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บทคัดย่อ
ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูเ้ รียนตลอดจนการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำ�งานโดยวิธกี ารสหกิจศึกษาสามารถจะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะทีเ่ ป็นความต้องการของ
องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูพ้ น้ื ฐานสำ�คัญทีส่ นับสนุนการสร้างประสบการณ์วชิ าชีพให้แก่นกั ศึกษา
ในการนำ�ทฤษฎีนน้ั ไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนยังถือเป็นการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานทีน่ กั ศึกษาจะได้พบเจอ
เมือ่ ได้ฝกึ ปฏิบตั งิ าน แต่เมือ่ พิจารณาลักษณะของการฝึกปฏิบตั งิ านของนักเรียน นิสติ และนักศึกษาสหกิจศึกษานัน้ พบ
ว่าไม่มลี กั ษณะเป็น “ลูกจ้าง” ตามสัญญาจ้างแรงงาน อันจะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ ทีม่ อี ยู่
ในปัจจุบนั ดังนัน้ จึงมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการให้ความคุม้ ครองแก่ผฝู้ กึ ปฏิบตั งิ านหรือนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเฉพาะกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทีเ่ ป็นผลอันเนือ่ งมาจากการฝึกปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจากปัจจุบนั ไม่มกี ฎหมายทีม่ เี นือ้ หาเฉพาะ
เกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยตรง แต่กม็ กี ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีเนือ้ หาทีม่ ี
ลักษณะใกล้เคียงและเชือ่ มโยงกับการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา ก็คอื “พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545” และประกาศกระทรวงแรงงาน “เรือ่ ง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั การฝึกเตรียม
เข้าทำ�งาน” ซึง่ เป็นกฎหมายลำ�ดับรองทีอ่ อกโดยอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 12 ของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว แต่
ก็ยงั ไม่ครอบคลุมการคุม้ ครองในทุกประเด็น ดังนัน้ ภาครัฐจึงควรทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้ความ
คุม้ ครองการทำ�งานหรือการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษาเพือ่ เป็นการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้สามารถมีประสิทธิภาพจากการฝึกปฏิบตั งิ านควบคูไ่ ปกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
คำ�สำ�คัญ: คุ้มครองแรงงาน การฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา
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ABSTRACT
Higher education in Thailand is developing rapidly to meet the needs of learners. Work
Integrated Learning (WIL), by means of cooperative learning, enables students to learn and
develop skills that are needed by the employers. It is based on the core learning theory
that supports the creation of professional experiences for students to apply the theory to
the work. It is also problem-based learning that students will encounter when they put
the theory into practice. The idea of employing cooperative students has encountered a
problem in that these students are technically not “employees” under labor contracts
and therefore, not protected under existing labor laws. There is a prevailing risk of applying
existing labor laws to practitioners and/or cooperative students themselves, particularly in
cases of injury and/or illness while at work. Although there are no specific laws governing
the work protection of cooperative students, there are certain laws that could relate to the
practice of cooperative students. The “Promotion of Skill Development Act B.C. 2002” and
also the “Notification of the Ministry of Labor on the labor protection for trained workers"
may apply. These subordinate legislations were issued by virtue of Article 12 of the Act
but are not all inclusive. Therefore, the state should review policies and practices regarding
the work protection for cooperative education students. WIL is an important component of
student learning and should be supported by the Thai government to enable cooperative
education students in higher education to be effective in a real-world working environment.
KEYWORDS: Work Protection, Internship, Cooperative Education
บทน�ำ

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
เป็นการศึกษาที่เป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นระบบการ
ศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
จริงในองค์การผู้ใช้บัณฑิต (Work Based Learning)
หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�ำงาน
(Work Integrated Learning : WIL) โดยวิธีการ
สหกิ จ ศึ ก ษาช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู ้ แ ละ
พั ฒ นาทั ก ษะที่ เ ป็ น ความต้ อ งการขององค์ ก รผู ้ ใช้
บัณฑิต โดยยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้พื้นฐานส�ำคัญ
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ที่ ส นั บ สนุ น การสร้ า งประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ แ ก่
นักศึกษาใน 2 ทฤษฎีทสี่ �ำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรูท้ ี่
เน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) กับทฤษฎี
การเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง (Authentic Learning)
ซึง่ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�ำงานเป็นกรณี
หนึง่ ของการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ทชี่ ว่ ยให้นกั ศึกษา
มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการท�ำงาน
และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิต
ที่แท้จริงของการท�ำงานก่อนที่จะส�ำเร็จการศึกษา
และเป็นแนวทางที่ส�ำคัญที่ท�ำให้นักศึกษาสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริงมี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความสามารถในการปรับตัว แก้ปัญหาที่เกิดในงาน
และองค์กรท�ำให้มีความพร้อมมากที่สุดเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษา นอกจากนี้ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถาบัน
อุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและ
การพัฒนาปรับปรุงงาน หลักสูตร องค์ความรู้และ
อืน่ ๆ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 พบว่ามีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีจบใหม่ทั้งสิ้น 353,332 คน (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา) ซึง่ ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาคาดการณ์แรงงานในปี พ.ศ. 2555-2559
ว่าจะมีความต้องการแรงงานประมาณ 145,348 คน
ดังนัน้ เท่ากับว่าจะมีบณ
ั ฑิตทีต่ กงานจ�ำนวน 3-4 แสน
คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอัตราการแข่งขันของบัณฑิต
จบใหม่เพือ่ เข้าสูต่ ลาดแรงงานนัน้ มีการแข่งขันทีค่ อ่ น
ข้างสูง ดังนั้น การเรียนภาควิชาการในมหาวิทยาลัย
4 ปีอาจจะไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการทางตลาดแรงงาน หลายๆ มหาวิทยาลัยจึง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายมีโอกาสออก
ไปสูโ่ ลกภายนอก โดยการเข้ารับการฝึกงานกับหน่วย
งานทั้ ง ภาครั ฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญด้านการปฏิบตั เิ พือ่
ประกอบความเข้าใจจากการศึกษาในห้องเรียนมาก
ขึน้ ซึง่ การจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกก็นยิ ม
หันมาใช้วิธีการสหกิจศึกษาเป็นแนวทางการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาอย่างกว้างขวางในเกือบจะทุก
สาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริม
คุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ท�ำงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการ
เตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นา
อาชีพเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้า
สู่ระบบการท�ำงานซึ่งผลที่ได้คือนักศึกษาจากสหกิจ
ศึกษามีโอกาสได้งานสูงกว่าการศึกษาในระบบทั่วไป

ความเป็นมา ความหมาย และลักษณะของการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น การเรี ย นการสอนซึ่ ง
ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการปฏิบัติ
งานจริ ง ในสถานประกอบการ เริ่ ม ขึ้ น ครั้ ง แรกที่
ทวีปยุโรปในประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2446 และ
เผยแพร่เข้าสู่ประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา ต่ อ มาแนวคิ ด ดั ง กล่ า วได้ เ ผยแพร่ จ าก
ทวี ป ยุ โรปอเมริ ก าเหนื อ ไปสู ่ ป ระเทศแถบเอเชี ย
แปซิ ฟ ิ ก โดยเริ่ ม จากประเทศออสเตรเลี ย และ
แพร่ ข ยายสู ่ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยเฉพาะ
ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ เช่น ฮ่องกง
และสิงคโปร์ นอกจากนี้สหกิจศึกษายังได้แพร่ขยาย
ไปสู ่ ป ระเทศจี น และประเทศไทยในล�ำดั บ ต่ อ มา
ส�ำหรั บ ประเทศไทยนั้ น ค�ำว่ า “สหกิ จ ศึ ก ษา” เป็ น ศั พ ท์ ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น โดยศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่น�ำระบบ
สหกิจศึกษา หรือ “Work Integrated Learning
(WIL)” เข้ามาในประเทศไทย โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ.
2536 ที่มหาวิทยาลัยสุรนารี โดยเป็นการถอดความ
มาจากค�ำว่า (Coopertive Education) และขยาย
ไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี พ.ศ. 2541 จากนัน้
แนวคิดดังกล่าวก็ได้ขยายไปสูม่ หาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนอย่างกว้างขวาง (สุพล พรหมมาพันธุ,์ 2555)
การด�ำเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่
ในรูปของความร่วมมือทวิภาคี คือ เป็นความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยภาค
รัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง หากแต่มีหน่วยงาน
ภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาหอการค้าไทยทีไ่ ด้สนับสนุนสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระยะเริ่มต้น จาก
นั้นในปี พ.ศ. 2545 การด�ำเนินงานสหกิจศึกษาก็ได้
พัฒนาเข้าสู่ลักษณะของความร่วมมือพหุภาคี กล่าว
คือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันรับผิดชอบ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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ด�ำเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ คือ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ท�ำหน้าที่ดูแลด้าน
นโยบายและให้การสนับสนุนด้านการเงินองค์กร
เอกชน เช่ น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทย
ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education–TACE) และ
สมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ สมาคมสหกิจ
ศึกษาโลก (World Association for Cooperative
Education - WACE) นับว่า การจัดการศึกษาสหกิจ
ศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั มีภาคีตา่ งๆ เข้ามามี
บทบาทครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาคี
จากความเป็นมา ความหมายและลักษณะ
ของการศึ ก ษาแบบสหกิ จ ศึ ก ษาข้ า งต้ น หากจะ
อธิบายในความหมายที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คงจะหมาย
ถึ ง การให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสที่ จ ะฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านใน
สถานที่ ท�ำงานจริ ง ก่ อ นที่ จ ะส�ำเร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ ง
การฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น มีลักษณะ
ที่เหมือนกับการท�ำงานจริง มีการก�ำหนดเวลาเข้า
ออกงาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน การหยุด การ
ลา เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาในเบื้องต้นการท�ำงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาก็อาจคล้ายกับการท�ำงาน
ของ “ลูกจ้าง” ในองค์กรนั้น หากแต่มีสถานะเพียง
“นักศึกษาฝึกงาน” ในสายตาขององค์กรที่รับฝึก แม้
โดยทั่วไปการปฏิบัติต่อลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงาน
อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องค่าตอบแทนการ
ท�ำงานหรื อ สวั ส ดิ ภ าพในการท�ำงานที่ จั ด ให้ กั บ ผู ้
ปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รทั้ ง สองประเภทนี้ แต่ อ ย่ า ง
น้อยก็ควรที่จะพิจารณาก�ำหนดให้อย่างน้อยก็ใกล้
เคี ย งกั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น มาตรฐานที่ ดี ใ นองค์ ก ร
และมาตรฐานที่ส�ำคัญในวงการสหกิจศึกษาต่อไป
ดั ง นั้ น จึ ง มี ป ระเด็ น ที่ ต ้ อ งพิ จ ารณาว่ า
สถานะทางกฎหมายของนักศึกษาสหกิจศึกษาคือ
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อะไร ปัจจุบันการคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานหรือ
การท�ำงานของนักศึกษาสหกิจศึกษามีปัญหาอย่างไร
และมีกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
มาตรฐานในการคุ ้ ม ครองการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของ
นักศึกษาที่เหมาะสมหรือไม่โดยอาจจะพิจารณากับ
กฎหมายหรือข้อบังคับที่ใกล้เคียงซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน
“นักศึกษาสหกิจศึกษา” ถือว่าเป็น “ลูกจ้าง”
หรือไม่
การพิจารณาว่าลักษณะของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติงานที่เข้าไปฝึกปฏิบัติกับสถาน
ประกอบการหรือผู้ด�ำเนินการฝึกนั้น จะมีลักษณะ
เป็น “ลูกจ้าง” หรือไม่นั้น ซึ่งการพิจารณาประเด็น
นี้ อ าจมี ค วามส�ำคั ญ ในแง่ ที่ ว ่ า หากพบว่ า การฝึ ก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติ
งานมีลักษณะเช่นเดียวกับ “ลูกจ้าง” ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ก็จะท�ำให้นักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้
ฝึกปฏิบัติงานนั้นได้รับความคุ้มครองในการท�ำงาน
และได้รับสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับ “ลูกจ้าง” ตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัตกิ ฎหมายพิเศษใดเพือ่ บังคับ
ใช้ในการคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษาหรื อ ผู ้ ฝ ึ ก ปฏิ บั ติ ง านเป็ น การเฉพาะ
ซึ่งค�ำว่า “ลูกจ้าง” นั้น ตามลักษณะของ
สั ญ ญาจ้ า งแรงงานในประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ มาตรา 575 บัญญัติว่า “อันว่าจ้างแรงงาน
นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลง
จะท�ำงานให้แก่บคุ คลอีกคนหนึง่ เรียกว่านายจ้าง และ
นายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท�ำงานให้”
และ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) อันเป็นกฎหมายหลัก
เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานก็ได้ก�ำหนดนิยามของ
ค�ำว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า “ผู้ซึ่งตกลงท�ำงาน
ให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร”

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดั ง นั้ น จากลั ก ษณะของลู ก จ้ า งตามกฎหมายทั้ ง
สองฉบับที่ผู้เขียนยกมานี้ สรุปได้ว่า “ลูกจ้าง” นั้น
หมายความถึง “การที่บุคคลหนึ่งไปตกลงท�ำงาน
ให้ แ ก่ บุ ค คลอี ก คนหนึ่ ง เรี ย กว่ า นายจ้ า ง ซึ่ ง การ
ท�ำงานนั้นลูกจ้างประสงค์ในสิ่งตอบแทนจากการ
ท�ำงานนั้นที่เรียกว่าค่าจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่า
อะไร” โดยทั้งนี้เพื่อตัดปัญหาโต้แย้งในเรื่องชื่อหรือ
ต�ำแหน่ ง ของบุ ค คลเหล่ า นั้ น เนื่ อ งจากกฎหมาย
บางฉบั บ หรื อ นายจ้างบางรายไม่เรียกชื่อบุ ค คลที่
ท�ำงานในสถานประกอบกิ จ การนั้ น ว่ า ลู ก จ้ า งอั น
ดู มี ลั ก ษณะเป็ น การเลี่ ย งกฎหมาย ดั ง นั้ น ค�ำว่ า
“ลูกจ้าง” ตามความหมายข้างต้น จึงหมายถึงลูกจ้าง
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างที่มีก�ำหนดเวลาการ
จ้างไว้แน่นอน (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ลูกจ้างที่
ท�ำงานไม่เต็มเวลา (part time) ลูกจ้างพิเศษ และ
รวมถึงลูกจ้างซึ่งเกี่ยวกับงานบ้านด้วย (เกษมสันต์
วิลาวรรณ, 2553)
และหากพิ จ ารณาถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สัญญาจ้างแรงงาน ก็จะพบว่าลูกจ้างคือคนที่ตกลง
ท�ำงานให้กับนายจ้างโดยมีความมุ่งประสงค์ที่จะได้
รับ “ค่าจ้าง” เป็นค่าตอบแทนจากการท�ำงานเพื่อ
การใช้ด�ำรงชีพ ดังนั้น เจตนาที่ส�ำคัญในการเข้าท�ำ
สัญญาจ้างแรงงานของฝ่ายลูกจ้างจึงอยู่ที่การได้รับ
“ค่าตอบแทน” จากการได้ท�ำงาน แต่เมื่อพิจารณา
ลักษณะของ “นักศึกษาฝึกงาน” หรือ “นักศึกษา
สหกิจศึกษา” แล้วจะพบว่า การที่นักศึกษาเข้าฝึก
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการหรือผู้ด�ำเนินการ
ฝึก นักศึกษาไม่ได้มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่จะ
ท�ำงานโดยมีความมุ่งประสงค์หลักที่จะได้รับ “ค่า
ตอบแทน” จากการท�ำงานนั้น แต่กลับมีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ในการท�ำงานเพือ่ เป็นการฝึกปฏิบตั ิ
งานโดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของ “การศึกษาเพือ่ ให้ส�ำเร็จ
ตามหลักสูตร” เท่านัน้ ดังนัน้ เจตนารมณ์ของการฝึก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติ
งานจึงแตกต่างจากการเป็น “ลูกจ้าง” ที่เป็นการมุ่ง
จะผูกนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน
และในทางกลั บ กั น หรื อ ในมุ ม ของสถาน
ประกอบการหรือนายจ้างเองก็ไม่ได้ตกลงรับนักศึกษา
สหกิจศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติงานหรือเข้าท�ำงานโดย
ประสงค์ที่จะได้รับการท�ำงาน การใช้ความสามารถ
ความช�ำนาญ ประสบการณ์หรือแรงงานจากนักศึกษา
เหมือนกับลูกจ้างทัว่ ไป แต่หากเป็นการให้โอกาสโดย
เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพลูกจ้าง อีก
ทั้งยังถือเป็นโอกาสในการที่จะทดลองงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาหรือผู้ที่มาฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น
โดยหากในระหว่างฝึกพบว่าผูฝ้ กึ ปฏิบตั งิ านนัน้ มีความ
สามารถเหมาะสมกับงานก็อาจจะพิจารณารับเข้า
ท�ำงานทันทีหลังจากทีน่ กั ศึกษาสหกิจศึกษาหรือผูฝ้ กึ
ปฏิบตั นิ นั้ ส�ำเร็จการศึกษา นอกจากนัน้ สถานประกอบ
การหรือนายจ้างที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึก
ปฏิบัติเข้าฝึกปฏิบัติงาน ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่น
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงประกอบ
กับลักษณะทางกฎหมายต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ผู้เขียน
มี ค วามเห็ น ว่ า นิ ติ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ป ระกอบการ
หรือผู้ด�ำเนินการฝึกกับนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้
ฝึกปฏิบัติงาน จึงมิใช่ลักษณะความสัมพันธ์ในฐานะ
ของ “นายจ้าง” กับ “ลูกจ้าง” ตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อ
สรุปว่านักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติงานมิใช่
“ลูกจ้าง” ตามความหมายของกฎหมายแรงงานแล้ว
จึงไม่สามารถรับความคุ้มครองการท�ำงานหรือสิทธิ
ต่างๆ ที่กฎหมายในเรื่องการคุ้มครองแรงงานก�ำหนด
ไว้ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงประเด็นต่อไป
เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองการท�ำงานแก่
นักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผูฝ้ กึ ปฏิบตั งิ าน เพือ่ จะได้ให้
ความคุม้ ครองในการท�ำงานหรือฝึกปฏิบตั งิ านโดยไม่
น้อยไปกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานทั่วไปก�ำหนด
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ปัญหาด้านการคุ้มครองการท�ำงานหรือฝึกปฏิบัติ
งานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในปัจจุบัน
ที่ ผ ่ า นมาพบว่ า การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของ
นักศึกษาสหกิจศึกษามักมีปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาใน
ด้านของหน่วยงานที่รับฝึก เช่น ไม่มีภาระงานที่จะ
มอบหมายให้ ไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะมอบหมาย
ให้เป็นผูค้ วบคุมหรือผูด้ แู ลนักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่มี
งบประมาณส�ำหรับเป็นค่าตอบแทนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษาทีเ่ รียน
มาไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร หรือนักศึกษา
ไม่มีความตั้งใจในการท�ำงาน เป็นต้น อีกด้านหนึ่งก็
เป็นปัญหาในด้านของนักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น งาน
ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา การไม่ได้
รับค่าตอบแทนจากการท�ำงานทีเ่ หมาะสม การท�ำงาน
ล่วงเวลาที่ไม่มีค่าตอบแทน ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต
จากการประสบอันตรายจากการท�ำงานหรือฝึกปฏิบตั ิ
งานโดยไม่มสี วัสดิการใดๆ รองรับ หรือการล่วงละเมิด
ทางเพศจากผู้ควบคุมหรือดูแล เป็นต้น

ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่เป็น
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
มาตรฐานของการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาสห
กิจศึกษา ที่ผ่านมายังไม่มีมาตรฐานใดๆ ต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น “แจ็ค อดีตนักศึกษา ปวส.ที่
ฝึกงานในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วประสบอุบัติเหตุแขน
ขาด เนื่องจากโดนเครื่องทับแผ่นเหล็กที่ช�ำรุด และ
เมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่ทดสอบเครื่องแต่อย่างไร เมื่อ
นักศึกษาเข้าไปท�ำงานในจังหวะที่เข้าไปใส่งานใน
เครือ่ ง สายไฮโดรลิคแตกท�ำให้เครือ่ งร่วงลงมาทับแขน
ขณะปฏิบตั งิ าน ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ
1 ปี ตอนแรกบริษทั จ่ายค่ารักษาพยาบาลทีเ่ กินกว่าที่
ประกันสังคมส�ำรองจ่ายเท่านัน้ แต่ไม่ได้ให้คา่ แรงหรือ
ค่าสูญเสียรายได้หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ จนต้องไป
ฟ้องร้องจนกระทั่งได้ค่าแรง 50% ได้รับเงินทดแทน
1 แสนบาทแล้วรับกลับเข้าท�ำงานด้วย คดีจบที่ชั้น
ไกล่เกลี่ยในศาล” (ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย, 2560)

ภาพที่ 1 นักศึกษาฝึกงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการฝึกงาน
ที่มา: ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย (2560)
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หรื อ กรณี ข ้ อ มู ล จากมุ ฑิ ต า (นามสมมุ ติ )
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในจังหวัดปทุมธานี
กล่าวถึงปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาที่ดูแลอยู่ว่า
“เวลาท�ำงานปกติคือ 8 ชั่วโมงต่อวัน บางที่นักศึกษา
ท�ำงานโปรดักชัน่ เข้างาน 16.00 น. เลิกกอง 02.00 น.
แต่นกั ศึกษาก็ไม่ได้คา่ ตอบแทน กลับดึกๆ รถก็ไม่มกี ลับ
เราก็ตอ้ งคอยถามนักศึกษาว่าไหวหรือเปล่า เด็กก็ชอบ
ตอบว่าไหวๆ แต่ว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราก็จะห่วงมาก
เราก็ เข้ า ไปคุ ย กั บ ที่ ท�ำงานขอให้ เ ด็ ก ท�ำงานเวลา
ปกติได้ไหม เขาก็บอกว่าปกติก็เข้างานกันเวลานี้
ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้กันไป ถ้าจะบอกว่าเป็นการ
ขูดรีดแรงงาน เขาก็จะบอกว่าการท�ำงานมันก็อย่างนี้
แหละ เด็กก็ต้องท�ำได้” มุฑิตากล่าว (ภานุวัฒน์
ทรงสวัสดิ์ชัย, 2560)
จากข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นจะเห็นว่าปัญหาเกีย่ ว
กับการให้ความคุ้มครองการท�ำงานหรือฝึกปฏิบัติ
งานของนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นส่วนใหญ่เกิดจาก
ทัศนคติของนายจ้างหรือองค์กรทีร่ บั ฝึกมีตอ่ นักศึกษา
สหกิจศึกษา โดยนายจ้างหรือองค์กรส่วนใหญ่นนั้ มอง
ว่า “นักศึกษาสหกิจศึกษา” ก็คือ “นักศึกษาฝึกงาน”
ที่เป็นเพียงผู้มาขอฝึกงานเพื่อประกอบการศึกษา
โดยที่ไม่เชื่อว่าจะสามารถท�ำงานในองค์กรได้เท่ากับ
ลู ก จ้ า งที่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กจากคุ ณ สมบั ติ แ ละการ
สัมภาษณ์โดยตรง ซึ่งที่จริงแล้วความเป็น “นักศึกษา
สหกิจศึกษา” นั้นมีกระบวนการออกแบบหลักสูตร
การด�ำเนินการและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ระเบียบมากกว่าการส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาไป
อยู่กับองค์กรต่างๆ เหมือนในอดีต ดังนั้น องค์กรที่
รับฝึกหรือหน่วยฝึกจึงยังไม่เข้าใจและเห็นความส�ำคัญ
ของกระบวนการเรียนรูแ้ บบสหกิจศึกษาอย่างแท้จริง
ส่งผลให้มีความรู้สึกว่านักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไม่ฝึก
ปฏิบัติไม่ใช่ลูกจ้างขององค์กร จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง
ให้ค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองในการท�ำงานเช่น
เดียวกับลูกจ้างอื่นๆ ในองค์กร เมื่อเกิดปัญหาขึ้นใน

ระหว่างกระบวนการฝึกก็ไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติ
อย่างไรต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในบริบทของกฎหมาย
และบริบททางสังคม
ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะกล่าวถึงกฎหมายใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานหรือฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาว่ามีอยู่อย่างไร และเพียง
พอต่อการน�ำไปใช้กับลักษณะข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
หรือไม่
กฎหมายเกีย่ วกับการท�ำงานหรือฝึกปฏิบตั งิ านของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาในปัจจุบัน
ปัจจุบันการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสห
กิจศึกษาไม่มีกฎหมายที่มีเนื้อหาเฉพาะในด้านการ
คุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยตรง แต่ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเนื้อหาที่มี
ลักษณะใกล้เคียงและเชื่อมโยงกับการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายมีหลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ตาม
ที่ปรากฏท้ายพระราชบัญญัตินี้คือ “โดยที่บทบัญญัติ
ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ
พ.ศ. 2537 ยังไม่เอื้ออ�ำนวยเพียงพอต่อการพัฒนา
ฝีมอื แรงงานในภาวะปัจจุบนั ดังนัน้ เพือ่ ให้การพัฒนา
ฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติส่ง
เสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 ให้นายจ้างหรือสถาน
ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มากขึน้ และให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงจ�ำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้” (กระทรวงแรงงาน, 2545)
จากหลักการและเหตุผลในการตราพระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ข้างต้นนั้นจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมาย
มีหลักการและเหตุผลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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สถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งอาจ
จะอยูใ่ นรูปแบบของการเปิดโอกาสให้สถานประกอบ
การรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่ง
เข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตร
ของผู้ดําเนินการฝึก หรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับ
ผู้ดําเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดทําขึ้นได้ ซึ่งเป็นการให้
โอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียน
มาในสถาบันการศึกษา เข้ามาปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�ำงาน
(Work Integrated Learning: WIL) ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใดซึ่งได้แก่ ระบบการฝึกงาน (Apprentice)
ระบบทวิภาคี (Dual Training) หรือระบบสหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) หรือระบบฝึกหัด
(Internship) โดยการใช้มาตรการจูงใจเพื่อให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ให้โอกาสแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จึงให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในด้าน
การยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากร รวมทั้งการให้
สิทธิและประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่สถานประกอบ
การที่รับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์จากการนับ
จ�ำนวนผู้รับการฝึกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้ทั้งหมด โดยทั้งนี้
จะต้องมีระยะเวลาในการฝึกแต่ละหลักสูตรต่อเนื่อง
กันไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552)
การรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติ
งานในสถานประกอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 นั้น จะต้องเป็น
กรณีที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการส่งนักเรียน
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นิสิต หรือนักศึกษาเข้ามาขอฝึกอบรมกับผู้ประกอบ
กิจการ มิใช่กรณีที่นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาขอเข้า
มาท�ำงานเองเพือ่ หาประสบการณ์หรือหารายได้พเิ ศษ
ระหว่างเรียน (มาสมัครเป็นลูกจ้าง Part-time) และ
การฝึกเข้าปฏิบตั งิ านของนักเรียน นิสติ นักศึกษาตาม
เงื่อนไขของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 นั้นก�ำหนดให้สถาบันการศึกษา
จะต้องส่งหลักสูตรของสถาบันการศึกษาและหลักสูตร
ของผู้ด�ำเนินการฝึกหรือหลักสูตรที่สถาบันการศึกษา
กับผู้ด�ำเนินการฝึกร่วมกันจัดท�ำขึ้น ให้นายทะเบียน
รับทราบก่อนเริ่มด�ำเนินการฝึก
และในระหว่ า งการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของ
นักเรียน นิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษานัน้ แม้ในปัจจุบนั
จะยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการ
ท�ำงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาที่
ฝึกปฏิบัติงานโดยตรง แต่ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และสามารถใช้ เ ที ย บเคี ย งเพื่ อ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ น
การคุ ้ ม ครองการท�ำงานหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของ
นักเรียน นิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษาในปัจจุบนั ได้กค็ อื
“ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั การฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน” ซึง่ เป็น
กฎหมายล�ำดับรองที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามความ
ในมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 และเมือ่ พิจารณาเนือ้ หาของ
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวเปรียบเทียบการ
คุ้มครองแรงงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) นั้น
จะเห็นว่ามีรายละเอียดการคุม้ ครองคล้ายกันแต่ยงั ไม่
ครบถ้วน ดังตารางทีผ่ เู้ ขียนเปรียบเทียบไว้เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองให้
แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาต่อไป ดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
หัวข้อการ
คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

1. การกำ�หนด มาตรา 23 ให้นายจ้าง
วันและเวลา ประกาศเวลาทำ�งานปกติให้
ทำ�งาน
ลูกจ้างทราบ โดยกำ�หนด
เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
ของการทำ�งานแต่ละวันของ
ลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำ�งาน
ของแต่ละประเภทงาน ตาม
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง แต่
วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง
และเมื่อรวมเวลาทำ�งานทั้ง
สิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่
เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจ้างตามที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง จะมีเวลา
ทำ�งานปกติวันหนึ่งต้องไม่
เกินเจ็ดชั่วโมง แต่เมื่อรวม
เวลาทำ�งานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์
หนึ่งไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง
2. การกำ�หนด มาตรา 27 ในวันที่มีการ
เวลาพัก
ทำ�งาน ให้นายจ้างจัดให้
ลูกจ้างมีเวลาพัก ระหว่างการ
ทำ�งานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้าง

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

ข้อ 2 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึกจัด
ให้ผู้ฝึกฝึกไม่เกินวันละแปด
ชั่วโมง
กรณีเป็นการฝึกในงานที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือร่างกายของผู้รับการ
ฝึกตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน ให้ผู้
ดำ�เนินการฝึกจัดให้ผู้รับ
การฝึกฝึกไม่เกินวันละเจ็ด
ชั่วโมง

- ควรกำ�หนดให้นักศึกษาสห
กิจศึกษาฝึกปฏิบัติไม่เกินวัน
ละแปดชั่วโมง
กรณีเป็นการฝึกในงานที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
ร่างกายของผู้รับการฝึกตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ให้ผู้ดำ�เนินการฝึกจัด
ให้ผู้รับการฝึกฝึกไม่เกินวันละ
เจ็ดชั่วโมง
- ไม่ควรกำ�หนดให้นักศึกษา
สหกิจศึกษาฝึกปฏิบัติล่วง
เวลา หรือหากมีความจำ�เป็น
จะต้องได้รับความยินยอมจาก
นักศึกษาอย่างชัดแจ้ง

ข้อ 3 ในวันฝึก ให้ผู้ดำ�เนิน
การฝึกจัดให้ผู้รับการฝึกมี
เวลาพักติดต่อกันไม่น้อย
กว่าวันละหนึ่งชั่วโมง หลัง
จากผู้รับการฝึกได้ฝึก

- ควรพิจารณาการกำ�หนด
เวลาพักโดยใช้มาตรฐาน
เดียวกับแรงงานทั่วไป คือให้
นักศึกษาสหกิจศึกษามีเวลา
พักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ)
หัวข้อการ
คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

2. การกำ�หนด ทำ�งานมาแล้วไม่เกินห้า
เวลาพัก (ต่อ) ชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและ
ลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า
ให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกัน
แล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมง
3. วันหยุด
มาตรา 28 ให้นายจ้างจัด
ให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำ�
สัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อย
กว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุด
ประจำ�สัปดาห์ต้องมีระยะ
ห่างกันไม่เกินหกวันนายจ้าง
และลูกจ้างอาจตกลงกัน
ล่วงหน้ากำ�หนดให้มีวันหยุด
ประจำ�สัปดาห์วันใดก็ได้
มาตรา 29 ให้นายจ้าง
ประกาศกำ�หนดวันหยุดตาม
ประเพณีให้ลูกจ้างทราบ
เป็นการล่วงหน้า ปีหนึ่งไม่
น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวม
วันแรงงานแห่งชาติตามที่
รัฐมนตรีประกาศกำ�หนด
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ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

ในวันนั้นมาแล้วไม่เกินสี่
ชั่วโมง

หนึ่งชั่วโมง หลังจากผู้รับการ
ฝึกได้ฝึกในวันนั้นมาแล้วไม่
เกินสี่ชั่วโมง

ข้อ 4 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึก
จัดให้ผู้รับการฝึก มีวันหยุด
ประจำ�สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละหนึ่งวัน โดยวัน
หยุดประจำ�สัปดาห์ต้องมี
ระยะห่างไม่เกินหกวัน

- ควรกำ�หนดให้วันหยุดของ
นักศึกษาสหกิจอยู่ภายใต้กฎ
เกณฑ์เดียวกับลูกจ้างเต็มเวลา
ที่ทำ�งานในสถานประกอบ
การนั้น

ข้อ 5 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึกจัด
ให้ผู้รับการฝึก หยุดฝึกใน
วันหยุดตามประเพณีของ
สถานประกอบกิจการนั้น
ถ้าวันหยุดตามประเพณี
ใดตรงกับวันหยุดประจำ�
สัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุด
ตามประเพณีวันนั้นไปหยุด
ในวันฝึกถัดไป

- ควรกำ�หนดให้วันลาของ
นักศึกษาสหกิจอยู่ภายใต้กฎ
เกณฑ์เดียวกับลูกจ้างเต็มเวลา
ที่ทำ�งานในสถานประกอบ
การนั้น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ)
หัวข้อการ
คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

3. วันหยุด (ต่อ) มาตรา 30 ลูกจ้างซึ่งทำ�งาน
ติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี
มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
ได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวัน
ทำ�งานโดยให้นายจ้างเป็นผู้
กำ�หนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่
ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำ�หนด
ให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้าง
ตกลงกัน
4. วันลา
มาตรา 32 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ
ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
การลาป่วย ตั้งแต่สามวัน
ทำ�งานขึ้นไป นายจ้างอาจให้
ลูกจ้างแสดงใบรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
ของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ในกรณีที่ลูกจ้าง
ไม่อาจแสดงใบรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
หรือของสถานพยาบาลของ
ทางราชการได้ ให้ลูกจ้าง
ชี้แจงให้นายจ้างทราบ
มาตรา 33 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ
ลาเพื่อทำ�หมันได้และมีสิทธิ
ลาเนื่องจากการทำ�หมันตาม

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

ไม่มี

- ระยะเวลาของการฝึกมักไม่
เกินหนึ่งปี ดังนั้นจึงไม่จำ�เป็น
ต้องกำ�หนดวันหยุดพักผ่อน
ประจำ�ปีแก่ผู้ฝึก

ข้อ 6 ผู้รับการฝึกมีสิทธิลา
ป่วยได้ตามความเป็นจริง
รวมกันไม่เกินจำ�นวนวันลา
ที่กำ�หนดในหลักสูตร กรณี
ป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามวัน
ขึ้นไป จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์ปัจจุบันชั้นหนึ่งมา
แสดงด้วย

- ควรกำ�หนดให้นักศึกษา
สหกิจศึกษามีสิทธิลาป่วยได้
ตามความเป็นจริง รวมกันไม่
เกินจำ�นวนวันลาที่กำ�หนดใน
หลักสูตร กรณีป่วยติดต่อกัน
ตั้งแต่สามวันขึ้นไป จะต้องมี
ใบรับรองแพทย์ปัจจุบันชั้น
หนึ่งมาแสดงด้วย
- การลาประเภทอื่นอาจไม่
จำ�เป็นต่อนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา เนื่องจากมีระยะเวลา
ในการฝึกปฏิบัติค่อนข้างสั้น
ทั้งนี้หากมีความจำ�เป็นอาจ
เป็นความตกลงเฉพาะราย
ระหว่างผู้ดำ�เนินการฝึกและ
นักศึกษาเป็นกรณีๆ ไป
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ)
หัวข้อการ
คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

4. วันลา (ต่อ) ระยะเวลาที่แพทย์แผน
ปัจจุบันชั้นหนึ่งกำ�หนดและ
ออกใบรับรอง
มาตรา 34 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ
ลาเพื่อกิจธุระอันจำ�เป็นได้
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำ�งาน
มาตรา 35 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ
ลาเพื่อรับราชการทหาร
ในการเรียกพลเพื่อตรวจ
สอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือ
เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร
มาตรา 36 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ
ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำ�หนดในกฎกระทรวง
5. การ
คุ้มครอง
แรงงานเด็ก
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มาตรา 44 ห้ามมิให้นายจ้าง ข้อ 7 ห้ามผู้ดำ�เนินการฝึก - ควรกำ�หนดอายุขั้นต่ำ�ของ
จ้างเด็กอายุต่ำ�กว่าสิบห้าปี รับผู้รับการฝึกที่มีอายุต่ำ� นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกไว้
เป็นลูกจ้าง
กว่าสิบห้าปีบริบูรณ์เข้ารับ ไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์
การฝึก

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ)
หัวข้อการ
คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

6. การ
คุ้มครอง
แรงงานหญิง

มาตรา 38 ห้ามมิให้นายจ้าง
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำ�งาน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) งานเหมืองแร่หรืองาน
ก่อสร้างที่ต้องท�ำใต้ดิน ใต้น้ำ
ในถ�้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องใน
ภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงาน
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือร่างกายของลูกจ้างนั้น
(2) งานที่ต้องทำ�บนนั่งร้านที่
สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตร
ขึ้นไป
(3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุ
ระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
(4) งานอื่นตามที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวง

ข้อ 8 ห้ามผู้ดำ�เนินการฝึก
ให้ผู้รับการฝึกซึ่งเป็นหญิง
หรือเป็นเด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์ฝึกงานที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือร่างกาย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
แล้วแต่กรณี

- ควรกำ�หนดข้อห้ามสำ�หรับ
การฝึกให้นักศึกษาหญิง หรือ
เป็นเด็กที่มีอายุต่ำ�กว่าสิบ
แปดปีบริบูรณ์ฝึกงานที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
ร่างกาย ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่
กรณี

7. สถานที่
ปฏิบัติงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ไม่ได้
กำ�หนดสถานที่ปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างไว้อย่างเฉพาะ
เจาะจง แต่มีมาตรา มาตรา
120 ที่บัญญัติไว้ในกรณีที่
นายจ้างย้ายสถานประกอบ
กิจการ ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น

ข้อ 9 ห้ามผู้ดำ�เนินการ
ฝึกให้ผู้รับการฝึกไปฝึกใน
สถานที่อื่น นอกจากที่ระบุ
ไว้ในสัญญาการฝึก

- ควรกำ�หนดมิให้นักศึกษา
สหกิจศึกษาไปฝึกยังสถานที่
อื่นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง
เกี่ยวกับการฝึก
- และหากนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะต้องเดินทางไปฝึก
ปฏิบัติยังสถานที่อื่นตามที่
ระบุในข้อตกลงซึ่งมิใช่ สถาน
ที่ฝึกหลักของนักศึกษา
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ)
หัวข้อการ
คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

7. สถานที่
อันมีผลกระทบสำ�คัญต่อการ
ปฏิบตั งิ าน (ต่อ) ดำ�รงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง
หรือครอบครัวนายจ้างต้อง
แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
วันย้ายสถานประกอบกิจการ
ในการนี้ ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์
จะไปทำ�งานด้วยให้ลูกจ้าง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง
ได้โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่า
ชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าสิบของอัตราค่าชดเชย
ที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตาม
มาตรา 118
8. การ
คุ้มครองค่า
ตอบแทน
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มาตรา 53 ในกรณีที่งานมี
ลักษณะและคุณภาพอย่าง
เดียวกันและปริมาณเท่ากัน
ให้นายจ้างกำ�หนดค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าทำ�งานในวันหยุด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่
ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือ
หญิง

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ให้ผู้ดำ�เนินการฝึกเป็นผู้รับ
ผิดชอบการเดินทางนั้นแก่
นักศึกษา

ข้อ 10 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึก
จ่ายเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินตรา
ไทยแก่ผู้รับการฝึก ตาม
จำ�นวนวันฝึกในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�สูงสุด
ตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ�ที่
ใช้อยู่ในขณะนั้น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ควรกำ�หนด “เบี้ยเลี้ยง” ไว้
ให้สำ�หรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา โดยอาจกำ�หนดอัตรา
ไว้เท่ากับที่บัญญัติในประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้
ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำ�งาน

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ)
หัวข้อการ
คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

8. การ
มาตรา 54 ให้นายจ้างจ่าย
คุ้มครองค่า ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำ�งาน
ตอบแทน (ต่อ) ในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวัน
หยุด และเงินผลประโยชน์อื่น
เนื่องในการจ้าง บรรดาที่จ่าย
เป็นเงินต้องจ่ายเงินตราไทย
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือ
เงินตราต่างประเทศ
9. การจัด
สวัสดิการที่
เกี่ยวข้องกับ
การทำ�งาน

หมวดที่ 8 แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) กำ�หนดให้มีคณะ
กรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานโดยมี
อำ�นาจหน้าที่เสนอความเห็น
ต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
แผนงาน หรือมาตรการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานของลูกจ้าง อีก
ทั้งยังมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่เรียกกว่า “สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน” เพื่อตรวจ

ข้อ 12 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึก
จัดให้มีน้ำ�สะอาดสำ�หรับดื่ม
ห้องน้ำ� ห้องส้วมอันถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ
ข้อ 13 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึก
ช่วยเหลือ หรือให้บริการ
หรือปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น เมื่อผู้รับการฝึกประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยใน
ระหว่างการฝึก
ข้อ 14 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึก
จัดให้มีการระบายอากาศ
ทางระบายน้ำ�และสิ่ง
โสโครก แสงสว่าง ทางออก
ฉุกเฉิน ในอาคารที่ทำ�การ
ฝึก

ควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานในลักษณะเดียว
กับที่นายจ้างต้องจัดให้แก่
ลูกจ้างตามกฎหมาย และควร
กำ�หนดระบบและกลไกใน
การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ)
หัวข้อการ
คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

9. การจัด
สอบสถานประกอบการต่างๆ
สวัสดิการที่ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับ ดังกล่าว
การทำ�งาน (ต่อ)

ข้อ 15 ให้ผู้ดำ�เนินการ
ฝึกจัดให้มีเครื่องป้องกัน
อันตราย สำ�หรับการฝึกซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือร่างกายของผู้ฝึก
ข้อ 16 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึก
จัดให้มีการดำ�เนินการใน
การบริหาร และการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน

10. การ
คุ้มครองจาก
การประสบ
อันตรายหรือ
เจ็บป่วยจาก
การทำ�งาน

ข้อ 17 ให้ผู้ดำ�เนินการฝึก
จัดทำ�ประกันอุบัติเหตุจาก
การฝึก ให้แก่ผู้รับการฝึกให้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ที่กำ�หนดในกฎหมายเงิน
ทดแทน
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การคุ้มครองจากการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยที่เป็น
ผลมาจากการทำ�งานให้
แก่นายจ้างนั้น ปัจจุบันมี
กฎหมายที่คุ้มครองเป็นการ
เฉพาะในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง
ก็คือ พระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่ง
ครอบคลุมการให้ความ
คุ้มครองเมื่อลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยหรือ
ตายอันมีสาเหตุมาจากการ
ทำ�งานให้แก่นายจ้าง และ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

- ควรกำ�หนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้ดำ�เนินการฝึกที่จะต้อง
จัดทำ�ประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้
ฝึก โดยให้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าที่กำ�หนดในกฎหมาย
เงินทดแทน
- ควรสร้างระบบและกลไก
ในการตรวจสอบเพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
และควรกำ�หนดโทษไว้สำ�หรับ
การไม่ปฏิบัติตาม

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการท�ำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ ครองการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ)
หัวข้อการ
คุ้มครอง

10. การ
คุ้มครองจาก
การประสบ
อันตรายหรือ
เจ็บป่วยจาก
การทำ�งาน (ต่อ)

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ประกาศกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำ�งาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

ยังกำ�หนดให้มีกองทุนเงิน
ทดแทนขึ้นโดยให้นายจ้าง
จ่ายเงินสมทบกองทุนดัง
กล่าวไว้เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการจ่ายเงินทดแทนแก่
ลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะ
ของลูกจ้างแทนนายจ้าง

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก กระทรวงแรงงาน (2541; 2546; 2551)
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการคุ้มครอง
การฝึกปฏิบัติทั่วไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ
ฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท�ำงานในเรื่ อ งต่ า งๆ นั้ น คล้ า ยกั บ
การคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) แต่
อาจยังขาดในบางประเด็นที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะกรณี
การคุ้มครองจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ที่เกิดจากการท�ำงานซึ่งเป็นการคุ้มครองตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แต่ในประกาศ
กระทรวงฯ ดังกล่าวก�ำหนดไว้คร่าวๆ ในข้อ 17 ซึ่ง
ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ด�ำเนินการฝึกที่จะต้องจัด
ท�ำประกันอุบัติเหตุจากการฝึกให้แก่ผู้รับการฝึกให้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดในกฎหมายเงิน

ทดแทน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วอาจไม่สามารถตรวจ
สอบได้อย่างชัดเจนว่ามีการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ด�ำเนินการ
ฝึกก็คดิ ว่าเป็นการเพิม่ ค่าใช้จา่ ย ต้นทุน หรือภาระแก่
ตนที่มากขึ้น จึงท�ำให้ไม่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
การพิจารณาเพิม่ มาตรการการคุม้ ครองการ
ฝึกปฏิบัติงานส�ำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงถือเป็น
เรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นเพราะหากเราให้ความ
ส�ำคัญกับเยาวชนที่ก�ำลังจะก้าวเป็นก�ำลังที่ส�ำคัญใน
สังคมและมีบทบาทในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อ
ไป ผู้เขียนเห็นว่าอาจพิจารณาแนวทางการให้ความ
คุม้ ครองโดยเทียบเคียงจากมาตรการการคุม้ ครองทีม่ ี
อยูแ่ ละพิจารณาแนวปฏิบตั กิ ารให้ความคุม้ ครองของ
ต่างประเทศประกอบด้วย

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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แนวปฏิบัติของต่างประเทศต่อผู้ฝึกปฏิบัติงานหรือ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ในต่างประเทศนัน้ ค�ำว่านักศึกษาสหกิจศึกษา
หรือนักศึกษาฝึกงานมีความหมายของค�ำว่า “Intern”
ซึ่งในบางประเทศ เช่น สิงค์โปรได้ก�ำหนดมาตรฐาน
ของการปฏิบัติต่อผู้ฝึกปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ยก
ตัวอย่างเช่น ผูฝ้ กึ ปฏิบตั งิ านอยูภ่ ายใต้บงั คับของ The
Employment Act ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ใช้
บังคับกับลูกจ้างทุกคนที่มีความผูกพันภายใต้สัญญา
จ้าง รวมถึงผู้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึงนายจ้างมี
ความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ก�ำหนด
ไว้แก่ผฝู้ กึ ปฏิบตั งิ านศึกษาด้วยตราบเท่าทีผ่ ฝู้ กึ ปฏิบตั ิ
งานนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรเทียบเท่ากับ
ลูกจ้างหรือพนักงานทั่วไปขององค์กร ยกตัวอย่าง
เช่นผู้ฝึกปฏิบัติงานที่เข้ามาในสัญญาจ้างงานจะต้อง
ไม่ท�ำงานเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่เกิน
กว่า 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามอาจจะมีการ
ท�ำงานล่วงเวลาโดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของเขา
เอง แต่ทั้งนี้เมื่อรวมแล้ววันหนึ่งจะต้องท�ำงานไม่เกิน
12 ชั่วโมง และชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลาทั้งหมดจะ
ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนายจ้างจะต้อง
จ่ายแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานส�ำหรับชั่วโมงการท�ำงานล่วง
เวลาหรือการท�ำงานในวันหยุด ซึ่งอัตราค่าตอบแทน
ส�ำหรับการท�ำงานล่วงเวลานั้น ไม่น้อยไปกว่าหนึ่ง
เท่าครึ่งของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท�ำงานปกติ และ
นายจ้างจะต้องจัดให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานมีวันพักผ่อน
หนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ (ไม่จ่ายค่าจ้าง) ซึ่งอาจเป็นวัน
อาทิตย์หรือวันอื่นๆ ได้
ในส่วนของสถาบันการศึกษาซึ่งมีส่วนร่วม
ในการเลือกแหล่งฝึกและโครงงานที่เหมาะสมแก่
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน โดยเป็นการท�ำงานร่วมกั นของ
สถาบั น การศึก ษาและแหล่งฝึก งานที่จะสรุ ปหรื อ
แนะน�ำเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตลอดจนการเตรียมตัวท�ำงานและผูท้ จี่ ะสามารถให้ค�ำ
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แนะน�ำได้ นักศึกษาฝึกงานควรท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
การเตรียมการท�ำงานก่อนทีจ่ ะรับการฝึกงาน สถาบัน
การศึ ก ษาควรประเมิ น ผลการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านโดย
ค�ำนึงถึงข้อเสนอแนะจากทั้งนักศึกษาและนายจ้าง
ทั้งสถาบันการศึกษาและนายจ้างควรจะให้ข้อเสนอ
แนะเป็นประจ�ำแก่นักศึกษาตลอดการฝึกงาน ใน
ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ควรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การฝึกงานไปยังสถาบันการศึกษาของพวกเขาเพื่อ
ให้สถาบันและนายจ้างสามารถทบทวนและปรับปรุง
แนวทางในการฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในสหรัฐอเมริกา ก็มกั มีค�ำถามทีว่ า่ นักศึกษา
ฝึ ก งานหรื อ ผู ้ ฝ ึ ก งานมี ส ถานะเป็ น ลู ก จ้ า งหรื อ ไม่
นั้ น โดยทั่ ว ไปแล้ ว กฎหมายหลายๆ ฉบั บ ของ
สหรัฐอเมริกามักไม่ใช้ค�ำว่า “Intern” ซึ่งหมายถึงผู้
ฝึกงาน และไม่ปรากฏค�ำนี้ในการให้ความหมายของ
ค�ำว่า “ลูกจ้าง” อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นในกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง (Worker’s
Compensation Law) นั้น ให้ค�ำนิยามของค�ำว่า
“ลูกจ้าง” ว่าหมายถึง “บุคคลทีท่ �ำงานเพือ่ ผูอ้ นื่ โดยรับ
ค่าตอบแทน” หรือใน Title VII Equal Employment
Opportunity ของ The Civil Right Act 1964 ก็ให้
ค�ำนิยามของลูกจ้างว่าหมายถึง “บุคคลที่ถูกจ้างโดย
นายจ้าง” ((f) The term “employee” means an
individual employed by an employer.)
กรณีเกี่ยวกับประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
สถานะของผูท้ ที่ �ำงานว่ามีสถานะเป็นลูกจ้าง (Worker)
หรื อ เป็ น เพี ย งผู ้ รั บ จ้ า งอิ ส ระ (Independent
contractor) นั้น ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
พิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงหลายประการ เช่น สิทธิ
ของผูว้ า่ จ้างในการควบคุมลักษณะและวิธกี ารท�ำงาน
ทักษะทีใ่ ช้ในการท�ำงาน เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทใี่ ช้ใน
การท�ำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาของความ
สัมพันธ์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา การใช้ดลุ ยพินจิ ของผูท้ �ำงาน
เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการท�ำงาน วิธีการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีข้อเท็จจริง
ทีใ่ ช้ในการก�ำหนดแน่นอน แต่ศาลก็จะให้ความส�ำคัญ
กับลักษณะแรกซึง่ ก็คอื การเข้าไปมีสว่ นในการควบคุม
การท�ำงาน วิธีการของลูกจ้าง (Worker) เพื่อให้งาน
ส�ำเร็จลุลว่ ง ซึง่ จะไม่เหมือนกับกรณีของผูร้ บั จ้างอิสระ
(Independent Contractor)
ผู ้ ฝ ึ ก งานที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย
ทัง้ หมดเช่นเดียวกับพนักงานประจ�ำเต็มเวลา ยกตัวอย่าง
เช่น กฎหมายที่ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
และการเลือกปฏิบัติ แต่ส�ำหรับผู้ฝึกงานที่ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนนั้นกฎหมายยังมีความไม่ชัดเจนมากนัก
อย่างไรก็ตามในเรื่องการคุ้มครองผู้ฝึกงานที่ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนนั้น มลรัฐนิวยอร์กเพิ่งผ่านกฎหมาย
คุ้มครองผู้ฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจน และเมือ่ ต้นปี ค.ศ. 2014 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ได้มีการน�ำเสนอพระราชบัญญัติในเรื่องการคุ้มครอง
การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศแก่ ผู ้ ฝ ึ ก งานที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทน ซึ่งในขณะเดียวกันกฎหมายที่คุ้มครอง
ผูฝ้ กึ งานทีไ่ ม่ได้รบั ค่าตอบแทนในทีท่ �ำงานซึง่ นอกจาก
มลรัฐนิวยอร์ก วิชิงตันดีซี และโอเรกอนยังไม่มีความ
ชัดเจน (Hylan, 2014)
กรณีจะเห็นได้วา่ ในต่างประเทศนัน้ ผูฝ้ กึ งาน
นั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ฝึกงานที่ได้
รับค่าตอบแทนจะมีสถานะคล้ายกับลูกจ้างเต็มเวลา
และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในระดับเดียว
กับลูกจ้าง ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือผู้ฝึกงานที่ไม่ได้
รับค่าจ้างนั้น ยังมีเพียงบางประเทศหรือบางรัฐที่มี
ความพยายามทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองในการการท�ำงาน
แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความ
ไม่ชัดเจนในสถานะของผู้ฝึกงานประเภทที่ไม่ได้รับ
ค่ า ตอบแทนว่ า มี ลั ก ษณะของนิ ติ สั ม พั น ธ์ แ บบใด
ระหว่างลูกจ้างหรือผู้รับจ้างอิสระ ดังนั้น สิ่งที่ต้อง
พิจารณาในล�ำดับแรกคือการพิจารณาลักษณะของ

นิตสิ มั พันธ์ตามสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือ
ผู้รับจ้างอิสระ จากนั้นจึงจะน�ำไปพิจารณาประเด็น
การให้ความคุ้มครองการท�ำงานต่อไป
บทสรุป

จากการศึกษาข้อเท็จจริงและลักษณะทาง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานหรือฝึกปฏิบตั งิ าน
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึก
ปฏิบัติงานนั้น จะเห็นว่าลักษณะการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานประกอบการ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ก�ำลังศึกษา ไม่มีลักษณะเป็น “ลูกจ้าง” ตามสัญญา
จ้างแรงงาน ซึ่งส่งผลให้มิอาจน�ำเอาบทบัญญัติของ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งการคุม้ ครองแรงงาน
แก่ลกู จ้างมาใช้บงั คับกับนักเรียน นิสติ นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามความหมายทีเ่ ราเข้าใจ ซึง่ ในปัจจุบนั มีเพียง
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยว
กับการคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน ซึ่ง
เป็นกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามความในพระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่
สามารถน�ำมาใช้เทียบเคียงในการคุม้ ครองการท�ำงาน
หรือฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา แต่กม็ ใิ ช่กฎหมายทีม่ วี ตั ถุประสงค์โดยตรงทีจ่ ะ
มุ่งให้ความคุ้มครองการท�ำงานหรือฝึกปฏิบัติงานแก่
นักเรียน นิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษา นอกจากนีย้ งั พบ
ว่าประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยว
กับการให้ความคุ้มครองการท�ำงานหรือฝึกปฏิบัติ
งานที่ยังไม่ชัดเจนครบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นการคุม้ ครองในกรณีการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากการท�ำงานโดยตรง ดังนั้นจึง
สมควรที่จะมีการพิจารณาบัญญัติกฎหมายเฉพาะที่
ก�ำหนดการคุม้ ครองการท�ำงานหรือฝึกปฏิบตั งิ านเป็น
กรณีพเิ ศษส�ำหรับนักเรียน นิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอุด
ช่องว่างของกฎหมายในประเด็นนี้ ภาครัฐควรที่จะ
พิจารณาการคุ้มครองการท�ำงานหรือฝึกปฏิบัติงาน
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งถือเป็น
เยาวชนที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ อาจท�ำได้ใน 2 กรณีคือ
กรณี ที่ ห นึ่ ง พิ จ ารณาขยายการคุ ้ ม ครอง
การท�ำงานตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยออกเป็น
ประกาศกระทรวงแรงงานซึ่งอาศัยอ�ำนาจตามความ
ในมาตรา 6 คล้ายกับการคุ้มครองแรงงานในกลุ่ม
อาชีพพิเศษ เพื่อให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะ
แก่การท�ำงานหรือฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นิสิต
นักศึกษาสหกิจศึกษา เพือ่ ให้การท�ำงานหรือฝึกปฏิบตั ิ
งานของนักเรียน นิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รบั การ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ
กรณีทสี่ อง พิจารณาการออกกฎหมายพิเศษ
เพื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ ฝ ึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น นั ก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยเฉพาะ โดยการคุ้มครอง
ทั่วไป เช่น เวลาท�ำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา
อาจพิจารณาจากการคุม้ ครองการผูฝ้ กึ ปฏิบตั งิ านตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าท�ำงานที่มีอยู่
แล้ว แต่ควรเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นประเด็นส�ำคัญทีก่ าร
คุ้มครองในปัจจุบันยังไปไม่ถึง อาทิเช่น บทบัญญัติที่
เกีย่ วกับการคุม้ ครองจากการประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วยที่เกิดจากการท�ำงานซึ่งอาจพิจารณาเทียบเคียง
กับกฎหมายเงินทดแทนและก�ำหนดให้เป็นหน้าที่
สถานประกอบการที่จะต้องเป็นผู้ด�ำเนินการในเรื่อง
นี้อย่างจริงจัง ตลอดจนให้มีกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามและควรมีการก�ำหนดโทษหากมีการ
ฝ่าฝืน และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กับการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ด�ำเนิน
การฝึกและผูร้ บั การฝึกซึง่ เป็นเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียน
เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
เป็นต้น นอกจากนีอ้ าจศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการ
คุ้มครองผู้ฝึกปฏิบัติงาน (Interns) ของต่างประเทศ
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เช่น การท�ำงาน
ร่วมกันของสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกงานที่จะ
สรุปหรือแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน ตลอดจนการเตรียมตัวท�ำงานและผู้ที่จะ
สามารถให้ค�ำแนะน�ำได้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการการคุ้มครองการฝึก
ปฏิบัติงานของนักเรียนหรือนักศึกษาสหกิจศึกษาให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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