
ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล Outbound Student ย้อนหลัง 
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2561 – มกรำคม 2562 ลงในไฟล์ Excel 

 
1. กรอกข้อมูลใน Tab Sheet ที่ชื่อ "IO_Data" เฉพำะคอลัมน์ที่มี หัวตำรำงเป็นสีฟ้ำ ซึ่งบางคอลัมน์มี   
List Box ให้เลือกข้อมูล  
2. ห้ามแก้ไข Tab Sheet อ่ืนๆ ที่มีชื่อ เป็นข้อมูลที่อธิบายรหัสข้อมูล (Lookup Table)   เช่น 
SIGNED_PROJECT, Activity  เป็นต้น เหล่านี้ น ามาจากฐานข้อมูลที่ระบบใช้จริง ซึ่งจะดึงมาเป็นตัวเลือกใน 
List Box ให้ใช้งานสะดวกขึ้น 
3. ค าอธิบายการกรอกข้อมูล แต่ละคอลัมน์ดูได้ที่ Note ของหัวตาราง (สังเกตุที่มุมเล็กๆสีแดง เมื่อน าเมาส์ไป
ชี้จะแสดงค าอธิบาย) และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตามตารางข้างท้าย 
 

ที ่ คอลัมน์ ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล 

1 MASTER_LEVEL_ID 
 

กรอกว่า คณะ หรือ ภาควิชา เป็นผู้จัดท า 
F = คณะ 
D = ภาควิชา 

2 APPLICATION_NO กรอกเลขที่ของหนังสือ  (เช่น มอ 071/0001) 

3 TITLE_NAME เลือกข้อมูลจากตัวเลือกที่ก าหนด (เป็น Dropdown จาก 
Sheet “SIGNED_PROJECT”)  
- กรณีนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมภำยใต้ MoU เท่ำนั้น หำก
นักศึกษำไม่ได้ท ำกิจกรรมภำยใต้ MoU ไม่ต้องกรอกช่องนี้  
- หำกไม่ทรำบอักษรย่อของ MoU สำมำรถค้นหำได้จำก
ระบบ MoU ที่ https://iao.psu.ac.th/ 

4 START_DATE กรอกวัน/เดือน/ปี พ.ศ. 4 หลัก ที่นักศึกษาเริ่มเดินทาง
(ภาพรวมวันเดินทางไปของนักศึกษาในหนังสือขออนุมัติ
เดินทางฉบับนั้น) 

5 END_DATE กรอกวัน/เดือน/ปี พ.ศ. 4 หลัก ที่สิ้นสุดการเดินทาง 
(ภาพรวมวันเดินทางกลับของนักศึกษาในหนังสือขออนุมัติ
เดินทางฉบับนั้น) 

6 CREATED_DATE กรอกวัน/เดือน/ปี พ.ศ. 4 หลัก ที่จัดท าหนังสือขออนุมัติ
เดินทาง 

7 CREATED_BY กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดท า 

8 PERIOD_DAY กรอกจ านวนวันในการเดินทางไปท ากิจกรรมของนักศึกษา 

เอกสำรแนบ 2 
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ที ่ คอลัมน์ ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล 

9 OWNER_NAME เลือกคณะ/ภาควิชาผู้จัดท าตามตัวเลือกที่ก าหนด (เป็น 
Dropdown จาก Sheet “FacDept”) 
- หากท่านเลือก F ในคอลัมน์ MASTER_LEVEL_ID กรุณำ
เลือกคณะ   
- หากท่านเลือก D ในคอลัมน์ MASTER_LEVEL_ID กรุณำ
เลือกภำควิชำ   

10 CAMPUS_NAME_THAI เลือกข้อมูลวิทยาเขต 
11 STUDENT_COUNT กรอกจ านวนนักศึกษา 

12 ACTIVITY_COUNT กรอกจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 

13 BUDGET_INTERNAL กรอกจ านวนงบประมาณ หากเป็นแหล่งเงินภายใน 
14 BUDGET_EXTERNAL กรอกจ านวนงบประมาณ หากเป็นแหล่งเงินภายนอก 

15 ACT_NAME เลือกกิจกรรมที่นักศึกษาท า ตามตัวเลือกที่ก าหนด (เป็น 
Dropdown จาก Sheet “Activity”) 

16 HOST_NAME เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบันที่นักศึกษาเดินทางเยือน (เป็น 
Dropdown จาก Sheet “Host”) หำกไม่มี ในตัวเลือกให้
เลือก“อ่ืนๆ ระบุ” และกรอกชื่อมหำวิทยำลัย/สถำบันที่
นักศึกษำเดินทำงเยือนลงใน ข้อ 17. (คอลัมน์ 
OTHER_HOST)    

17 OTHER_HOST กรอกข้อมูลมหำวิทยำลัย/สถำบันที่นักศึกษำเดินทำงเยือน 
กรณีไม่มีรำยช่ือมหำวิทยำลัย/สถำบันที่ต้องกำรเลือก ใน
คอลัมน์ HOST_NAME 

18 COUNTRY ส ำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลในข้อ 17. (คอลัมน์ OTHER_HOST) 
ขอให้เลือกประเทศในคอลัมน์ Country ด้วย    

19 DESCRIPTION 
 

กรอกรายละเอียดกิจกรรม สามารถเติมข้อมูลได้อิสระ อาทิ 
นักศึกษำเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร The 94th 
European Orthodontic Society Congress เป็นต้น 

20 ACTIVITY_CAT_NAME เลือกกิจกรรมที่นักศึกษาท า เป็น Dropdown จาก Sheet 
“Activity_Cat”) กรอกกรณีนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมภำยใต้ 
MoU เท่ำนั้น หำกนักศึกษำไม่ได้ท ำกิจกรรมภำยใต้ MoU ไม่
ต้องกรอกช่องนี้ 

21 MASTER_ACT_END_DATE กรอกวัน/เดือน/ปี พ.ศ. 4 หลัก ที่เริ่มท ากิจกรรมนั้นๆ 
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ที ่ คอลัมน์ ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล 

22 MASTER_ACT_END_DATE กรอกวัน/เดือน/ปี พ.ศ. 4 หลัก ที่สิ้นสุดกิจกรรมนั้นๆ 
23 STUDENT_ID กรอกรหัสนักศึกษา 

24 START_DATE_1 กรอกวัน/เดือน/ปี พ.ศ. 4 หลัก ที่เริ่มท ากิจกรรมของนักศึกษา
คนนั้นๆ 

25 END_DATE_1 กรอกวัน/เดือน/ปี พ.ศ. 4 หลัก ที่สิ้นสุดการท ากิจกรรมของ
นักศึกษาคนนั้นๆ 

26 IS_ENROLL เลือกว่านักศึกษาลงทะเบียนหรือไม่ 
T = ลงทะเบียน 
F = ไม่ลงทะเบียน 

  
 

________________________________________________ 


