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ระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา (ONE STOP SERVICE VISA: OSS VISA) 

เป็นระบบให้บริการการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา แก่นิสิตชาวต่างชาติ โดยนิสิตชาวต่างชาติ 

สามารถยื่นเรื่องการขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตราผ่านระบบ ONE STOP SERVICE ส่วนของ VISA โดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีของแต่ละคณะสามารถอนุมัติผ่านระบบได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สามารถตรวจสอบการร้องขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตราของนิสิต จากระบบ 

เพ่ือออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตราให้กับนิสิตต่อไป 

 

กระบวนการด าเนินงานของระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา 

 
 
 จากภาพ workflow กระบวนการด าเนินงานของระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา
โดยเริ่มจาก นิสิตชาวต่างชาติจะเป็นผู้ยื่นค าร้องขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา ผ่านระบบ 
http://oss.buu.ac.th/ เมนู “My Visa”  

http://oss.buu.ac.th/
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เมื่อนิสิตกดยืนยันค าร้องผ่านระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับ อีเมลเพื่อขอให้อนุมัติค าร้องขอหนังสือ
น าต่อขอตรวจลงตรา ผ่านระบบอีเมลมหาวิทยาลัย (http://email.buu.ac.th/) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯ
จะสามารถตรวจสอบที่ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติได้ว่ามีการยื่นค าร้องขอหนังสือน าต่อขอวี่่าได้อีกด้วย 

เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คณบดีจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเพ่ือให้ลงนามอนุมัติ
เป็นล าดับถัดไป และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯ จะสามารถออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตราให้แก่นิสิตได้ รวมถึง
แจ้งให้นิสิตมารับเอกสารที่ศูนย์ส่งเสริมฯ 

นิสิตชาวต่างชาติจะต้องติดตามสถานะการอนุมัติ ของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี และการแจ้ง
เตือนให้ไปรับหนังสือน าต่อขอวี่่า ที่ระบบ One Stop Service เมนู “My Visa”  

เมื่อนิสิตได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ One Stop Service ให้ไปรับเอกสารน าต่อขอวี่่า นิสิตต้อง
เตรียมเอกสารเพื่อน าไปให้ศูนย์ส่งเสริมฯ ตรวจก่อน โดยสามารถเข้าไปดูเอกสารที่ต้องเตรียมไป ในวันที่จะไป
รับหนังสือน าต่อขอวี่่า ได้ที่ระบบ One Stop Service เมนู “Documents Field a Visa” 
 ภายหลังจากท่ีนิสิตด าเนินการต่อวี่่าเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องกลับมาแจ้งข้อมูลวันที่เริ่ม และหมดอายุ
วี่่าแก่ศูนย์ส่งเสริมฯ และศูนย์ส่งเสริมฯ จะบันทึกปิดกระบวนการ เพ่ือจบกระบวนการยื่นค าร้องขอหนังสือน า
ต่อขอวี่่า ของนิสิตได้ 
 
  

http://email.buu.ac.th/
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ภาพรวมการด าเนินงานของระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา  

(ONE STOP SERVICE VISA: OSS VISA) 
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สรุปเมนู และระบบ ส าหรับแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา 

กลุ่มผู้ใช้งานระบบ การใช้งานระบบ 
เจ้าหน้าที่คณะ - ป้อนข้อมูลวี่่า ได้แก่ วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ประเภทวี่่า เพื่อเป็นข้อมูล

ตั้งต้นให้กับระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา   
(http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู “ข้อมูลวี่่า” 

  
นิสิตชาวต่างชาติ - ยื่นค าร้องขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตราผ่านระบบ 

(http://oss.buu.ac.th/) เมนู “My VISA” 
- ติดตามเรื่องที่ยื่นค าร้อง ว่าถึงสถานะใดแล้ว (http://oss.buu.ac.th/) 

เมนู “My VISA”  

- รับการแจ้งเตือนของสถานะต่างๆ ที่สัญลักษณ์  บริเวณมุมขวามือ 
ที่หน้าจอระบบ ONE STOP SERVICE 

- ตรวจสอบประวัติการยื่นค าร้อง  (http://oss.buu.ac.th/) เมนู 
“Requests History” 

- ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องเตรียมไปให้ศูนย์ส่งเสริมฯ ตรวจในวัน
รับหนังสือน า (http://oss.buu.ac.th/) เมนู “Documents field a 
visa” 

อาจารย์ที่ปรึกษา - อนุมัติค าร้องได้ 2 ช่องทาง 
1. ผ่านระบบอีเมลมหาวิทยาลัย (http://email.buu.ac.th/)   
2. ผ่านระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

(http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู “ลงนามอนุมัติ” 
- สามารถพิมพ์ใบค าร้องให้แก่นิสิต (http://service.foreign.buu.ac.th/) 

เมนู “ตรวจสอบประวัติรายการยื่นขอวี่่า” ที่คอลัมน์ พิมพ์ คลิกที่  
- ตรวจสอบประวัติรายการยื่นขอวี่่า 

(http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู “ประวัติรายการยื่นขอวี่่า” 
คณบดี - อนุมัติค าร้องได้ 2 ช่องทาง 

1. ผ่านระบบอีเมลมหาวิทยาลัย (http://email.buu.ac.th/)   
2. ผ่านระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

(http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู “ลงนามอนุมัติ” 
- สามารถพิมพ์ใบค าร้องให้แก่นิสิต (http://service.foreign.buu.ac.th/) 

เมนู “ตรวจสอบประวัติรายการยื่นขอวี่่า” ที่คอลัมน์ พิมพ์ คลิกที่  

http://service.foreign.buu.ac.th/
http://oss.buu.ac.th/
http://oss.buu.ac.th/
http://oss.buu.ac.th/
http://oss.buu.ac.th/
http://email.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
http://email.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
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- ตรวจสอบประวัติรายการยื่นขอวี่่า 
(http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู “ประวัติรายการยื่นขอวี่่า” 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯ - ติดตามสถานะการยื่นค าร้องขอวี่่า การเตรียมจัดท าหนังสือน า 

(http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู “สถานะการยื่นขอวี่่า” 
- จัดท าหนังสือน า แจ้งนิสิตให้มารับหนังสือน า บันทึกข้อมูลว่านิสิตมารับ

เอกสารแล้ว (http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู “จัดท าหนังสือ
น า” 

- บันทึกปิดกระบวนการ (http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู 
“บันทึกปิดกระบวนการ” 

- ตรวจสอบเลขท่ีค าร้อง 
(http://service.foreign.buu.ac.th/) เมนู “ตรวจสอบเลขท่ีค าร้อง” 
 

 
  

http://service.foreign.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
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การใช้งานระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา ส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ 

1. Login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (http://service.foreign.buu.ac.th/)  

2. เลือกเมนู “ข้อมูลวี่่า” 

3. ป้อนค าค้น เช่น ประเทศ ชื่อ(ตัวพิมพ์เล็ก ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ) เลขที่หนังสือเดินทาง หรือรหัสนิสิต 

และกดปุ่ม “ค้นหา” ดังภาพ 

 

4. คลิก  ที่คอลัมน์ “แก้ไข” ดังภาพ 

 

5. หัวข้อ “ข้อมูลวี่่า” ป้อนข้อมูล เลขที่ วันที่เริ่มต้นวี่่า วันที่สิ้นสุดวี่่า ประเภทวี่่า (เชน่ TRANSIT 

VISA, TOURIST VISA, NON-IMMIGRANT VISA) ชนิดวี่่า (เช่น TR, O) ไฟล์เอกสารแนบ เป็นต้น 

และกดปุ่ม “บันทึก” ดังภาพ 

 
 

 กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูลวี่่า 

หัวข้อ “ข้อมูลวี่่า” คลิก  ที่คอลัมน์ “แก้ไข” ดังภาพ 

http://service.foreign.buu.ac.th/
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 กรณีท่ีต้องการลบข้อมูลวี่่า 

หัวข้อ “ข้อมูลวี่่า” คลิก  ที่คอลัมน์ “ลบ” ดังภาพ 

 
 

 กรณีท่ีต้องการเพ่ิมข้อมูลวี่่า 

คลิก  
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การใช้งานระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา ส าหรับนิสิตชาวต่างชาติ 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบให้ให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา 

1. เรียกระบบ One Stop Services: Visa ที่ url: http://oss.buu.ac.th/ 

2. เข้าสู่ระบบโดย คลิกที่  อยู่ที่บริเวณมุม่้ายมือ 

3. เลือกเมน ู“เข้าสู่ระบบ” 

4. ป้อน ชื่อผู้ใช้ ที่ช่อง “USERNAME”  ป้อน รหัสผ่าน ที่ช่อง “PASSWORD” และกดปุ่ม “เข้าสู่

ระบบ” 

ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา 

1. เลือกเมนู “My VISA” 

2. กดปุ่ม “Apply For Visa” 

3. ป้อนข้อมูล  

 หัวข้อ “Information” 

ป้อนวันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ ในช่อง “Passport expire date” เบอร์

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในช่อง “Tel” 

 หัวข้อ “Visa” 

ป้อนประเภทวี่่า ที่ต้องการยื่นขอหนังสือน าต่อขอวี่่า โดยมีให้เลือก 3 ประเภท  

1. กรณีขอวี่่า ให้คลิกเลือก “Application” 

2. กรณีต่อวี่่า ให้คลิกเลือก “Extend” 

3. กรณีเปลี่ยนวี่่า ให้คลิกเลือก “Change” (ในกรณีคลิกท่ี Change จะต้อง

ระบุด้วยว่า วี่่าเดิมท่ีถืออยู่นั้น คือวี่่าประเภทใด ถ้าเป็นประเภท 

ท่องเที่ยวให้คลิกเลือก ที่ “Tourist Visa”  แต่ถ้าวี่่าที่ถืออยู่นั้น เป็น

ประเภทอ่ืน ให้คลิกเลือก “No Visa”) 

4. กดปุ่ม “SUBMIT” 

5. จะมีหน้าต่างให้ยืนยัน การขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา กดปุ่ม “YES”  

6. หลังจากนั้น หน้าจอจะแจ้งสถานะว่า “Your request is sent to Foreign Office” (ค าร้องถูกส่งไป

ยังศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว) และจะข้ึนสถานะที่ก าลังรอด าเนินการ 

คือ “Advisor (Wating for an Advisor’s Decision)” (ก าลังรออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ) 

 

http://oss.buu.ac.th/
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ขั้นตอนการติดตามสถานะการอนุมัติของอาจารย์และคณบดีภายหลังจากยื่นค าร้อง 

1. เลือกเมนู “My VISA” 

2. จะมีสถานะเพ่ือให้นิสิตสามารถติดตามการยื่นค าร้องขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา ดังภาพ 

 

จะมีอยู่ 4 สถานะด้วยกันคือ 

 Your request is sent to Foreign Office (ค าร้องถูกส่งไปยังศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว) 

 Advisor(Waiting for an Advisor’s Decision) (ก าลังรออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ) 

 Dean Decision (ก าลังรอคณบดีอนุมัติ) 

 Immigration Documentation (ไปรับหนังสือน าต่อขอตรวจลงตราที่ศูนย์ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  

 

ขั้นตอนการเรียกดูประวัติการยื่นค าร้องขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา 

1. เลือกเมนู “Request History” 
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ขั้นตอนการเรียกดูเอกสารที่ต้องน าไปให้ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตรวจ 

1. เลือกเมนู “Documents field a visa” 
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การใช้งานระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภายหลังจากท่ีนิสิตยื่นค าร้องผ่านระบบ One Stop Service ส่วนของ VISA อาจารย์ที่ปรึกษาจะมี

หน้าที่ในการอนุมัติค าร้องของนิสิต ่ึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถอนุมัติค าร้อง ให้แก่นิสิต ได้ 2 ช่องทาง คือ 

ผ่านระบบอีเมลมหาวิทยาลัย (https://email.buu.ac.th/) หรือ อนุมัติผ่านระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

(http://service.foreign.buu.ac.th/)  

ขั้นตอนการอนุมัติค าร้องขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา 

กรณีอนุมัติผ่านระบบอีเมลมหาวิทยาลัย 

1. เรียกระบบอีเมลมหาวิทยาลัยที่ url: https://email.buu.ac.th/ 

2. ใน INBOX (จดหมายเข้า) จะมีจดหมายเข้า เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการขอหนังสือน าวี

่่า” จากศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ส านักงานวิเทศสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื้อความจะระบุรายละเอียดว่ามีนิสิตในที่ปรึกษา ยื่นค าร้องมา 

3. กดปุ่ม “ด าเนินการ” 

4. ป้อนความคิดเห็น ในช่อง “ความคิดเห็น” หลังจานั้นคลิก ที่ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” และกดปุ่ม 

“บันทึกข้อมูล” 

5. จะมีหน้าต่างแสดงการยืนยันรายการที่ก าลังจะอนุมัติ กดปุ่ม “ยืนยันการด าเนินการ” 

กรณีอนุมัติผ่านระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ url: (http://service.foreign.buu.ac.th/)  

2. เลือกเมน ู“ลงนามอนุมัติ” 

3. ป้อนความเห็นของที่ปรึกษา ในช่อง “ความคิดเห็น” คอลัมน์ “ความเห็นของที่ปรึกษา” ท า

เครื่องหมายที่คอลัมน์ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” และกดปุ่ม “บันทึก” 

ขั้นตอนการสืบค้นประวัติรายการยื่นขอวีซ่า 

1. เลือกเมนู “ประวัติรายการยื่นขอวี่่า” ที่ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

2. ป้อนรหัสนิสิต หรือชื่อ-สกุล หรือสถานะ 

ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือค าร้อง 

1. เลือกเมนู “ประวัติรายการยื่นขอวี่่า” ที่ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

2. คลิก        ที่คอลัมน์ “พิมพ์” 

 

https://email.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
https://email.buu.ac.th/
http://service.foreign.buu.ac.th/
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การใช้งานระบบให้บริการออกหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา ส าหรับคณบดี 

ภายหลังจากท่ีนิสิตยื่นค าร้องผ่านระบบ One Stop Service ส่วนของ VISA และผ่านอาจารย์ที่

ปรึกษาอนุมัติ คณบดีจะมีหน้าที่ในการอนุมัติค าร้องของนิสิต ่ึ่งคณบดีจะสามารถอนุมัติค าร้อง ให้แก่นิสิต ได้ 

2 ช่องทาง คือ ผ่านระบบอีเมลมหาวิทยาลัย (https://email.buu.ac.th/) หรือ อนุมัติผ่านระบบฐานข้อมูล

ชาวต่างชาติ (http://service.foreign.buu.ac.th/)  

ขั้นตอนการอนุมัติค าร้องขอหนังสือน าต่อขอตรวจลงตรา 

กรณีอนุมัติผ่านระบบอีเมลมหาวิทยาลัย 

1. เรียกระบบอีเมลมหาวิทยาลัยที่ url: https://email.buu.ac.th/ 

2. ใน INBOX (จดหมายเข้า) จะมีจดหมายเข้า เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการขอหนังสือน าวี

่่า” จากศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ส านักงานวิเทศสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื้อความจะระบุรายละเอียดว่ามีนิสิตในสังกัด ยื่นค าร้องมา 

3. กดปุ่ม “ด าเนินการ” 

4. ป้อนความคิดเห็น ในช่อง “ความคิดเห็น” หลังจานั้นคลิก ที่ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” และกดปุ่ม 

“บันทึกข้อมูล” 

5. จะมีหน้าต่างแสดงการยืนยันรายการที่ก าลังจะอนุมัติ กดปุ่ม “ยืนยันการด าเนินการ” 

กรณีอนุมัติผ่านระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ url: (http://service.foreign.buu.ac.th/)  

2. เลือกเมนู “ลงนามอนุมัติ” 

3. ป้อนความเห็นของที่ปรึกษา ในช่อง “ความคิดเห็น” คอลัมน์ “ความเห็นของที่ปรึกษา” ท า

เครื่องหมายที่คอลัมน์ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” และกดปุ่ม “บันทึก” 

ขั้นตอนการสืบค้นประวัติรายการยื่นขอวีซ่า 

1. เลือกเมนู “ประวัติรายการยื่นขอวี่่า” ที่ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

2. ป้อนรหัสนิสิต หรือชื่อ-สกุล หรือสถานะ 

ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือค าร้อง 

1. เลือกเมนู “ประวัติรายการยื่นขอวี่่า” ที่ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 

2. คลิก        ที่คอลัมน์ “พิมพ์” 
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https://email.buu.ac.th/
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