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เจ้าของรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจ
ศึกษาดีเด่น ปี 2559 คือ บริษัท เบนช์มาร์คอิเลคทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 3,028 คน   
ซึ่ งส านักงานใหญ่อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมไฮ เทค จั งห วัด 
พระนครศรีอยุธยา และ สาขาที่ 1 อยู่ที่ จังหวัด นครราชสีมา    
ให้ข้อมูลโดย คุณกรุณา ชูนินทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
 “สิ่งที่บริษัทได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา คือ ได้น าโครงการ
ที่บริษัทมอบหมายให้นักศึกษาสหกิจศึกษาท า มาปรับปรุง       
การท างานของบริษัท ท าให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ และท าให้พนักงานที่ปรึกษามีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น” 
สิ่งที่คาดหวังจากนักศึกษาสหกิจศึกษา 
“อยากให้นักศึกษาเข้าใจระบบการท างานในบริษัท  เพื่อเป็น
พื้นฐานในการไปปฏิบัติงานจริง นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาได้อย่างไร 
“บริษัทได้จัดวิทยากรไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษาที่ก าลังจะออกสหกิจศึกษา การรับนักศึกษา          
สหกิจศึกษาจากสถาบันต่างๆ จัดให้มีพนักงานที่ปรึกษาใน
การท าโครงการต่างๆ จัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน   
สหกิจศึกษา และจัดให้มีเบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา” 
ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้ 
“ดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ รู้สึกเป็นเกียรติที่สถานศึกษา
เห็นถึงความตั้งใจในการจัดการระบบสหกิจศึกษาของบริษัท 
และต้องขอขอบคุณเพื่อนพนักงานที่ปรึกษาในส่วนงานต่างๆ 
ที่มุ่งมั่นพัฒนาและดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี     
จนท าให้เราได้รับรางวัลนี้มา” 
ฝากถึงสถานประกอบการอื่น ๆ 
“อยากให้สถานประกอบการต่างๆ เข้าร่วมด าเนินงาน       
สหกิจศึกษาซึ่งเป็นเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ ทั้งสถาน
ประกอบการและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้
นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นเข้ามาช่วยงานแล้ว พนักงาน
ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ในบางครั้งได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ทั้งนีร้วมถึงมาตรการสนับสนุนที่เอื้อประโยชน์ให้สถาน
ประกอบการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ BOI อีกด้วย”  

 

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
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เจ้าของรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2559 คือ บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า 
กรุ๊ป จ ากัด เริ่มประกอบกิจการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531 ตั้งอยู่
เลขที่ 28/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเหมือง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
โรงงานมีพื้นที่ 13 ไร่ 154 ตารางวา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ ลูก
ถ้วยฉนวนไฟฟ้าซึ่งใช้ส าหรับยึดโยงสายไฟบนเสาไฟฟ้า ปัจจุบันมี
พนักงานประมาณ 230 คน และมีเงินทุนจดทะเบียน 210 ล้าน
บาท ให้ข้อมูลโดย คุณพัลลภ อิทธิไกวัล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
บริหารและการจัดการ 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
“ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงจัง และการให้ความส าคัญของภาครัฐ 
และเอกชน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ได้   
จัดให้มี การร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของไทย โดยให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการและ
สามารถแสดงผลงานของนั กศึ กษา เพื่ อ เป็ นประ โยชน์                     
ในการท างานอย่างจริงจัง” 
สิ่งที่คาดหวังจากนักศึกษาสหกิจศึกษา 
“ต้องการนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะ รับ
ประสบการณ์การท างานจริง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการท างานของ
นักศึกษาต่อไป”  
บริษัทสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาได้อย่างไร 
“การให้นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าดูกระบวนการผลิต และพร้อม 

ฝากถึงนักศึกษาที่ก าลังจะออกสหกิจศึกษา 
“สุดท้ายนี้อยากให้นักศึกษาที่ก าลังจะออกสหกิจศึกษาตระหนักว่าช่วงเวลาในการออกสหกิจศึกษา ถือเป็นช่วงเวลาที่มีค่า            
ในการเรียนรู้บรรยากาศการท างาน ท าให้นักศึกษาได้ประเมินตนและฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นในการท างานจริง  ซึ่งในยุคนี้ความรู้       
ในภาควิชาอย่างเดียวอาจไม่พอต้องเก่งงาน เก่งคน มีพื้นฐานภาษาที่หลากหลาย และรู้วิธีพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การท างานให้กับนักศึกษา            
สหกิจศึกษาทุกคน” 
ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้ 
“รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงกับรางวัลที่ได้รับ ขอบคุณ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป 
จ ากัด ให้ได้มีโอกาสรับรางวัลด าเนินสหกิจศึกษาดีเด่น 
ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม         
ซึ่งเชื่อว่ารางวัลที่ได้รับจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ทางบริษัท 
มีการสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป” 
ฝากถึงสถานประกอบการอื่น ๆ 
“อยากให้ทุกสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา    
ไปท างาน มองเห็นนักศึกษาเหมือนพนักงานของบริษัทจริงๆ 
ให้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน และติดตาม
ผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งฝึกฝน แนะน า ให้ค าปรึกษา  
กับนักศึกษาเหมือนกับนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร”  
ฝากถึงนักศึกษาที่ก าลังจะออกสหกิจศึกษา 
“อยากให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของโอกาสที่ได้รับ
จากสถาบันการศึกษา และบริษัทที่ ได้ให้ โอกาสในการ         
ให้ประสบการณ์ในการได้ท างานจริง อยากให้มีความมุ่งมั่น 
จริงจัง ขยันในการเรียนรู้ท างานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย    
เพื่อเป็นการเพ่ิมประสบการณ์การท างาน และสามารถต่อยอด
ในการหางานที่ตนเองต้องการ หรือมีโอกาสได้ร่วมงานกับ
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย” 

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จ ากัด  
รางวัลสถานประกอบการชนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
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แนะน าสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายเกียร์รถยนต์อัตโนมัติแบบ
อัตราทดแปรผัน (CVT และสเต็ป AT) และยังเป็นพันธมิตร
ทางด้านการลงทุนกับนิสสัน มิตซูบิชิ และซูซูกิ”  
การเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา 
“ก่อนออกสหกิจศึกษาก็จะศึกษาความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติตัว   
ในสถานประกอบการ เช่น บุคลิกภาพ ข้อมูลพื้นฐานของสถาน
ประกอบการ ความปลอดภัยในโรงงาน วัฒนธรรมในองค์กร และ
การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน”  
ลักษณะการท างานระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
“ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ศึกษากระบวนการประกอบใน
พื้นที่ Main front assembly , PCC (Process control chart) 
cross check เช็คขั้นตอนการท างานของ Operator/Machine 
และ Part ที่น ามาใช้ ในกระบวนการประกอบ , วัดความสูง
ชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการประกอบ เทียบกับ 
เครื่อง CMM (Coordinate Measurement Machine) , สรุป
ข้อมูลจ านวนครั้งของการเกิดปัญหา Short stop ตั้งแต่เดือน 
เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2558 และออกแบบกลไกที่ท าให้ 
Work base เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ ในการบวนการประกอบ 
Housing”  
ปัญหาในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแก้ไขปัญหาอย่างไร 
“ในช่วงแรกที่ไปสหกิจศึกษา พบปัญหาหลักๆ คือ การสื่อสารกับ
คนญี่ปุ่น ที่อยู่ในแผนก ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารยาก
ที่จะเข้าใจส าเนียงและค าศัพท์ในโรงงาน แต่ก็พยายามเข้าหา
และพูดคุยกับคนญี่ปุ่นให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการท างาน  
การใช้ชีวิต ประเพณีหรือสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ท าให้คุ้นเคย 
กับส าเนียงและค าศัพท์ และได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษไปในตัว 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนเราต้องมีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก แค่เรายังไม่เปิดใจรับเท่า
นั้นเอง”  

 

 
 
 
 

สิ่งที่ได้รับจากสหกิจศึกษา 
“การไปสหกิจศึกษา ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
และหลักการท างานของเกียร์ CVT7 ได้รับมิตรภาพจากเพื่อน
ร่วมงาน และทักษะการใช้ชีวิตในวัยท างาน มีความเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น มีความคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ”  
ความเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ก่อนและหลังไปสหกิจศึกษา 
“มีความมั่นใจในตัวเอง มีความกล้าแสดงออกในด้านการ
น าเสนองาน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา
อย่างเป็นระบบมากขึ้น และที่ส าคัญคือ สามารถฟังและพูด 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้”  
ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้ 
รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ และขอบคุณ
ครอบครัว ที่ช่วยสนับสนุนในการเรียนและการท ากิจกรรม 
ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาการใช้ชีวิต ขอบคุณศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    
ที่ประสานงานระหว่างตัวผมและสถานประกอบการ ขอบคุณ
บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ให้โอกาสเข้าไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและสอนวิชาชีพต่างๆ สุดท้ายขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาศึกษา   
ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้”  
ฝากถึงน้องๆ ที่ก าลังจะออกสหกิจศึกษา 
“ท้ายสุดก็ขอฝากถึงน้องๆ ว่าความรู้พื้นฐานในวิชาชีพนั้น    
มีทุกคนแต่วิชาการในชีวิตและวิชาการใช้ชีวิตการท างานนั้น
แต่ละคนมีไม่เท่ากัน ก่อนออกสหกิจศึกษา จึงอยากให้น้องๆ 
ท ากิจกรรมให้เยอะๆ ซึ่งท าให้ได้รู้จักการท างานและการ
แก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่น และที่ส าคัญคือการเตรียมตัวทางด้าน
ภาษาอังกฤษ เพราะสถานประกอบการส่วนใหญ่เริ่มมีการใช้
ภาษาอังกฤษในที่ท างานมากขึ้น จะท าให้เข้าใจและพูดคุยกับ
พนักงานง่ายขึ้น หลังจากสหกิจศึกษา อยากให้น้องๆ กลับมาบอก
กลับมาเล่าสิ่ งที่ ได้หลังจากสหกิจศึกษา ทั้ ง เรื่องความ
ประทับใจ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง  

นายภานุเดช สารพัฒน์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

รางวัลโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แนะน าสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“ได้ ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Hino Motors        
ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถบรรทุกและรถบัสบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่ง
ของประเทศญี่ปุ่น หากลองสังเกตรถบรรทุกที่ ว่ิงบนถนน       
ในประเทศไทยน่าจะคุ้นตากับโลโก้ของบริษัทบ้างค่ะ เพราะรถ
ของบริษัทส่งออกไปทั่วโลกเลยค่ะ”  
การเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา 
“ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
จัดให้ ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นในการท างาน 
และสอบ TOEIC เพื่อให้มีผลสอบทางภาษา  
ลักษณะการท างานระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“เวลาในการท างานคือ 8.30 - 17.30 มีเวลาพักคือช่วง 
12.00 - 13.00 ให้พักรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ในตอนเช้า
จะต้องเต้นออกก าลังกายทุกๆเช้า และจะมีการประชุมในทีม
ทุกวันเวลา 9.00 หรืออาจปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 
ลักษณะการท างานคือการวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์ ช่วงแรก
ของการท างานจึงเป็นการสอนทฤษฎีและสอนวิธีการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ เมื่อเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมได้ดีแล้วจึงจะ
เป็นการท าโครงงานสหกิจศึกษา” 
ปัญหาในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแก้ไขปัญหาอย่างไร 
“งานที่ท าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเรียนมาก่อนในมหาวิทยาลัย    
เนื่องจากในมหาวิทยาลัยสอนเพียงแค่พื้นฐาน แต่งานที่ท าจะ
ลึกกว่าพื้นฐานที่ เคยเรียน ซึ่งเราควรศึกษาเรื่องที่ท าอยู่
ตลอดเวลา แม้แต่ในเวลาที่ไม่ได้อยู่ที่สถานประกอบการก็ต้อง
หมั่นศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติม เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน 

การสหกิจศึกษา ซึ่งจะท าให้น้องๆ ที่จะไปในรุ่นต่อๆ ไปได้เตรียมตัวให้ดีมากขึ้น และบอกต่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ     
รุ่นต่อๆ ไปก่อนที่จะก้าวออกไปใช้ชีวิตในการท างานต่อในอนาคต” 

การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากคนญี่ปุ่นในแผนกบางคน
ก็พูดภาษา อังกฤษไม่ค่อยได้ จึงต้องเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม   
อยู่เรื่อยๆ บางครั้งเจอศัพท์เฉพาะทางก็จะถามพี่ๆ ในแผนก และ
การวิเคราะห์งานในคอมพิวเตอร์ใช้เวลานาน งานอาจจะเสร็จ   
ไม่ทันตามก าหนด จึงต้องมาท างานเช้าขึ้นก่อนเวลาเข้างาน      
ขอท าโอที ปรับเปลี่ยนงานเพื่อให้วิเคราะห์ได้เร็วขึ้น แต่การ
ปรับเปลี่ยนจะต้องไม่กระทบต่อผลการวิเคราะห์นั้น”  
สิ่งที่ได้รับจากสหกิจศึกษา 
“ท าให้ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ได้พึ่งพาตัวเองมากๆ 
เพราะ ไม่มี อาจารย์คอยบอกคอยสอนเหมือนตอนอยู่ ใน
มหาวิทยาลัย ต้องปรับตัวเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของต่างชาติ 
ต้องยืดหยุ่นในการท างานและพร้อมทนรับแรงกดดันที่เกิดขึ้นจาก
การท างาน สิ่งที่ได้รับจากไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ คือได้
เรียนรู้ว่าการท างานจริงในสถานประกอบการเป็นอย่างไร ท าให้
เราได้ค้นพบตัวเองว่าชื่นชอบงานในลักษณะไหน ฝึกฝนให้มี   
ความรับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ   
ฝึกให้ รู้ จั กบริหารจัดการเวลาและท างานต่างๆ  ให้ เสร็จ           
ตามก าหนดการ อดทนต่อแรงกดดันจากภายนอก เรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ต่างออกไป” 
ความเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ก่อนและหลังไปสหกิจศึกษา 
“รู้จักพึ่งพาตนเองมากขึ้น ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่มีใครคอย
ช่วยสอนเหมือนเรียนในห้องเรียน บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น 
รับผิดชอบงานต่างๆ ได้ดีขึ้น ทนต่อแรงกดดันรอบตัวได้มากขึ้น 
ไม่ว่าจะจากภาระงาน หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทักษะการน าเสนอ
งานดีขึ้น เนื่องจากต้องคอยน าเสนอความคืบหน้าของงานเป็น
ประจ า บุคลิกเปลี่ยนไป ดูสุภาพนอบน้อมมากขึ้น”  
ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้ 
“รู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับมากๆ รู้สึกดีใจที่มีคนเห็นคุณค่าของ
งานที่เราท า นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้คนภายนอกได้รับรู้
ชื่อเสียงและศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วย”  
ฝากถึงน้องๆ ที่ก าลังจะออกสหกิจศึกษา 
“ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ ว่าควรตั้ งใจ
ท างาน เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นผลดี
ต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย และรุ่นน้อง ควรพึงระลึกไว้เสมอว่า   
นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เก็บเกี่ยวความรู้และ
ประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้” 
 

นางสาวสุภางค์ อิงคนินันท์   
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 


