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การจัดสหกิจศึกษานานาชาต ิ
 

1. แนวคิดการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

 การจัดสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เริ่มต้นจากการจัดให้นักศึกษาได้ไปหาประสบการณ์ตรงโดย
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภายในประเทศเป็นระยะเวลา  ๑ ภาคการศึกษา  ต่อมาได้มีการขยาย
การจัดสหกิจศึกษาให้เป็นสากลมากขึ้น  โดยการจัดส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสู่นานาชาติ  
เพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตไทย  และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานโลก  อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน  ความรู้ข้ามประเทศกันขึ้น 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงมีนโยบายและแผนสนับสนุนให้สถาบัน  อุดมศึกษาต่าง ๆ 
จัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษานานาชาติให้กว้างขวางขึ้น  
โดยกําหนดในแผนการดําเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2556 - 2558  เพ่ือเป็นการ
เตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)  โดยการเคลื่อนย้าย
แรงงานความรู้สู่ประชาคมโลก 
 

 การจัดสหกิจศึกษา  ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต  ประกอบด้วย 
 1. จัดให้สหกิจศึกษามีมาตรฐานสากลมากข้ึน  ทั้งด้านความรู้  ทักษะ  ภาษา  สังคม  และวัฒนธรรม
การทํางานข้ามวัฒนธรรม 
 2. พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ  ให้เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเน้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน  ที่ใช้เป็น
ทางการในประเทศเป้าหมาย  การตระหนักรู้ในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมการทํางานในประเทศเป้าหมายการ
สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรและบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ “รู้เขา  รู้เรา” ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพ่ือให้
ได้ทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านสหกิจศึกษานานาชาติ 
 3. จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ทํางานทั้งในสถานประกอบการในประเทศเป้าหมาย  และใน      
สถานประกอบการของต่างประเทศที่มีที่ต้ังทําการในประเทศไทย  และสถานประกอบการของประเทศไทยมี
ที่ต้ังทําการในต่างประเทศ 
 4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์สหกิจศึกษากับประเทศเป้าหมายให้กว้างขวางขึ้น  
การให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่  และการเรียนรู้ร่วมกันก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
นานาชาติ  จะช่วยให้การปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศเป้าหมาย  ประสบความสําเร็จดีขึ้น  
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2. รูปแบบการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

 2.1 ดําเนินการผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ  หรือการ  
บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work - Integrated Learning)  ในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือที่มีความร่วมมือ
ด้านอ่ืน ๆ อยู่แล้ว 
 2.2 ดําเนินการผ่านสถานประกอบการนานาชาติที่มีสถานประกอบการในประเทศไทย 

2.3 ดําเนินการผ่านคณาจารย์ที่เคยเป็นศิษย์เก่าของสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  หรือมีเครือข่าย
งานด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

2.4 ดําเนินการผ่านการเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยตนเอง 
3. คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  และการคัดเลือก 
 

 3.1 ต้องมีผลการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50  ณ  วันที่สมัคร 
 3.2 ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา  หรือประธานที่ปรึกษา             

     สหกิจศึกษาประจําภาควิชา/สาขาวิชา 
3.3 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
3.4 ต้องมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืนที่เป็นภาษาทางการของประเทศที่ 
     นักศึกษาจะเดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3.5 ต้องผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
3.6 ต้องมีทักษะทางสังคมและการอยู่รอด (Survival Skill) 
 

4. การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

 เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับให้เข้าปฏิบัติงาน  ณ  สถานประกอบการในประเทศเป้าหมาย  
สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการและแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเพ่ือเตรียมการต่าง ๆ ดังน้ี 
      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบ 
      - นักศึกษาต้องดําเนินการทําพาสปอร์ตด้วยตัวเอง 
      - นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  ต้องดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศเป้าหมาย   

       โดยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประสานงานจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
       น้ัน ๆ (ต้องแนบหนังสือตอบรับและหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ     
       สถานประกอบการของประเทศเป้าหมายด้วย)  และต้องตรวจสอบประเภทวีซ่าที่ถูกต้อง 
       เหมาะสมของประเทศเป้าหมาย 
     - นักศึกษาจองต๋ัวเคร่ืองบินและยืนยันการเดินทาง  หลังจากได้รับวีซ่าพร้อมมีกําหนดการเดินทาง  
       ที่แน่นอนแล้ว 
     - การจัดทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่คุ้มครองตลอดช่วงเวลาการเดินทางและที่อยู่ใน 
       ต่างประเทศ  สถาบันเครือข่ายแต่ละแห่งหรือสถานประกอบการในต่างประเทศ  อาจมีเกณฑ์ 
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       ขั้นตํ่ากําหนดเป็นเง่ือนไขการคุ้มครองเอาไว้  จึงควรสอบถามก่อนหากไม่มีนักศึกษาที่ไป 
       ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติจําเป็นต้องทําประกันชีวิตและสุขภาพก่อนการเดินทาง  ทั้งน้ี 
       บางประเทศไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางเข้าประเทศหากไม่มีการประกันสุขภาพตามเกณฑ์ที่ 
       กําหนด 
     - สถาบันอุดมศึกษาประสานงานไปยังสถาบันเครือข่าย  หรือสถานประกอบการ  เรื่องกําหนดการ 
       เดินทาง  การรับส่งที่สนามบิน  สถานประกอบการ  และที่พัก 
     - สถาบันอุดมศกึษาประสานงานการส่งนักศึกษาที่สนามบิน 

 

5. การจัดเตรยีมเอกสารรับรองสถานภาพของนักศึกษาและการขอวีซ่า 
 

 เมื่อนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  ณ  ต่างประเทศ  น้ัน  หนังสือเดินทางของ
นักศึกษา (Passport)  ต้องได้รับการตรวจลงตราหรือวีซ่า (VISA)  ดังน้ัน  สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องคํานึงถึง
เป็นอันดับแรกในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติคือระเบียบวิธีการเข้าเมือง  ซึ่งระเบียบดังกล่าวอาจคล้ายคลึง
หรือแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  โดยท่ัวไปแล้วฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นหน่วยงาน
สําคัญในการประสานงานหลัก  เช่น  การอํานวยความสะดวกในการขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตของ
ประเทศที่นักศึกษาจะเดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติที่ประจํา  ณ  ประเทศไทย 
 

 ขั้นตอนสําคัญของการขอวีซ่า  คือ  การยืนยันจากสถาบันอุดมศึกษาว่านักศึกษามีสถานะเป็น            
ผู้ลงทะเบียนเรียนอยู่  ณ  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  และจะกลับมายังประเทศไทยหลังจากไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษานานาชาติแล้ว  โดยสถาบันอุดมศึกษาจะออกหนังสือลงนามโดยอธิการบดี  หรือ  รองอธิการบดีฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง  และในหนังสือควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษา  รายละเอียดเก่ียวกับการไปปฏิบัติงาน        
สหกิจศึกษานานาชาติ  ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและเป็นส่วนหน่ึง
ของหลักสูตรการศึกษา  ระบุระยะเวลาไปและกลับที่แน่นอน  อาจต้องระบุหรือแนบเอกสารเพ่ิมเติมว่า          
สหกิจศึกษาคืออะไร   และนักศึกษาไปปฏิบั ติงานสหกิจศึกษาในตําแหน่งใด   เ พ่ือใ ห้ข้ อมู ลแก่                   
สถานเอกอัครราชทูตด้วย  นอกจากน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศ
ให้ออกหนังสืออํานวยความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า (VISA)  สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติได้อีกทางหน่ึง 
 

 ประเภทของวีซ่า (VISA) ที่ได้มักจะเป็นวีซ่านักศึกษาหรือวีซ่าฝึกงาน  มีระยะเวลา  90 วัน  โดยเมื่อ
ใกล้ครบกําหนด  สถานประกอบการท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานหรือสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายในประเทศนั้น      
จะเป็นผู้พานักศึกษาไปขอต่อวีซ่า  เพ่ือให้ครอบคลุมกับระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  
  

การจัดเตรียมเอกสารอ่ืน ๆ เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า 
 

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ  มีอายุที่จะหมดอายุไม่น้อยกว่า  6  เดือนเป็น
เอกสารสําคัญอันดับแรก  และต้องมีหน้าหนังสือเดินทางเพียงพออย่างน้อย  2  หน้าในการขอวีซ่า 
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 2. รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  สถานทูตแต่ละประเทศมีข้อกําหนดเรื่องรูปถ่ายแตกต่างกัน  
สถาบันอุดมศึกษาต้องศึกษาข้อกําหนดและแจ้งให้นักศึกษาถ่ายรูปให้ถูกต้อง 
 3. ในบางประเทศ  อาจกําหนดให้นักศึกษาต้องเตรียมหลักฐานเพ่ิมเติม  เช่น 
      - ใบรับรองการตรวจสุขภาพว่ามีสุขภาพแข็งแรงจากสถานพยาบาลที่สถานทูตกําหนดหรือรับรอง
      - หลักฐานการประกันสขุภาพ  และอุบัติเหตุโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต  หรือ  

       หากไม่ระบุไว้ก็ควรเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 
       สหกิจศึกษานานาชาติ 
      

6. แนวปฏิบัติการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

 กระบวนการสหกิจศึกษานานาชาติ  การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
แบ่งเป็น  3 ขั้นตอน  ดังน้ี 
 

1.ขั้นตอนก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
การสํารวจความต้องการไปสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือสํารวจความต้องการของนักศึกษาที่มีความ

ประสงค์จะไปสหกิจศึกษา 
การกําหนดและตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจ
ศึกษานานาชาติ  และเกณฑ์ในการคัดเลือก 

เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  และระบุวิธีการ
คัดเลือก 

การรับรองคุณภาพงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือให้งานสหกิจศึกษานานาชาติมีคุณภาพและตรง
ตามสาขาวิชา 

การเลือกสถานประกอบการ/สมัครงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

เพ่ือให้นักศึกษาสมัครงานตามความสมัครใจ  ทั้งน้ี  
คณาจารย์ควรให้คําแนะนําเก่ียวกับตําแหน่งงานท่ีมี
ความเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของ
นักศึกษา  ตลอดจนการเลือกประเทศเป้าหมาย 

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของตนเองและมีความ
พร้อมทั้งทางวิชาการและความสามารถในเชิง
ปฏิบัติงานได้จริงก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ  รวมทั้งความสามารถทางด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
และความสามารถในการทํางานข้ามวัฒนธรรม 
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กิจกรรม รายละเอียด 
การเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือจัดเตรียมเอกสารสําคัญประกอบการขอวีซ่าจาก

สถานทูต  การจองต๋ัวเคร่ืองบิน  การยืนยันการ
เดินทางหลังจากได้รับวีซ่า  และการประกนัสุขภาพ
และอุบัติเหตุ  ตลอดจนระเบียบและวิธีการเข้าเมือง
และการขออนุญาตในการปฏิบัติงานในฐานะ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาสหกิจศกึษานานาชาติต้อง
รับผิดชอบ 

เพ่ือให้นักศึกษาทราบค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบใน
การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศทั้งน้ี  
สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาจัดให้มีเงินสนับสนุน
หรือเงินกู้ยืม  เพ่ือให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มศีักยภาพ
ทุกคนได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

 
2.ขั้นตอนระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  

กิจกรรม รายละเอียด 
การรายงานตัวที่สถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษารายงานตัวต่อฝ่ายบุคคลและ           

ผู้นิเทศงาน 
การวางแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับ        

ผู้นิเทศงาน  และส่งให้อาจารย์นิเทศเพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

การติดตามความก้าวหน้าและการนิเทศงานโดย
อาจารย์นิเทศ 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการ
ไปนิเทศงาน  ณ  สถานประกอบการ  หรือการนิเทศ
งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ  สถาน
ประกอบการ 

เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  และ
นําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อาจารย์
นิเทศควรเข้าร่วมกิจกรรรมน้ีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความสําคญัและทําใหค้วามสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ 
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3.ขั้นตอนหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
การรายงานตัวที่สถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษารายงานตัวต่อฝ่ายบุคคลและ           

ผู้นิเทศงาน 
การส่งรายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน  ณ  
สถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือนําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมของ
คณาจารย์ในสาขาวิชาและนักศึกษาสหกิจศึกษา
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือประเมินศักยภาพด้านความรู้  ความสามารถ   
ของนักศึกษา  ตลอดจนให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
ตนเองและพัฒนาตนเองต่อไป 
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ขั้นตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้นกระบวนการ

นักศึกษาสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ

ตรวจสอบ
คุณสมบัติเบ้ืองต้น

- เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
  (ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศและความสามารถทํางานข้ามวัฒนธรรม) 
- จัดทําหนังสอืเดินทาง ขอวีซ่า และการทําประกันสขภาพ

ตรวจสอบ
คุณสมบัติขั้นสดุท้าย

ปฐมนิเทศนักศกึษาสหกิจศึกษานานาชาติ

นักศึกษาเดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติเป็นระยะเวลา 16  สัปดาห์ 

นักศึกษาได้รับการนิเทศงาน  และนําเสนอผลงาน
ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

ประเมินผล

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติผ่านการประเมิน

จบกระบวนการ

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน 



 8

เอกสารอ้างอิง 
 
1. ประมวลสาระสหกิจศึกษานานาชาติ. (2556). วิจิตร  ศรีสอ้าน  และคณะ. สมาคมสหกิจศึกษาไทย.   
   นครราชสีมา. 
2. เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  หลักสตูร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที ่1   
   วันที ่20 - 21 มกราคม 2557. สมาคมสหกิจศึกษาไทย. นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


