
ปิดผนึกซองจดหมาย 

จดหมายแนะน าตัวผู้สมัครเพื่อเตรียมเป็นอาจารย์     โดยอาจารย์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือผู้สมัคร............................................................................................................................................................ 

ท่านรู้จักกับผูส้มัครนาน..............................................โดยเกีย่วข้องกับผู้สมคัรในฐานะ...............................................  

และคิดว่าข้อมูลที่ให้น่าจะมีความถูกต้องแม่นย า      มากที่สุด           มาก           ปานกลาง         น้อย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

กรุณาประเมินคุณสมบตัิของผู้สมคัรตามหัวข้อข้างล่างนี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 

ดีเยี่ยม          หมายถึง     มีความสามารถหรือคณุลักษณะโดดเด่นจนเห็นได้ชัดในหมู่แพทย์ระดับเดยีวกันกับผู้สมัคร 
 ด ี       หมายถึง     ดีกว่าระดับเฉลีย่ของแพทย์ในระดับเดยีวกับผูส้มคัร 
 ปานกลาง     หมายถึง     อยู่ในระดับเฉลี่ยของแพทย์ในระดับเดียวกับผู้สมคัร 
 ไม่ค่อยด ี       หมายถึง     ดีน้อยกว่าระดับเฉลี่ยของแพทย์ในระดับเดียวกับผูส้มัคร 
 ไม่ด ี       หมายถึง     ท่านไม่มีความปรารถนาจะร่วมงานกับผู้สมัคร 
 

 ดีเยี่ยม ด ี ปานกลาง ไม่ค่อยด ี ไม่ด ี ตัดสินไมไ่ด ้

ความรู้และสติปัญญา       

ทักษะในการปฏิบัตติ่อผู้ป่วย       

การใช้เหตุผลและตดัสินใจ       

ความขยันหมั่นเพยีร       

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี       

ความสนใจใฝรู่้ทางวิชาการ       

ความมั่นคงทางอารมณ ์       

ลักษณะของความเป็นผู้น า       

ความมีน้ าใจและอาสาสมคัร       

ความมีมนุษยส์ัมพันธ์ทั้งต่อผู้ป่วย 

และผูร้่วมงาน 

      

คุณสมบัติโดยรวม       

 

 

 

ความเห็นที่ส าคัญ   กรุณาให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวผูส้มัคร ซึ่งจะมีความส าคญัมากในการพิจารณา 

คุณสมบัติที่เด่นมากของผูส้มัคร (กรุณาตอบอย่างน้อย 1 ข้อ) 

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

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



ปิดผนึกซองจดหมาย 

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

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

ลักษณะที่ควรปรับปรุงของผู้สมัคร (กรุณาตอบอย่างน้อย 1 ข้อ) 

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

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

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

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

ความเห็นโดยภาพรวมเกีย่วกับผูส้มัคร 

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

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

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

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

 

       ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับผู้สมคัร  โดยสามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่      [  ]  เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน 

............................... [  ] เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีท างาน..............................[  ] โทรศัพท์มือถือ............................................... 

สถานท่ีปฏิบัติงาน.......................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ.-สกุล..................................................................   

  วันท่ี.................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ขอ้มูลน้ีส ำหรบักำรพจิำรณำรบัสมคัรแพทยใ์ชทุ้นเท่ำนั้น และมีก ำหนดกำรเก็บขอ้มูล 1 ปีก่อนท ำลำยท้ิง** 

  

 



ปิดผนึกซองจดหมาย 

จดหมายแนะน าตัวผู้สมัครเพ่ือเตรียมเป็นอาจารย์ โดยแพทย์ประจ าบ้าน 

…………………………………… 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือผู้สมัคร...................................................................................................................................................................... 

ท่านรู้จักกับผูส้มัครนาน..............................................โดยเกีย่วข้องกับผู้สมคัรในฐานะ............................................... . 

และคิดว่าข้อมูลที่ให้น่าจะมีความถูกต้องแม่นย า      มากที่สุด           มาก           ปานกลาง         น้อย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

กรุณาประเมินคุณสมบตัิของผู้สมคัรตามหัวข้อข้างล่างนี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 

ดีเยี่ยม          หมายถึง     มีความสามารถหรือคณุลักษณะโดดเด่นจนเห็นได้ชัดในหมู่แพทย์ระดับเดยีวกันกับผู้สมัคร 
 ด ี       หมายถึง     ดีกว่าระดับเฉลีย่ของแพทย์ในระดับเดยีวกับผูส้มคัร 
 ปานกลาง     หมายถึง     อยู่ในระดับเฉลี่ยของแพทย์ในระดับเดียวกับผู้สมคัร 
 ไม่ค่อยด ี       หมายถึง     ดีน้อยกว่าระดับเฉลี่ยของแพทย์ในระดับเดียวกับผูส้มัคร 
 ไม่ด ี       หมายถึง     ท่านไม่มีความปรารถนาจะร่วมงานกับผู้สมัคร 
 

 ดีเยี่ยม ด ี ปานกลาง ไม่ค่อยด ี ไม่ด ี ตัดสินไมไ่ด ้

ความรู้และสติปัญญา       

ทักษะในการปฏิบัตติ่อผู้ป่วย       

การใช้เหตุผลและตดัสินใจ       

ความขยันหมั่นเพยีร       

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี       

ความสนใจใฝรู่้ทางวิชาการ       

ความมั่นคงทางอารมณ ์       

ลักษณะของความเป็นผู้น า       

ความมีน้ าใจและอาสาสมคัร       

ความมีมนุษยส์ัมพันธ์ทั้งต่อผู้ป่วย 

และผูร้่วมงาน 

      

คุณสมบัติโดยรวม       

 



ปิดผนึกซองจดหมาย 

 

ความเห็นที่ส าคัญ   กรุณาให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวผูส้มัคร ซึ่งจะมีความส าคญัมากในการพิจารณา 

คุณสมบัติที่เด่นมากของผูส้มัคร (กรุณาตอบอย่างน้อย 1 ข้อ) 

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

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

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

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

ลักษณะที่ควรปรับปรุงของผู้สมัคร (กรุณาตอบอย่างน้อย 1 ข้อ) 

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

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

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

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

ความเห็นโดยภาพรวมเกีย่วกับผูส้มัคร 

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

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

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

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

 

       ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับผู้สมคัร  โดยสามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่      [  ]  เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน 

............................... [  ] เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีท างาน..............................[  ] โทรศัพท์มือถือ...................................... 

สถานท่ีปฏิบัติงาน.............................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ.-สกุล..................................................................   

  วันท่ี....................................................  

 
 
 
 
 
 

 

 

**ขอ้มูลน้ีส ำหรบักำรพจิำรณำรบัสมคัรแพทยใ์ชทุ้นเท่ำนั้น และมีก ำหนดกำรเก็บขอ้มูล 1 ปีก่อนท ำลำยท้ิง** 

 

 



ปิดผนึกซองจดหมาย 

จดหมายแนะน าตัวผู้สมัครเพ่ือเตรียมเป็นอาจารย์ โดย  นักศึกษาแพทย์ 

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

 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือผู้สมัคร............................................................................................................................................................ 

ท่านรู้จักกับผูส้มัครนาน..............................................โดยเกีย่วข้องกับผู้สมคัรในฐานะ...............................................  

และคิดว่าข้อมูลที่ให้น่าจะมีความถูกต้องแม่นย า      มากที่สุด           มาก           ปานกลาง         น้อย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

กรุณาประเมินคุณสมบตัิของผู้สมคัรตามหัวข้อข้างล่างนี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 

ดีเยี่ยม          หมายถึง     มีความสามารถหรือคณุลักษณะโดดเด่นจนเห็นได้ชัดในหมู่แพทย์ระดับเดยีวกันกับผู้สมัคร 
 ด ี       หมายถึง     ดีกว่าระดับเฉลีย่ของแพทย์ในระดับเดยีวกับผูส้มคัร 
 ปานกลาง     หมายถึง     อยู่ในระดับเฉลี่ยของแพทย์ในระดับเดียวกับผู้สมคัร 
 ไม่ค่อยด ี       หมายถึง     ดีน้อยกว่าระดับเฉลี่ยของแพทย์ในระดับเดียวกับผูส้มัคร 
 ไม่ด ี       หมายถึง     ท่านไม่มีความปรารถนาจะร่วมงานกับผู้สมัคร 
 

 ดีเยี่ยม ดี ปานกลาง ไม่ค่อยด ี ไม่ด ี ตัดสินไมไ่ด ้

ความมีน  าใจ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ความมีน้ าใจต่อเพื่อนๆ และผู้ป่วย 

การเสยีสละเพื่อส่วนรวม 

      

ระดับสติปัญญา 

การตัดสินใจ การแกไ้ขปัญหา 

ความยืดหยุ่น 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 

      

จิตใจและอารมณ ์

คุณธรรม  และจริยธรรมในวิชาชีพ 

แรงจูงใจ ทัศนคติ 

ความมั่นคงทางอารมณ์ มีอารมณข์ัน 

ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสุภาพ 

การรับฟังความคดิเห็นผู้อื่น 

      

คุณสมบัติโดยรวม       
 



ปิดผนึกซองจดหมาย 

 

ความเห็นที่ส าคัญ   กรุณาให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวผูส้มัคร ซึ่งจะมีความส าคญัมากในการพิจารณา 

คุณสมบัติที่เด่นมากของผูส้มัคร (กรุณาตอบอย่างน้อย 1 ข้อ) 

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

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

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

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

 

ลักษณะที่ควรปรับปรุงของผู้สมัคร (กรุณาตอบอย่างน้อย 1 ข้อ) 

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

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

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

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

ความเห็นโดยภาพรวมเกีย่วกับผูส้มัคร 

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

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

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

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

 

 

       ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับผู้สมคัร  โดยสามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่      [  ]  เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน 

............................... [  ] เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีท างาน..............................[  ] โทรศัพท์มือถือ...................................... 

สถานท่ีปฏิบัติงาน.............................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ.-สกุล..................................................................   

  วันท่ี.................................................... 

 
 

 

 

 
 

 

**ขอ้มูลน้ีส ำหรบักำรพจิำรณำรบัสมคัรแพทยใ์ชทุ้นเท่ำนั้น และมีก ำหนดกำรเก็บขอ้มูล 1 ปีก่อนท ำลำยท้ิง** 



ปิดผนึกซองจดหมาย 

 


