
โครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ   140  หมู่ท่ี 4  ตาํบลเขารูปชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  90000 

E-mail : jirattakan1@hotmail.com

โครงการสหกจิศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 

Thaksin University Cooperative Education Project 

แบบตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัติสหกจิศึกษา 

ช่ือสถานประกอบการ........บริษทั แอลที เทก็ซ์โนวา จาํกดั (สาํนกังานใหญ่)...................................................... 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 141/6...  อาคารสกุลไทย สุรวงศท์าวเวอร์  ชั้น 6 (P7 ยนิูต A)...  ถนนสุรวงศ.์..  แขวงสุริยวงศ.์.. 

เขตบางรัก...  จงัหวดักรุงเทพมหานคร...  รหสัไปรษณีย ์10500.................... 

โทรศพัท ์02 163 4526….  โทรสาร...-...  E-mail: prapavdee@translationthailand.com 

เรียน   หัวหน้าโครงการสหกจิศึกษา 

ตามท่ีสาํนกังานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดข้อความอนุเคราะห์รับนิสิตเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการไดพ้ิจารณาแลว้   

 ยนิดีรับนิสิตดงัรายช่ือต่อไปน้ีเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา

1. นางสาว หสัตส์กมล บุญสุข.......................................แผนก/หนา้ท่ี Translation Project Management... 

2. ...................................................................................แผนก/หนา้ท่ี........................................................ 

3. ...................................................................................แผนก/หนา้ท่ี........................................................ 

4. ...................................................................................แผนก/หนา้ท่ี........................................................ 

5. ...................................................................................แผนก/หนา้ท่ี........................................................ 

6. ...................................................................................แผนก/หนา้ท่ี........................................................ 

ตั้งแต่วนัท่ี …28 พฤศจิกายน 2565…………….….. ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2566………………….……. 

   ไม่สามารถรับนิสิตเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษาได ้

        เน่ืองจาก ………………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ..........................................(ฝ่ายบุคคล) 

 ( ประภาวดี ดุจศรีวชัร์ ) 

ตาํแหน่ง.......Senior Admin......... 

วนัท่ี..........16 สิงหาคม 2565....... 

หมายเหตุ   ขอความกรุณาระบุรายละเอียดงานเพื่อมหาวิทยาลยัจะไดเ้ตรียมความพร้อมนิสิตใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของหน่วยงาน 

Coop  02 
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โครงการสหกจิศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 

Thaksin University Cooperative Education Project 

รายละเอยีดงานสหกจิศึกษา 

เรียน   หัวหน้าโครงการสหกจิศึกษา 

สถานประกอบการ / หน่วยงาน   ขอเสนอรายละเอียดงานดงัต่อไปน้ี 

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัสถานประกอบการ / หน่วยงาน

ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน 

(ภาษาไทย) ____บริษทั แอลที เทก็ซ์โนวา จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) _________________________________ 

(ภาษาองักฤษ)__LT TextNova Co., Ltd. (Head office)__________________________________________ 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี__141/6  อาคารสกุลไทย สุรวงศท์าวเวอร์  ชั้น 6 (P7 ยนิูต A)__  ถนนสุรวงศ_์_  แขวงสุริยวงศ_์_ 

เขตบางรัก_____________ จงัหวดักรุงเทพมหานคร_____________ รหสัไปรษณีย_์_10500____________ 

โทรศพัท ์__02 163 4526__โทรสาร __-_________________  

Website www.translationthailand.com 

ลกัษณะการดาํเนินงาน__ธุรกิจบริการงานแปลภาษาต่างๆ ทัว่โลก_________________________________  

ช่ือผูจ้ดัการสถานประกอบการ/หวัหนา้หน่วยงาน 

ช่ือ-สกุล_______หทยัทิพย ์พรหมเพศ______________________________________________________ 

ตาํแหน่ง_______Project Manager________ โทรศพัท_์_062 738 6868______ โทรสาร__-____________ 

หากมหาวิทยาลยัทกัษิณประสงคจ์ะติดต่อประสานงาน (การนิเทศงานนิสิตและประสานงานอ่ืนๆ) ขอให ้

(      )  ติดต่อกบัผูจ้ดัการโดยตรง 

( √ )  มอบหมายใหบุ้คคลต่อไปน้ีประสานงานแทน

ช่ือ – นามสกุล___ประภาวดี ดุจศรีวชัร์______________________________________________ 

ตาํแหน่ง________Senior Admin___________ แผนก_______Finance & HR_______________ 

โทรศพัท_์_______089 144 2019___________ โทรสาร __-______________________ 

E-mail__________prapavdee@translationthailand.com___________

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.translationthailand.com%2F&data=02%7C01%7C%7C4f8e1f3663974ed566df08d5f7818ddb%7C3c33e9676bae43fb80f883d093bd41ed%7C0%7C0%7C636687058203727779&sdata=fbTssquIb99yRF%2B0PlRE1fNGq1nodst%2FaJYBIsiI3eM%3D&reserved=0
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2. คุณสมบัติของนิสิตท่ีต้องการ (เพิม่เติม) รายละเอยีดเกี่ยวกบังาน   และสวัสดิการท่ีเสนอให้นิสิต

ความสามารถทางวิชาการหรือทกัษะท่ีนิสิตควรมี ____________________________________________ 

1. สามารถพิมพดี์ดไทย องักฤษได ้

2. มีความรู้ขั้นพื้นฐานในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ (โดยผา่นการ Test ของบริษทัโดยตรงได)้

3. พร้อมท่ีจะทาํงานเป็นทีม เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานแปล และมีพฒันาการสมํ่าเสมอ

ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ  (เช่นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีตอ้งนาํติดตวัไประหว่างปฏิบติังาน หรืออ่ืนๆ โปรดระบุ) ____________ 

ควรมีโน๊ตบุ๊คส่วนตวั สาํรองไวใ้ชส้าํหรับการฝึกงาน หากเกิดสถานการณ์ท่ีจาํเป็นตอ้ง  Work from Home 

(กรณีฝึกท่ีทาํการสาํนกังาน ทางบริษทัมีเคร่ืองพีซีใหใ้ชภ้ายในสาํนกังาน)__________________________ 

สวัสดิการท่ีขอเสนอให้นิสิตในระหว่างปฏิบัติงาน 

ท่ีพกั             ( )  ไม่มี    (     ) มี      (      )  ไม่เสียค่าใชจ่้าย

(      )  นิสิตรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง________บาท/เดือน/วนั 

              รถรับส่งไป-กลบัระหวา่งสถานประกอบการ  ท่ีพกัและชุมชนใกลเ้คียง 

( )  ไม่มี    (     ) มี      (      )  ไม่เสียค่าใชจ่้าย

(      )  นิสิตรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง________บาท/เดือน/วนั 

อาหาร         ( )  ไม่มี    (     ) มี ________ ม้ือ/วนั  

ค่าตอบแทน (     )  ไม่มี    ( ) มี ________200.00 บาท/วนั  หรือ  บาท/เดือน  

             สวสัดิการอ่ืนๆ ถา้มี โปรดระบุ ____________________________________________________ 

การแต่งกายในระหว่างการปฏิบัติงาน 

( )  ชุดนิสิต   (     )  แบบฟอร์มตามท่ีหน่วยงานกาํหนด   (     )  อ่ืน ๆ ____________________

* ใส่ชุดนิสิตตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสั  ส่วนวนัศุกร์สามารถแต่งกายสุภาพไดต้ามสบาย

 การไปรายงานตัว 

(     )  ก่อนการฝึกงาน ในวนัท่ี _________________   ( )  วนัแรกของการปฏิบติังาน 
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3. รายละเอยีดเพิม่เติม

(โปรดระบุมาตรการและแนวทางในการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า

2019 (COVID-19))

มาตรการและแนวทางในการดูแล กรณีเขา้ปฏิบติังาน ณ ท่ีทาํการสาํนกังาน มีดงัน้ี 

1. พนกังานและนิสิตทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากตลอดเวลาทั้งในสาํนกังานและนอกสถานท่ี

2. ไม่สัมผสัโดยตรงกบับุคคลใดๆ  รวมถึงรักษาระยะห่างสมํ่าเสมอ  และลดความเส่ียงในการพบปะผูค้น

จาํนวนมาก

3. รักษาความสะอาด  หมัน่ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลลอ์ยา่งเคร่งครัด ซ่ึงทางบริษทัไดมี้ใหบ้ริการฟรีทั้ง

ส่วนกลาง และใหส่้วนตวัแก่นกัศึกษา(พกพา)

ดงันั้น ขอใหเ้ขา้ใจในสถานการณ์ป้องกนัน้ีดว้ยวา่ ทุกท่านมีอตัราความเส่ียงนาํเช้ือเขา้มาไดเ้หมือนกนัหมด

ไม่มีขอ้ยกเวน้ ตั้งแต่พนกังานประจาํภายในบริษทั หรือตวันกัศึกษาฝึกงานเอง 

หากมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีเส่ียงเขา้สู่สภาวะวิกฤติใหม่อีกคร้ัง 

บริษทั แอลที เทก็ซ์โนวา จาํกดั มีนโยบายใหน้กัศึกษาฝึกงานรวมถึงพนกังานประจาํ ทาํการปรับเปล่ียน

ระบบการทาํงานเป็นแบบออนไลน์จากท่ีพกัตนเอง เพื่อลดอตัราความเส่ียงของพนกังานและนกัศึกษาใน

การเดินทางเขา้-ออก มายงัท่ีทาํการบริษทั  

แต่ท้ังนี้ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกให้พนักงานและนักศึกษาทุกท่าน Work from home หรือไม่ตาม

สถานการณ์และความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยโดยรวมเป็นเกณฑ์สําคัญ แต่ทางมหาวิทยาลัย

หรือตัวนักศึกษาเองจะไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะ 

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

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

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

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

(ลงช่ือ) _______ประภาวดี ดุจศรีวชัร์________ (ผูใ้หข้อ้มูล)     

ตาํแหน่ง ______Senior Admin_____________ 

วนัท่ี ______16 สิงหาคม 2022__________ 


	Thaksin University Cooperative Education Project
	แบบตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา

	Thaksin University Cooperative Education Project
	รายละเอียดงานสหกิจศึกษา
	เรียน   หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
	1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ / หน่วยงาน


