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แนะน าระบบบริหารจัดการสารสนเทศลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
 ในคู่มือนี้อธิบายให้เห็นถึงวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีการ

จัดเก็บ และแสดงข้อมูลของลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสัญญาจ้าง ข้อมูลวีซ่า ข้อมูลหนังสือ

เดินทาง และข้อมูลใบอนุญาตท างาน) รวมถึงมีระบบการแจ้งเตือนอีเมลไปยังผู้รับผิดชอบ เมื่อเอกสารใกล้

หมดอายุ โดยในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศนี้จะแบ่งสิทธิ์การใช้งานระบบเป็น 3 สิทธิ์คือ 

บุคคลทั่วไป (Guest) ผู้รับผิดชอบประจ าคณะ (Staff) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

บุคคลทั่วไป (Guest) คือ คือบุคคลที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ และผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับสิทธิ์ 

- สามารถดูข้อมูลกราฟสถิติการจ้างงานได้ โดยกราฟสถิติที่บุคคลทั่วไปสามารถดูได้คือ กราฟแสดง

จ านวนลูกจ้างแบ่งตามต าแหน่ง ตามสังกัด และแบ่งตามเพศ 

- สามารถเปลี่ยนภาษาท่ีแสดงผลในเว็บไซต์ได้สองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 ผู้รับผิดชอบประจ าคณะ (Staff) 

- สามารถดขู้อมูลตรวจลงตรา ข้อมูลใบอนุญาตท างาน ขอ้มูลสัญญาจ้าง และข้อมูลของลูกจ้าง 

ชาวต่างประเทศ ซึ่งสามารถดูได้เฉพาะคณะที่ผู้รับผิดชอบสังกัดอยู่ 

- สามารถส่งค าร้องขอแก้ไขข้อมูลของลูกจ้างชาวต่างประเทศได้ 

- สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของตนเองได้ 

- มีความสามารถเหมือน Guest ทั้งหมด 

 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

- สามารถจดัการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ รวมถึงสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบด้วยกันเองได้ 

- สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลระบบได้ (สังกัด ต าแหน่ง ประเภทวีซ่า ประเทศ และสัญชาติ) 

- สามารถแก้ไขแบบฟอร์มอีเมลได้ 

- สามารถเพ่ิม และแก้ไข ข้อมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศได้ 

- สามารถดูค าร้องขอแก้ไขข้อมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศของผู้รับผิดชอบประจ าคณะ รวมถึง

สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติค าร้องขอของผู้รับผิดชอบประจ าคณะได้ 

- สามารถเปลี่ยนสถานะของลูกจ้างชาวต่างประเทศได้ 

- สามารถส ารองข้อมูลกับกู้คืนฐานข้อมูลได้ 

- มีความสามารถเหมือน Staff ทั้งหมด  
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คู่มือการใชง้านเว็บไซต์ในสิทธิ์การเข้าถึงของ Guest 

การดูกราฟสถิติการจ้างงาน 
ในการดูกราฟสถิติการจ้างงานลูกจ้างชาวต่างประเทศ บุคคลทั่วไปสามารถดูกราฟได้โดยที่ไม่

ต้องท าการเข้าสู่ระบบ โดยกราฟที่บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ มี 5 กราฟคือ 1.กราฟแสดงจ านวนลูกจ้าง

แบ่งตามต าแหน่ง (ปีปัจจุบัน) 2.กราฟแสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามต าแหน่ง (ปีย้อนหลัง) 3.กราฟ

แสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามเพศ (ปีปัจจุบัน) 4.กราฟแสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามเพศ (ปีย้อนหลัง) 5.

กราฟแสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามสังกัด (ปีย้อนหลัง) ดังรูปที่ 2.1 ถึงรูปที่ 2.5 โดยกราฟที่ 1 ถึงกราฟ

ที่ 4 สามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะสังกัดได้ดังรูปที่ 2.6 

 
รูปที่ 2.1 กราฟแสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามต าแหน่ง (ปีปัจจุบัน) 

 
รูปที่ 2.2 กราฟแสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามต าแหน่ง (ปีย้อนหลัง) 
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รูปที่ 2.3 กราฟแสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามเพศ (ปีปัจจุบัน) 

 

รูปที่ 2.4 กราฟแสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามเพศ (ปีย้อนหลัง) 
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รูปที่ 2.5 กราฟแสดงจ านวนลูกจ้างแบ่งตามสังกัด (ปีย้อนหลัง) 

 
รูปที่ 2.6 การเลือกแสดงข้อมูลกราฟเฉพาะสังกัด 
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การเปลี่ยนภาษาแสดงผลในเว็บไซต ์
ผู้ใช้งานทุกระดับในเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงในเว็บไซต์ได้สองภาษา คือ 

ภาษาไทย และภาษาไทยอังกฤษ โดยสามารถเปลี่ยนภาษาได้ผ่านการกดที่ตัวอักษรย่อ TH 

(ภาษาไทย) และ EN (ภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ด้านขวาบนของทางหน้าจอดังรูปที่ 2.7 และ 2.8 

 
รูปที่ 2.7 การแสดงผลเว็บไซต์ด้วยภาษาไทย 

 
รูปที่ 2.8 การแสดงผลเว็บไซต์ด้วยภาษาอังกฤษ 
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คู่มือการใชง้านเว็บไซต์ในสิทธิ์การเข้าถึงของ Staff 

วิธีการดูข้อมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบประจ าคณะสามารถดูข้อมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศได้ ผ่านการเข้าหน้าเอกสาร 

ซึ่ ง เป็นแถบน าทางที่อยู่ทางด้านบนของหน้าจอ ดังรูปที่  3.1 โดยสามารถดูข้อมูลลูกจ้ าง 

ชาวต่างประเทศคนที่ต้องการจะดูได้ ผ่านการกดที่ชื่อของลูกจ้างชาวต่างประเทศ คนที่ต้องการจะดู 

ซึ่งสามารถดูข้อมูลตรวจลงตรา ข้อมูลใบอนุญาตท างาน ข้อมูลสัญญาจ้าง ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง 

ชาวต่างประเทศ โดยสามารถดูได้เฉพาะคณะที่ผู้รับผิดชอบสังกัดอยู่ ดังรูปที่ 3.3 

 

รูปที่ 3.1 วิธีการเข้าหน้าเอกสาร 

 

รูปที่ 3.2 วิธีการเข้าหน้าเอกสารรายบุคคล 
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รูปที่ 3.3 หน้าแสดงข้อมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศ 

หมายเลขท่ี 1 คือ ข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้างชาวต่างประเทศ 

หมายเลขท่ี 2 คือ ข้อมูลสัญญาจ้าง 

  หมายเลขท่ี 3 คือ ข้อมูลวีซ่า 

  หมายเลขท่ี 4 คือ ข้อมูลหนังสือเดินทาง 

 หมายเลขท่ี 5 คือ ข้อมูลใบอนุญาตท างาน และข้อมูลผู้รับผิดชอบประจ าคณะที่ดูแลลูกจ้าง

ชาวต่างประเทศคนนี้ 

 หมายเลขท่ี 6 คือ ที่อยู่ของไฟล์เอกสารที่อัปโหลดขึ้น Google Drive 

1 

2 

3 4 

5

 6 
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วิธีการส่งค าร้องขอแก้ไขข้อมูลของลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบประจ าคณะสามารถส่งค าร้องขอแก้ไขเอกสารได้ ผ่านการเข้าหน้าเอกสาร

รายบุคคล แล้วเลือกปุ่มแก้ไขที่ทางด้านขวาบนของหน้าข้อมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศ ดังรูปที่ 3.4 

โดยสามารถแก้ไขมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศได้ ซึ่งสามารถส่งค าร้องขอแก้ไขข้อมูลของลูกจ้าง

ต่างประเทศเฉพาะที่อยู่ในคณะที่ผู้รับผิดชอบสังกัดอยู่ ดังรูปที่ 3.5 โดยข้อมูลที่เป็นวันที่ต้องเลือกจาก

ไอคอนรูปปฏิทิน ดังรูปที่ 3.6 

 

รูปที่ 3.4 การเข้าหน้าส่งค าร้องขอแก้ไข 

 

 

ปุ่มแก้ไข 



คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศลูกจ้างชาวต่างประเทศ | FEIM 
Version 1.0 

 

9 March 30, 2022 

 

รูปที่ 3.5 หน้าส่งค าร้องขอแก้ไขข้อมูลลูกจ้างชาวต่างประเทศ 

หมายเลขที่ 1 คือ ค าน าหน้าชื่อ เมื่อเลือกค าน าหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ระบบจะเลือกค า

น าหน้าชื่อภาษาไทยให้โดยอัตโนมัติ 

หมายเลขท่ี 2 คือ ไอคอนรูปปฏิทิน ใช้เลือกวันที่ เดือน และปี  

1 

1 

3 

4 
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หมายเลขท่ี 3 คือ หมายเหตุวีซ่า เป็นช่องที่ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล 

หมายเลขที่ 4 คือ ข้อมูลผู้รับผิดชอบ เมื่อเลือกชื่อผู้รับผิดชอบ ระบบจะเลือกอีเมลของ

ผู้รับผิดชอบให้โดยอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 3.6 หน้าเลือกวันที่ เดือนและปี จากไอคอนรูปปฏิทิน 

วิธีการแก้ไขที่อยู่อีเมลของตนเอง 
ผู้รับผิดชอบประจ าคณะ และผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขท่ีอยู่อีเมลของตนเองได้ผ่านการกดที่

ชื่อของตัวเองท่ีอยู่ด้านขวาบนของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 3.7  

 

รูปที่ 3.7 การเข้าสู่หน้าแก้ไขอีเมล 
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โดยเมื่อผู้ใช้งานระบบแก้ไขที่อยู่อีเมลของตนเองเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะท าการออกจากระบบ

ให้ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 3.8 การแก้ไขที่อยู่อีเมล 
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หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โทร. 025552000 ต่อ 1032 email: icc@op.kmutnb.ac.th หรือ siriluk.p@op.kmutnb.ac.th 
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