
Coop - PSRU05สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท/โทรสาร 0-5526-7077 อีเมล coop.psru@gmail.com เว็บไซต http://asqa.psru.ac.th

แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา และที่ตั้งหนวยงาน
(ผูใหขอมูล: ผูจัดการฝายบุคคล และ/หรือ พนักงานที่ปรึกษา)
คําช้ีแจง
เพ่ือใหการประสานงานระหวางงานสหกิจศึกษา ฯ และสถานประกอบการ  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอความกรุณาผูจัดการฝายบุคคลหรือผูที่
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ไดโปรดประสานงานกับ พนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) เพ่ือจัดทําขอมูล ตําแหนงงาน ลักษณะงานและพนักงาน
ที่ปรึกษา (Job position, Job description and Job supervisor) ตามแบบฟอรมฉบับนี้และขอไดโปรด สงกลับคืนใหงานสหกิจศึกษา ภายในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา ทางโทรสารหมายเลข0-5526-7077

เรียน อาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงงาน  ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษาดังนี้
1. ช่ือ  ท่ีอยูของสถานประกอบการ
โปรดใหช่ือท่ีเปนทางการ และท่ีอยู (เพ่ือประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาท่ีถูกตองโปรดระบุท่ีอยูตามสถานท่ีท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน)

สถานประกอบการ (ภาษาไทย)…………….....………………….…………………….………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)………………......…………………….………..……………………………………………………..………………..

เลขท่ี ………..… ถนน …….....…………………… ซอย ……………….……………… ตําบล/แขวง …....……………………………………..…..……...
อําเภอ/เขต …………………………..………. จังหวัด ………..…………………… รหัสไปรษณีย ……………………………………………………..…...
โทรศัพท …………………………………………..………………… โทรสาร ………………….……………………………………………………………………..

2. ผูจัดการท่ัวไป / ผูจัดการโรงงาน  และผูไดรับมอบหมายใหประสานงาน
ช่ือ-นามสกุล…………………..…………….....………………….…………………….………………………………………………………………..…………….......
ตําแหนง ………......……………………..……………………………………………..............................................................................………….
โทรศัพท ………………………………………………E – mail…………………………………………………………………………….…………………………
การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ (การนิเทศงานนักศึกษา  และอ่ืน ๆ ขอมอบให)

[  ] ติดตอกับผูจัดการโดยตรง
[  ] มอบหมายใหบุคคลตอไปน้ีประสานงานแทน

ช่ือ – สกุล…....…………...…………..……………………………………………............................................................................………………
ตําแหนง…………......……………………..…………………………………………….............................................................................…………
โทรศัพท ………………………………………………E – mail………………………………………………………………………………………………………

3. พนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor)
ช่ือ – สกุล………....……………………..……...…………………………………...........................................................................………………
ตําแหนง …....……………......……………………..…… แผนก/ฝาย …………………………………..……………..…..........................................
โทรศัพท ………………………………………………E – mail………………………………………………………...……………………………………………

4. งานท่ีมอบหมายนักศึกษา
ช่ือ – สกุล………....……………..……...…..คณะ.....…………..………..................สาขา......................................................………………
ตําแหนงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….….
ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ (Job description)
……………………………………….……….………..………………..………………………………………………………………………………………...………..

ลงช่ือผูใหขอมูล ..........................................................
(..........................................................)

ตําแหนง ...........................................................
วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ...........
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