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ภำพรวมระบบ 
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1. วิธีกำรเข้ำสู่ระบบ 

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

กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

 

   

http://v-cop.net 

1. กรอก URL 
2 .กรอก Username และ Password 

แล้วคลิกปุม่ “เข้าสู่ระบบ” 

http://v-cop.net/
http://v-cop.net/
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2. วิธีกำรดูภำพรวม 

สถานศึกษาสามารถเข้าดูภาพรวมรัะงหมดได้รี่เมนู “ภาพรวม” 

  

2. แสดงข้อมูลภาพรวมตา่ง ๆ 

1. กดปุ่ม “ภาพรวม” 



 
 

หน้า | 4  
 
 

ศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

3. วิธีกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยกดร่ีชื่อของผู้ใช้งาน 

 

 สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม “บันรึก” 

 

3. กรอกรายละเอียด 

4. กดปุ่ม “บันรึก” 

1. กดช่ือผู้ใช้งาน 
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4. วิธีกำรเพิ่มข่ำวประชำสัมพันธ์ 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์ได้รี่เมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

  

2. กดปุ่ม “เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์” 

1. กดปุ่ม “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
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 สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม “บันรึก” 

  

3. กรอกรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4. กดปุ่ม “บันรึก” 
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4.1 วิธีกำรแก้ไขและลบข่ำวประชำสัมพันธ์ 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขและลบข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 

  

กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขข่าวประชาสัมพนัธ์ 

กดปุ่ม  เพื่อลบข่าวประชาสัมพันธ์ 
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5. วิธีกำรเพิ่มสถำนประกอบกำร 

5.1 วิธีกำรเพิ่มสถำนประกอบกำรแบบกรอกข้อมูล 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมสถานประกอบการได้รี่เมนู “ข้อมูลสถานประกอบการ” 

  

2. กดปุ่ม “เพิ่มสถานประกอบการ” 

1. กดปุ่ม “ข้อมูลสถานประกอบการ” 
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สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม “บันรึก” 

  

3. กรอกรายละเอียด 

4. กดปุ่ม “บันรึก” 
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5.2 วิธีกำรเพิ่มสถำนประกอบกำรแบบน ำเข้ำข้อมูลจำกไฟล์ Excel 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมสถานประกอบการได้รี่เมนู “ข้อมูลสถานประกอบการ” 

  

2. กดปุ่ม “น าเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel” 

1. กดปุ่ม “ข้อมูลสถานประกอบการ” 
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สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม “บันรึก” 

 

* สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบและดูเอกสารค าอธิบายไฟล์รูปแบบของไฟล์เพ่ิมเติมได้ 

5.3 วิธีกำรแก้ไขสถำนประกอบกำร 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขสถานประกอบการได้ 

 
  

กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขสถานประกอบการ 

3. เลือกไฟล์รี่ต้องการอัพโหลด 

4. รอสถานะการอัพโหลดไฟล์ใหเ้สร็จ 
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6 วิธีกำรแก้ไขข้อมูลสถำนศึกษำ 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลสถานศึกษาได้รี่เมนู “ข้อมูลสถานศึกษา > สถานศึกษา” 

 

7 วิธีกำรเพิ่มนักศึกษำ 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมนักศึกษาได้รี่เมนู “ข้อมูลสถานศึกษา > รายชื่อนักศึกษา” 

  

2. กรอกรายละเอียด 

3. กดปุ่ม “บันรึก” 
1. กดปุ่ม “สถานศึกษา” 

2. กดปุ่ม “เพิ่มนักศึกษา” 

1. กดปุ่ม “รายชื่อนักศึกษา” 
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 สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม “บันรึก” 

  

3. กรอกรายละเอียด 

4. กดปุ่ม “บันรึก” 
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7.1 วิธีแก้ไขข้อมูล แก้ไขผู้ใช้งำนระบบ และลบรำยชื่อนักศึกษำ 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูล แก้ไขผู้ใช้งานระบบ และลบรายชื่อนักศึกษาได้ 

  

กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขรายชื่อนักศึกษา 

กดปุ่ม  เพื่อลบรายชื่อนักศึกษา 

กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขผู้ใช้งานระบบนักศึกษา 
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7.2 วิธีเพิ่มใบ รบ.เพิ่มประวัติกำรท ำงำน เพิ่มประวัติกำรฝึกอบรม และเพิ่มผลงำน/เกียรติประวัติ 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมใบ รบ. เพิ่มประวัติการร างาน เพ่ิมประวัติการรากอบรม และเพ่ิมผลงาน/

เกียรติประวัติ ให้นักศึกษาได้ 

 

- กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมใบ รบ. ของนักศึกษา 

- กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมประวัติการร างานของนักศึกษา 

- กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมประวัติการอบรมของนักศึกษา 

- กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมผลงาน/เกียรติประวัติของนักศึกษา 

  

ปุ่มเพิ่มใบ รบ. เพิ่มประวตัิการร างาน 

เพิ่มประวตัิการรากอบรม เพิม่ผลงาน/

เกียรติประวัติ  
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ตัวอย่ำง การเพ่ิมประวัติการรากอบรมของนักศึกษา 

 

 แสดงประวัติการรากอบรมของนักศึกษา 

 

  

1. กดปุ่ม   

2. กดปุ่ม “เพิ่มประวตัิการรากอบรม”  
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 สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม บันรึก 

 

7.3 วิธีแก้ไขและลบประวัติกำรประวัติกำรท ำงำน ประวัติกำรฝึกอบรม ผลงำน/เกียรติประวัติ 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขหรือลบประวัติการรากอบรมได้ 

  

3. กรอกรายละเอียด 

4. กดปุ่ม “บันรึก” 

กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขประวัติการรากอบรม 

กดปุ่ม  เพื่อลบประวัติการรากอบรม 
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7.4 วิธีกำรอนุมัติผลงำนนักศึกษำ 

สถานศึกษาต้องร าการอนุมัติผลงานนักศึกษาได้รี่เมนู “ข้อมูลสถานศึกษา > ผลงานนักศึกษา” 

 

เลือก “อนุมัติผลงาน” และกดปุ่ม “บันรึก” 

 

  

1. กดปุ่ม “ผลงานนักศึกษา” 

2. กดปุ่ม  เพื่อแก้ไข 

3. เลือก “อนุมัติผลงาน” 

4. กดปุ่ม “บันรึก” 



 
 

หน้า | 19  
 
 

ศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

8 วิธีกำรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเจ้าหน้ารี่สถานศึกษาได้รี่เมนู “ผู้ใช้งานระบบ” 

  

1. กดปุ่ม “สถานประกอบการ” 

2. กดปุ่ม “เพิ่มเจ้าหน้าร่ีสถานศึกษา” 
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 สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม “บันรึก” 

 

8.1 วิธีกำรแก้ไขและลบข้อมูลเจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขและลบข้อมูลเจ้าหน้ารี่สถานศึกษาได้ 

  

3. กรอกรายละเอียด 

4. กดปุ่ม “บันรึก” 

กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าร่ีสถานศึกษา 

กดปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลเจ้าหนา้รี่สถานศึกษา 
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9 วิธีกำรเพิ่มหลักสูตร 

9.1 วิธีกำรเพิ่มสำขำวิชำ (ระยะสั้น) 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมสาขาวิชาของสถานศึกษาได้รี่เมนู “หลักสูตร > สาขาวิชา )ระยะสัะน(” 

 

สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม “บันรึก” 

 

9.2 วิธีกำรเพิ่มสำขำงำน (ระยะสั้น) 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมสาขางานของสถานศึกษาได้รี่เมนู “หลักสูตร > สาขางาน )ระยะสัะน(” 

1. กดปุ่ม “สาขาวิชา )ระยะสัะน(” 

2. กดปุ่ม “เพิ่มสาขาวิชา )ระยะสัะน(” 

3. กรอกรายละเอียด 
4. กดปุ่ม “บันรึก” 
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สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และกดปุ่ม “บันรึก” 

 

 

 

9.3 วิธีกำรแก้ไขและลบหลักสูตร 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขและลบข้อมูลพนักงานสถานประกอบการได้ 

1. กดปุ่ม “สาขางาน )ระยะสัะน(” 

2. กดปุ่ม “เพิ่มสาขางาน )ระยะสัะน(” 

3. กรอกรายละเอียด 
4. กดปุ่ม “บันรึก” 



 
 

หน้า | 23  
 
 

ศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

Vocational Manpower Center 

 

10 วิธีกำรตัดภำพย่อขยำย 

สถานศึกษาสามารถตัดแต่งรูปภาพได้รี่เมนู “ตัดภาพย่อขยาย” 

 

กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขหลักสูตร 

กดปุ่ม  เพื่อลบหลักสตูร 

1. กดปุ่ม “ตัดภาพย่อขยาย” 
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11 วิธีกำรน ำออกรำยงำนและสถิติ 

สถานศึกษาสามารถน าออกรายงานข้อมูลรี่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการได้

ตามเมนู ดังนีะ 

 สถิติจ านวนนักศึกษา 

 รายงานนักศึกษา 

 รายงานนักศึกษารี่สมัครงาน 

 รายงานประกาศต าแหน่งงาน 

 รายงานการจับคู่ 

 รายงานสถานประกอบการ 

ตัวอย่ำง  การน าออกรายงานสถานประกอบการ 

 

1. กดปุ่ม “รายงานสถานประกอบการ” 

2. กรอกรายละเอียด 

3. เลือกประเภรเอกสาร 
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12 วิธีกำรออกจำกระบบ 

สถานศึกษาสามารถออกจากระบบได้รี่เมนู “ออกจากระบบ” 

 

 

4. แสดงรายงาน 

1. กดปุ่ม “ออกจากระบบ” 
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