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1. วิธีกำรลงทะเบียนสถำนประกอบกำร 

เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) พิมพ์ URL : http://v-cop.net ในช่อง URL เพ่ือเข้าสู่หน้าเว็บไซต ์ 

 

 

สถานประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ที่เมนู “ลงทะเบียนสถานประกอบการ” 

  

2. กดปุ่ม “ลงทะเบียนส าหรับสถานประกอบการ” 

http://v-cop.net 

1. กรอก URL 

http://v-cop.net/
http://v-cop.net/
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 สถานประกอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม สมัครสมาชิก 

  

2. กรอกรายละเอียด 

3. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” 



 
 

หน้า | 4  
 
 

ศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

 หลังจากสถานประกอบการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว มีการยืนยันการสมัครสมาชิก โดยระบบจะส่งอีเมล

ยืนยันการสมัครสมาชิกไปยังอีเมลที่แจ้งไว้ กดเปิดอีเมลที่ได้รับ 

 

 กดลิ้งเพ่ือยืนยันการสมัครสมาชิก 

 

 เมื่อท าการยืนยันสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลดังรูปด้านล่าง 

  

4. เปิดอีเมลทีไ่ดร้ับ 

5. กดลิ้งยืนยันการสมัคร 
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2. วิธีกำรเข้ำสู่ระบบ 

สถานประกอบการสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” 

 

 สถานประกอบการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ 

 

 

  

1. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

2. กรอกช่ือผู้ใช้งาน

และรหัสผ่าน 
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3. วิธีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

สถานประกอบการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบได้ท่ีเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 

 กรอกรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่ม บันทึก 

  

1. กดที่ช่ือบริษัท 

2. กดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

3. กรอกรหัสผ่านใหม่และ

ยืนยันรหสัผ่านใหม ่

4. กดปุ่ม “บันทึก” 
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4. วิธีกำรลืมรหัสผ่ำน 

ในกรณีที่สถานประกอบการลืมรหัสผ่าน สถานประกอบการสามารถขอรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบได้ท่ีเมนู 

“ลืมรหัสผ่าน” 

 

 สถานประกอบการกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ขอรับรหัสผ่าน” ระบบจะส่งรหัสผ่าน

ไปยังอีเมลของสถานประกอบการ 

  

1. กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” 

2. กรอกรายละเอียด 

3. กดปุ่ม “ขอรับรหัสผ่าน” 



 
 

หน้า | 8  
 
 

ศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

5. วิธีกำรค้นประวัติคนหำงำน 

สถานประกอบการสามารถค้นประวัติคนหางานได้ที่เมนู “ค้นประวัติคนหางาน” 

 

 สถานประกอบการสามารถเข้าดูรายละเอียดประวัติคนหางานได้  

  

1. กดปุ่ม “ค้นประวัติคนหางาน” 

2. เลือกข้อมูลที่

ต้องการค้นหา 

4. ดูรายละเอียดประวตัิคนหางาน 

3. แสดงข้อมูล 

คนหางานท่ีค้นหา 
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 แสดงรายละเอียดประวัติคนหางาน 

 

- กด  เพ่ือติดต่อไปยังผู้หางานได้  

- กด  เพ่ือเก็บประวัติผู้หางานไว้ก่อนได้  

- กด  เพ่ือพิมพ์ประวัติคนหางานได้ 
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6. วิธีกำรสร้ำงประกำศรับสมัครงำน 

สถานประกอบการสามารถเพ่ิมประกาศต าแหน่งงานได้ที่เมนู “ประกาศรับสมัครงาน” 

  

1. กดปุ่ม “ต าแหน่งงาน” 

2. กดปุ่ม “สร้างประกาศรับสมัครงาน” 
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 สถานประกอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม บันทึก 

 

 

 

 

3. กรอกรายละเอียด 

4. กดปุ่ม “บันทึก” 
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6.1 วิธีกำรแก้ไขและลบประกำศรับสมัครงำน 

สถานประกอบการสามารถแก้ไขและลบต าแหน่งงานได้ 

 
 

 

 

  

กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขต าแหน่งงาน 

กดปุ่ม  เพื่อลบต าแหน่งงาน 
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7. วิธีกำรดูรำยชื่อผู้มำสมัครงำนและติดต่อกลับ 

สถานประกอบการสามารถดูรายชื่อผู้มาสมัครงาน โดยแบ่งตามต าแหน่งงานได้ที่เมนู “ประกาศรับสมัคร

งาน” 

 

 ระบบแสดงรายชื่อผู้สมัครงาน สถานประกอบการสามารถ 

  

1. กดปุ่ม “ประกาศรับสมคัรงาน” 

2. กดจ านวนผู้สมัครตามต าแหน่งงาน

ที่ต้องการทราบ 

3.แสดงรายชื่อประวัตผิู้สมคัรงาน 4.กดปุ่ม  เพื่อส่งข้อมูล

กลับไปยังผู้สมัครงาน 

4.กดปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลต าแหน่งงาน 
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 สถานประกอบการกรอกข้อมูลเพ่ือติดต่อกลับไปยังผู้สมัครงานได้ 

 
  

5.กรอกรายละเอียด 

6. กดปุ่ม “ส่งข้อความ” 



 
 

หน้า | 15  
 
 

ศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

8. วิธีกำรดูประวัติคนหำงำนที่เก็บไว้ 

สถานประกอบการสามารถเข้าดูประวัติคนหางานที่เก็บไว้ได้ที่เมนู “แสดงประวัติที่เก็บไว้” 

 

 กดไอคอน  เพ่ือลบประวัตินักศึกษาออกจากแฟ้มประวัติ 

 

  

1. กดปุ่ม “แสดงประวัติที่เก็บไว้” 

2. แสดงรายชื่อประวตัิ

คนหางานท่ีเก็บไว ้
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9. วิธีกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

สถานประกอบการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” 

  

2. แก้ไขรายละเอียด 

3. กดปุ่ม “บันทึก” 

1. กดปุ่ม “ข้อมูลส่วนตัว” 
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10. วิธีกำรออกจำกระบบ 

สถานประกอบการสามารถออกการใช้งานระบบได้ที่เมนู “ออกจากระบบ” 

 

 

1. กดที่รูปบริษัท 

2. กดปุ่ม “ออกจากระบบ” 
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