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แบบแจงประโยชนจากผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

Letter of Acknowledgement on the Benefits from the Cooperative Education, 
Faculty of Engineering, Khon Kaen University 

 ผูใหขอมูล: สถานประกอบการ 
 Informant: Organization 

คําชี้แจง:  

  เพื ่อใหการปฏิบัต ิงานสหกิจศ ึกษาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ 

และเก ิดประโยชน ส ู งส ุด คณะว ิศวกรรมศาสตร    จ ึ งใคร ขอความกร ุณาจากผ ู ท ี ่ด ูแลการปฏ ิบ ัต ิ งานของน ักศ ึกษา สหก ิจศ ึกษา 

ใหขอมูลรับรองประโยชนจากผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสงกลับคืนให 

ค ุณพ ูนส ิน ค ําพ ิบ ูลย   งานการศ ึกษาและพ ัฒนาท ักษะการเร ียนรู  คณะว ิศวกรรมศาสตร   มหาว ิทยาล ัยขอนแก น ภายใน 1 

สัปดาหนับจากวันสิ ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เพื ่อจะนําขอมูลที ่ได ไปใชในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร 

และถายทอดขอมูลตอผูบริหารและนักศึกษา รวมถึงมอบ รางวัลใหนักศึกษาท่ีทําประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งน้ี เปนการสรางขวัญ

กําลังใจ เกิดแรงจูงใจแกรุนนอง และเพ่ือเปนเกียรติประวัติแกนักศึกษาตอไป  

Instructions: 

   To keep the students’ works under the Cooperative Education Program of the Faculty of Engineering, Khon Kaen 

University efficient and yield optimal benefits; the Faculty would like to ask the officer in charge to certify the benefits from the 

students’ works. Please return this form to Khun Poonsin Khampiboon, Academic Affairs Division, Faculty of Engineering, 

Khon Kaen University within 1 week after the students have completed the cooperative. The information provided will be 

used to develop students and programs, and will also be reported to both the administrators and the students. The student 

who has attained the greatest benefits in the Cooperative Education Program will be awarded in order to motivate and inspire 

the lower classmen, as well as to honor the student him/herself. 

ชื่อสถานประกอบการ Organization:...............................................................................................................................................................................  

ท่ีต้ัง Address:....................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................ โทร Tel. ........................................ E-mail: ..................................................................... 

เรียน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
  To Dean of Faculty of Engineering  

   ขาพเจา.......................……………....…..............……...…….ตําแหนง..............................................ขอรับรองวาผลงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
 I, (name)                 Position                herein certify that the outcomes of the Cooperative  

ของนักศึกษา (นาย/นางสาว)...............................................................................สาขาวิชาวิศวกรรม...............................................คณะวิศวกรรมศาสตร  
Education of (Mr./Miss)             Department of        Faculty of Engineering 

มหาวิทยาลยัขอนแกน เปนประโยชนตอหนวยงาน ของขาพเจา ทางดานตอไปน้ี (สามารถเลือกไดมากกวา 1 หัวขอ) 
Khon Kaen University, are beneficial to the organization in the following aspects (you can choose multiple categies). 

 ผลงานของนักศึกษาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการไดมากข้ึน 
The student’s work outcome can increase working efficiency of the organization  
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โปรดระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม Please specify: ..................................................................................................................................................... 

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

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

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

 ผลงานของนักศึกษามีประโยชน และสถานประกอบการไดนําผลงานไปใชไดจริงในการปฏิบัติงาน เชน กอใหเกิด นวัตกรรมใหม 
หรือไดจัดทําขอมลูท่ีเปนประโยชนใหแกสถานประกอบการ เปนตน 
The student’s work outcomes are useful and practical for the organization, such as creating an innovation or having 
new data that is beneficial for the organization. 

โปรดระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม Please specify: ..................................................................................................................................................... 

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

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

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

 ผลงานของนักศึกษาเปนท่ียอมรับและสถานประกอบการนําผลงานไปใชไดจริงในเชิงธุรกิจ  
The student’s work outcomes are accepted by as well as practical, businesswise.  

 สามารถลดตนทุนการผลติได       เปนจํานวนเงิน ........................................... บาท 
 The student’s work outcomes can decrease the cost,                at an amount of                             baht.     

 สามารถสรางรายไดใหแกสถานประกอบการ     เปนจํานวนเงิน..............................................บาท  
 The student’s work outcomes can create incomes for the workplace  at an amount of                          baht.   

 อ่ืนๆ โปรดระบุรายละเอียดเพ่ิมเตมิ Other, please specify....................................................................................................................    

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

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

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

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

ขอแสดงความนับถือ Regards, 

  

(ลงช่ือ Signature)....................................... 

(...................................................................) 

Position...................................................... 

วันท่ี.................../..................../................... 

โปรดประทับตราของหนวยงาน (ถามี) Please stamp the organization seal (if any)  

กรุณาจัดสงเอกสาร ภายใน 1 สัปดาหนับจากวันส้ินสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มายังผูประสานงาน : คุณพูนสิน คําพิบูลย    

โทรศัพท : 061-0243555, 0-4300-9700 ตอ 45660 E-mail: Kpoons@kku.ac.th หรือสงไปรษณียมาท่ี : งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขท่ี 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40002  

Please return this form within 1 week after the Cooperative Education completion to Khun Poonsin Khampiboon  

Tel. +666 1024 3555, +66 4 300 9700 Ext. 45660   E-mail: Kpoons@kku.ac.th or Mail to: Academic Affairs Division, Faculty of Engineering, 

Khon Kaen University 123 Moo 16, Mittraphap Rd., Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40002 

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมนี้ไดท่ี This form is available at:  https://www.en.kku.ac.th/web/สหกิจ 


