การอนุมตั เิ อกสารขออนุมตั เิ ดินทางไปต่ างประเทศ
ผูใ้ ช้งานในระบบ
ผู้ให้ ความเห็นชอบระดับภาควิชา เจ้ าหน้ าที่ภาควิ ชาจะต้ องเพิ่ มสิ ทธิ์ การเข้ าใช้ งานให้ แก่ ผ้ ูให้ ความ
เห็นชอบระดับภาควิชา
o พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมตั ิเดินทางที่มีคาร้องมาจากเจ้าหน้าที่ภาควิชา
o หากเห็นชอบจะเสนอต่อไปยังผูบ้ ริ หารระดับคณะ
o ถ้าไม่เห็นชอบ ต้องให้ Comments
o ติดตามผลการพิจารณาแต่ละขั้นตอนได้
ผู้ให้ ความเห็นชอบระดับคณะ เจ้ าหน้ าที่คณะจะต้ องเพิ่ มสิ ทธิ์ การเข้ าใช้ งานให้ แก่ ผ้ ูให้ ความเห็นชอบ
ระดับคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมตั ิเดินทางที่ส่งคาร้องมา
1) คาร้องที่ผา่ นความเห็นชอบมาจากระดับภาควิชา
2) คาร้องที่มาจากเจ้าหน้าที่ระดับคณะ
o ถ้าเห็นชอบจะส่ งต่อไปยังมหาวิทยาลัย (งานวิเทศสัมพันธ์)
o ถ้าไม่เห็นชอบ ต้องให้ comments
o ติดตามผลการพิจารณาแต่ละขั้นตอนได้
เจ้ าหน้ าที่งานวิเทศสั มพันธ์ (ส่ วนกลางของทุกวิทยาเขต) จะต้ องขอเพิ่มสิ ทธิ์ การเข้ าใช้ งานผ่ านผู้ดูแล
ระบบเท่ านั้น!!!
o สามารถรับและเสนอ / ส่ งคืน เอกสารขออนุมตั ิเดินทางที่ผา่ นการอนุญาตมาจากคณะ
o ถ้าเห็นชอบจะนาเสนอต่อรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
o ถ้าไม่เห็นชอบ ต้องให้ comments
o ติดตามผลการพิจารณาแต่ละขั้นตอนได้
ผู้อนุมัติระดับวิทยาเขต เจ้ าหน้ าที่งานวิเทศสั มพันธ์ จะต้ องเพิ่มสิ ทธิ์ การเข้ าใช้ งานให้ แก่ ผ้ อู นุมัติระดับ
วิทยาเขต
o สามารถให้ความเห็ นชอบ / ไม่เห็ นชอบ เอกสารขออนุ มตั ิเดิ น ทางที่ผ่านการอนุ ญาตมาจาก
เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์
o ถ้าเห็นชอบหนังสื ออนุมตั ิเดินทาง จะมีสถานะเป็ น “รอบันทึกผล”

o ถ้าไม่เห็นชอบ ต้องให้ comments
o ติดตามผลการพิจารณาแต่ละขั้นตอนได้

การเข้าสู่ ระบบ
1. เข้าสู่ ระบบผ่านทางเว็บไซต์
o ทุกวิทยาเขต : https://io-student.psu.ac.th/

รู ปที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าเข้าสู่ ระบบ

2. ผูใ้ ช้สามารถเข้าสู่ ระบบโดยใช้ PSU Passport ของตนเองเท่านั้น หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุ ณา
ติดต่อผูด้ ูแลระบบเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3. หากต้องการสิ ทธิ์ เข้าใช้งานระบบในส่ วนต่ าง ๆ ที่ ตนเองรั บผิด ชอบ กรุ ณ าติ ด ต่ อผูด้ ู แลระบบเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
4. หลังจากเข้าสู่ ระบบแล้ว จะพบกับหน้าข้อมูลผูใ้ ช้ (Profile) ประกอบด้วยเมนูดงั นี้
o ข้อมูลตามระบบ DSS ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล , ภาควิชา คณะ วิทยาเขต , Email ถ้ าเห็นว่ าข้ อมูล
ไม่ ถกู Email ไม่ ถกู ต้ อง สามารถแก้ ไขได้ ในระบบสารสนเทศบุคลากร (DSS)
o ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ได้แก่ Email notification , สิ ทธิ์ท้ งั หมดของผูใ้ ช้ , เลือกสิ ทธิ์เข้าใช้
งาน หากไม่ ต้องการรั บเมล์ แจ้ งเตือนจากระบบ Outbound ให้ ติ๊กเลือก “No”

รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้า Profile

5. หลังจากคลิกปุ่ ม “ดาเนินการต่อ” แล้ว จะพบกับหน้ากราฟสถานะต่าง ๆ ดังนี้
▪ รอความเห็นชอบ (ภาควิชา) : รอความเห็นชอบจากภาควิชา
▪ ไม่ผา่ นความเห็นชอบ (ภาควิชา) : ภาควิชาไม่เห็นชอบในหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
▪ รอความเห็นชอบ (คณะ) : รอความเห็นชอบจากคณะ
▪ ไม่ผา่ นความเห็นชอบ (คณะ) : คณะไม่เห็นชอบหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
▪ รอวิเทศรับและเสนอ : รอความเห็นชอบจากวิเทศ
▪ วิเทศส่ งคืน : วิเทศไม่เห็นชอบหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
▪ รออนุมตั ิ : รอการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
▪ ไม่อนุมตั ิ : ผูบ้ ริ หารไม่อนุมตั ิการเดินทาง
▪ รอบันทึกผล : หนังสื อขออนุ มตั ิเดินทางผ่านการอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารเรี ยบร้อยแล้ว รอให้ผูจ้ ดั ทา
บันทึกผล
▪ บันทึกผลแล้ว : หนังสื อขออนุมตั ิเดินทางผ่านการอนุมตั ิจากวิทยาเขตเรี ยบร้อยแล้ว ผูจ้ ดั ทาเอกสาร
บันทึกผลแล้ว

คลิกที่แท่งกราฟสถานะ "รอความเห็นชอบ (ภาควิชา) " สาหรั บผู้ให้ ความเห็นชอบระดับภาควิชา
คลิกที่แท่งกราฟสถานะ "รอความเห็นชอบ (คณะ) " สาหรั บผู้ให้ ความผู้ให้ ความเห็นชอบระดับคณะ
คลิกที่แท่งกราฟสถานะ "รอวิเทศรับและเสนอ" สาหรั บเจ้ าหน้ าที่งานวิเทศสัมพันธ์
คลิกที่แท่งกราฟสถานะ "รออนุมตั ิ" สาหรั บผู้อนุมตั ิระดับวิทยาเขต
เพื่อเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
6. เมนูชื่อผูใ้ ช้

รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่างหน้าแสดงสิ ทธิ์ การเข้าใช้งาน

เอาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อผูใ้ ช้ จะปรากฏสิ ทธิ์การเข้าใช้งาน จากตัวอย่างชื่อผูใ้ ช้ thichaluk.s เข้าใช้งาน
ในระบบด้วยสิ ทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และในส่ วนนี้ สามารถไปยังหน้าแรก (Home) หน้า Profile
และออกจากระบบ

7. เมนู Application

รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าลิงค์ไปยัง Application

เอาเมาส์ไปชี้ที่เมนู Application จะปรากฏส่ วนของ Outbound ทีรอพิจารณา ซึ่งเป็ นเมนูทางลัด
ของหน้าแรก (Home)
1. ภาควิชาอนุมัติหนังสื อขออนุมัติเดินทาง (สิ ทธิ์ DepartmentApprover)
สามารถเข้าไปในเมนู Application --> รอพิจารณา --> Outbound หรื อคลิกปุ่ ม
หนังสื อที่ตอ้ งการเข้าไปพิจารณา หรื อคลิกที่แท่งกราฟสถานะ "รอความเห็นชอบ (ภาควิชา)"

ของเลขที่

รู ปที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้าจอภาควิชาเข้าไปพิจารณาหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

จากรู ป ที่ 5 จะเห็ น ได้ว่า สถานะของหนัง สื อ ขออนุ ม ัติ เ ดิ น ทางจะเป็ น "รอความเห็ น ชอบ
(ภาควิชา)" ทั้งหมด กดปุ่ ม

เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

รู ปที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าจอหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่ภาควิชากาลังพิจารณา

กดปุ่ ม

เพื่อเห็นชอบ ระบบจะส่ งเมล์ไปยังผูอ้ นุ มตั ิระดับคณะ เพื่อให้พิจารณา

ต่อไปและจะมีเมล์ส่งไปยังผูจ้ ดั ทาเพื่อให้แจ้งให้ทราบด้วย และสามารถกดปุ่ ม
ถ้าไม่เห็นชอบ
หนังสื อขออนุ มตั ิเดินทางฉบับนั้น ๆ ระบบจะส่ งเมล์ไปยังผูจ้ ดั ทาเพื่อให้ผจู ้ ดั ทาแก้ไข และจะต้องระบุเหตุผล
การไม่เห็นชอบด้วย แสดงดังรู ปที่ 7 จากนั้นกดปุ่ ม

รู ปที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าจอหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่วทิ ยาเขตกาลังพิจารณา

2. คณะอนุมัติหนังสื อขออนุมัติเดินทาง (สิ ทธิ์ FacultyApprover)
สามารถเข้าไปในเมนู Application --> รอพิจารณา --> Outbound หรื อกดปุ่ ม
หนังสื อที่ตอ้ งการเข้าไปพิจารณา หรื อคลิกที่แท่งกราฟสถานะ "รอความเห็นชอบ (คณะ)"

รู ปที่ 8 แสดงตัวอย่างหน้าจอคณะเข้าไปพิจารณาหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

ของเลขที่

จากรู ปที่ 8 จะเห็นได้วา่ สถานะของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางจะเป็ น "รอความเห็นชอบ (คณะ)"
ทั้งหมด กดปุ่ ม

เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

รู ปที่ 9 แสดงตัวอย่างหน้าจอหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่คณะกาลังพิจารณา

กดปุ่ ม

เพื่อเห็นชอบ ระบบจะส่ งเมล์ไปยังเจ้าหน้าที่งานวิเทศ เพื่อให้พิจารณา

ต่อไปและจะมีเมล์ส่งไปยังผูจ้ ดั ทาเพื่อให้แจ้งให้ทราบด้วย และกดปุ่ ม
ถ้าไม่เห็นชอบหนังสื อ
ขออนุ มตั ิเดินทางฉบับนั้น ๆ ระบบจะส่ งเมล์ไปยังผูจ้ ดั ทาเพื่อให้ผูจ้ ดั ทาแก้ไข และจะต้องระบุเหตุผลการไม่
เห็นชอบด้วย แสดงดังรู ปที่ 10 จากนั้นกดปุ่ ม

รู ปที่ 10 แสดงตัวอย่างหน้าจอหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่วทิ ยาเขตกาลังพิจารณา

3. วิเทศอนุมัติหนังสื อขออนุมัติเดินทาง (สิ ทธิ์ InterAffair)

เจ้า หน้า ที่ ง านวิ เ ทศสั ม พัน ธ์ ส ามารถติ ด ตาม Outbound ได้ทุ ก สถานะ โดยเข้า ไปในเมนู
Application --> รอพิจารณา --> Outbound หรื อคลิกเลือกเมนู "รอพิจารณา (X)" จะแสดงหน้าจอดังรู ป 11 ซึ่ ง
ประกอบด้วยสถานะ ดังนี้

รู ปที่ 11 แสดงตัวอย่างหน้าจอสรุ ปสถานะของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

รอความเห็นชอบ (ภาควิชา) : รอความเห็นชอบจากภาควิชา
ไม่ ผ่านความเห็นชอบ (ภาควิชา) : ภาควิชาไม่เห็นชอบในหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
รอความเห็นชอบ (คณะ) : รอความเห็นชอบจากคณะ
ไม่ ผ่านความเห็นชอบ (คณะ) : คณะไม่เห็นชอบหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
รอวิเทศรับและเสนอ : รอความเห็นชอบจากวิเทศ
วิเทศส่ งคืน : วิเทศไม่เห็นชอบหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
รออนุมัติ : รอการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
ไม่ อนุมัติ : ผูบ้ ริ หารไม่อนุมตั ิการเดินทาง
รอบันทึกผล : หนังสื อขออนุมตั ิเดินทางผ่านการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารเรี ยบร้อยแล้ว รอให้ผจู ้ ดั ทา
บันทึกผล
o บันทึกผลแล้ ว : หนังสื อขออนุ มตั ิเดิ นทางผ่านการอนุ มตั ิจากวิทยาเขตเรี ยบร้อยแล้ว ผูจ้ ดั ทา
เอกสารบันทึกผลแล้ว
o
o
o
o
o
o
o
o
o

คลิกที่แท่งกราฟสถานะ "รอวิเทศรับและเสนอ" เพื่อเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของหนังสื อ
ขออนุมตั ิเดินทาง

รู ปที่ 12 แสดงตัวอย่างหน้าจอวิเทศเข้าไปพิจารณาหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

จากรู ปที่ 12 จะเห็นได้ว่าสถานะของหนังสื อขออนุ มตั ิเดินทางจะเป็ น "รอวิเทศรับและเสนอ"
กดปุ่ ม

เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

รู ปที่ 13 แสดงตัวอย่างหน้าจอหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่วเิ ทศกาลังพิจารณา

กดปุ่ ม

เพื่อรับและเสนอ ระบบจะส่ งเมล์ไปยังผูอ้ นุมตั ิระดับวิทยาเขต เพื่อให้

พิจารณาต่อไปและกดปุ่ ม
ถ้าต้องการส่ งคืนหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางฉบับนั้น ๆ ระบบจะส่ งเมล์ไป
ยัง ผู จ้ ัด ท าเพื่ อ ให้ ผู จ้ ัด ท าแก้ไ ข และจะต้อ งระบุ เ หตุ ผ ลการที่ ส่ ง คื น ด้ว ย แสดงดัง รู ป ที่ 14 จากนั้น กดปุ่ ม

รู ปที่ 14 แสดงตัวอย่างหน้าจอหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่วทิ ยาเขตกาลังพิจารณา

4. วิทยาเขตอนุมัติหนังสื อขออนุมัติเดินทาง (สิ ทธิ์ CampusApprove)
สามารถเข้าไปในเมนู Application --> รอพิจารณา --> Outbound หรื อกดปุ่ ม
ของเลขที่
หนังสื อที่ตอ้ งการเข้าไปพิจารณา ซึ่งจะเห็นข้อมูลเฉพาะวิทยาเขตของตนเองเท่านั้น หรื อคลิกที่แท่งกราฟสถานะ
“รออนุมตั ิ”

รู ปที่ 15 แสดงตัวอย่างหน้าจอวิทยาเขตเข้าไปพิจารณาหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

จากรู ปที่ 15 จะเห็นได้ว่าสถานะของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางจะเป็ น "รออนุมตั ิ" ทั้งหมด กด
ปุ่ ม

เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

รู ปที่ 16 แสดงตัวอย่างหน้าจอหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่วทิ ยาเขตกาลังพิจารณา

กดปุ่ ม
และกดปุ่ ม

เพื่ออนุ มตั ิ สถานะของหนังสื อขออนุ มตั ิเดิ นทางจะเป็ น "รอบันทึกผล"
ถ้าไม่อนุมตั ิหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางฉบับนั้น ๆ ระบบจะส่ งเมล์ไปยังผูจ้ ดั ทาเพื่อให้

ผูจ้ ดั ทาแก้ไข และจะต้องระบุสาเหตุที่ไม่อนุมตั ิดว้ ย แสดงดังรู ปที่ 17 จากนั้นกดปุ่ ม

รู ปที่ 17 แสดงตัวอย่างหน้าจอหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่วทิ ยาเขตกาลังพิจารณา

