
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรศนูย์ก ำลังคนอำชีวศกึษำ 

ส ำหรับสถำนประกอบกำร 

 

 

ศูนย์เครือข่ำยก ำลังคนอำชีวศึกษำ 
Vocational Manpower Center 

 

 

Version 4.0



 
 

หน้า | ก  
 
 

ศูนย์เครือข่ำยก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

สำรบัญ 
ภาพรวมของระบบส าหรับสถานประกอบการ ........................................................................................................ 1 

แผนผังการท างาน .................................................................................................................................................. 3 

1. วิธีการลงทะเบียนสถานประกอบการ........................................................................................................... 4 

2. วิธีการเข้าสู่ระบบ ........................................................................................................................................ 7 

3. วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ................................................................................................................................. 8 

4. วิธีการลืมรหัสผ่าน ....................................................................................................................................... 9 

5. วิธีการค้นประวัติคนหางาน....................................................................................................................... 10 

6. วิธีการสร้างประกาศรับสมัครงาน ............................................................................................................. 12 

6.1 วิธีการแก้ไขประกาศรับสมัครงาน .................................................................................................. 14 

6.2 วิธีการลบประกาศรับสมัครงาน ..................................................................................................... 15 

7. วิธีการดูรายชื่อผู้มาสมัครงานและติดต่อกลับ ............................................................................................ 16 

8. วิธีการดูประวัติคนหางานที่เก็บไว้ ............................................................................................................. 17 

8.1 วิธีการลบประวัติคนหางานที่เก็บไว้ ................................................................................................ 17 

9. วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ......................................................................................................................... 18 

10. วิธีการออกจากระบบ ............................................................................................................................... 19 

 

 
 



 
 

หน้า | 1  
 
 

ศูนย์เครือข่ำยก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

ภำพรวมของระบบส ำหรับสถำนประกอบกำร 

 

ผู้ใช้งำน : สถำนประกอบกำร 

 สามารถบันทึก และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสถานประกอบการได้ พร้อมทั้งอัปโหลดรูปโปรไฟล์หรือรูป
สถานประกอบการได้ 

 สามารถบันทึก และแก้ไขข้อมูลต าแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครได้ 

 สามารถบันทึก และแก้ไขข้อมูลต าแหน่งฝึกงานที่ต้องการรับสมัครได้ 

 สามารถดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 

 สามารถรับข้อมูลการสมัครงานของนักศึกษาผ่านอีเมล และตอบรับนัดสัมภาษณ์ผ่านอีเมลได้ 

 สามารถเข้าดูข้อมูลนักศึกษาที่เข้ามาสมัครงาน หรือสมัครฝึกงานได้ พร้อมทั้งเก็บประวัตินักศึกษาที่
น่าสนใจไว้ได ้

 สามารถเข้าดูรายชื่อนักศึกษาที่สถานประกอบการติดต่อกลับไปได้ 

 สามารถค้นหานักศึกษาที่สนใจโดยการกรองข้อมูลจาก ปี่ที่จบ  /ประเภทวิชา /ระดับการศึกษา /
จังหวัด เปวนต้น 
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 สามารถลงทะเบียนสมาชิกแบบออนไลน์ พร้อมแนบข้อมูล (Profile) สถานประกอบการและ
แบบฟอร์มการรับสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสาร (PDF) และรับรหัสผ่าน ผ่านทางอีเมลได้ 

 สามารถเข้าสู่ระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (Log in) จากหน้าเว็บไซต์ได้  
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แผนผังกำรท ำงำน 
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1. วิธีกำรลงทะเบียนสถำนประกอบกำร 

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

 

 

  

2. กดปุ่ม “ลงทะเบียนส าหรับสถานประกอบการ” 

http://www.v-cop.net 

1. กรอก URL 
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3. กรอกรายละเอียด 

4. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” 
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 หลังจากสถานประกอบการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว มีการยืนยันการสมัครสมาชิก โดยระบบจะส่งอีเมล

ยืนยันการสมัครสมาชิกไปยังอีเมลที่แจ้งไว้ กดเปิดอีเมลที่ได้รับ 

 

 กดลิ้งเพ่ือยืนยันการสมัครสมาชิก 

 

 เมื่อท าการยืนยันสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลดังรูปด้านล่าง 

  

5. เปิดอีเมลทีไ่ดร้ับ 

6. กดลิ้งยืนยันการสมัคร 
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2. วิธีกำรเข้ำสู่ระบบ 

 

 

 

  

1. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

2. กรอกช่ือผู้ใช้งาน

และรหัสผ่าน 
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3. วิธีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

 

  

1. กดที่ช่ือบริษัท 

2. กดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

4. กดปุ่ม “บันทึก” 

3. กรอกรหัสผ่านใหม่และ

ยืนยันรหสัผ่านใหม ่
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4. วิธีกำรลืมรหัสผ่ำน 

 

  

1. กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” 

2. กรอกรายละเอียด 

3. กดปุ่ม “ขอรับรหัสผ่าน” 
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5. วิธีกำรค้นประวัติคนหำงำน 

 

 สถานประกอบการสามารถเข้าดูรายละเอียดประวัติคนหางานได้  

  

2. เลือกข้อมูลที่

ต้องการค้นหา 

4. ดูรายละเอียดประวตัิคนหางาน 

3. แสดงข้อมูล 

คนหางานท่ีค้นหา 

1. กดปุ่ม “ค้นประวัติคนหางาน” 
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 แสดงรายละเอียดประวัติคนหางาน 

 

- กด  เพ่ือติดต่อไปยังผู้หางานได้  

- กด  เพ่ือเก็บประวัติผู้หางานไว้ก่อนได้  

- กด  เพ่ือพิมพ์ประวัติคนหางานได้ 
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6. วิธีกำรสร้ำงประกำศรับสมัครงำน 

  

1. กดปุ่ม “ต าแหน่งงาน” 

2. กดปุ่ม “สร้างประกาศรับสมัครงาน” 
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3. กรอกรายละเอียด 

4. กดปุ่ม “บันทึก” 
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6.1 วิธีกำรแก้ไขประกำศรับสมัครงำน 

 

 

1.กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขต าแหน่งงาน 

กดปุ่ม  เพื่อลบต าแหน่งงาน 
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6.2 วิธีกำรลบประกำศรับสมัครงำน 

 

 

 

 

  

1.กดปุ่ม  เพื่อลบต าแหน่งงาน 

2.กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อลบต าแหนง่งาน 
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7. วิธีกำรดูรำยชื่อผู้มำสมัครงำนและติดต่อกลับ 

 

 

  

1. กดปุ่ม “ประกาศรับสมคัรงาน” 

2. กดจ านวนผู้สมัครตามต าแหน่งงาน

ที่ต้องการทราบ 

3.แสดงรายชื่อประวัตผิู้สมคัรงาน 4.กดปุ่ม  เพื่อส่งข้อมูล

กลับไปยังผู้สมัครงาน 

5.กรอกรายละเอียด 

6. กดปุ่ม “ส่งข้อความ” 
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8. วิธีกำรดูประวัติคนหำงำนที่เก็บไว้ 

 

8.1 วิธีกำรลบประวัติคนหำงำนที่เก็บไว้ 

 

  

2. แสดงรายช่ือประวตัิ

คนหางานท่ีเก็บไว ้

1. กดปุ่ม  เพื่อลบประวตัิคนหางานที่เก็บไว ้

2.กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อลบประวัตคินหางานท่ีเก็บไว ้

1. กดปุ่ม “แสดงประวัติที่เก็บไว้” 
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9. วิธีกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

  

2. แก้ไขรายละเอียด 

3. กดปุ่ม “บันทึก” 

1. กดปุ่ม “ข้อมูลส่วนตัว” 



 
 

หน้า | 19  
 
 

ศูนย์เครือข่ำยก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

10. วิธีกำรออกจำกระบบ 

 

 

1. กดที่รูปบริษัท 

2. กดปุ่ม “ออกจากระบบ” 


