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1. วิธีกำรเข้ำสู่ระบบ

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

จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับนักศึกษาในการเข้าระบบครั้งแรก คือ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

http://www.v-cop.net

1. กรอก URL
2 .กรอก Username และ Password

แล้วคลิกปุม่ “เข้าสู่ระบบ” 
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2. วิธีใช้งำนเมนูลืมรหัสผ่ำน

นักศึกษาต้องกรอกอีเมล และUsername ของตนเอง เพ่ือขอรับรหัสผ่าน โดยระบบจะจัดส่งรหัสผ่านเดิมให้

นักศึกษาทางอีเมล 

1.กดปุ่ม “เข้าสูร่ะบบ”

2.เลือก “ลืมรหัสผ่าน”

3.กรอกอีเมล และUsername

4.กดปุ่ม “ขอรับรหสัผ่าน”
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3. วิธีปรับปรุง (Update) สถำนะนักศึกษำ

นักศึกษาสามารถปรับปรุง (Update) สถานะนักศึกษาได้ด้วยตนเอง ซ่ึงสถานะนักศึกษามี 4 สถานะ ดังนี้

 ไม่ต้องการเรียนต่อและไม่หางาน คือ ผู้ประกอบจะไม่สามารถเห็นรายชื่อของนักศึกษาที่ตั้ง

สถานะ ”ไม่ต้องการเรียนต่อและไม่หางาน” บนเว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวะ 

 ต้องการเรียนต่อ คือ ผู้ประกอบจะไม่สามารถเห็นรายชื่อของนักศึกษาท่ีตั้งสถานะ “ต้องการเรียน

ต่อ” บนเว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวะ 

 ต้องการหางาน คือ ผู้ประกอบจะสามารถเห็นรายชื่อของนักศึกษาท่ีตั้งสถานะ “ต้องการหางาน”

บนเว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวะ 

 ต้องการเรียนต่อและหางาน คือ ผู้ประกอบจะสามารถเห็นรายชื่อของนักศึกษาที่ตั้งสถานะ

“ต้องการเรียนต่อและต้องการหางาน” บนเว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวะ 

 กดปุ่ม  เพ่ือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ 

 กดปุ่ม  เพ่ือดูโปรไฟล์ของตนเอง 

 กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลต าแหน่งงานปัจจุบันที่ได้จากเว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวะ 

1.เลือกเมนู “อัพเดทสถานะนักศกึษา”

2.เลือกสถานะนักศึกษา
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4. วิธีกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1.เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลนักศึกษา”

2.กรอกข้อมูลเกี่ยวกับงาน

และข้อมลูส าหรับตดิต่อ 
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4.กดปุ่ม “บันทึก” 

3.กรอกข้อมูล  
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5. วิธีกำรเพิ่มประวัติกำรท ำงำนและกำรฝึกงำน 

นักศึกษาสามารถเพ่ิมประวัติการท างานของตนเองเข้าสู่ระบบ ได้มากกว่า 1 รายการ 

 

  

1.เลือกเมนู “ประวัติการท างาน/รายการสมัครฝึกงาน” 

2.กดปุ่ม “เพิ่ม” 

4.กดปุ่ม “บันทึก” 

3.กรอกข้อมูล 
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5.1. วิธีกำรแก้ไขประวัติกำรท ำงำนและกำรฝึกงำน 

 

 

1.กดไอคอน เพื่อ

แก้ไขประวตัิการท างาน 

3.กดปุ่ม “บันทึก” 

2.แก้ไขข้อมูล 
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5.2 วิธีกำรลบประวัติกำรท ำงำนและกำรฝึกงำน 

 

 

1.กดไอคอน เพื่อลบ

ประวัติการท างาน 

2.กด “ตกลง”เพื่อลบ

ประวัติการท างาน 
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6 วิธีกำรเพิ่มประวัติกำรอบรม 

 

 

1 .เลือกเมนู “ประวัติการอบรม” 

2.กดปุ่ม “เพิ่ม” 

4.กดปุ่ม “บันทึก” 

3.กรอกข้อมูล 
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6.1 วิธีกำรแก้ไขประวัติกำรอบรม 

 

 

1.กดไอคอน เพื่อแก้ไข

ประวัติการอบรม 

3.กดปุ่ม “บันทึก” 

2.แก้ไขข้อมูล 
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6.2 วิธีกำรลบประวัติกำรอบรม 

 

 

1.กดไอคอน เพื่อ

ลบประวตัิการอบรม 

2.กด “ตกลง”เพื่อลบ

ประวัติการอบรม 
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7 วิธีกำรเพิ่มผลงำน/เกียรติประวัติ 

 

  

1. เลือกเมนู “ผลงานอ่ืนๆ” 

2.กดปุ่ม “เพิ่ม” 

” 

4.กดปุ่ม “บันทึก” 

3.กรอกข้อมูล 
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7.1 วิธีกำรแก้ไขผลงำน 

 

 

1.กดไอคอน 

เพื่อแก้ไขผลงาน 

3.กดปุ่ม “บันทึก” 

2.แก้ไขข้อมูล 
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7.2 วิธีกำรลบผลงำน 

 

  

1.กดไอคอน เพื่อ

ลบผลงาน 

2.กด “ตกลง”เพื่อลบ

ผลงาน 
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8 วิธีกำรเพิ่มใบ รบ. 

 

  

1. เลือกเมนู “ใบ รบ.” 

2.กดปุ่ม “เพิ่ม” 

” 

4.กดปุ่ม “บันทึก” 

3.กรอกข้อมูล 
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8.1 วิธีกำรดูใบ รบ. 

 

8.2 วิธีกำรลบใบ รบ. 

 

 

1.กดไอคอน 

เพื่อดใูบ รบ. 

1.กดไอคอน 

เพื่อลบใบ รบ. 

1.กด “ตกลง” เพื่อ

ลบใบ รบ. 
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9 วิธีค้นหำต ำแหน่งงำนและกำรสมัครงำน 

นักศึกษาสามารถค้นหาต าแหน่งงานและต าแหน่งฝึกงาน โดยกรองข้อมูลจาก ชื่อต าแหน่งหรือชื่อบริษัท , 

สถานที่ท างาน, ประเภทการจ้างงาน และวุกิการศึกษา 

 

1 .เลือกเมนู “ค้นหา

ต าแหน่งงาน/ฝึกงาน” 

3.กดปุ่ม “ค้นหา” 

4.กด “รายละเอียด” 

เพื่อดูรายละเอยีด 

2.เลือกกรองข้อมูล 
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 กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกเข้าแฟ้ม 

 กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รายละเอียดต าแหน่งงาน  

5.กดปุ่ม  

เพื่อสมัครงาน 
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10. วิธีค้นหำต ำแหน่งงำนที่รับสมัครด่วน 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

1 .เลือกเมนู “ต าแหน่งงาน

ที่รับสมัครงานด่วน” 

3.กดปุ่ม “ค้นหา” 

4.ระบบแสดงผลลัพธ์การ

ค้นหางานท่ีรับสมคัรด่วน 

2.เลือกกรองข้อมูล 
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11. วิธีค้นหำต ำแหน่งงำนใหม่ประจ ำเดือน 

 

  

1 .เลือกเมนู “ต าแหน่งงาน

ใหม่ประจ าเดือน” 

3.กดปุ่ม “ค้นหา” 

4.ระบบแสดงผลลัพธ์การ

ค้นหางานท่ีรับสมคัรด่วน 

2.เลือกกรองข้อมูล 
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12. วิธีเรียกดูประวัติกำรสมัครงำน 

 

10 วิธีเรียกดูประวัติกำรติดต่อกลับจำกสถำนประกอบกำร 

 

1 .เลือกเมนู “ต าแหน่งงานท่ีสมัคร” 

2.ระบบแสดงประวตัิการสมัครงาน

ทั้งหมด 

1. เลือกเมนู “การติดต่อกลับ

จากสถานประกอบการ” 

2.ระบบแสดงรายการตดิต่อกลับ

จากสถานประกอบการทั้งหมด 
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11 วิธีเรียกดูแฟ้มเก็บต ำแหน่งงำนที่สนใจ 

 

12 วิธีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

  

1 .เลือกเมนู “ต าแหน่งงานที่สนใจ” 

2.ระบบแสดงต าแหน่งงานของ

นักศึกษาที่กดบันทึกเข้าแฟ้ม 

1.กดที่ช่ือผู้ใช้ เลือกเมนู 

“เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

2.กรอกรหัสผ่านใหม่ ในช่อง 

Password และในช่อง 

Confirm Password 
3.กดปุ่ม “บันทึก” 
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13 วิธีกำรออกจำกระบบ 

 

 

1.กดที่ช่ือผู้ใช้ เลือกเมนู 

“ออกจากระบบ” 
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