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ค าน า 
 

กรอบมาตรฐานสหกิจศกึษานานาชาติ (International 
Cooperative  Education  Standard  Framework)  เลม่นี ้
สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้จัดท าขึน้ดดยมีััตุปรรสสงค 
เพื่อให้สุาบนัอปดมศึกษาที่มีการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ
ใช้เร็นแนัทางในการด าเนินงานสหกิจศกึษานานาชาติ  

 เนือ้หาของกรอบมาตรฐานฯ นี ้เร็นการต่อยอดจาก
มาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาภายในรรสเทศ ดดย
มีการเพิ่มเติมมาตรฐานเพื่อการส่งเสริมการด าเนินงาน 
สหกิจศึกษานานาชาติใน 5 ด้านได้แก่ 1) หลักสูตรการ
เรียนการสอน 2) คปณสมบัติของนักศึกษาที่จสไรรฏิบัติ 
สหกิจศกึษานานาชาติ 3) การเตรียมคัามพร้อมนกัศกึษา
สหกิจศึกษานานาชาติ 4) การนิเทศงาน การติดตาม แลส
การให้ค ารรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ แลส  
5) การรรสเมินผล เนือ้หาของกรอบมาตรฐานนีเ้ขียนดดย
คณสกรรมการผู้ทรงคปณัปฒิที่มีรรสสบการณ เกี่ยัข้องกับ



 

 

การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดดยตรงซึ่งสมาคม 
สหกิจศกึษาไทยขอขอบพรสคปณคณสกรรมการทปกท่านไั้ 
ณ ที่นี ้
 กรอบมาตรฐานฯ เล่มนี เ้ร็นลิขสิทธ์ิของสมาคม 
สหกิจศึกษาไทย สมาคมฯ หัังเร็ นอย่างยิ่ งั่ากรอบ
มาตรฐานฯ เล่มนีจ้สเร็นรรสดยชน แก่บปคคลแลสหน่ัยงาน
ที่สนใจจัดสหกิจศึกษานานาชาติแลสผู้สนใจทั่ัไร กรณีมี
ผู้ใดหรือหน่ัยงานใดต้องการน ากรอบมาตรฐานฯ เล่มนีไ้ร
ใช้รรสดยชน ในดอกาสต่างๆ ขอได้ดรรดติดต่อขออนปญาต
จากสมาคมสหกิจศกึษาไทย 
 

สมาคมสหกิจศกึษาไทย  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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ความเป็นมา 

การจดัสหกิจศึกษาในรสดับอปดมศึกษา เร่ิมต้นจาก
การจัดให้นักศึกษาในสาขาัิชาการแลสัิชาชีพต่างๆ ได้มี
รรสสบการณ ตรง ดดยการรฏิบั ติ งานจริงในสุาน
รรสกอบการภายในรรสเทศเร็นรสยสเัลาหนึ่งก่อนส าเร็จ
การศึกษาเพื่อการอปดมศึกษาในรรสเทศนัน้ๆ ต่อมาเมื่อมี
การจัดการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติเพื่อขยายให้มีคัาม
เร็นสากลมากขึน้ จึงขยายการจัดสหกิจศึกษาในรรสเทศ
ไรสูน่านาชาติ ดดยจัดให้นักศกึษาไรมีรรสสบการณท างาน
สลบักับการเรียนในรรสเทศเร้าหมายที่สุาบนัอปดมศึกษา
มีคัามพร้อมแลสนกัศกึษาสนใจที่จสไรรฏิบติัสหกิจศกึษา
ในรรสเทศนัน้ๆ จึงเกิดการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ดดยมี
การท าคัามตกลงกับสุาบันอปดมศึกษาแลสสุาน
รรสกอบการในต่างรรสเทศเพื่อร่ัมกนัจดั 

ในกรณีของรรสเทศไทย ได้มีการจัดสหกิจศึกษา
มาแล้ัตัง้แต่รี พ.ศ. 2536 ดดยการริเร่ิมของมหาัิทยาลัย
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เทคดนดลยีสปรนารี แลสด้ัยการสนับสนปนของรัฐบาลผ่าน
ส านั ก งานคณ สกรรมการการอป ดมศึ กษ า (สกอ .)
กรสทรังศึกษาธิการ  การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาจึงได้
ขยายไรสูสุ่าบนัอปดมศึกษารสดบัอปดมศึกษาทัง้ของรัฐแลส
เอกชนทั่ัรรสเทศ  รัจจปบันมีสุาบันอปดมศึกษา 117 แห่ง  
นักศึกษารรสมาณ 37,000 คน  แลสสุานรรสกอบการ
รรสมาณ  15,000 แห่ ง  ได้ ร่ ัมกันจั ดสหกิ จศึ กษาใน 
รรสเทศไทย 

ในรัจจปบนัเร็นยปคดลกาภิัตัน  มีการเรลี่ยนแรลงใน
รรสชาคมดลกอย่ างรัดเร็ั เร็ นสังคมฐานคัาม รู้
(Knowledge Based Society) ที่ มี ก า ร ใ ช้ ค ัาม รู้ แ ล ส
นััตกรรมเร็นรัจจัยส าคัญของการเรลี่ยนแรลง ดดยมีทัง้
คัามร่ัมมือแลสการแข่งขันที่เข้มข้นขึน้ (Comparison 
and Competition) ที่ เข้ม ข้นขึ น้มี คัามเร็นสากลแลส
นานาชาติ รัมทัง้การรัมกลป่มรรสเทศแลสกรอบคัาม
ร่ัมมือในรสดับภูมิภาคมากขึน้ (Internationalization and 
Regionalization) อาทิ รรสชาคมยปดรร (European Union 
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- EU) รรสชาคมอาเซี ยน  (Association of South East 
Asian Nations - ASEAN) คัาม ร่ัมมื อทางเศรษฐกิ จ
เอ เชี ยแรซิ ฟิ ค  (Asia Pacific Economic Cooperation - 
APEC) คัามร่ัมมือรสหั่างเอเชียตสัันออกแลสลาติน
อเมริกา (Forum for East Asia – Latin America - FEALAC) 
แลสการรรสชปมเอเชียยปดรร (Asia – Europe Meeting - 
ASEM) เร็นต้น มีการจัดรสบบแลสการท าข้อตกลงการค้า
เสรีรสหั่างกัน มีสภาพเสมือนดลกไร้พรมแดนมากขึน้ 
(Borderless World) มากขึน้ 

การเรลี่ยนแรลงดังกล่าัข้างต้น ก่อให้เกิดการ
เรลีย่นแรลงด้านสงัคมแลสเศรษฐกิจในรรสชาคมดลกอย่าง
รัดเร็ัหลายรรสการ ดดยเฉพาสด้านรสบบเศรษฐกิจ
รสหั่างรรสเทศที่เร็นการค้าเสรีแลสมีมาตรฐานร่ัมที่มี
คัามเร็นสากลมากขึน้ มีผลต่อการเรลี่ยนแรลงของ
ตลาดแรงงานแลสคัามต้องการก าลังคนแลสการเตรียม
แรงงานคัามรู้เข้าสูต่ลาดแรงงานยปคใหม่ทัง้ด้านคัามรู้แลส
ทกัษสการท างาน เคร่ืองมืออปรกรณ  เทคดนดลยี ภาษา สงัคม
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แลสัฒันธรรมการท างานข้ามัฒันธรรมอนัเนื่องมาจากการ
เคลือ่นย้ายแรงงานคัามรู้ข้ามรรสเทศในตลาดเสรี 

รัฐบาลไทยดดยส านักงานคณสกรรมการการ
อปดมศกึษา (สกอ.)จงึได้มีนดยบายแลสแผนการสนับสนปนให้
สุาบันอปดมศึกษาต่างๆ จัดสหกิจศึกษา ดดยเฉพาส 
สหกิจศึกษานานาชาติให้กั้างขัางขึ น้ในแผนการ
ด าเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสุาบนัอปดมศึกษา พ.ศ. 
2556-2558 เพื่อเร็นการเตรียมเข้าสู่รรสชาคมอาเซียน ใน
รี  พ .ศ. 2558 แลสการเคลื่อนย้ายแรงงานคัาม รู้สู่
รรสชาคมดลก 
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การด า เนิ นงานสหกิจศึกษ านานาชาติ  ต้องมี
มาตรฐานเช่น เดียักับการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ภายในรรสเทศ ตามมาตรฐานแลสการรรสกันคปณภาพ
การด าเนินงานสหกิจศกึษา ของส านักงานคณสกรรมการ
การอปดมศกึษา (สกอ.) แลสสมาคมสหกิจศกึษาไทยก าหนด  

เนื่องจากการด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติมี
รายลสเอียดในการด าเนินงานร่ัมกับสุาบนัอปดมศึกษา 
แลสสุานรรสกอบการต่างรรสเทศเพิ่มขึน้ เพื่อให้เกิด
คัาม เข้ม แข็ งในการด า เนิ น งาน   แลสบรรลปตาม
ััตุปรรสสงค ของการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ จึงคัรมี
มาตรฐานเพื่อสนับสนปนการด าเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาติเพิ่ ม เติมจากการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ภายในรรสเทศ ดงันี ้

1. หลักสูตรการเรียนการสอน 
1.1 ระดบัปริญญาตรี 

1.1.1 คัรสอดคล้องเทียบเคียงได้กบั
มาตรฐานทางัิชาการแลสัิชาชีพของ
รรสเทศเรา้หมาย 
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1.1.2 การออกรฏิบติัสหกิจศกึษาของ
หลกัสตูรการเรียนการสอนไม่น้อยกั่า 
1 ครัง้  

1.1.3 รสยสเัลารฏิบติัสหกิจศกึษาไม่น้อย
กั่า 16 สรัดาห อย่างต่อเน่ือง 

1.1.4 คัรออกรฏิบติัสหกิจศกึษาในช่ัง 2 รี
สปดท้ายก่อนจบการศกึษาของหลกัสตูร
การเรียนการสอน 

1.1.5 ต้องมีจ านันหน่ัยกิตไม่น้อยกั่า 6 
หน่ัยกิต 

 
1.2 ระดบับัณฑิตศึกษา 

1.2.1    สามารุออกรฏิบติัสหกิจศึกษาใน
ทปกช่ังชัน้รีของหลกัสตูรการเรียน
การสอน แลสต้องรฏิบติังานสหกิจ
ศึกษาในสุานรรสกอบการหรือ
หน่ ัยงานที่ เกี่ ย ัข้องกับสาขา
ัิชาชีพ 

1.2.2    ลักษณ สงานเร็น ดครงงานห รือ
ดครงการัิจัยที่สุาบันอปดมศึกษา
แลสสุานรรสกอบการตกลงร่ัมกัน 
แลสตรงกบัสาขาัิชาชีพ  
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1.2.3    รสยสเัลาการรฏิบติัสหกิจศกึษาไม่
น้อยกั่า 16 สรัดาห อย่างต่อเน่ือง  

1.2.4     ต้องมีจ านันหน่ัยกิตไม่น้อยกั่า 6 
หน่ัยกิต 

 
2.   คุณสมบัตขิองนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติ 

 สหกิจศึกษานานาชาติ 
2.1  รสดบัรริญญาตรีคสแนนเฉลีย่สสสม 

(GPAX) ไม่น้อยกั่า 2.00  
  รสดบับณัฑิตศกึษาคสแนนเฉลีย่สสสม  

(GPAX) ไม่น้อยกั่า 3.00 
2.2  มีคัามสามารุใช้ภาษาองักฤษ แลส  

ภาษาท้องุิ่นของรรสเทศเรา้หมาย   
เพื่อการรฏิบติังาน  แลสการใช้ชีัิต
คัามเร็นอยู่ได้ตามที่ฝ่ายรับแลสฝ่าย
สง่ตกลงร่ัมกนั 

2.3  ต้องเร็นนกัศกึษาที่ตรงตามเกณฑ ที่ทาง  
สุานรรสกอบการก าหนด 
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3.  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
นานาชาติ 
3.1 รายัิชาเตรียมคัามพร้อมสหกิจศึกษา

นานาชาติ  จ านัน  1 หน่ัยกิต  หรือมี
ก รสบ ันการ เต รียม ค ัามพ ร้อม แก่
นกัศกึษาไม่น้อย กั่า 30  ชั่ั ดมง 

3.2 เนือ้หารายลสเอียดการเตรียมคัามพร้อม
รรสกอบด้ัยเนือ้หา ดงันี ้
3.2.1  คัามรู้คัามเข้าใจในัฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมรรสเพณี ศาสนา  
ชีัิตคัามเร็นอยู่ กฎรสเบยีบ  
ตลอดจนัฒันธรรมการท างานของ
รรสเทศเรา้หมาย  

3.2.2 การใช้ภาษาของรรสเทศเรา้หมาย
ในรสดบัที่ใช้การได้ 

3.2.3 ทกัษสที่จ าเร็นในการท างานใน
ต่างรรสเทศ 
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4.     การนิเทศงาน การติดตาม และการให้
ค าปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา  

4.1 ต้องก าหนดให้มีผู้นิเทศงานในสุาน
รรสกอบการ (Job mentor) เช่นเดียักบัการ
ด าเนินงาน สหกิจศกึษาภายในรรสเทศ 

4.2 ต้องมีคณาจารย นิเทศจากสุบนั
อปดมศกึษาในรรสเทศนิเทศงานอย่าง
น้อย 1 ครัง้ ณ สุานรรสกอบการ ดดยมี
แนัรฏิบติัดงันี ้
4.2.1 การนิเทศงาน การติดตาม แลสการ

ให้ ค าร รึ ก ษ า ผ่ าน เค รื อ ข่ า ย
เทคดนดลยี สารสนเทศแลสการ
สื่อสาร หรือการนิเทศงาน ณ สุาน
รรสกอบการ หากมี งบรรสมาณ
เพียงพอ   หรือ 

4.2.2 การนิเทศงาน การติดตาม แลสการ
ให้ค ารรึกษา ดดยคณาจารย นิเทศ
จากสุาบนัอปดมศกึษาพนัธมิตร ทีม่ี
คปณัปฒิไม่ต ่ากั่าคณาจารย นิเทศ
ของฝ่ายสง่ หรือ 
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4.2.3 การนิเทศงาน  การติดตาม แลส
การให้ค ารรึกษา ร่ัมกันรสหั่าง
ค ณ า จ า ร ย นิ เ ท ศ จ า ก
สุาบันอปดมศึกษาฝ่ายส่ง แลส
ค ณ า จ า ร ย นิ เ ท ศ จ า ก
สุาบนัอปดมศกึษาพนัธมิตร  

5.   การประเมินผล 
5.1 มาตรฐานการรรสเมินผลต้องเทียบเคียง

กั บ ม า ต ร ฐ าน ก า รร ร ส เมิ น ผ ล ข อ ง
สุาบนัอปดมศกึษาฝ่ายสง่ทปกกรณี 

5.2 ผู้รรสเมินผลต้องเร็นคณาจารย นิเทศ แลส 
ผู้นิเทศงาน ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับกรณีของการ
นิ เท ศ งาน  ก า ร ติ ด ต าม  แ ลสก า รใ ห้
ค ารรึกษา  ดดยมีแนัรฏิบติัดงันี ้
5.2.1 การรรสเมินผล  รสหั่างคณาจารย 

นิเทศจากสุาบนัอปดมศกึษาฝ่ายส่ง  
แลสผู้นิเทศงาน หรือ 

5.2.2 การรรสเมินผล  รสหั่างคณาจารย 
นิ เทศจากสุาบันอป ดมศึ กษ า
พนัธมิตร แลสผู้นิเทศงาน หรือ 
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5.2.3 การรรสเมินผล รสหั่างคณาจารย 
นิเทศจากสุาบนัอปดมศกึษาฝ่ายสง่ 
ร่ัมกบัคณาจารย นิเทศจาก
สุาบนัอปดมศกึษาพนัธมิตร แลสผู้
นิเทศงาน



 

 



 

 

บรรณานุกรม
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กระบวนการพัฒนากรอบมาตรฐาน
สหกจิศึกษานานาชาติ 

 
สมาคมสหกิจศกึษาไทยได้มีการด าเนินการจดัการ

ฝึกอบรมเชิงรฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัด 
สหกิจศึกษานานาชาติ จ านัน 2 รป่น พบั่ารัญหาแลส
อปรสรรคหลักในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติของ
สุาบนัอปดมศึกษา คือขาดกรอบมาตรฐานแลสแนัทางใน
การด าเนิ นงานสหกิ จศึกษานานาชาติ   ท าให้ การ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติไม่สามารุน าสู่การ
รฏิบติัที่ดีได้ 

กอรรกับรรสเทศไทยมีคัามร่ัมมือในรสดับ
ภูมิ ภาคคือ  การรรสชปม เอ เชี ยยป ดรร  (Asia – Europe 
Meeting - ASEM) ซึ่ งมีการรรสชปมหารือเกี่ ยักับการ
แลกเรลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษารสหั่างเอเชียกับยปดรร 
ดดยการรรสชปมครัง้ที่  1 ส านักงานคณสกรรมการการ
อปดมศึกษา (สกอ.)เร็นเจ้าภาพหลัก แลส การรรสชปม  
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ครัง้ที่ 2 มหาัิทยาลัยเกนต  (Ghent University) รรสเทศ
เบลเยียม เร็นเจ้าภาพหลัก  มติที่รรสชปมทั ง้สองฝ่าย
เห็นชอบให้มี การแลกเรลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ รสดบัรริญญาดทเร็นหลกั แลสรสดบัรริญญาตรี 

  ดังนั น้  เพื่ อ ให้มี แนัทางในการด าเนินงาน 
สหกิจศึกษานานาชาติ  แลสให้ทปกฝ่ายที่เกี่ยัข้องได้รับ
รรสดยชน สูงสปดแลสพัฒนาคปณภาพการศึกษาในรสดับ
สากล สมาคมสหกิจศึกษาไทยจึงเห็นคัรพัฒนากรอบ
มาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ ดดยศาสตราจารย  ดร. 
ัิ จิต ร  ศ รีส อ้ าน   ไ ด้ ให้ กรอบแนัคิด เกี่ ย ักับการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติั่าจสต้องมีมาตรฐาน
เช่นเดียักับการด าเนินงานสหกิจศึกษาภายในรรสเทศ 
ตามมาตรฐานแลสการรรสกันคปณภาพการด าเนินงาน 
สหกิจศึกษา ของส านักงานคณสกรรมการการอปดมศกึษา 
(สกอ.) แลสสมาคมสหกิจศึกษาไทย  แต่เนื่องจากการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติมีรายลสเอียดในการ
ด า เนิ นงาน ร่ัมกับสุาบันอปดมศึกษ า  แลสสุาน
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รรสกอบการต่างรรสเทศเพิ่มขึน้ เพื่อให้เกิดคัามเข้มแข็ง
ในการด าเนินงาน  แลสบรรลปตามััตุปรรสสงค ของการ
จัดสหกิจศึกษานานาชาติ  จึงคัรมีมาตรฐาน เพื่ อ
สนับสนปนการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติเพิ่มเติม
จากการด าเนินงานสหกิจศกึษาภายในรรสเทศ 5 รรสการ
ได้แก ่

1) หลกัสตูรแลสการเรียนการสอน  
2) คปณสมบติัของนักศึกษาที่จสไรรฏิบติังานสหกิจ
ศกึษานานาชาติ 

3) การเตรียมคัามพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ  

4)  การนิเทศงาน การติดตาม แลสการให้ค ารรึกษา 
นกัศกึษาสหกิจศกึษาในต่างรรสเทศ  

5) การรรสเมินผล  
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จากกรอบแนัคิดดังกล่าั คณสกรรมการพัฒนา
กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติได้ร่ัมกันจัดท า
กรอบมาตรฐานฯฉบับบีข้ึน้ เพื่อให้สุาบันอปดมศึกษาที่
จัดสหกิจศึกษานานาชาติจสได้ใช้รรสดยชน ต่อ ไร



 

 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือคณะกรรมการ
พัฒนากรอบมาตรฐาน 
สหกจิศึกษานานาชาติ
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รายชื่อคณะกรรมการพัฒนากรอบ
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นายธีรศกัดิ์ สงันมานสศกัดิ ์ บริษัท เัสเทิร น ดิจิตอล  
(รรสเทศไทย) จ ากดั 

 
กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ช่ัยศาสตราจารย  ดร.บปญชยั  
ัิจิตรเสุียร 

มหาัิทยาลยัเทคดนดลยีสปรนารี 



 

กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาต ิ28 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ช่ัยศาสตราจารย  ดร.อิศรา  
รรสมลูศปข  

มหาัิทยาลยัเทคดนดลยีสปรนารี 
 

 
ผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาัเกศนีิ   เกิดุาัร  มหาัิทยาลยัเทคดนดลยีสปรนารี 

 



 

 

  

 
 


