คู่มือการใช้ งานระบบบริหารจัดการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เดินทางไปต่ างประเทศ (Outbound)
Outbound คือนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมกับบุคลากร/นักศึกษาต่างชาติที่จดั
ขึ้นในประเทศไทยทุกลักษณะ เช่น การเข้าร่ วมประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ เข้าศึกษาในหลักสูตรร่ วม การทาวิจยั เยีย่ มชม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การฝึ กงาน เป็ นต้น

ผู้ใช้ งานในระบบ
ผู้จัดทาเอกสารขออนุ มัติเดินทาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ภาควิชา เจ้าหน้าที่ คณะ หรื อเจ้าหน้าที่ งานวิเทศ
สัมพันธ์ จะต้ องขอเพิ่มสิ ทธิ์ การเข้ าใช้ งานผ่ านผู้ดูแลระบบเท่ านั้น!!!
o จัดทา/แก้ไข เอกสารขออนุมตั ิเดินทางผ่านระบบฯ
o ส่ งคาร้องเอกสารขออนุมตั ิเดินทาง
o ติดตามผลการพิจารณาแต่ละขั้นตอน
o กาหนดผูม้ ีสิทธิ์ให้ความเห็นชอบระดับภาควิชา และระดับคณะของตนเอง
เจ้าหน้าที่ภาควิชา : จะเห็นข้อมูลเฉพาะภาควิชาที่ตนเองมีสิทธิ์เท่านั้น
เจ้าหน้าที่คณะ : จะเห็นข้อมูลเฉพาะคณะที่ตนเองมีสิทธิ์เท่านั้น
เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ : จะเห็นข้อมูลเฉพาะวิทยาเขตที่ตนเองมีสิทธิ์เท่านั้น

การเข้ าสู่ 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 จะพบกับหน้าหลัก (Home) ประกอบด้วยเมนูดงั นี้
o Outbound ได้แก่ ลิงค์สถานะ กาลังดาเนินการ(X) รอบันทึกผล (X) เสร็ จสิ้ น (X) รอพิจารณา
o Inbound ได้แก่ ลิงค์สถานะ กาลังดาเนินการ (X) เสร็ จสิ้ น (X)

o รายงานต่าง ๆ ได้แก่ รายงานจานวนนักศึกษา Inbound แยกตามคณะ รายงานจานวนนักศึกษา
Inbound แยกตามกิจกรรม รายงานจานวนนักศึกษา Outbound แยกตามคณะ รายงานจานวน
นักศึกษา Outbound แยกตามกิจกรรม
o การตั้งค่า

รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่างหน้า Home

6. เมนูชื่อผูใ้ ช้

รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าแสดงสิ ทธิ์ การเข้าใช้งาน

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

รู ปที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้าลิงค์ไปยัง Application

เอาเมาส์ไปชี้ที่เมนู Application จะปรากฏส่ วนของ Outbound Inbound และรอพิจารณา ซึ่งเป็ น
เมนูทางลัดของหน้าแรก (Home)

การจัดทาหนังสื อขออนุมัตเิ ดินทางไปต่ างประเทศ (Outbound)
ในการจัดทาเอกสารขออนุมตั ิเดินทาง สามารถจัดทาได้ดว้ ยสิ ทธิ์เจ้าหน้าที่ภาควิชา / เจ้าหน้าที่คณะ และ
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยสิ ทธิ์เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ สามารถทางานเสมือนเจ้าหน้าที่ภาควิชา/เจ้าหน้าที่คณะ โดยติดต่อขอใช้
สิ ทธิ์ในส่ วนนี้ผา่ นทางผูด้ ูแลระบบ
ตัวอย่างการใช้งานจะเข้าสู่ ระบบด้วยสิ ทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา จากนั้นคลิกลิงค์ "กาลังดาเนิ นการ (X)" จะปรากฏ
หน้าจอดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้ารายการหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางสถานะต่าง ๆ

กดปุ่ ม

เพื่อสร้างเอกสารขออนุมตั ิเดินทาง ปรากฏหน้าจอดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าสร้างหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

o เลขทีห่ นังสื อ
กรอกข้ อมูลเลขที่หนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง ลงเลขที่หนังสื อของแต่ ละคณะ/หน่ วยงาน
o MOU
กรณี เลื อ ก MOU กดปุ่ ม
จะแสดงรายชื่ อ MOU มหาวิ ท ยาลั ย
ต่ างประเทศที่ทา MOU กับมหาวิทยาลัย ถ้ าค้ นหาไม่ เจอ ต้ องไปกรอกข้ อมูล MOU ผ่ าน
ระบบ https://iao.psu.ac.th/ แล้ วจึงค้ นหาใหม่

รู ปที่ 8 แสดงตัวอย่างหน้าเลือก MOU

คลิกเลือก MOU ที่ต้องการ
กรณี ไม่ อยู่ภายใต้ MOU กดปุ่ ม
o วันทีเ่ ริ่ม
เลือกวันที่เริ่ มเดินทาง
o วันทีส่ ิ้นสุ ด
เลือกวันที่สิ้นสุดการเดินทาง
o Source of Scholarship/Funding
แหล่ งทุนการศึกษา / เงินทุน ระบุจานวนเงินภายในและภายนอก
เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว กดปุ่ ม

จะปรากฏหน้าจอดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมื่อสร้างหนังสื อเดินทางแล้ว

จากรู ปที่ 9 กดปุ่ ม
เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น นักศึกษา กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบภายใน ผูร้ ับผิดชอบภายนอก เอกสารแนบ หมายเหตุ และ Working Notes
1. แท็บข้อมูลเบื้องต้น สามารถแก้ไขข้อมูลได้ท้ งั หมด เช่นเดียวกับการสร้างหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
2. แท็บนักศึกษา เป็ นการจัดทารายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมตั ิเดินทาง

รู ปที่ 10 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มนักศึกษาที่ขออนุมตั ิเดินทางไปต่างประเทศ

กดปุ่ ม

เพื่อเพิ่มนักศึกษา ปรากฏหน้าจอดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 11 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มนักศึกษาที่ขออนุมตั ิเดินทางไปต่างประเทศ

➢ เพิ่มข้อมูลนักศึกษาโดยการค้นหา
พิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่จะขออนุมตั ิเดินทาง สามารถค้นหาด้วยรหัสนักศึกษา หรื อชื่อ สกุล ความยาวข้อ ความไม่ ต่ า กว่า 7 ตัว อัก ษร เมื่ อ ค้น หาคลิ ก
ตรงรายการชื่ อ ที่ ต ้อ งการ หรื อ กดปุ่ ม

เพื่อเลือกรายการทั้งหมดที่คน้ หา จากนั้นกดปุ่ ม
ทั้งหมดกดปุ่ ม

หรื อยกเลิกการเลือกรายการ

เมื่อเพิ่มนักศึกษาเรี ยบร้อยแล้วจะแสดงดังรู ปที่ 12

รู ปที่ 12 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมตั ิเดินทางไปต่างประเทศ

กดปุ่ ม

เมื่อต้องการลบนักศึกษาออก กดปุ่ ม

เมื่อต้องการแก้ไข ดังรู ปที่ 13

รู ปที่ 13 แสดงตัวอย่างหน้าจอแก้ไขข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษา

o วันทีเ่ ริ่ม

เลือกวันที่เริ่ ม โดยระบบจะดึ งวันที่เริ่ มการเดิ นทางจากข้ อมูลที่สร้ างหนังสื อขออนุมัติ
เดินทางมาแสดง
o วันทีส่ ิ้นสุ ด
เลือกวันที่สิ้นสุ ด โดยระบบจะดึ งวันที่สิ้นสุ ดการเดิ นทางจากข้ อมูลที่สร้ างหนังสื อขอ
อนุมตั ิเดินทางมาแสดง
o ลงทะเบียนเรียน
เป็ นการลงทะเบียนเรี ยนใช่ หรื อไม่
หมายเหตุ วันที่เริ่ มและวันที่สิ้นสุ ดของนักศึกษาที่เดินทางไปแต่ละคน จะต้องอยู่ในช่วงวัน
ตามวันที่เริ่ มและวันที่สิ้นสุ ดที่ได้สร้างหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางไว้ (ที่ปรากฏในแท็บข้อมูลเบื้องต้น)
จากนั้นกดปุ่ ม
➢ การนาเข้าข้อมูลนักศึกษาแบบกลุ่ม (ทีละหลายคน)
การที่จะนาเข้าข้อมูลนักศึกษาทีละหลายคน ต้องเตรี ยมไฟล์ขอ้ มูลที่จะทาการคัดลอก
ก่อน โดยรู ปแบบข้อมูลจะเป็ นรหัสนักศึกษาที่มี Column เดียว ดังรู ป

รู ปที่ 14 แสดงตัวอย่างไฟล์ตวั อย่าง

จากรู ปที่ 11 คลิกปุ่ ม
จะปรากฏ Dialog ให้วางข้อมูล
รหัส นัก ศึ ก ษาที่ ค ัด ลอกจากไฟล์ โดยจะมี ค าอธิ บ ายอยู่ที่ Dialog ว่ า “Please Copy รหัส นัก ศึ ก ษาแบบกลุ่ ม

Ctrl+C” หมายถึงให้คดั ลอกรหัสนักศึกษาจากไฟล์ที่เตรี ยมไว้ โดยอาจจะกดปุ่ ม Ctrl+A แล้วกดปุ่ ม Ctrl+C ที่
ไฟล์ที่เตรี ยมไว้ แล้วมาวางข้อมูลที่กล่องใน Dialog โดยกดปุ่ ม Ctrl+C ดังรู ป

รู ปที่ 15 แสดงตัวอย่างหน้าจอวางข้อมูลรหัสนักศึกษาจากไฟล์

จากนั้นคลิกปุ่ ม

ข้อมูลรหัสนักศึกษาจะแสดง ดังรู ป

รู ปที่ 16 แสดงตัวอย่างหน้าจอข้อมูลนักศึกษาหลังจากคัดลอกข้อมูลแบบกลุ่ม

คลิ ก เลื อ ก

รายชื่ อ นัก ศึ ก ษาที่ ต ้อ งการ และตรวจสอบอี ก ครั้ งว่ า ข้อ มู ล รหั ส

นักศึกษากับชื่อที่ระบบดึงมาแสดงถูกต้อง ตรงกันหรื อไม่ คลิก

เมื่อไม่ตอ้ งการเลือกรายการใด

ๆ คลิก
เมื่อต้องการเลือกทั้งหมด จากนั้นเมื่อเลือกเรี ยบร้อยแล้ว คลิกปุ่ ม
นักศึกษาก็จะถูกเพิ่มเรี ยบร้อย
3. แท็บกิจกรรม เป็ นการเพิ่มกิจกรรมของนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

รู ปที่ 17 แสดงตัวอย่างหน้าจอกิจกรรม

กดปุ่ ม

เพื่อเพิ่มกิจกรรม ปรากฏดังรู ปที่ 18

ข้อมูล

รู ปที่ 18 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มกิจกรรม

o กิจกรรม
เลื อกกิ จกรรม โดยการกดปุ่ ม เพื่ อเลื อก จะปรากฏหน้ าจอดังรู ปที่ 19 กรณี เลื อก
Other จะต้ องระบุว่าเป็ นกจกรรมอะไรด้ วย

รู ปที่ 19 แสดงตัวอย่างหน้าจอเลือกกิจกรรม

o กิจกรรมที่เกีย่ วข้ อง
กดปุ่ ม

เพื่อเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องที่ต้องการ

รู ปที่ 20 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

o สถานที่
กดปุ่ ม
เพื่ อ ค้ น หาสถานที่ โดยเลื อ กสถาบั น (ฐานข้ อมูล
สถาบันเป็ นข้ อมูลที่เชื่ อมโยงกับฐานข้ อมูล MoU ของมหาวิ ทยาลัย) กรณี ที่อยู่ภายใต้
MoU ระบบจะดึงข้ อมูลสถานที่มาให้ เป็ นค่ าตั้งต้ น

รู ปที่ 21 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเลือกสถาบัน

กดปุ่ ม

เพื่ อเลือกสถาบันที่ต้องการ กดปุ่ ม

เมื่อต้ องการแก้ ไขชื่ อสถาบัน หรื อเห็นว่ าชื่ อสถาบันไม่

ถูกต้ อง และกดปุ่ ม
เมื่อต้ องการลบชื่ อสถาบัน แต่ จะลบได้ เฉพาะชื่ อสถาบันที่ยัง
ไม่ ถูกเลือกในหนังสื อขออนุมัติเดินทางฉบับอื่ น ๆ กรณี ไม่ มีชื่อสถาบันให้ เลือก กดปุ่ ม
กรอกชื่ อ องค์ ก ร เลื อ กประเภทขององค์ ก ร และประเทศ จากนั้ นกดปุ่ ม
o วันทีเ่ ริ่ม
เลื อกวันที่ เริ่ มเดิ นทาง โดยระบบจะดึ งวันที่ เริ่ มเดิ นทางจากข้ อมูลที่ สร้ างหนังสื อขอ
อนุมตั ิเดินทางมาแสดง
o วันทีส่ ิ้นสุ ด
เลือกวันที่สิ้นสุ ดการเดินทาง โดยระบบจะดึงวันที่สิ้นสุ ดการเดินทางจากข้ อมูลที่สร้ าง
หนังสื อขออนุมตั ิเดินทางมาแสดง
o จุดประสงค์
กรอกจุดประสงค์ ของการเดินทาง
หมายเหตุ วันที่เริ่ มและวันที่สิ้นสุ ดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จะต้องอยู่ในช่วงวันตามวันที่
เริ่ มและวันที่สิ้นสุ ดที่ได้สร้างหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางไว้ (ที่ปรากฏในแท็บข้อมูลเบื้องต้น)
จากนั้น กดปุ่ ม

ในการท าหนัง สื อ ขออนุ ม ัติ เ ดิ น ทางในแต่ ล ะครั้ ง สามารถมี

กิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม การกาหนดนักศึกษาให้กบั กิจกรรม โดยกดปุ่ ม

รู ปที่ 22 แสดงตัวอย่างหน้าจอกาหนดนักศึกษาในกิจกรรม

จากนั้นกดปุ่ ม

ระบบจะดึงรายชื่ อนักศึกษาตามที่ได้เพิ่มไว้ในแท็บนักศึกษามาให้

เลือก เลือกชื่อนักศึกษาที่ทากิจกรรมนั้น ๆ จากนั้นกดปุ่ ม

กดปุ่ ม

เมื่อต้องการลบ และกดปุ่ ม

เมื่อต้องการแก้ไขวันที่ทากิจกรรมและวันสิ้ นสุ ดกิจกรรมนั้น ๆ
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องสังกัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
4. แท็บผูร้ ับผิดชอบภายใน เป็ นการเพิ่มผูร้ ับผิดชอบในมหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบการขออนุมตั ิเดินทาง
ครั้งนี้ เลือกอย่างน้อย 1 คน จากฐานข้อมูลบุคลากร

รู ปที่ 23 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มผูร้ ับผิดชอบภายใน

รู ปที่ 24 แสดงตัวอย่างหน้าจอเลือกผูร้ ับผิดชอบภายใน

จากรู ปที่ 23 กดปุ่ ม

แล้วกดปุ่ ม

เพื่อเลือกผูร้ ับผิดชอบภายใน โดยผูร้ ับผิดชอบ

ภายในสามารถมีได้มากกว่า 1 คน และสามารถลบโดยกดปุ่ ม
ชื่อผูร้ ับผิดชอบที่ไม่ตอ้ งการ
หมายเหตุ ต้องมีผรู ้ ับผิดชอบภายในอย่างน้อย 1 คน
5. แท็บผูร้ ั บผิดชอบภายนอก เป็ นการเพิ่มผูร้ ั บผิดชอบภายนอกมหาวิทยาลัย (หน่ วยงาน/องค์กรใน
ต่างประเทศที่นักศึกษาไปเยือน) ในการประสานงานโครงการครั้งนี้ (จะระบุหรื อไม่ก็ได้) กดปุ่ ม
แล้วค้นหาชื่อที่ตอ้ งการ แล้วคลิกเลือก โดยสามารถแก้ไขได้ถา้ เห็นว่าข้อมูลที่คน้ หาไม่ถูกต้อง

รู ปที่ 25 แสดงตัวอย่างหน้าจอค้นหาผูร้ ับผิดชอบภายนอก

ถ้าไม่พบให้กดปุ่ ม

เพื่อเพิ่มชื่อผูร้ ับผิดชอบภายนอก

รู ปที่ 26 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มผูร้ ับผิดชอบภายนอก

o คานาหน้ าชื่ อ
เลือกคานาหน้ าที่ชื่อที่ต้องการ
o ชื่ อ
กรอกชื่ อ
o สกุล
กรอกสกุล
o เบอร์ โทร
กรอกเบอร์ โทรศัพท์
o Email
กรอกอีเมล์
o ตาแหน่ งทางสายงาน
เลือกตาแหน่ ง
o องค์ กร/สถานที่
กดปุ่ ม

เพื่อค้ นหาองค์ กร

รู ปที่ 27 แสดงตัวอย่างหน้าจอเลือกสถาบัน

กดปุ่ ม

เพื่อเลือกสถาบันที่ต้องการ กรณี ไม่ มชี ื่ อสถาบันให้ เลือก กดปุ่ ม

กรอกชื่ อองค์ กร เลือกประเภทขององค์ กร และประเทศ จากนั้นกดปุ่ ม
6. แท็บแนบเอกสาร เป็ นการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมตั ิเดินทางในครั้งนี้ เช่น เอกสารงาน
วิชาการที่ตีพิมพ์ ที่ตอ้ งการเผยแพร่ เป็ นต้น แนบโดยการกดปุ่ ม

รู ปที่ 28 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มไฟล์แนบ

กดปุ่ ม

เพื่อเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการแนบ ซึ่งรองรับไฟล์ประเภท PDF และขนาด

ไม่เกิน 10 MB เท่านั้น และกรอกคาอธิบาย จากนั้นกดปุ่ ม

เรี ยบร้อยแล้วจะแสดงดังรู ปที่ 29

รู ปที่ 29 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายการไฟล์ที่แนบเรี ยบร้อยแล้ว

กดปุ่ ม
เมื่อต้องการลบไฟล์ที่แนบ กดปุ่ ม
เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ระบบจะ
เปิ ดไฟล์น้ นั ๆ ขึ้นมา
7. แท็บหมายเหตุ เป็ นหมายเหตุที่แสดงในหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง ผูใ้ ช้สามารถกรอกข้อมูลเข้าไปแล้ว
กดปุ่ ม
8. แท็บ Working Notes เป็ นหมายเหตุที่ไม่ได้นาไปแสดงในหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง
9. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง โดยกดปุ่ ม
จะแสดงเป็ นไฟล์ PDF ที่
สามารถบันทึกและพิมพ์ออกมาได้ โดยวันที่ที่แสดงในไฟล์จะปรากฏเมื่อหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางฉบับนั้นได้
ส่ งคาร้องแล้ว ตัวอย่างดังรู ปที่ 30

รู ปที่ 30 แสดงตัวอย่างหน้าจอ PDF หนังสื อบันทึกข้อความ

รู ปที่ 31 แสดงตัวอย่างหน้าจอ PDF ในหน้าที่มีรายชื่อนักศึกษาที่เดินทาง

การส่ งคาร้ องขอนุมัตเิ ดินทางของนักศึกษา
o การส่ งคาร้อง หมายถึง ได้จดั ทาหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางเรี ยบร้อย และ กดปุ่ ม
แล้ว
o จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่ได้จดั ส่ งแล้ว
o สถานะของหนังสื อขออนุ มตั ิเดินทางจะเป็ น "รอ (ภาควิชา)" ในกรณี มีการกาหนดผูใ้ ห้ความเห็นชอบ
ระดับภาควิชา ในส่ วนการตั้งค่า
o สถานะเอกสารจะเป็ น "รอ (คณะ)" ในกรณี มีการกาหนดผูใ้ ห้ความเห็นชอบระดับคณะ

• ระบบจะส่ ง mail ไปยังผูอ้ นุมตั ิระดับภาควิชา / ผูอ้ นุมตั ิระดับคณะ

การสร้ างเอกสารขออนุมัตเิ ดินทางใหม่ (สร้ างใหม่ )
การสร้ า งใหม่ จะเป็ นการยกเลิ ก หนัง สื อ ขออนุ ม ัติ เ ดิ น ทางที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ แ ล้ว แต่ ต ้อ งการแก้ไ ข
รายละเอี ยดบางอย่าง เช่ น นัก ศึ ก ษา หรื อกิ จ กรรม เป็ นต้น จากรู ปที่ 29 กดปุ่ ม
สถานะของ
หนังสื อขออนุ มตั ิเดิ นทางฉบับนั้นจะเป็ น "กาลังดาเนิ นการ" ข้อมูลเดิ มจะยังเก็บอยู่เพียงเปลี่ยนสถานะเป็ น
“ยกเลิก” โดยระบบจะสาเนาข้อมูลเอกสารที่ยกเลิกมาให้เอกสารตัวใหม่ที่สร้างขึ้น ในการสร้างใหม่จะต้องระบุ
เหตุผลที่สร้างใหม่ดว้ ย

บันทึกผล
เมื่ อเอกสารได้รับการอนุ มตั ิ การเดิ นทางแล้ว พร้ อมทั้งนัก ศึ กษาเดิ นทางกลับจากต่ างประเทศแล้ว
เจ้าหน้าที่จดั ทาจะต้องดาเนิ นการบันทึกผล ผูจ้ ดั ทาเข้าสู่ ระบบ จากนั้นคลิกลิงค์ "รอบันทึกผล (X)" จะปรากฏ
หน้าจอดังรู ปที่ 32

รู ปที่ 32 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายการหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางที่รอการบันทึก

กดปุ่ ม
เพื่อเข้าไปบันทึกผล ปรากฏหน้าจอดังรู ปที่ 33 สามารถบันทึกข้อมูลได้เฉพาะแท็บนักศึกษา แท็บ
เอกสารแนบและแท็บผลการดาเนินการ เท่านั้น

รู ปที่ 33 แสดงตัวอย่างหน้าจอข้อมูลเบื้องต้น การบันทึกผล

1. แท็บนักศึกษา

รู ปที่ 34 แสดงตัวอย่างหน้าจอแท็บนักศึกษา การบันทึกผล

กดปุ่ ม

เมื่ อต้ อ งการเลื อกรายการนั ก ศึ กษาทั้ งหมด และกดปุ่ ม

เมื่อไม่ตอ้ งการเลือกนักศึกษาทั้งหมด สามารถคลิก
o แก้ไขสถานะ

เลือกรายการนักศึกษาที่ตอ้ งการ

เมื่อเลือกนักศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ ม

ปรากฏดังรู ปที่ 35

รู ปที่ 35 แสดงตัวอย่างหน้าจอแท็บนักศึกษา แก้ไขสถานะ

สถานะ ได้ แ ก่ "ปกติ " และ "ยกเลิ ก " คลิ ก เลื อ กสถานะที่ ต้ อ งการ จากนั้ น กดปุ่ ม

o แก้ไขวันที่
เมื่อเลือกนักศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ ม

แสดงดังรู ปที่ 36

รู ปที่ 36 แสดงตัวอย่างหน้าจอแท็บนักศึกษา แก้ไขวันที่

เลือกวันที่เริ่ มและวันที่สิ้นสุดที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ ม
2. แท็บเอกสารแนบ

รู ปที่ 37 แสดงตัวอย่างหน้าจอแท็บเอกสารแนบ

แนบโดยการกดปุ่ ม

แสดงดังรู ปที่ 38

รู ปที่ 38 แสดงตัวอย่างหน้าจอแท็บเอกสารแนบ เพิ่มไฟล์แนบ

กดปุ่ ม

เพื่อเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการแนบ ซึ่งรองรับไฟล์ประเภท PDF และขนาด

ไม่เกิน 10 MB เท่านั้น และกรอกคาอธิบาย จากนั้นกดปุ่ ม

เรี ยบร้อยแล้วจะแสดงดังรู ปที่ 39

รู ปที่ 39 แสดงตัวอย่างหน้าจอแท็บเอกสารแนบ รายการไฟล์ที่แนบเรี ยบร้อยแล้ว

กดปุ่ ม
เมื่อต้องการลบไฟล์ที่แนบ กดปุ่ ม
เปิ ดไฟล์น้ นั ๆ ขึ้นมา
3. ผลการดาเนินการ

เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ระบบจะ

รู ปที่ 40 แสดงตัวอย่างหน้าจอแท็บผลการดาเนิ นการ

กดปุ่ ม

เพื่อบันทึกผลการดาเนินการ แสดงดังรู ปที่ 41

รู ปที่ 41 แสดงตัวอย่างหน้าจอแท็บผลการดาเนิ นการ แก้ไข

กรอกรายละเอียดผลการดาเนิ นการ จากนั้นกดปุ่ ม

เมื่อเรี ยบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม

สถานะของเอกสารขออนุมตั ิเดินทางฉบับนั้นจะเป็ น "บันทึกผลแล้ว"

การลบหนังสื อขออนุมัตเิ ดินทาง
ในการลบหนังสื อขออนุ มตั ิเดิ นทาง สามารถลบได้ ถ้ายังไม่ ส่งคาร้ อง ทั้ง Inbound และ Outbound มี
ขั้นตอนเหมือนกัน (ตัวอย่ างเป็ น Outbound)

รู ปที่ 42 แสดงตัวอย่างการลบหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง

กดปุ่ ม

จะแสดง Dialog ยืนยันการลบข้อมูล

รู ปที่ 43 แสดงการยืนยันการลบหน้าจอ

กดปุ่ ม

รายการหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางจะถูกลบออกไป

การค้ นหาหนังสื อขออนุมัตเิ ดินทาง/หัวข้ อบันทึกการทากิจกรรม
ในกรณี ที่มีการจัดทาหนังสื อขออนุมตั ิเดินทาง/หัวข้อบันทึกการทากิจกรรม แล้วมีขอ้ มูลจานวนมากใน
หน้า Outbound/Inbound เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาโดยใช้ตวั กรอง ดังรู ปที่ 44

รู ปที่ 44 แสดงหน้าแรกของหนังสื อขออนุมตั ิไปต่างประเทศ

โดยคลิก

จะปรากฏ Dialog ขึ้นมาดังรู ปที่ 45

รู ปที่ 45 แสดง Dialog ตัวกรอง

➢ คอลัมน์ คือ ต้องการค้นหาคอลัมน์ใด ก็สามารถเลือกคอลัมน์น้ นั ๆ
➢ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขที่ตอ้ งการค้นหา ได้แก่ เป็ น เริ่ มต้นด้วย ลงท้ายด้วย เป็ นต้น
➢ ค่า คือ ค่าที่ตอ้ งการ
จากนั้นคลิกปุ่ ม “ตัวกรอง” ก็จะแสดงรายการตามเงื่อนไขที่คน้ หา

