
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   ๙๐๑๐๐ 

 
 

 
 

 
              

                 
                 ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๔              

 
 

เรื่อง   ส่งแบบตอบรบันิสิตเข้าปฏิบัตสิหกิจศึกษา ภาษาญี่ปุน่ 
 

เรียน  คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 

อ้างถึง  หนังสือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่  อว ๘๒๐๐/ว ๓๑๑๗   
          ลงวันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  แบบตอบรบันิสิตเข้าปฏิบัตสิหกิจศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 

     ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียน    
รับนิสิตหลักสูตรภาษาจีน  เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในฝ่ายผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  
๒๕๖๔   ถึงวันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  นัน้ 
  

  ในการนี้ โรงเรียนยินดีให้ความอนุเคราะห์นิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในฝ่ายผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น     
ในสถานศึกษา และได้แนบแบบตอบรับมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 

 
    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ      
 
 
 

   ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 

                     (นายโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน)    
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   

 
 

 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

ที่  ศธ. ๐๔๒๔๖.๑๗/๖๖๒ 
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โทรศัพท์  ๐๙๗-๓๕๙๔๗๒๑  
โทรสาร   ๐๗๔ – ๓๓๓๘๐๒ 
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โครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Thaksin  University  Cooperrative  Educatipn  Project  

แบบตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ช่ือสถานประกอบการ     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 

ที่อยู่เลขที่  431        หมู่ท่ี   2     ถนน   สงขลา - ระโนด            ต าบล  พะวง 

อ าเภอ   เมือง       จงัหวดั   สงขลา       รหัสไปรษณีย ์  90100 

โทรศพัท ์    074-802131          โทรสาร 074-802-353 

Website    http://www.nmt.ac.th/ 

เรียน    หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา   

 ตามท่ีส านกังานสหกจิศึกษา  มหาวิทยาลยัทกัษณิ  ไดข้อความอนุเคราะห์รับนิสิตเขา้ปฏิบตัิสหกิจศกึษา  

สถานประกอบการไดพ้ิจารณาแลว้ 

                 ยินดรีับนิสิตดงัรายช่ือต่อไปน้ีเขา้ปฏิบตัิสหกิจศึกษา 

             นายกฤษฏ์ิชาณญ  ขุนศรีเจริญ แผนก/หนา้ท่ี     กลุ่มบริหารงานวิชาการ     ผูช้่วยสอนภาษาญี่ปุ่ น  

 

       ตั้งแต่วนัท่ี  29  พฤศจกิายน  2564  ถึงวนัท่ี  18  มีนาคม  2565 

 

    ไม่สามารถรับนิสิตเขา้ปฏิบตัิสหกิจศึกษา 

                       เน่ืองจาก...................................................................................................................................... 

 

 

      ลงช่ือ 

                                                                                                   (นายโชคชยั  แกว้เพ่ิมพูน)     

                                                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทกัษิณ 

                                                                                                   วนัที่  28  กนัยายน  2564  

 

Created with
PDFBear.com

http://www.nmt.ac.th/


 

 

 

 

 

โครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Thaksin  University  Cooperrative  Educatipn  Project  

รายละเอียดงานสหกิจศกึษา 
 

เรียน  หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 
          สถานประกอบการ / หน่วยงาน  ขอเสนอรายละเอียดงานดงัต่อไปน้ี 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ / หน่วยงาน 

ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน 

(ภาษาไทย)       โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทกัษณิณ 

(ภาษาองักฤษ)     NAVAMINDARAJUDIS  THAKSIN  SCHOOL 

ที่อยู่เลขที่  431        หมู่ท่ี   2     ถนน   สงขลา - ระโนด            ต าบล  พะวง 

อ าเภอ   เมือง       จงัหวดั   สงขลา       รหัสไปรษณีย ์  90100 

โทรศพัท ์    074-802131          โทรสาร 074-802-353 

Website    http://www.nmt.ac.th/ 

ลกัษณะการด าเนินงาน    สถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ช่ือผูจ้ดัการสถานประกอบการ / หัวหนา้หน่วยงาน 

ช่ือ  - สกุล       นายโชคชยั    แกว้เพ่ิมพูน 

ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียน        โทรศพัท ์    074-802131          โทรสาร 074-802-353 
 

หากมหาวิทยาลยัทกัษิณประสงคจ์ะติดต่อประสานงาน  (การนิเทศงานนิสิตและประสานงานอ่ืน ๆ )  ขอให้ 

(      )   ติดต่อกบัผูจ้ดัการโดยตรง 

(  )   มอบหมายให้บุคคลต่อไปน้ีประสานงานแทน 

             ช่ือ  - สกุล            นางภสัราพร  บุญศิริ 

             ต าแหน่ง      ครู   แผนก  หัวหนา้งานนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ ์

             โทรศพัท ์  095 – 2897809 

 E-mail   passaraporn2514@gmail.com 
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2.  คุณสมบตัิของนิสิตท่ีตอ้งการ(เพ่ิมเติม)  รายละเอียดเกีย่วกบังาน  และสวสัดกิารที่เสนอให้นิสิต 

 
 
 
 
 

ความสามารถทางวิชาการหรือทกัษะที่นิสิตควรมี   

1. มีความรู้และทกัษะในเร่ืองท่ีสอนเป็นอย่างดี  

2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน 

3. สร้างสรรคก์ิจกรรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่ 

 

ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ (เชน่  อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ตอ้งน าติดตวัไประหว่างปฏิบตัิงาน  หรืออ่ืน ๆ โปรดระบุ) 

 

 

 

 

สวัสดิการที่ขอเสนอให้นิสิตนระหว่างปฏบิัติงาน 

 ที่พกั (  )   ไม่มี      (    )  มี    (    )    ไม่เสียค่าใชจ้่าย 

        (    )   นิสิตรับผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง..........บาท/เดือน/วนั 

 รถรับส่งไป – กลบัระหว่างสถานประกอบการ  ทีพ่กัและชุมชยนใกลเ้คียง 

                            (  )   ไม่มี      (    )  มี    (    )    ไม่เสียค่าใชจ้่าย 

        (    )   นิสิตรับผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง..........บาท/เดือน/วนั 

การแต่งกายในระหว่างการปฏิบัตงิาน   

 (  )   ชุดนิสิต     (    )   แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานก าหนด       (    )   อ่ืน ๆ  
 

การไปรายงานตัว   

             (    )  ก่อนการฝึกงาน  ในวนัที่ ..................................   (  )     วนัแรกของการปฏิบตัิงาน 
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3.  รายละเอียดเพิ่มเติม 
     (โปรดระบุและแนวทางในการดูแลนิสิตในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID – 19 ) 

 
 
 

1.  มีค  าแนะน าการเฝ้าระวงัป้องกนัเช้ือไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 

2. ก าหนดให้บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เขา้มา ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้  100%  

     ตลอดเวลา ห้ามคนไม่สวมหนา้กากเขา้มาในโรงเรียน 

3.  จดัให้มีจุดวางแอลกอฮอลห์รือเจลลา้งมือ ให้บริการอย่างเพียงพอ 

4.  ดูแลความสะอาดสถานที่อย่างสม ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    (ลงช่ือ)                                               ผูใ้ห้ขอ้มูล 

                                                                                      (นางภสัราพร  บุญศิริ)     

                                                                  ต าแหน่ง  หัวหนา้งานนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ ์

                                                                                    วนัที่  28  กนัยายน  2564  
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