูแลระบบ แล้วกดปุ่ม “ไปลงคะแนน” 

 
2.3.4 กรอกผลการแข่งขัน โดยต้องกรอกทั้งคะแนนที่ทำได้ และเหรียญรางวัลที่ได้ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการ
บันทึกส่งคะแนน” 

 
2.4. การพิมพ์ใบเกียรติบัตรของกรรมการ 

2.4.1 Login เข้าสู่ระบบ 
2.4.2 เลือกเมนู “พิมพ์เกียรติบัตร” 
2.4.3 ถ้าการแข่งขันจบแล้วจะมี Link “พิมพ์ใบเกียรติบัตร” ขึ้นมาให้พิมพ์ 

 
 

 
 
 
 

เบอร์โทรศัพท์กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานระบบ  
(044) 811331 (C-BAC ชัยภูม)ิ 

และเบอร์ 086-5524497 (อ โอ๋) **กรณีมีปัญหาด้านเทคนิค 


