
Coop - PSRU09สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท/โทรสาร 0-5526-7077 อีเมล coop.psru@gmail.com เว็บไซต http://asqa.psru.ac.th

แบบแจงยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

ช่ือสถานประกอบการ .................................................................................................................................................
หัวขอท่ีจะหารือในระหวางการนิเทศ ไดแก
1. หนาท่ีท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัตงิานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
3. หัวขอรายงานและโครงรางรายงาน
4. รับฟงความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา
5. ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานผานมา

ข้ันตอนการนิเทศ
1. ขอพบนักศึกษากอนโดยลําพัง วันท่ี…………………………เวลา………….…
2. ขอพบพนักงานท่ีปรึกษา Job Supervisor โดยลําพัง วันท่ี…………………………เวลา..…..………
3. หารือรวมกันระหวาง Job Supervisor/อาจารย/นักศึกษา วันท่ี………………………...เวลา…………….
4. เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แลวแตความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ)
อาจารยผูนิเทศสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย

1. ........................................................ ตําแหนง..................................................................
2. ………………………………………………… ตําแหนง...................................................................
3. ………………………………………………… ตําแหนง...................................................................
4. ………………………………………………… ตําแหนง...................................................................

สถานประกอบการไดรับทราบกําหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันท่ี............................เวลา……………….
ตลอดจนข้ันตอนรายละเอียดการนิเทศงานดงักลาวขางตนโดยชัดเจนแลว และใครขอแจงใหโครงการฯ ทราบวา

(    ) ไมขัดของและยินดีตอนรับอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกลาว
(    ) ไมสะดวกท่ีจะตอนรับในวันและเวลาดังกลาว และขอแจงวันเวลาท่ีสะดวก ดังน้ี

วันท่ี ………………………………. เวลา …………………………… น.
หรือ วันท่ี ………………………………. เวลา …………………………… น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอความกรุณาสงแบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี
ทางโทรสารหรือ อีเมลภายในหน่ึงสัปดาห
หลังจากไดรับเอกสารฉบับน้ี ดวยจักขอบคุณยิ่ง

ลงช่ือ.........................................................
(.......................................................... ......)
ตําแหนง.......................................................
วันท่ี............................................................
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