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รูปแบบของควำมร่วมมือ ๑ 
ขั้นตอนกำรประสำนงำนกำรลงนำมควำมร่วมมือ ๒ 
แผนภูมิข้ันตอนกำรประสำนงำนกำรลงนำมควำมร่วมมือ 
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8.  บันทึกขอควำมเห็นชอบกำรลงนำมควำมร่วมมือจำกสภำวิชำกำร 20 
9.  บันทึกขอควำมอนุเครำะห์สำขำวิชำและหน่วยงำนต่ำงๆ ยืนยันกำรต่ออำยุควำมร่วมมือ 22 
10.  บันทึกขอส่งบันทึกควำมเข้ำใจเพื่อเก็บรวบรวมที่หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย   24 
11.  ตัวอย่ำงกำรเขียนจดหมำยหรือ e-mail ภำษำอังกฤษ 25 
12.  ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง                

           สถำบันอุดมศึกษำไทยกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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     ๑๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเสนอกำรประชุมสภำวิชำกำรและก ำหนดกำรประชุมสภำวิชำกำร  
      ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
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แนวปฏิบัติในการประสานงานการลงนามความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 

 การประสานงานการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กับ 
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของหน่วยงาน งานวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติ                       
ในการประสานงานการลงนามความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศขึ้น เพ่ือให้นักวิเทศ
วิเทศสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      
  แนวปฏิบัติในการประสานงานการลงนามความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ  
  ส่วนที่ ๑ รูปแบบของความร่วมมือ 
  ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการประสานงานการลงนามความร่วมมือ 
  ส่วนที่ ๓ แผนภูมิข้ันตอนการประสานงานการลงนามความร่วมมือ 
   
รูปแบบของความร่วมมือ 

การลงนามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน            
ด้านวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ที่สภาวิชาการเห็นควรด าเนินการลงนามความร่วมมือ                 
มีผลให้เกิดข้อผูกพันหรือภาระในทางปฏิบัติตามรูปแบบของความร่วมมือดังต่อไปนี้ 

๑.๑  MOU (Memorandum of Understanding) บันทึกความเข้าใจ คือ หนังสือที่สองฝ่าย
ท าข้อตกลงร่วมกัน โดยฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน
หนังสือบันทึกข้อตกลงนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยหนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความแน่วแน่ในการ
ปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้ ซ่ึง มสธ. ใช้รูปแบบนี้เป็น (ร่าง) บันทึกความเข้าใจกลางของมหาวิทยาลัย 

๑.๒  MOA (Memorandum of Agreement) บันทึกข้อตกลง คือ ข้อตกลงความร่วมมือ
เฉพาะด้าน โดยมีการระบุหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามท่ีตกลง หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีผลบังคับทางกฎหมาย 

๑.๓  Agreement ข้อตกลง คือ ข้อตกลงระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ทีไ่ม่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย 

๑.๔  Lol (Letter of Intent) หนังสือแสดงเจตนา คือ สัญญาเบื้องต้นที่ก าหนดหลักการกันไว้ 
ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจจะท าความร่วมมือกันในเรื่องทั่วๆ ไป ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตาม 

๑.๕  Declaration ปฏิญญา คือ ปฏิญญาแถลงให้ทราบความเห็นและเจตนารมณต์น 
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แนวปฏิบัติในการประสานการลงนามความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 ในการจัดท าความร่วมมือในลักษณะต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา อธิการบดีจะเป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในนาม
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการควบคุม ก ากับและดูแลรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการประสานงานการลงนามความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ขั้นตอน รายละเอียด 
๑ การเตรียมท า

ความร่วมมือ 

 

๑.๑ การเจรจา 
๑.๑.๑ สาขาวิชาหรือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ประสงค์   
         จะจัดท าบันทึกความร่วมมือ  
         - จัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอจัดท าความร่วมมือและเอกสาร 
           ประกอบการพิจารณาลงนามความร่วมมือตามแบบฟอร์มที่งานวิเทศ    
           สัมพันธ์ก าหนด หรือตามท่ีสถาบันต่างประเทศเสนอ  
         - เสนอเอกสารดังกล่าวผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ 
๑.๑.๒ งานวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่ 
         - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง (ร่าง)บันทึกความร่วมมือ 
           ผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย  
         - จัดท าบันทึกข้อความไปยังสาขาวิชา/ส านักต่างๆ สอบถามความ 
           ประสงค์ในการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ          
๑.๒ การตรวจสอบ 
๑.๒.๑ ในกรณีที่ใช้ (ร่าง)บันทึกความร่วมมือของ มสธ.  
         งานวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่ 
         - ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อหา  

- แจ้งสถาบันคู่สัญญาตรวจสอบอีกครั้ง 
๑.๒.๒ ในกรณีที่ใช้ (ร่าง)บันทึกความร่วมมือของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ     
         งานวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่ 

- จัดแปลบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเป็นฉบับภาษาไทย  
- ตรวจสอบสาระส าคัญและความถูกต้องด้านภาษาของ (ร่าง)ดังกล่าว 
- จัดส่ง (ร่าง)บันทึกความร่วมมือฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย  
  ให้ กองกฎหมาย ตรวจสอบ/ให้ข้อคิดเห็น 

๑.๓ การแจ้งผลการตรวจสอบ 
1.3.1 กองกฎหมาย พิจารณาตรวจสอบแล้ว จะมีบันทึกแจ้งผลการพิจารณา    
         ให้ งานวิเทศสัมพันธ์ ทราบหรือ ปรับ/ แก้ไข  
1.3.2 งานวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่ปรับ/ แก้ไข ตามค าแนะน าของกอง 
         กฎหมาย หากไม่กระทบสาระส าคัญของความร่วมมือดังกล่าว และ    
         เสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาต่อไป         
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ล าดับที่ ขั้นตอน รายละเอียด 
  (ต่อ) 

1.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
งานวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่ 
- เสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งฉบับภาษาไทยและ 
  ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมแนบ: 

1.  (ร่าง)บันทึกความร่วมมือ ฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ 
๒.  (ร่าง)บันทึกความร่วมมือ ฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย (ถ้ามี) 
๓.  (ร่าง)บันทึกความร่วมมือ ฉบับสมบูรณ์ภาษาอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
๔.  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอจัดท าความร่วมมือ 
๕.  ข้อมูลสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (พอสังเขป)  
๖.  ตารางสรุปความประสงค์ของสาขาวิชา/หน่วยงานต่างๆ  

- ที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณาแล้ว หากมติเห็นชอบให้ด าเนินการลงนาม                
  จะมีบันทึกแจ้ง นักวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งสาขาวิชา หรือหน่วยงาน และ 
  สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ประสงค์จะจัดท าบันทึกความร่วมมือต่อไป   

2 การลงนาม 
ความร่วมมือ 

  

 

งานวิเทศสัมพันธ์ ด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจลงนาม ดังนี้ 
๑. จัดท าบันทึกความร่วมมือเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ๒ ฉบับ เพ่ือจัดเก็บต้นฉบับ 
    ไว้ที่แต่ละฝ่าย ๑ ชุด  
๒. เตรียมการลงนามความร่วมมือ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
    2.1 จัดพิธีลงนาม ณ มสธ.  
          - ติดต่อและประสานงานเพ่ือจัดพิธีการลงนามความร่วมมือ                     
            เสมือนรับรองแขกต่างประเทศ 
          - เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนแขกจะเดินทางมาถึง  
          - ติดต่อกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยืนยันก าหนดการต่าง ๆ   
    ๒.2 จัดพิธีลงนาม ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
          - ติดต่อและประสานการเดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามลงนาม                 
            เสมือนผู้บริหารเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
    2.3 จัดส่งทางไปรณีย์  
          - เสนออธิการบดีลงนามบันทึกความร่วมมือก่อนส่งไปรษณีย์ให้ 
            อีกฝ่ายลงนาม 

 - เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บไว้ 1 ฉบับ และส่งอีก 1 ฉบับไปยัง 
            อีกฝ่ายเพ่ือให้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
3. กรณีมีเหตุสุดวิสัย จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก าหนดการ ให้เร่งแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า โดยประสานกับหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที่ ขั้นตอน รายละเอียด 

3 หลังการลงนาม 
ความร่วมมือ 

  

นักวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่ 
1. ส าเนาบันทึกความร่วมมือไว้ 2 ฉบับ โดยงานวิเทศสัมพันธ์เก็บ 1 ฉบับและ   
    หน่วยงานต้นเรื่องอีก 1 ฉบับ                                                
2. สแกนสีเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งต้นฉบับบันทึกความเข้าใจที่ลงนาม   
    แล้วให้หน่วยจดหมายเหตมุหาวิทยาลัย ส านักบรรณสารสนเทศ เพ่ือเก็บ   
    รวบรวม  
๓. สรุปข้อมูลต่างๆ เพ่ือเข้าแฟ้ม MOU, บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ 
    เพ่ืองานวิเทศสัมพันธ์ (HRIS) และเผยแพร่บนเว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์ 
๔. จัดท าข่าวการลงนามความร่วมมือฉบับภาษาไทยและรูปภาพเพ่ือส่งให้ 
    งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการต่อ และฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่              
    บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ 
๕. ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการจัดท าบันทึกความเข้าใจของมหาวิทยาลัยและ 
    กิจกรรมภายใต้ข้อตกลง โดยให้หน่วยงานที่มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ    
    ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

๔. การต่ออายุ 
ความร่วมมือ 

ก่อนการสิ้นสุดอายุความร่วมมือประมาณ 1 เดือน  
นักวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่ 
๑. จัดท าบันทึกข้อความให้สาขาวิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบความร่วมมือ 
    ดังกล่าวรายงานกิจกรรมความร่วมมือที่ผ่านมา  
๒. พิจารณาทบทวนสถานะความร่วมมือ  
    ๒.๑ หากความร่วมมือนั้นไม่ได้มีการด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา ๓ ปี 
          นับจากวันลงนามหรือระยะเวลาที่มีการด าเนินการครั้งล่าสุด ให้ถือว่า  
          ความตกลงร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุด 
    ๒.๒ ในกรณีที่การจัดท าบันทึกความเข้าใจใช้รูปแบบของมหาวิทยาลัยหรือ 
          เป็นการต่ออายุสัญญาเดิมโดยบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่มีเนื้อหาและ 
          ข้อความเหมือนฉบับเดิม ไม่ต้องจัดส่งให้กองกฎหมายตรวจสอบ 
    ๒.๓ สามารถด าเนินการลงนามโดยใช้วิธีการส่งและแลกเปลี่ยนเอกสาร             
          ทางไปรษณีย์ 

 
ประเภทการประสานงานการลงนามความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑.  การลงนามความร่วมมือ โดยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นต้นเรื่อง  
       ๒.  การลงนามความร่วมมือ โดยสาขาวิชาเป็นต้นเรื่อง 



5 

 

 
 

แผนภูมิขั้นตอนการประสานงานการลงนามความร่วมมือ โดยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นต้นเรื่อง                                      
กรณีใช้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ มสธ. 
 
 

         

   

 

 

 

 

งานวเิทศสมัพนัธ์/ สถาบนัคูส่ญัญา ด าเนินการแก้ไข 

แจ้ง คูส่ญัญา เพื่อทราบ เสนอและประสานการลงนาม  

จดัท าวาระเสนอ ที่ประชมุสภาวชิาการ เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

แจ้งสถาบนัคูส่ญัญาตรวจสอบเนือ้หา (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ 

งานวิเทศสัมพนัธ์ จดัท า (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ     

ตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของเนือ้หา 
 

งานวิเทศสัมพนัธ์ ด าเนินการ 

1. สง่ต้นฉบบับนัทกึความเข้าใจที่ลงนามแล้วให้จดหมายเหตมุหาวทิยาลยั  ส านกับรรณสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวม 

2. บนัทกึข้อมลูในฐานข้อมลูงานวิเทศสมัพนัธ์ (HRIS) 

3. เผยแพร่บนเว็บไซต์งานวเิทศสมัพนัธ์ http://www.stou.ac.th/Foreign/MOU.asp 

 

 

ไมเ่ห็นชอบ 
 

เห็นชอบ 
 

เวียนบนัทกึถึงสาขาวิชาเพื่อสอบถามความประสงค์ในท ากิจกรรมความร่วมมือ 

ไมแ่ก้ไข 

 

แก้ไข 

 

ที่ประชุมสภาวชิาการ แจ้งผลการพิจารณา 

แจ้ง คูส่ญัญา 

เพื่อทราบ 
 เสนอ  อธิการบดี และ คู่สัญญา 

พิจารณาลงนามทางไปรษณีย์  

หรือก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาลงนาม  

หรือ  
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แผนภูมิขั้นตอนการประสานงานการลงนามความร่วมมือ โดยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นต้นเรื่อง                                      
กรณีใช้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจของสถาบันคู่สัญญา  

 

         

   

 

 

 

 

งานวเิทศสมัพนัธ์/ สถาบนัคูส่ญัญา ด าเนินการแก้ไข 

แจ้ง คูส่ญัญา เพื่อทราบ เสนอและประสานการลงนาม  

จดัท าวาระเสนอ ที่ประชมุสภาวชิาการ เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

แจ้งสถาบนัคูส่ญัญาตรวจสอบเนือ้หา (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ 

งานวิเทศสัมพนัธ์ จดัท า (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ ตรวจสอบความถกูต้อง

และเหมาะสมของเนือ้หา และแปล (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจเป็นฉบบัภาษาไทย  
 

งานวิเทศสัมพนัธ์ ด าเนินการ 

๑. สง่ต้นฉบบับนัทกึความเข้าใจที่ลงนามแล้วให้จดหมายเหตมุหาวิทยาลยั  ส านกับรรณสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวม 

๒. บนัทกึข้อมลูในฐานข้อมลูงานวิเทศสมัพนัธ์ (HRIS) 

๓. เผยแพร่บนเว็บไซต์งานวิเทศสมัพนัธ์ http://www.stou.ac.th/Foreign/MOU.asp 

 

 

ไมเ่ห็นชอบ 
 

ไมแ่ก้ไข 

 

แก้ไข 

 

เห็นชอบ 
 

เวียนบนัทกึถึงสาขาวิชาเพื่อสอบถามความประสงค์ในท ากิจกรรมความร่วมมือ 

เสนอ (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ ตอ่ กองกฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

ไมแ่ก้ไข 

 

แก้ไข 

 

ที่ประชุมสภาวชิาการ แจ้งผลการพิจารณา 

แจ้ง คูส่ญัญา 

เพื่อทราบ 
 เสนอ  อธิการบดี และ คู่สัญญา 

พิจารณาลงนามทางไปรษณีย์  

หรือก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาลงนาม  

หรือ  
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แผนภูมิขั้นตอนการประสานงานการลงนามความร่วมมือ โดยสาขาวิชาเป็นต้นเรื่อง                                      
กรณีใช้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจของ มสธ. 
 
 
 
 

         

   

 

 

 

 

งานวเิทศสมัพนัธ์/ สถาบนัคูส่ญัญา ด าเนินการแก้ไข 

แจ้ง คูส่ญัญา เพื่อทราบ เสนอและประสานการลงนาม  

จดัท าวาระเสนอ ที่ประชมุสภาวชิาการ เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

แจ้งสถาบนัคูส่ญัญาตรวจสอบเนือ้หา (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ 

งานวิเทศสัมพนัธ์ ด าเนินการ 

๑. สง่ต้นฉบบับนัทกึความเข้าใจที่ลงนามแล้วให้จดหมายเหตมุหาวิทยาลยั  ส านกับรรณสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวม 

๒. สง่ส าเนาบนัทกึความเข้าใจทีล่งนามแล้วให้สาขา/หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๓. บนัทกึข้อมลูในฐานข้อมลูงานวิเทศสมัพนัธ์ (HRIS) 

๔. เผยแพร่บนเว็บไซต์งานวิเทศสมัพนัธ์ http://www.stou.ac.th/Foreign/MOU.asp 

 

 

 

ไมเ่ห็นชอบ 
 

เห็นชอบ 
 

เวียนบนัทกึถึงสาขาวิชาเพื่อสอบถามความประสงค์ในท ากิจกรรมความร่วมมือ 

ไมแ่ก้ไข 

 

แก้ไข 

 

ที่ประชุมสภาวชิาการ แจ้งผลการพิจารณา 

แจ้ง คูส่ญัญา 

เพื่อทราบ 
 เสนอ  อธิการบดี และ คู่สัญญา 

พิจารณาลงนามทางไปรษณีย์  

หรือก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาลงนาม  

หรือ  
 

สาขาวชิา ด าเนินการสง่เอกสารประกอบการพิจารณาผา่นงานวเิทศสมัพนัธ์ 

 
 

งานวิเทศสัมพนัธ์ จดัท า (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ ตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของเนือ้หา 

 

http://www.stou.ac.th/Foreign/MOU.asp
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แผนภูมิขั้นตอนการประสานงานการลงนามความร่วมมือ โดยสาขาวิชาเป็นต้นเรื่อง                                      
กรณีใช้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจของสถาบันคู่สัญญา  

 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

งานวเิทศสมัพนัธ์/ สถาบนัคูส่ญัญา ด าเนินการแก้ไข 

แจ้ง คูส่ญัญา เพื่อทราบ เสนอและประสานการลงนาม  

จดัท าวาระเสนอ ที่ประชมุสภาวชิาการ เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

แจ้งสถาบนัคูส่ญัญาตรวจสอบเนือ้หา (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ 

งานวิเทศสัมพนัธ์ ด าเนินการ 
๑. สง่ต้นฉบบับนัทกึความเข้าใจที่ลงนามแล้วให้จดหมายเหตมุหาวิทยาลยั  ส านกับรรณสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวม 

๒. สง่ส าเนาบนัทกึความเข้าใจทีล่งนามแล้วให้สาขา/หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๓. บนัทกึข้อมลูในฐานข้อมลูงานวิเทศสมัพนัธ์ (HRIS) 

๔. เผยแพร่บนเว็บไซต์งานวิเทศสมัพนัธ์ http://www.stou.ac.th/Foreign/MOU.asp 

 

 

ไมเ่ห็นชอบ 
 

ไมแ่ก้ไข 

 

แก้ไข 

 

เห็นชอบ 
 

เวียนบนัทกึถึงสาขาวิชาเพื่อสอบถามความประสงค์ในท ากิจกรรมความร่วมมือ 

เสนอ (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ ตอ่ กองกฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

ไมแ่ก้ไข 

 

แก้ไข 

 

ที่ประชุมสภาวชิาการ แจ้งผลการพิจารณา 

แจ้ง คูส่ญัญา 

เพื่อทราบ 
 เสนอ  อธิการบดี และ คู่สัญญา พิจารณาลงนามทางไปรษณีย์ 

หรือก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาลงนาม 
 

สาขาวชิา ด าเนินการสง่เอกสารประกอบการพิจารณาผา่นงานวเิทศสมัพนัธ์ 

 
 งานวิเทศสัมพนัธ์ จดัท า (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจ ตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของ

เนือ้หา และแปล (ร่าง) บนัทกึความเข้าใจเป็นฉบบัภาษาไทย  

 

http://www.stou.ac.th/Foreign/MOU.asp
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ภาคผนวก
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Memorandum of Understanding 
Between  

………………………………………  

and  

Sukhothai Thammathirat Open University 
 

This Memorandum of Understanding is signed in recognition of existing good relations that 

have been developed between ……….…………….. (….….), ………….., and Sukhothai 

Thammathirat Open University (STOU), Thailand, and in anticipation of the further 

strengthening of this cooperation in the future.   

The two parties commit themselves to expand and enhance the degree of cooperation and 

collaboration between their institutions through the following ways: 

1. Joint collaboration in the development of programs and learning content 

2. Exchange of faculty members and students for lectures, seminars, discussions, and 

cultural activities 

3. Exchange publications, course materials, and research information 

4. Joint research in areas of common interest 

This Memorandum is not intended to create binding or legal obligations on either party.   

As and when details of any of the above activities are developed, such details, especially those 

requiring financial resources, will be set forth in agreements to be separately executed under 

the cooperation intended under this Memorandum. 

This Memorandum shall become effective on the date of signing and may be modified, 

changed or terminated at any time by mutual consent.  Should ongoing collaborative activities 

be affected by such termination, the parties shall undertake to resolve any issue amicably by 

mutual agreement to ensure minimum disruption to the ongoing activities. 

This Memorandum is made in two copies of which hold the equal validity and shall become 

effective upon signature by the two parties. The two parties, each retaining one copy, have read 

and understood the entire substance of the Memorandum, and hereby adopt this Memorandum, 

and agree to abide by its terms.  

Signed on behalf of     Signed on behalf of 

………………………………………..          Sukhothai Thammathirat Open University  

(……..)  (STOU) 

……………………….……...  ……………………………….. 

President     President 
 

Date………………… ……….  Date………………………….. 
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                  บันทึกข้อความ บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ชื่อหน่วยงาน                            โทร.    

ที ่  อว ๐๖๐๒.     / วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอแจ้งความประสงค์จัดท าความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มสธ. กับ XXX  

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 

   ด้วย สาขาวิชา/ส านัก ......(ชื่อหน่วยงาน)....... มีความประสงค์จะท าความร่วมมือทางวิชาการ 
ร่วมกับ ................(ชื่อสถาบัน)........... (ประเทศ).............. โดยให้มีผลครอบคลุมกับทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย 

ในการนี้  สาขาวิชา/ส านั ก ... .....(ชื่ อหน่ วยงาน).........  ขอแจ้งความประสงค์จัดท า             
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกล่าว โดยแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ...(บันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง)... ฉบับภาษาอังกฤษ ที่เห็นชอบร่วมกัน 
จ านวน ๑ ฉบับ  

๒. แบบฟอร์มเพ่ือประกอบการพิจารณาในการลงนามบันทึกความร่วมมือ จ านวน ๑ ฉบับ  
๓. ข้อมูลสถาบันการศึกษาท่ีประสงค์ท าความร่วมมือ โดยสังเขป 

ทั้งนี้ ได้ส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวให้กับงานวิเทศสัมพันธ์ทาง e-mail: if.proffice@stou.ac.th
เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ ....................................................... ต าแหน่ง ........................................               
โทร. ...................   เป็นผู้ประสานงาน 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  

            ( ............................................................) 
 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา/ผู้อ านวยการส านัก 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:if.proffice@stou.ac.thเรียบร้อยแล้ว
mailto:if.proffice@stou.ac.thเรียบร้อยแล้ว
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แบบฟอร์มเพ่ือประกอบการพิจารณาในการลงนามความร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ (MOU) 
สาขาวิชา/ ส านัก .......................................... 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ข้อมูลหน่วยงานและ           

ผู้ประสานงานของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ต่างประเทศท่ีประสงค์จะ
ท าความร่วมมือทาง
วิชาการ 

ชื่อสาขาวิชา/ ส านัก/ สถาบัน: 
ชื่อมหาวิทยาลัย: 
ที่อยู่: 
 
 
ชื่อผู้ประสานงาน: 
ต าแหน่ง: 
โทรศัพท์: 
E-mail : 

2.  ข้อมูลทั่วไปของ       
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  จุดแข็ง/จุดเด่นของ 
     มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ต่างประเทศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ที่มาของความร่วมมือ 
 

 
 
 
 

5.  ขอบเขตของความ 
    ร่วมมือ 

            การเรียนการสอน 
            การวิจัย 
            การแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร 

            หลักสูตรร่วม/หลักสูตรสองปริญญา 

            ความร่วมมืออ่ืนๆ (เช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ) 

            โปรดระบุ .................................................................. 
6.   แผนการด าเนินกิจกรรม            
     ภายหลังการลงนาม    
     ความร่วมมือ 

 
 
 

 

 

 

 
 

7.  หน่วยงานภายในของ 
มสธ. ที่ประสงค์จะท า
ความร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน: 
ชื่อผู้ประสานงาน: 
ต าแหน่ง: 
โทรศัพท์: 
E-mail : 

8.  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ       ใช้ของ มสธ.         
      ใช้ของ มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ          

9. วิธีการลงนาม       จัดพิธีลงนาม ณ                
      เดือน                  พ.ศ.                 (ประมาณการ)                      
      จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

10. เอกสารแนบ  ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย/ สถาบันต่างประเทศ 
 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ (ถ้ามี) 
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PARTNER INSTITUTION INFORMATION 

 

Name of Institution/ Organization: 

 

Full Address: 

 

Country: 

 

Overview of your Institution / Organisation: 

 

Please briefly describe strengths of the partner institution 

 

Sukhothai Thammathirat  

Open University International Agreement  

Request Form 

Please complete this form and return to the STOU International Affairs Office  

by email at if.proffice@stou.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:if.proffice@stou.ac.th
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Contact Person: 

 

 

AGREEMENT INFORMATION 
 

Please check type of agreement your university is seeking 

 

            Teaching and Learning 

            Research Collaboration  

            Student and Personnel Exchange 

            Dual Degree 

            Other (e.g. International Conference) ……………………………………………………. 

Please provide a brief description of the specific activities of the proposed agreement: 

 

Please provide a rationale for the proposed agreement: 

 
 

************************************************************ 

Title First Name Last Name 

   

Position  

Office  

Institution’s 

Website 

 

Email  

Phone  
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              บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวิเทศสัมพันธ์                       โทร. ๗๑๗๑-๖ 

ที ่  อว ๐๖๐๒.๐๑/ว วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์พิจารณาท าความร่วมมือทางวิชาการกับ ......(ชื่อสถาบัน)..... 

เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา..................................  

   ด้วย .............(ชื่อสถาบัน)................ (ประเทศ)..................  มีความประสงค์จะจัดท าบันทึก               
ความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ์จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
ของท่านในการพิจารณาท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกล่าว  หากหน่วยงานของท่านประสงค์                
จะด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับ .............(ชื่อสถาบัน)................ โปรดแจ้งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายใน
วันที่ ..................................... ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับ .............(ชื่อสถาบัน)................ มาเพ่ือประกอบ            
การพิจารณาด้วยแล้ว และมอบหมายให้.................................................. ต าแหน่ง ........................................ 
โทร. ................... เป็นผู้ประสานงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
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                   บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                               โทร.  

ที ่  อว ๐๖๐๒.    / วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอแจ้งผลการพิจารณาท าความร่วมมือทางวิชาการกับ ..........(ชื่อสถาบัน)........  

เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 

    ตามบันทึกที่ อว ๐๖๐๒.๐๑/ว………. ลงวันที่........................................งานวิเทศสัมพันธ์ขอให้ 
(สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์)............................................................... พิจารณาการท าความร่วมมือ             
ทางวิชาการกับ .............(ชื่อสถาบัน)................ (ประเทศ).................. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

 ในการนี้ (สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์) .......................................................... พิจารณาแล้ว 

 ไม่ประสงค์จะท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกล่าว 
 ประสงค์จะท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกล่าวในด้าน................................  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
ทั้งนี้ มอบหมายให้.................................................................................. ต าแหน่ง ........................... ................... 
โทร. ......................................... เป็นผู้ประสานงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
                        ( ............................................................) 

         
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา/ผู้อ านวยการส านัก 
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                         บันทึกข้อความ บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวิเทศสัมพันธ์                       โทร.   ๗๑๗๑-๖ 

ที ่  อว ๐๖๐๒.๐๑/ วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มสธ. กับ XXX  

เรียน  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
   ด้วย ................(ชื่อสถาบัน)............... (ประเทศ).............. มีความประสงค์ที่จะต่ออายุบันทึก
ความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อความในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพ่ือให้การจัดท าบันทึกความ
เข้าใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วง จึงได้จัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่า งมหาวิทยาลัย                     
สุโขทัยธรรมาธิราช กับ ................(ชื่อสถาบัน)........... ฉบับภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 
๑ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน
ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ ...............................  
ทั้งนี้ มอบหมายให้.............................................................. ต าแหน่ง ........................................ โทร. ................... 
เป็นผู้ประสานงาน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

   (รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
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                            บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวิเทศสัมพันธ์                       โทร.   ๗๑๗๑-๖ 

ที ่  อว ๐๖๐๒.๐๑/ วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มสธ. กับ XXX  

เรียน  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
   ด้วย .....................(ชื่อสถาบัน).......................... (ประเทศ).............. มีความประสงค์ที่จะท า
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เพ่ือให้การจัดท าบันทึกความเข้าใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วง ในการนี้                 
งานวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ ................(ชื่อสถาบัน)........... ฉบับภาษาไทยซึ่ งมี เนื้อหาตรงกับ                  
ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์
ภายในวันที่ ............................. ทั้งนี้ มอบหมายให้...................................... ต าแหน่ง ........................................ 
โทร. ................... เป็นผู้ประสานงาน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

   (รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
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 บันทึกข้อความบันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวิเทศสัมพันธ์                       โทร. ๗๑๗๑-๖  

ที ่  อว ๐๖๐๒.๐๑/ วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบการลงนามความร่วมมือกับ   (ชื่อสถาบัน)   (ประเทศ) 

เรียน   เลขานุการสภาวิชาการ 
 ด้วยประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกั บ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นแนวทางหนึ่งในการด าเนินการ  

ในการนี้  งานวิ เทศสัมพันธ์เห็นควรให้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชกับ .............(ชื่อสถาบัน)................ ................ (ประเทศ).................                 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ………….……….(อธิบายจุดเด่นของมหาวิทยาลัย)........................... ตามเอกสารหมายเลข ๑ 
ทั้งนี้  จากการประสานงานเบื้องต้น ได้จัดท าร่างบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจกลางของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการลงนามความร่วมมือ ตามเอกสารหมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
......./.............. วันท่ี ................................................ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
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 บันทึกข้อความบันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวิเทศสัมพันธ์                       โทร. ๗๑๗๑-๖  

ที ่  อว ๐๖๐๒.๐๑/ วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบการลงนามความร่วมมือกับ   (ชื่อสถาบัน)   (ประเทศ) 

เรียน   เลขานุการสภาวิชาการ 
 ด้วยการสร้างเครือข่ ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ                 
เป็นแนวทางหนึ่ งในการด าเนินการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ                           
เพ่ือให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเปิด                 
ชั้นน าของโลก  

ในการนี้  งานวิ เทศสัมพันธ์เห็นควรให้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชกับ .............(ชื่อสถาบัน)................ ................ (ประเทศ).................                 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ………….……….(อธิบายจุดเด่นของมหาวิทยาลัย)........................... ตามเอกสารหมายเลข ๑ 
ทั้งนี้  จากการประสานงานเบื้องต้น ได้จัดท าร่างบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจกลางของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการลงนามความร่วมมือ ตามเอกสารหมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
......./.............. วันท่ี ................................................ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
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                   บันทึกข้อความ บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวิเทศสัมพันธ์                           โทร.   ๗๑๗๑-๖ 

ที ่  อว ๐๖๐๒.๐๑(๐๘)/ วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ยืนยันการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ  

เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา.................................. 

ตามที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัย            
ธรรมาธิราช กับ .............(ชื่อสถาบัน)................ (ประเทศ)........ และบันทึกความเข้าใจฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลง
วันที่ ......................... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย นั้น  

  ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ยืนยันการต่ออายุบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
ทั้งนี้  หากประสงค์จะต่ออายุ โปรดระบุกิจกรรมความร่วมมือที่ผ่านมากับ .................(ชื่อสถาบัน)................ 
พร้อมแจ้งชื่อผู้ประสานงานของสาขาวิชาและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้งานวิเทศสัมพันธ์ทราบภายในวันที่ 
...................................... ในส่วนของงานวิเทศสัมพันธ์มอบหมายให้ มอบหมายให้............................................. 
ต าแหน่ง ........................................ โทร. ................... เป็นผู้ประสานงาน  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

   
 
   (รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 
(ย้อนหลัง 3 ป)ี เพ่ือประกอบการพิจารณาต่ออายุบันทึกความร่วมมือ 

 
ระหว่าง ................................................................... กับ 

...................................................................... ประเทศ ............................ 
 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาที่จัด 
ปีที่ 1    

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปีที่ 2    
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปีที่ 3    
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อผู้ประสานงาน  ....................................................................  
ต าแหน่ง   ....................................................................  
หน่วยงาน   .................................................................... 
โทร    .................................................................... 
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                   บันทึกข้อความ บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวิเทศสัมพันธ์                       โทร.   ๗๑๗๑-๖ 

ที ่  อว ๐๖๐๒.๐๑(๐๘)/ วันที ่      พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอส่งบันทึกความเข้าใจเพ่ือเก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  

เรียน    ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ 

  ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ...........(ชื่อสถาบนั)........... (ประเทศ)..............  จ านวน ๑ ฉบับ 

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอส่งต้นฉบับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของท่าน                                
ดังเอกสารแนบท้าย เพ่ือเก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
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For a Draft Agreement 

Dear …….(ชื่ออธิการบดี/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)......., 

Thank you very much for the Draft Memorandum of Understanding between Sukhothai 

Thammathirat Open University (STOU) and …….(ชื่อสถาบันคู่สัญญา)....... for our consideration. 

I am pleased to inform you that STOU is in agreement with the draft in all respects and that 

you may proceed with preparing the official documentation for signature. In this regard, for 

all correspondence or inquiries please contact …….………...(ชื่อผู้ประสานงานของ มสธ.).................. 
via …….(ระบุเบอร์ติดต่อ/ e-mail)....... 

In the meantime, I send my warmest regards and look forward to successful cooperation 

between our institutions. 

Yours sincerely, 
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  For Agreement Renewal 

Dear …….(ชื่ออธิการบดี/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)......., 

Further to the highly successful visit of …….(ชื่ อ ผู้ ม า เยื อ น ) ....... to Sukhothai Thammathirat 

Open University (STOU) during …….(ระบุ ช่ ว ง เวลา )......., I am writing to you concerning the 

formalizing of our cooperation. Our universities have enjoyed a cordial and beneficial 

relationship for many years. We are interested in continuing and strengthening this 

relationship which exists between our universities. Our most recent cooperative agreement 

expired in …….(ระบุวันสิ้นสุด)....... . Therefore, I would like to renew the academic cooperation 

between our universities. 

In this regard, it is my pleasure to enclose a draft agreement between our institutions for your 

consideration. STOU would greatly appreciate the opportunity to carry out further 

cooperative activities with …….(ชื่ อ ส ถ าบั น คู่ สั ญ ญ า ) ......., facilitating a fruitful exchange of 

perspectives and experience among our faculty or staff members. We strongly believe that 

such exchanges can bring mutual benefits in our continuing efforts to offer the best possible 

educational services to our students. 

Your kind consideration of the proposed agreement is most appreciated. In the meantime,                    

I send my kindest regards and look forward to hearing from you soon. 

Yours sincerely, 
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Dear …….(ชื่ออธิการบดี/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)......., 

Greetings from Sukhothai Thammathirat Open University (STOU). 

I am writing this e-mail to you on behalf of STOU Internaltional Affairs, to explore the 

possibility of renewing the Memorandum of Understanding between Sukhothai 

Thammathirat Open University (STOU) and …….(ชื่อสถาบันคู่สัญญา)......….(ชื่อสถาบันคู่สัญญาฉบับย่อ) 
as attached, expired on …….(ระบุวันสิ้นสุดสัญญา)....... . 

STOU has valued the cordial and beneficial relationships built through 

the terms of the MOU. STOU looks forward to strengthening these ties 

throughout the extended three-year period and would greatly appreciate 

the opportunity to carry out further cooperative activities with ...….(ชื่อสถาบันคู่สัญญาฉบับย่อ) .....  . 
If it is agreeable to you, we could use a template of the present MOU 

between STOU and ...….(ชื่อสถาบันคู่สัญญาฉบับย่อ) .....  . 

We would appreciate our kind consideration of our request and look 

forward to continuing our collaboration. 

Sincerely yours, 
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