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1. งานวิเทศสัมพันธ์ 

 1.1 วิสัยทัศน์ 

   งานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สนับสนุน

ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าทางไกลของโลก 

1.2 พันธกิจ 

   1. แสวงหาและขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 2. ประสานและอ านวยความสะดวกด้านต่างประเทศแก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย        

    3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแก่ต่างประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ 

   งานวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศ

ของมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการติดต่อประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ แสวงหาทุน การสัมมนา ฝึกอบรมและวิจัย การประชุมในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน

บุคลากร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการจัดการศึกษาดูงานและ

เยี่ยมชมกิจการในมหาวิทยาลัย 

2. จุดมุ่งหมาย 

2.1 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ 

2.2 เพ่ือให้นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จะครอบคลุมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของ

มหาวิทยาลัย ให้ประสานงานการต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ  ด าเนินการต้อนรับและรับรองชาว

ต่างประเทศ ตลอดจนสรุปข้อมูลการรับรองชาวต่างประเทศ เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลส าหรับใช้อ้างอิงในอนาคต 

4. นิยามศัพท ์

แขกชาวต่างประเทศ หมายถึง บุคลากรจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กรจากต่างประเทศ 

ที่เดินทางมาเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ ประชุมสัมมนา  
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5. บทบาทหน้าที่ 

5.1 อธิการบดี     พิจารณาอนุมัติ 

5.2 รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล   พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนออธิการบดี/สั่งการ 

 5.3 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์   1. พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอรองฯ 

2. มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3. ควบคุมการปฏิบัติงาน 

 5.4 นักวิเทศสัมพันธ์    1. ประสานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

2. ด าเนินการต้อนรบัและรับรองชาวต่างประเทศ 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง “การรับรองชาวต่างประเทศ” 

 งานวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่ให้การต้อนรับชาวต่างประเทศที่ขอมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและศึกษาดูงาน

ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาปฏิบัติงานหรื อให้ค าปรึกษาแก่

มหาวิทยาลัย  ความส าเร็จของการเตรียมการและการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจริงใจ จะท าให้ผู้มาเยือน

เกิดความประทับใจอย่างมิลืมเลือน  ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูแห่งความสัมพันธ์ด่านแรกที่ส าคัญที่สุด อันจะ

น าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน และระดับประเทศ  แนวทางและขั้นตอนการ

ด าเนินการส าหรับการต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการรับรองชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนที่

ส าคัญดังนี้ 
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ล าดับที่ ขั้นตอน รายละเอียด 

1 ขั้นเตรียมการ 
 

1. เมื่อรับทราบว่าจะมีชาวต่างประเทศขอมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์จะรายงานผู้บังคับบัญชาไปตามล าดับชั้น 
2. หลังจากได้รับความเห็นชอบ  
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์จะมอบให้นักวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ด าเนินการ 
3. นักวิเทศสัมพันธ์ 
3.1 ด าเนินการส่งแบบฟอร์มเพ่ือศึกษาวัตถุประสงค์การขอมาเยี่ยมชม 
ระยะเวลาที่มาเยือน รวมทั้งรายละเอียดที่จ าเป็นอ่ืนๆ 
      3.1.1 ในกรณชีาวต่างประเทศประสานขอเยี่ยมชมโดยตรง ส่งแบบฟอร์ม
การขอเยี่ยมชม  
     3.1.2 ในกรณีหน่วยงานภายใน ส่งบันทึกขอความอนุเคราะห์รับรองแขก
ชาวต่างประเทศให้หน่วยงานภายใน 
3.2 จัดท าร่างก าหนดการมาเยี่ยมชมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และระยะเวลาการมาเยือน   
3.3 เสนอร่างก าหนดการให้หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์พิจารณา 
3.4 ส่งก าหนดการให้ผู้มาเยือนรับทราบและประสานงานในการเดินทางมายัง
ประเทศไทย และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ที่พัก พาหนะและอาหาร 
3.5 ท าบันทึกถึงอธิการบดีขออนุมัติรับรองชาวต่างประเทศ ดังนี้ 
- ค่าใช้จ่ายในการรับรอง (กรณีมีค่าใช้จ่าย) 
- การเลี้ยงรับรอง (กรณีผู้บริหารเห็นควรให้มีการเลี้ยงรับรอง) 
- การใช้รถผ่านทางด่วน 
- การไปราชการต่างจังหวัด (กรณีไปเยี่ยมชมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือต่างจังหวัด) 
3.6 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากผู้มาเยือนมีความ
ประสงค์จะพักท่ีมหาวิทยาลัย หรือให้จัดพาหนะรับ-ส่ง ให้ แล้วจึงด าเนินการ
ตามท่ีผู้มาเยือนร้องขอ  
3.7 ท าหนังสือขอยืมเงินทดรองไปยังกองคลัง หากมีค่าใช้จ่ายในการรับรอง  
3.8 ท าบันทึกถึงหน่วยยานพาหนะ และศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม กรณีใช้รถ
และเลี้ยงรับรอง 
3.9 ท าบันทึกถึงหน่วยงานที่ผู้มาเยือนประสงค์จะไปเยี่ยมชม โดยส่ง
ก าหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มาเยือนให้หน่วยงานนั้นๆ ทราบด้วย 
3.10 ท าบันทึกถึงงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้จัดช่างภาพมาบันทึกภาพ ลงข่าว
ของผู้มาเยือน กรณีท่ีเป็นแขกส าคัญและเข้าพบคารวะอธิการบดี และขึ้นป้าย
ต้อนรับ 



4 
 

ล าดับที่ ขั้นตอน รายละเอียด 

  3.11 ท าบันทึกถึงหน่วยรักษาความปลอดภัย เรื่องที่จอดรถและจ านวนแขก 
3.12 ตรวจสอบการเตรียมการต่าง ๆ (Check list) เป็นระยะๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในแต่ละขั้นตอน (ดูภาคผนวก) 

2 ขั้นด าเนินการ 
  
 

นักวิเทศสัมพันธ์  
1. เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนแขกจะเดินทางมาถึง  
- ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันก าหนดการต่าง ๆ   
2. ด าเนินการรับรองตามท่ีได้นัดหมายในก าหนดการ เมื่อแขกเดินทางมาถึง  
 

กรณีมีเหตุสุดวิสัย จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก าหนดการ ให้เร่งแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า โดยประสานกับหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 หลังสิ้นสุดการเยือน 
  

นักวิเทศสัมพันธ์  
1. ท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
2. ประเมินผลการรับรอง ในกรณีหน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์ 
3. สรุปข้อมูลต่างๆ เข้าแฟ้มการมาเยี่ยมชม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานวิเทศสัมพันธ์ (HRIS) เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต  
 

กรณีท่ีมีการขอยืมเงินทดรองเพ่ือใช้ในการรับรองผู้มาเยือน ให้รวบรวม
ใบเสร็จรับเงินและเงินเหลือจ่ายส่งคืนกองคลัง 
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Flow Chart 

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การรับรองชาวต่างประเทศ 

ชั้นตอน งานเข้า ฝ่ายบริหาร 
งานวิเทศ

สัมพันธ์ 

หน่วยงาน                

ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้มาเยือน 

ชาวตา่งประเทศ 
ผลงาน 

1 
อธิการบดีมอบหมายงานวิเทศสัมพันธ์

ประสานงานการรับรองชาวต่างประเทศ 
 

 
  หนังสือแจ้งให้งานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการ 

2 

จัดโปรแกรมการรับรองตามข้อมูลใน

แบบฟอร์มการขอเยี่ยมชม และประสานกับ              

ชาวต่างประเทศผู้จะเดินทางมาเยือน  

 

 

 

  โปรแกรมการรับรองชาวต่างประเทศ 

3 เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับรอง

ชาวต่างประเทศ และค่าใช้จ่าย 

    บันทึกขออนุมัติการรับรองชาวต่างประเทศและ

ค่าใช้จ่าย 

4 อธิการบดีอนุมัติการรับรองชาวต่างประเทศ

และค่าใช้จ่าย 

    บันทึกอนุมัติการรับรองชาวต่างประเทศและ

ค่าใช้จ่าย 

5 ประสานการเยี่ยมชมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง       

 

บันทึกขออนุญาตเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ 

6 ด าเนินการรับรองผู้มาเยือนชาวต่างประเทศ  

น าชมหน่วยงานต่าง ๆ 

    น าชาวต่างประเทศเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ 

7 ท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้

ให้ความร่วมมือในการรับรองชาวต่างประเทศ 

    บันทึกขอบคุณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8 สรุปข้อมูลการรับรอง และลงข้อมูลในระบบ 

HRIS 

    ข้อมูลในฐานข้อมูลการเยี่ยมชม ระบบ HRIS 
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ภาคผนวก 
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       January 2016 

 

 

 

Prof. Dr. Akinobu Kawai 

The Open University of Japan 

2-11 Wakaba, Mihama-ku 

Chiba City, Chiba 261-8586 

Japan 

 

  

Dear Prof. Dr. Akinobu Kawai, 
 

Please refer to your letter of 10 December 2015 requesting to send a delegation from Sherubtse 

College of Royal University of Bhutan, who has conducted a feasibility study of developing 

distance education in Bhutan with the Open University of Japan, to visit Sukhothai Thammathirat 

Open University (STOU) on 10 February 2016. 

STOU will be pleased to receive the delegation on 10 February 2016. We look forward to 

receiving further details regarding the exact time of the visit and your specific areas of interest 

so that we can make the relevant arrangements. For further information, please feel free to contact 

Mrs. Rattip Phukkeson, Acting Head of STOU International Affairs at stouinter@gmail.com or 

+66 2504 7173. 

We look forward to welcoming you to STOU, Thailand. 

 

Sincerely yours, 

 

 

 

 

Asst. Prof. Orasa Pankhao 

Vice-President for Corporate Communications and International Affairs 

SukhothaiThammathirat Open University 

 

OP:cb 
 

  

mailto:stouinter@gmail.com
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/   วันที่            มกราคม  ๒๕๕๙           
เรื่อง   ขออนุมัติรับรองชาวต่างประเทศ   
 

เรียน อธิการบดี 
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 
ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขออนุมัติดังนี้ 
๑. รับรอง Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of    
    Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
๒. เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ณ ห้องมรกต อาคารสัมมนา ๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมผู้บริหารและ    

คณาจารย์รวมจ านวน ๑๕ คน ทั้งนี้ เบิกจ่ายจากเงินรายได้กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รหัส พ ๑.๑.๑๙ 
หมวดค่าใช้สอย รายการค่ารับรอง 

๓. ใช้รถไมโครบัสปรับอากาศจ านวน ๑ คันพร้อมพนักงานขับรถ เพ่ือใช้ในการรับรองคณะข้างต้น 
    ในวันดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน โทร. ๗๑๗๓  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
  
 
                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
                                                                รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและวิเทศสัมพันธ์ 
  

บันทึกข้อความ 
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Tentative Program 

Visitors from Sherubtse College, Royal University of Bhutan 

 on Wednesday, 10th February 2016 at meeting room 1607 

Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), Nonthaburi, Thailand 

Time (hrs.) Activities 
09.30–09.45 Welcome Speech  

By Asst. Prof. Dr. Monwipa Wongrujira, Assistant to the President 
VCD Presentation on Overview of STOU 

09.45-10.30 Lecture: “STOU : Online learning”  
By Assoc. Prof. Dr. Walaiwad Rodchompoo 
Center of Academic Affairs, Office of Educational Technology 

10.30-10.40 Questions and Discussion 
10.40-11.00 Introduction of STOU E-Learning Centre 

By Ms. Nonglak Madwangseang 
Senior Graphic Designer, e-Learning Centre 

11.00-11.10 Questions and Discussion 
11.10-11.40 Visit e-Learning Centre 
12.00-13.00 Lunch hosted by STOU  
13.00-14.00 Visit EBPC 
14.00-15.00 Visit STOU Library 
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ส่วนราชการ            งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๕  
ที ่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/  วันที่                เมษายน  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัยจาก OUM และค่าใช้จ่าย  
 

เรียน  อธิการบดี 
 

  ตามที่ Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil จาก Open University Malaysia (OUM) มีก าหนดเดินทาง
มาเข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งอธิการบดี OUM ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ นั้น 
 

  ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขออนุมัติดังนี้  
๑. รับรอง Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil และคณะจาก Open University Malaysia ระหว่างวันที่    

๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๒. ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะ OUM เป็นจ านวนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โดยเบิกจ่ายจากกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รหัส พ ๑.๑.๑๙ หมวดค่าใช้สอย รายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัตดิ้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รับรองคณะจาก Open University Malaysia (OUM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน 

ค่าใช้สอย ๒๒,๕๐๐ 

๑. ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองนอกสถานที่ ๒๐,๐๐๐ 
๒. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑,๕๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑,๐๐๐ 

    - ค่าทางด่วน   

    - ค่าท่ีจอดรถสนามบิน   

    - ค่าบัตรเขา้ชม   

    - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐ 



12 
 

 
ส่วนราชการ            งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๕  
ที ่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/  วันที่                เมษายน  ๒๕๕๙  
เรื่อง    ขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด   
 
เรียน อธิการบดี 

 ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๒๒๐๑/๘๒๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้อนุมติให้           
จัดโครงการ AAOU visiting fellowship ประจ าปี ๒๐๑๔ โดย Prof. Dr. Makiko Miwa จาก The Open 
University of Japan ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ ๘-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น 

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขออนุมัติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา พนักงานขับรถ และรถไมโครบัสปรับอากาศ
ทะเบียน นง-๙๘๐๓ นบ. ไปราชการเพ่ือน า Prof. Dr. Makiko Miwa ไปทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญ             
ทางประวัติศาสตร์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ 
  1) นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
  2) นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ นักศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
     3) นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ลุน นักศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
     4) นายอุดร พุ่มใจดี  พนักงานขับรถ 
 ๒. ใช้รถผ่านทางด่วน ระหว่างวันที่ ๘-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 ๓. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   ๑,๐๐๐ บาท 
 ทั้งนี้ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ กิจกรรมสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์ รหัส พ ๑.๑.๑๙
หมวดรายจ่ายอื่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์  

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ            งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๕  
ที ่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/  วันที่                เมษายน  ๒๕๕๙  
เรื่อง     ขออนุมัติยืมเงินทดรอง                                                

เรียน    ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๒๒๐๑/๕๘๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านอธิการบดีอนุมัติค่าใช้จ่าย              
เพ่ือเป็นค่ารับรอง Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil และคณะจาก Open University Malaysia (OUM) 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น  
 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขออนุมัติยืมเงินทดรอง เป็นเงินจ านวน –๒๒,๕๐๐- บาท (สองหม่ืนสอง
พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ กิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์ รหัส 
พ ๑.๑.๑๙ หมวดรายจ่ายอ่ืน  โดยมอบให้  นางสาวศิรประภา รัตนรวมการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ยืม
เงินทดรอง ตามสัญญายืมเงินที่แนบ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       บันทึกข้อความ 
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                          บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ            งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๕  
ที ่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/  วันที่                เมษายน  ๒๕๕๙  
เรื่อง   ขออนุมัตใิช้รถไมโครบัสปรับอากาศ   

เรียน ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

 ตามที ่ Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil จาก  Open University Malaysia (OUM) ม ีก าหนด
เดินทางมาเข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งอธิการบดี OUM ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น 

 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์หน่วยยานพาหนะจัดรถไมโครบัสปรับอากาศ ๑ คัน ระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมข้างต้น ตามรายละเอียดการปฏิบัติงานดังแนบ              
ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์จะจัดห้องพักท่ีอาคารสัมมนาและรับผิดชอบค่าล่วงเวลาแก่พนักงานขับรถ ทั้งนี้ มอบหมายให้
นางสาวศิรประภา รัตนรวมการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร. ๗๑๗๕ เป็นผู้ประสานงาน  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

 
 (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
        รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
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ตารางการการปฏิบัติงานและขอใช้รถ 

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐–๑๘.๐๐ น. - รับคณะ OUM จากสนามบินสุวรรณภูมิ  

- รบัประทานอาหารเย็น 

- ส่งคณะ OUM ที่โรงแรม Novotel Impact 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐–๒๑.๓๐ น. - รับคณะ OUM จากโรงแรม Novotel Impact 

- รับประทานอาหารเที่ยง 

- เดินทางไปตลาดน้ าขวัญเรียม 

- รับประทานอาหารเย็น ณ The Paseo สาขารามค าแหง 

- ส่ง คณะ OUM ที่โรงแรม Novotel Impact 

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๔.๐๐–๒๑.๓๐ น. - รับคณะ OUM จากโรงแรม Novotel Impact มายัง มสธ. 

- รับประทานอาหารเย็น 

- ส่ง คณะ OUM ที่โรงแรม Novotel Impact 

วันอังคารที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๑.๐๐–๑๖.๓๐ น. - รับคณะ OUM จากโรงแรม Novotel Impact 

- ส่งคณะ OUM ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ จะด าเนินการประสานในรายละเอียดต่อไป  
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ส่วนราชการ   งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓        
ที่    ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/  วันที่             กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัตใิช้รถรับรองชาวต่างประเทศ  
 

เรียน ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

 ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 
ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยยานพาหนะในการจัดรถไมโครบัสปรับอากาศ 
จ านวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ เพ่ือรับรองคณะดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา 
๐๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ มายัง มสธ. และจาก มสธ. ไปส่งยังอาคารปราณี เกสต์เฮ้าส์ 
ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี ซอย เกษมสันต์ ๑ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตดิ้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 (นางสาวรพีพรรณ แทนวันชัย) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ 
 รกัษาราชการแทนหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
      
 
 
  
 
 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ  งานวิเทศสัมพันธ์    โทร. ๗๑๗๕  
ที่  ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
เรื่อง    ขออนุญาตใช้ห้องท่านอธิการบดีต้อนรับอธิการบดีจาก OUM                                               
 

เรียน    อธิการบดี 
 

 ตามที ่ Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil และคณะจาก Open University Malaysia (OUM)    
มีก าหนดเดินทางมาเข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งอธิการบดี OUM ในวันจันทร์ที่               
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นั้น  
 

   เนื่องจากในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ห้องประชุม ๑๕๑๔ และ ๑๖๐๗              
ซึ่งใช้ในการรับรองชาวต่างประเทศ มีการจัดประชุมซึ่งมีคณะกรรมการจากภายนอกเข้าร่วมในช่วงเวลา
ดังกล่าว ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์จึงขออนุญาตใช้ห้องท่านอธิการบดีในการต้อนรับอธิการบดีจาก OUM  
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและวิเทศสัมพันธ์ 
 

 
 

 

 

  

 
       บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓        
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/   วันที่            มกราคม ๒๕๕๙        
เรื่อง   ขอน าคณะจาก Royal University of Bhutan เยี่ยมชมหน่วยงาน   

  
เรียน    ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา  
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of 
Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน                   
e-Learning ของมหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอน าคณะดังกล่าวเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบรรยายสรุป ให้แก่
คณะดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้นด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
 
 
    

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 
 

           
      
      
     
 
 
 
 
 

 

       บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓        
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/   วันที่            มกราคม ๒๕๕๙        
เรื่อง   ขอน าคณะจาก Royal University of Bhutan เยี่ยมชมหน่วยงาน   
  
เรียน    ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ  
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of 
Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน                    
e-Learning ของมหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอน าคณะดังกล่าวเข้าเยี่ยมชมส านักบรรณสารสนเทศ  และ                 
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบรรยายสรุป ให้แก่คณะ
ดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้นด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
 
    

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 
 
  

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. 7172-6  

ที่    ศธ 0522.01/  วันที่            พฤษภาคม    2560  

เรื่อง     ขออนุญาตเยี่ยมชมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี                                           
 

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 

 ด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีจ่าก Shanghai Open University สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 
3 คน จะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาทางไกล การดูแลนักศึกษาพิการ และเยี่ยมชมการท างานของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ระหว่างวันที่ ๑8-๒2 ตุลาคม ๒๕๕๙  
 
 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขออนุญาตน าคณะดังกล่าวเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี  
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ มอบให้ นางสาววรกันยา  ธนารักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
เป็นผู้ประสานงาน โทร. 7172 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
                                                                         
      
 
 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑/ 
 
       
 
                                                                             กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์น าชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง 

เรียน  เลขาธิการพระราชวงั 

 ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดสรรทุน AAOU visiting fellowship ประจ าปี ๒๐๑๓ ภายใต้กรอบ
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยเปิดที่เป็นสมาชิก Asian Association of Open Universities (AAOU 
Inter-University Staff Exchange Fellowship) จ านวน ๒ ทุน ให้แก่ Ms. Mira Aryani จาก Universitas Terbuka 
ประเทศอินโดนีเซีย และ Ms. Wu Lina จาก Beijing Open University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผู้รับทุนดังกล่าวได้
เดินทางมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ ๘-๒๘ กันยายน ๒๕๕๖  
  

เพื่อให้คณะดังกล่าวได้เรียนรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึงขอความ
อนุเคราะห์จากส านักพระราชวังในการอนุญาตให้ Ms. Mira Aryani, Ms. Wu Lina พร้อมผู้ประสาน รวมจ านวน ๔ ราย   
เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และขอเปิดชม ห้องท้องพระโรงกลาง 
พร้อมจัดวิทยากรบรรยาย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๐๔ ๗๑๗๑-๕ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคณุยิ่ง 
 
              ขอแสดงความนับถือ   
 
 
 
                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ ์
             ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
งานวิเทศสัมพันธ ์
โทร. ๐๒ ๕๐๔ ๗๑๗๑-๕ โทรสาร ๐๒ ๕๐๓ ๓๕๕๖  

 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าบลบางพูด   อ าเภอปากเกร็ด    

จังหวัดนนทบุร ี  ๑๑๑๒๐  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑/ 
 
       
 
                                                                             กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์น าชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพระทีน่ั่งวิมานเมฆ 

เรียน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคณุวุฒิ   
        (นายไพศาล ล้อมทอง) 
 
 ด้วย Prof. Dr. Makiko Miwa จาก The Open University of Japan ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงการ AAOU visiting fellowship ประจ าปี ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๘-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สาขาวิชา             
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เรียนรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการอนุญาต Prof. Dr. Makiko Miwa และผู้ประสานงาน รวม ๔ คน เข้าเยี่ยมชมพระที่
นั่งวิมานเมฆ พร้อมจัดวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ 
2. นางสาวรพีพรรณ แทนวนัชัย นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ 
3. นางทับทิมทอง สุขสุแดน  พนักงานธุรการ 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคณุยิ่ง 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ ์
            ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
งานวิเทศสัมพันธ ์
โทร. ๐๒ ๕๐๔ ๗๑๗๑-๕ โทรสาร ๐๒ ๕๐๓ ๓๕๕๖  

 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าบลบางพูด   อ าเภอปากเกร็ด    

จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๑๒๐  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑/ 
 
       
 
                                                                           กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์น าชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

เรียน  ผู้อ านวยการพิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อคณะจาก Yunnan Radio & TV University 

 ด้วยคณะจาก Yunnan Radio & TV University (YNRTVU) จ านวน ๒๕ คน จะเดินทางมาเข้าร่วมโครงการจัด
หลักสูตรภาษาไทยแก่นักศึกษา YNRTVU ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และ Yunnan Radio and TV University ในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๓ เดือน  
 

เพื่อให้คณะดังกล่าวได้เรียนรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จึงขอความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในการอนุญาตคณะจาก YNRTVU และผู้ประสานงาน       
รวม ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พร้อมจัดวิทยากรบรรยาย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม                  
ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคณุยิ่ง 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารุง) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ 
           ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
งานวิเทศสัมพันธ ์
โทร. ๐๒ ๕๐๔ ๗๑๗๑-๕ โทรสาร ๐๒ ๕๐๓ ๓๕๕๖  
 

 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าบลบางพูด   อ าเภอปากเกร็ด    

จังหวัดนนทบุร ี  ๑๑๑๒๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑/ 
 
       
 
                                                                                พฤษภาคม   2560 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์น าชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสนิทร ์

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์

 ด้วย Prof. Dr. Makiko Miwa จาก The Open University of Japan ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงการ AAOU visiting fellowship ประจ าปี ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๘-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สาขาวิชา               
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เรียนรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการอนุญาตให้ Prof. Dr. Makiko Miwa และผู้ประสานงาน รวม ๔ คน เข้าเยี่ยมชม
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมจัดวิทยากรน าเยี่ยมชมภาษาอังกฤษและขอหูฟังแปลภาษา ในวันศุกรท์ี่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ โดยขอชมนิทรรศการในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ เวลา ๑๒.๔๐-๑๖.๔๐ น. ดังต่อไปนี้  

๑. นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพนัธ ์
๒. นางสาวรพีพรรณ แทนวนัชยั เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพนัธ ์
๓. นางทบัทิมทอง สุขสุแดน พนักงานธุรการ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคณุยิ่ง 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ ์
            ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
งานวิเทศสัมพันธ ์
โทร. ๐๒ ๕๐๔ ๗๑๗๑-๕ โทรสาร ๐๒ ๕๐๓ ๓๕๕๖  

 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าบลบางพูด   อ าเภอปากเกร็ด    

จังหวัดนนทบุร ี ๑๑๑๒๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑/ 
 
       
 
                                                                                พฤษภาคม   2560 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์น าชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศลิปาชีพบางไทร  

เรียน  รองประธานกรรมการบรหิารศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

 ด้วย Prof. Dr. Makiko Miwa จาก The Open University of Japan ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงการ AAOU visiting fellowship ประจ าปี ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๘-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สาขาวิชา               
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เรียนรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการอนุญาตให้ Prof. Dr. Makiko Miwa และผู้ประสานงาน รวม ๔ คน เข้าเยี่ยมชม    
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พร้อมจัดวิทยากรน าเยี่ยมชมภาษาอังกฤษ ในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๐๐ น. ดังต่อไปนี้ 

๑. นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพนัธ ์
๒. นางสาวรพีพรรณ แทนวนัชยั เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพนัธ ์
๓. นางทบัทิมทอง สุขสุแดน พนักงานธุรการ 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคณุยิ่ง 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
               รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ ์
           ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
งานวิเทศสัมพันธ ์
โทร. ๐๒ ๕๐๔ ๗๑๗๑-๕ โทรสาร ๐๒ ๕๐๓ ๓๕๕๖  
 

 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าบลบางพูด   อ าเภอปากเกร็ด    

จังหวัดนนทบุร ี  ๑๑๑๒๐ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่            มกราคม ๒๕๕๙           
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ข้อความประดับห้องประชุม   
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan
ประเทศภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-learning ของมหาวิทยาลัย 
ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน จัดท าข้อความประดับห้องประชุม 

๑๖๐๗ ชั้น ๖ อาคารบริหาร ดังนี้ 
 

                             
 

Warm Welcome Delegation  
From Sherubtse College, Royal University of Bhutan, Bhutan  

10 February 2016 
Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand 

 
ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน โทร. ๗๑๗๓ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
 
 

    (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่            มกราคม ๒๕๕๙           
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ ขึ้นภาพต้อนรับคณะ OUM บนจอ LED       
 
เรียน  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

 ด้วย Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil อธิการบดี Open University Malaysia (OUM) มีก าหนดเดินทาง

มาเข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งอธิการบดี OUM ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙                 

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านขึ้นภาพต้อนรับคณะ OUM บนจอ 

LED ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น.  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 
 
 

 (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  

บันทึกข้อความ 
      



28 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่            มกราคม ๒๕๕๙          
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์จัดช่างภาพท าการบันทึกภาพ   
 

เรียน ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 
ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 ในการนี้  งานวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านจัดช่างภาพมาท าการบันทึกภาพ ใน
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๖๐๗ ชั้น ๖ อาคารบริหาร ทั้งนี้ 
มอบหมายให้ นางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน โทร. ๗๑๗๓ 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
  

 
    (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่            มกราคม ๒๕๕๙           
เรื่อง   ชาวต่างประเทศเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย   
 

เรียน หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย 
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 

ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-Learning ของ

มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยโปรดอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังกล่าว
จ านวน ๓ ท่าน ณ อาคารบริหาร, อาคารบริการ ๑, อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์, อาคารบรรณสาร และ
อาคารสัมมนา ๑ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงานและรับรองคณะ
ดังกล่าว โทร. ๗๑๗๓ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
  

 
    (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
      



31 
 

 

ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่            มกราคม  ๒๕๕๙           
เรื่อง   ขอแจ้งรายการอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับแขกชาวต่างประเทศ   
 

เรียน ผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 

ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-Learning ของ

มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งรายการอาหารว่างและอาหารกลางวันในการรับรองคณะดังกล่าว 
จ านวน ๑๕ ที่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้  
ล าดับที่ รายการ รายละเอียด เวลาและสถานที่ 

๑ อาหารว่าง รอบเช้า 

 
ครัวซองทูน่า 

 
เวลา ๙.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑๖๐๗ 

อาคารบริหาร ชั้น ๖ 
๒ อาหารกลางวัน 

 
๑. ข้าวสวย  
๒. ต้มย ากุ้ง  
๓. ผัดไท 

๔. ผักสี่สหายน้ าแดง 
๕. ปลาทอดสามรส  
๖. เฉาก๊วยลูกชิดมันเชื่อม 

เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ห้องมรกต 

อาคารสัมมนา ๑ 

 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากเงินรายได้กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รหัส พ ๑.๑.๑๙ หมวดค่าใช้สอย รายการค่ารับรอง 
และมอบหมายให้ นางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน โทร. ๗๑๗๓ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
  

 
    (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ    งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๕  
ที่    ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/  วันที่         กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  ขอใช้บริการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม    
 
เรียน    ผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 
 
 ด้วย Prof. Dr. Hla Tint อธิการบดี University of Distance Education สาธารณรัฐแห่งสหภาพ-
เมียนมาร์ ก าหนดจะเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจกับ มสธ. ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘              
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอให้ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมจัดห้องพักส าหรับพนักงานขับรถ จ านวน   
๑ ห้อง ณ อาคารสัมมนา ๒ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (๑ คืน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก เงินรายได้ 
กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รหัส พ.๑.๑.๑๙ หมวด ค่าใช้สอย ทั้งนี้ มอบให้ นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา นักวิเทศ
สัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน โทร. ๗๑๗๕ 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง   

 
 

 
                                                         (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
                   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
            รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 
                                             
 

 

 

  

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/   วันที่             มกราคม ๒๕๕๙           
เรื่อง   ขอเชิญเป็นเกียรติให้การต้อนรับผู้แทนจาก Royal University of Bhutan   
 

เรียน อธิการบดี 
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 
ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญท่านเป็นเกียรติให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับคณะดังกล่าว 
ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๖๐๗ ชั้น ๖ อาคารบริหาร พร้อมร่วมเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องมรกต อาคารสัมมนา ๑ และมอบหมายให้ นางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ เป็น ผู้ประสานงาน โทร. ๗๑๗๓ ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวได้ เห็นควร
มอบหมายผู้แทน 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้เกียรติรับเชิญด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  
 
                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
                                                                รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่             มกราคม ๒๕๕๙           
เรื่อง   ขอเชิญเป็นเกียรติให้การต้อนรับผู้แทนจาก Royal University of Bhutan   
 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและวิเทศสัมพันธ์ 
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 
ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญท่านเป็นเกียรติให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับคณะดังกล่าว 
ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๖๐๗ ชั้น ๖ อาคารบริหาร พร้อมร่วมเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องมรกต อาคารสัมมนา ๑ และมอบหมายให้ นางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ เป็น ผู้ประสานงาน โทร. ๗๑๗๓  

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้เกียรติรับเชิญด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  
 
 (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
  

 

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓  
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑/   วันที่            มกราคม  ๒๕๕๙     
เรื่อง   ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย   
 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 

ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-Learning                       

ของมหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความละเอียดดังเอกสารแนบ

นั้น 

   

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์มอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning บรรยายและ

รับรองการศึกษาดูงานด้านระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คณะดังกล่าวข้างต้น ในวันพุธที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน 

โทร. ๗๑๗๓  

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

 

                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
                                                                รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและวิเทศสัมพันธ์ 
 

 

 

  

 
       บันทกึข้อความ 
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ส่วนราชการ     งานวิเทศสัมพันธ์      โทร. ๗๑๗๓         
ที่   ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่             มกราคม ๒๕๕๙           
เรื่อง   ความร่วมมือกับ Sherubtse College, Royal University of Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน   
 

เรียน ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 

ด้วย Mr. Tshering Wangdi ต าแหน่ง Director of Sherubtse College, Royal University of Bhutan 
ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะรวมจ านวน ๓ คน ก าหนดจะเดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้าน e-Learning 
และเจรจาธุรกิจกับ มสธ. ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 

ในการนี้ หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะท าความร่วมมือกับ Sherubtse College, Royal 
University of Bhutan โปรดแจ้งประเด็นที่จะท าความร่วมมือและแจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือ
ดังกล่าวมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์มอบหมายให้ นางสาว
ชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน โทร. ๗๑๗๓  

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
  
 
 (นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 

  

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ        งานวิเทศสัมพันธ์    โทร. ๗๑๗๓  
ที่  ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๐๘)/   วันที่         กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์                                               

 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 ตามที่หน่วยงานของท่านให้ความอนุ เคราะห์รับรองคณะจาก  Sherubtse College, Royal 
University of Bhutan ประเทศภูฏาน ในการศึกษาดูงานด้าน e-Learning ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น  
  
 บัดนี้ การศึกษาดูงานได้ด าเนินการลุล่วงแล้วด้วยความเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ขอขอบคุณ
หน่วยงานของท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีในครั้งนี้  
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป 
 

   
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว) 
 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       บันทึกข้อความ 
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แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
ที่ท าการ  งานวิเทศสัมพนัธ์ มสธ.   

วันที่  18  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 ข้าพเจ้า   นางสาวศิรประภา รัตนรวมการ     ต าแหน่ง   นักวิเทศสัมพนัธ ์  
ขอท ารายงานการเดินทางยืน่ตอ่      ผู้อ านวยการกองคลัง    
 ตามบนัทึก ศธ 0522.01/581 ลงวันที่  28 สงิหาคม 2559 เร่ือง  ค่ารับรอง Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil 
และคณะจาก Open University Malaysia (OUM) ระหว่างวนัที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2559  ข้าพเจ้า พร้อม  คณะ 
ออกจากที่พักเลขที่  9/9 หมู่ 9   ต าบล  บางพูด  อ าเภอ  ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี   เมื่อวันที่ 14  เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559  เวลา 13.00  นาฬิกา และได้กลับถึงที่พัก เมื่อวันที่  17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เวลา 14.30  นาฬิกา  
รวมเวลาไปราชการคร้ังนี้  4  วันตามรายละเอียดการเดินทางดงันี้ 
 

ออกจาก วัน  เวลา ถึง วัน  เวลา รายการเดินทางและปฏิบัติราชการประจ าวัน 
มสธ. 14 พ.ค. 59 สนามบินสุวรรณภมู ิ 14 พ.ค. 59 เดินทางออกจากมสธ. ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ 

 13.00 น.  14.30 น. และรับคณะ OUM  
     

สนามบินสุวรรณภมู ิ 14 พ.ค. 59 โรงแรม Novotel 14 พ.ค. 59 เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังโรงแรม Novotel 
 15.30 น.  19.00 น. และเลี้ยงรับรองคณะ OUM 
     

โรงแรม Novotel 14 พ.ค. 59 มสธ.  14 พ.ค. 59 เดินทางจากโรงแรม Novotel ไปยัง มสธ. 
 19.00 น.  19.30 น.  
     

มสธ. 15 พ.ค. 59 โรงแรม Novotel 15 พ.ค. 59 เดินทางออกจากมสธ. ไปยังโรงแรม Novotel  

 9.30 น.  10.00 น. เพื่อรับคณะ OUM 
     

โรงแรม Novotel 15 พ.ค. 59 ตลาดน้า้ขวัญเรียม 15 พ.ค. 59 พาคณะ OUM ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 10.00 น.   17.00 น. และเลี้ยงรับรองคณะ OUM 
     

ตลาดน้้าขวัญเรียม 15 พ.ค. 59 โรงแรม Novotel 15 พ.ค. 59 ส่งคณะ OUM ทีโ่รงแรม Novotel 

 17.00 น.  18.00 น.  
     

โรงแรม Novotel 15 พ.ค. 59 มสธ.  15 พ.ค. 59 เดินทางจากโรงแรม Novotel ไปยัง มสธ. 
 18.00 น.  18.30 น.  
     

มสธ. 16 พ.ค. 59 โรงแรม Novotel 16 พ.ค. 59 เดินทางออกจากมสธ. ไปยังโรงแรม Novotel 
 14.00 น.  14.30 น. เพื่อรับคณะ OUM 
     

โรงแรม Novotel 16 พ.ค. 59 มสธ. 16 พ.ค. 59 น้าคณะ OUM เข้าพบอธิการบดีและศึกษาดูงานที่มสธ.  

 14.30 น.  19.30 น. และเลี้ยงรับรองคณะ OUM 
     

มสธ. 16 พ.ค. 59 โรงแรม Novotel 16 พ.ค. 59 สง่คณะ OUM ทีโ่รงแรม Novotel 
 19.30 น.  20.00 น.  
โรงแรม Novotel 16 พ.ค. 59 มสธ.  16 พ.ค. 59 เดินทางจากโรงแรม Novotel ไปยัง มสธ. 
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 20.00 น.  20.30 น.  

ออกจาก วัน  เวลา ถึง วัน  เวลา รายการเดินทางและปฏิบัติราชการประจ าวัน 
มสธ. 17 พ.ค. 59 โรงแรม Novotel 17 พ.ค. 59 เดินทางออกจากมสธ. ไปยังโรงแรม Novotel 

 10.30 น.  11.00 น. เพื่อรับคณะ OUM 
     

โรงแรม Novotel 17 พ.ค. 59 สนามบินสุวรรณภมู ิ 17 พ.ค. 59 เดินทางออกจากโรงแรม Novotel ไปยัง 
 11.00 น.  12.30 น. สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งคณะ OUM 
     

สนามบินสุวรรณภมู ิ 17 พ.ค. 59 มสธ. 17 พ.ค. 59 เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยัง มสธ. 

 13.00 น.  14.30 น.  
— สิ้นสุดการเดินทาง — 

 

ลงช่ือ……………………...…………….ผูเ้บิก 
                     (นางสาวศิรประภา รัตนรวมการ) 
               ต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์   

วันท่ี……..เดือน…..….………..พ.ศ.…......….. 
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MEETING AREA FOR STOU GUESTS AT SUVARNABHUMI AIRPORT 
 

 

 

 

 

 

 

SAWATDEE KA… 

Welcome to Thailand! 

Here’s the direction to our Meeting Area: 

 Guests will come out through 

Customs  at either Gate B or 
Gate C  

 Turn right and walk straight ahead. 
Guests may notice other meeting 
points; skip them. 

 Walk until you see the Airport 
Information and Tourism Authority 
of Thailand counters on your left, 
before Exit no. 3. STOU staff will be 
waiting for you at the ‘Meeting 
Area’      indicated in the map. 

 

           

Name Mrs. Rattip Phukkeson 

 Ms. Siraprapha Ratanaruamkarn 

Mobile +66 (0) 81 926 4494 

 +66 (0) 87 501 7667 

Office +66 (0) 2504 7171 to 7175 

3 
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Welcome Speech  

Asst. Dr. Monwipa Wongrujira, Assistant to the President 

For the meeting with the Delegation from  

Sherubtse College, Royal University of Bhutan, Bhutan  

………………………………………………………………………… 

Good morning: 

Mr. Tshering Wangdi, Director Sherubtse College, Royal University of  Bhutan 

Mr. Paljor Galay, Lecturer of the School of Arts and Humanities 

Mr. Chimi Dorji, ICT officer of Computer Studies 

Ladies and Gentlemen,  

On behalf of Sukhothai Thammathirat Open University, it is a great 

pleasure to welcome all of you and an honour to be selected for your 

visit today. First of all, I must apologize that our President, Assoc. Prof. 

Dr. Chailerd Pichitpornchai, is not able to join us this morning as he is 

currently attending an unavoidable meeting.  

As you may know, STOU is the only truly open university in Thailand 

and the first to provide courses solely through the distance education 

system.  In this system, our primary instructional materials are 

textbooks, while TV, radio, and computer-based media are 

supplementary. At present, we have 12 schools, almost 2,500 staff and 

approximately 200,000 registered students throughout the country. 

We hope that you will find our arrangements beneficial and in line with your 

objectives. At the same time, we are delighted to have an opportunity to 

exchange ideas and learning from your perspectives and expertise.  

Before we start the program, I would like to show you the VDO 

presentation about overview of STOU. 
 

Finally, may I once again extend my warmest welcome to all of you. I hope 

that you enjoy your visit to STOU and have a pleasant stay in Thailand. 

Thank you. 
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International Visit Request Form 

 

Name of the Delegation / Visiting Group/ Institution/ Organization: 

 

Overview of your Institution / Organisation: 

*We would like 5-minute introductory presentation about your organization at the beginning of the 
meeting. 
 
Outline previous/ existing association with STOU (e.g. Academic or research collaboration)  

 
Objectives of the Visit: 

 

Leader of Delegation / Visiting Group: 

 
Full List of Delegates / Visitors: 

* for more delegates, kindly add rows or attach the full list in Word format 

Please complete this form at least one month prior to the date of your proposed visit. 

Please submit completed form to stouinter@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Title First Name Last Name Position Faculty / Office / 
Department 

     

No. Title Name 

 

Position Faculty / Office / 
Department 

     

     

     

mailto:stouinter@gmail.com
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Visit Details: 
 

Date Time Person/ Faculty/ Department 
you would like to schedule                 
a meeting with (if known) 

Specific Areas / Topics of 
Interest for Discussion 

    

    

    

 

Contact person at STOU, if any: 

 
Person Making the Visit Request: 

 

Contact Details in Thailand, Hotel and Flight Time/ Numbers (confirm as soon as possible) 

 

Other Special Requests (Invitation Letter for Visa Purpose, Food Requirement, Transport Advice) 

 
Thank you for completing this form. 

Any questions, please email stouinter@gmail.com 

  

Title First Name Last Name Position Email Address 

     

Title First Name Last Name 

   

Position  

Organisation  

Country  

Organisation’s 
Website 

 

Email  

Telephone/ 

Mobile Telephone 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

ส่วนราชการ        (ชื่อหน่วยงาน)            โทร.   (XXXX)  

ที่   ศธ ๐๕๒๒. XX / XX  วันที่         ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์รับรองแขกชาวต่างประเทศ  
 

เรียน  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 

  ด้วย (ชื่อหน่วยงาน)........................ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากงานวิเทศสัมพันธ์      
ในการประสานงานดังนี้ 

๑. รับรองชาวต่างประเทศ(ชื่อบุคคล/คณะที่มาเยือน).................................................................. รวม
จ านวน ......... คน  วันที่.......เดือน.......................พ.ศ.  ...........ระหว่างเวลา .......... ถึง .......... น.  
 

๒. เยี่ยมชมหน่วยงาน 
ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์             ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 

  ส านักบรรณสารสนเทศ และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ 

    ส านักพิมพ์        ส านักบริการการศึกษา   

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................... 
 

          ๓. จัดเลี้ยงรับรอง                อาหารว่าง           อาหารกลางวัน      อาหารเย็น   
 

๓. จัดยานพาหนะ       รับ-ส่ง สนามบิน/โรงแรมที่พัก (โปรดระบุ)…………………………… 

      ทัศนศึกษา (โปรดระบุ)……………………………………………………….  

                                                อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................... 
 

ทั้งนี ้ได้แนบบันทึก/จดหมาย/อีเมล์เรื่องขอเข้าเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาพร้อมนี้ 

และมอบหมายให้..................................................... ต าแหน่ง ........................................ โทร. .... ...............   

เป็นผู้ประสานงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
  

 ( ............................................)             

 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  

บันทึกข้อความ 

mailto:chidchanok.ban@stou.ac.th%20ทั้งนี้
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Checklist ส ำหรับกำรรับรองแขกชำวต่ำงประเทศ 

ช่ือ-นามสกลุ แขก ................................................................................................................................ 

จากสถาบนั/ มหาวิทยาลยั ....................................................................... ประเทศ .............................. 

วนั/ เดือน/ ปี ...................................................................... เวลา ........................................................ 

รายการท่ีต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบตังิาน ผลการด าเนินการ 
สง่แบบฟอร์มขอเย่ียมชม/ ขอความอนเุคราะห์รับรอง   
ประสานคณะ หนว่ยงาน บคุคลท่ีเก่ียวข้อง   
ประสานและร่างก าหนดการ   
จองสถานท่ีจดัในระบบ   
สรุปและเตรียมข้อมลูเสนอผู้บริหาร   
ลงนดัผู้บริหาร/ ผู้ เก่ียวข้อง   
ตอบรับ/ยืนยนัไปยงัแขก   
ขออนมุตัรัิบรองชาวตา่งประเทศ   
ท าบนัทึกขอยืมเงินทดรอง กรณีมีคา่ใช้จา่ย   
ท าบนัทึกยงัหนว่ยยานพาหนะ เพ่ือเตรียมรถรับ-สง่   
ท าบนัทึกยงัผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือขอเย่ียมชม   
ท าบนัทึกยงัสมัมนา เพ่ือจองสถานท่ีเลีย้งรับรองและ
รายการอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

  

ท าบนัทึกยงัประชาสมัพนัธ์ เพ่ือถ่ายรูป ลงขา่วปชส 
และป้ายต้อนรับ 

  

ท าบนัทึกยงัศนูย์รักษาความปลอดภยั เพ่ือท่ีจอดรถ   
ท าบนัทึกยงัผู้บริหาร เพ่ือต้อนรับ   
สง่แบบแสดงจดุนดัพบท่ีสนามบนิ กรณีต้องไปรับ   
เตรียมค ากลา่ว   
เตรียมเอกสาร ก าหนดการ ของท่ีระลกึ ธงชาติ   
สรุปขา่วกิจกรรมให้ประชาสมัพนัธ์   
ท าหนงัสือขอบคณุหน่วยงานหรือบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง   
สง่แบบประเมินความพงึพอใจในการให้บริการ   
สรุปข้อมลูเข้าแฟ้มและลงบนัทกึในระบบ HRIS   
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รำยละเอียดข้อมูลกำรต้อนรับแขกต่ำงประเทศ 

 
ช่ือ-สกลุ หวัหน้าคณะ................................................................... ต าแหนง่ ............................................................... 
สถาบนั/หนว่ยงาน ...........................................................................................ประเทศ ............................................ 
รายช่ือผู้ ร่วมคณะ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
รวมผู้ เยีย่มชม ............................ คน 
การติดตอ่เยี่ยมชม         โดยตรงกบั มสธ.           ผา่นหนว่ยงานอืน่ คือ  .................................................................
เจ้าหน้าที่ประสานงาน   ............................................................................................... 
จนท.วิเทศสมัพนัธ์ ผู้ประสานงาน  ..............................................................................................  
พขร. .............................................................................             ทะเบียนรถ ......................................................... 
ก าหนดเดินทางถงึประเทศไทย วนัท่ี .............................................. เวลา ............................ เที่ยวบิน ....................... 
สถานท่ีพกั ................................. 
ก าหนดถงึ มสธ.   วนัท่ี ................................ เวลา .......................... โดย .................................  
ก าหนดเดินทางกลบั   วนัท่ี ................................ เวลา .......................... โดย .................................  
ระยะเวลาการเยีย่มชม  ตัง้แตว่นัท่ี ......................................ถึงวนัท่ี ........................................ 
วตัถปุระสงค์ในการเดินทางมา .............................................................................................................................. 
ก าหนดการเข้าพบ/เจรจา พบ ............................. ณ .................................. วนัท่ี ....................... ............ เวลา .....................  
            พบ ............................. ณ .................................. วนัท่ี ................................... เวลา ....... ..............  
           พบ ............................. ณ .................................. วนัท่ี ................................... เวลา .....................  
ก าหนดการเยี่ยมชม   
 ส านกับรรณสารสนเทศ    วนัท่ี..................................... เวลา .................... ....................จนท.ต้อนรับ .............................. 
 ส านกัทะเบียนและวดัผล  วนัท่ี..................................... เวลา ....................................... จนท.ต้อนรับ ........................ ...... 
 EBPC          วนัท่ี..................................... เวลา ............................... ........ จนท.ต้อนรับ .............................. 
 ส านกัคอมพิวเตอร์          วนัท่ี..................................... เวลา ....................................... จนท.ต้อนรับ ........................ ...... 
 ส านกัพิมพ์          วนัท่ี..................................... เวลา ....................................... จนท.ต้อนรับ ..............................  
 ส านกับริการการศกึษา   วนัท่ี..................................... เวลา ....................................... จนท.ต้อนรับ ........................ ...... 
 ศนูย์ฝึกฯ         วนัท่ี..................................... เวลา ....................................... จนท.ต้อนรับ ........................ ...... 
 ศนูย์ e-Learning         วนัท่ี..................................... เวลา ....................... ................ จนท.ต้อนรับ .............................. 
 ศนูย์ OSS         วนัท่ี..................................... เวลา ....................................... จนท.ต้อนรับ ........................ ...... 
 อ่ืน ๆ ............................วนัท่ี..................................... เวลา ....................................... จนท.ต้อนรับ ..............................  

ก าหนดทศันศกึษา             วนัท่ี..................................... เวลา ....................................... สถานท่ี ...................................... 
         วนัท่ี...................................... เวลา ....................................... สถานท่ี ...................................... 
ของที่ระลกึ ............................................................................................................................................................. 
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