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หลัักปฏิิบััติิในการคุ้้�มครองเด็็ก โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
คำำ�นำำ�และบริิบท
การรัักษาข้้อมููลเป็็นความลัับ
สััมพัันธภาพระหว่่างบุุคลากรกัับนัักเรีียน
การสััมผััส/แตะต้้องตััว
การติิดต่่อกัับนัักเรีียนผ่่านสื่่�อสัังคมหรืือสื่่�อออนไลน์์
การใช้้รููปภาพและข้้อมููลส่่วนบุุคคลของนัักเรีียน
หลัักพิิจารณาในสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ
การเข้้าห้้ามเหตุุทะเลาะวิิวาท
เมื่่�อนัักเรีียนประสบปััญหา
กิิจกรรมที่่�ต้้องมีีการสััมผััสตััว
(เช่่น การสอนพลศึึกษา และการฝึึกสอนกีีฬา)
การอาบน้ำำ��และการแต่่งตััว
ห้้องน้ำำ��
ขั้้�นตอนการอาบน้ำำ��ให้้นัักเรีียนระดัับเตรีียมอนุุบาล
การอยู่่�กัับนัักเรีียนโดยลำำ�พััง
หลัักสููตร
ทััศนศึึกษา
การจััดเตรีียมที่่�พัักเมื่่�อต้้องเดิินทางข้้ามคืืน
การรายงาน: การแจ้้งข้้อสงสััยในพฤติิกรรมที่่�อาจเป็็นการทำำ�ร้้ายเด็็ก
การรายงาน: การแจ้้งข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมของผู้้�อื่่�น

นโยบายในการคุ้้�มครองเด็็ก

บทนำำ�
ฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
บทบาทและหน้้าที่่�
หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก (CSL)
ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
ที่่�ปรึึกษา
ผู้้�แทนคณะกรรมการโรงเรีียน
การทารุุณกรรมและการทอดทิ้้�ง
การทำำ�ร้้ายร่่างกาย
ปััจจััยที่่�อาจบ่่งชี้้�ร่่องรอยการถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย
การทำำ�ร้้ายจิิตใจ
ปััจจััยที่่�อาจบ่่งชี้้�ร่่องรอยการถููกทำำ�ร้้ายจิิตใจ
การทอดทิ้้�ง
ปััจจััยที่่�อาจบ่่งชี้้�ว่า่ เด็็กถููกทอดทิ้้�ง
การทารุุณกรรมทางเพศ
ปััจจััยที่่�อาจบ่่งชี้้�ว่า่ เด็็กถููกทารุุณกรรมทางเพศ
การทารุุณกรรมโดยเพื่่�อน
การรายงานเหตุุที่่�ต้้องสงสััยว่่าเป็็นการทารุุณกรรม/การทอดทิ้้�ง
ขั้้�นตอนในการรายงานเหตุุที่่�ต้้องสงสััยว่่าเป็็นการทารุุณกรรมหรืือการทอดทิ้้�ง
การจ้้างงาน
การฝึึกอบรมบุุคลากรของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา

ตารางการฝึึกอบรมบุุคลากรของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
สำำ�หรัับคณะครููและเจ้้าหน้้าที่่�ในปััจจุุบััน
สำำ�หรัับคณะครููและเจ้้าหน้้าที่่�ใหม่่ ตลอดจนลููกจ้้างรายอื่่�น
การฝึึกอบรมเฉพาะทาง
ภาคผนวก ก: แบบรายงานการคุ้้�มครองเด็็ก
ภาคผนวก ข : แบบบัันทึึกความเข้้าใจ

สารบััญ

หลัักปฏิิบััติิในการคุ้้�มครองเด็็ก

ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

คำำ�นำำ�และบริิบท

โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องความปลอดภััยและการปกป้้องนัักเรีียนของเราจากภััยอัันตรายทั้้�งปวง บุุคลากรของโรงเรีียนทุุกคนมีีหน้้าที่่�
ตามหลัักวิิชาชีีพและหลัักจริิยธรรมในการสร้้างสภาพแวดล้้อมให้้ปลอดภััยและส่่งเสริิมพััฒนาการของนัักเรีียน เพื่่�อให้้นัักเรีียนสามารถเติิบโตและพััฒนาได้้เต็็ม
ศัักยภาพของตน และได้้รัับการปกป้้องจากอัันตราย โดยหลัักในการคุ้้�มครองและส่่งเสริิมสวััสดิิภาพนัักเรีียนประกอบด้้วย
การปกป้้องนัักเรีียนจากการทารุุณกรรมและการถููกทอดทิ้้�ง
การป้้องกัันไม่่การบั่่�นทอนสุุขภาพหรืือพััฒนาการด้้านร่่างกายและจิิตใจของนัักเรีียน
การดููแลให้้นัักเรีียนอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมตามหลัักการดููแลเด็็กให้้ปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ
n
n
n

หลัักปฏิิบััติิในการคุ้้�มครองเด็็ก โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา ฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อกำำ�หนดหลัักสำำ�คััญ สำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานผู้้�ใดก็็ตามที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในเขตโรงเรีียน
ร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา ไม่่ว่่าจะปฏิิบััติิงานภายใต้้ขอบเขตความรัับผิิดชอบใดก็็ตาม ดัังนั้้�นในเอกสารนี้้� จะขอเรีียกรวมบุุคคลากรทั้้�งที่่�มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานหรืืออาสา
ปฏิิบััติิงานว่่าเป็็น “บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา” ซึ่�ง่ รวมถึึงบุุคลากรดัังต่่อไปนี้้� ตลอดจนบุุคลากรประเภทอื่่�นที่่�ไม่่ได้้ระบุุไว้้ ณ ที่่�นี้้�
s พ่่อพระมหาไถ่่และเซมิินาเรีียน
s คณะครูู
s บุุคลากรสนัับสนุุน
s บุุคลากรงานรัักษาความปลอดภััย
s บุุคลากรทำำ�ความสะอาด/บำำ�รุุงรัักษา
s บุุคลากรโรงอาหาร
s คนขัับรถ
s บุุคลากรจากภายนนอก เช่่น ผู้้�ฝึึกซ้้อมนัักกีีฬา หรืือผู้้�สอนโครงการเรีียนเสริิมนอกเวลาเรีียน (EDP)
s บุุคลากรฝึึกงาน
s อาสาสมััคร
s คณะครูู/เจ้้าหน้้าที่่�จากสวิิสเซคชั่่�น
เนื่่�องจากเอกสารฉบัับนี้้�ไม่่อาจระบุุหลัักปฏิิบััติิได้้ครบทุุกข้้อเพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกสถานการณ์์ ดัังนั้้�นในบางสถานการณ์์บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาต้้อง
ตััดสิินใจด้้วยตนเองเพื่่�อพิิทัักษ์์ผลประโยชน์์และสวััสดิิภาพของโรงเรีียนและเด็็กที่่�ตนรัับผิิดชอบ โดยการกระทำำ�ดัังกล่่าวอาจเป็็นการตััดสิินใจฝ่่าฝืืนคำำ�แนะนำำ�
ในเอกสารนี้้�หรืือตััดสิินใจกระทำำ�การในลัักษณะที่่�เอกสารนี้้�ไม่่ได้้ระบุุไว้้ อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อเกิิดสถานการณ์์ดัังกล่่าวขึ้้�นให้้บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษายึึด
หลัังการปฏิิบััติิงานด้้วยความโปร่่งใส และรายงานเหตุุการณ์์ให้้ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนทราบทัันทีี
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ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

การรัักษาข้้อมููลเป็็นความลัับ

บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษามีีหน้้าที่่�รัักษาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับและไม่่เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว ไม่่ว่่าตนจะได้้รัับทราบข้้อมููลนั้้�นจากทางโรงเรีียนหรืือ
จากบุุคคลที่่�สาม โดยบุุคลากรผู้้�มีีอำำ�นาจไม่่ได้้ให้้ความยิินยอม เว้้นแต่่จะมีีกฎหมายบัังคัับให้้กระทำำ�การดัังกล่่าว หรืือการกระทำำ�ดัังกล่่าวจะเป็็นประโยชน์์ต่่อ
การปกป้้องคุ้้�มครองเด็็ก โดยบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรปรึึกษาผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นหากตนมีีข้้อกัังวลหรืือข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการรัักษาข้้อมููล
ที่่�เป็็นความลัับ

สััมพัันธภาพระหว่่างบุุคลากรกัับนัักเรีียน


บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาอาจมีีความสััมพัันธ์์กัับนัักเรีียนในหลายลัักษณะและบทบาท เช่่น เป็็นผู้้�สอน ผู้้�ฝึึกซ้้อม เพื่่�อนบ้้าน ครอบครััวของเพื่่�อน
ผู้้�ปกครองของเพื่่�อน เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตามบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมในบทบาทหนึ่่�งบทบาทใดที่่�จะส่่งผลเสีียต่่อความรัับผิิด
ชอบในบทบาทอื่่�น โดยบุุคลากรควรใช้้หลัักสามััญสำำ�นึึกดำำ�เนิินการตามภาระความรัับผิิดชอบและหลีีกเลี่่�ยงการปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�อาจสื่่�อว่่าเป็็นการประพฤติิ
มิิชอบหรืือการทำำ�ร้้ายเด็็ก
กล่่าวโดยละเอีียดคืือ บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะปฏิิบััติิดัังนี้้�
กระทำำ�หรืือประพฤติิในลัักษณะที่่�ประโยชน์์ด้้านสวััสดิิภาพของนัักเรีียนต้้องมาเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
รัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�และพฤติิกรรมของตน และหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�จะทำำ�ให้้บุุคคลทั่่�วไปสงสััยได้้ว่าบุุ
่ คลากรมีีแรงจููงใจหรืือความตั้้�งใจ
ที่่�ไม่่สุุจริิต
ควบคุุมให้้พฤติิกรรมการปฏิิสััมพัันธ์์กัับนัักเรีียนมีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับอายุุและพััฒนาการ
หลีีกเลี่่�ยงการพบนัักเรีียนตััวต่่อตััว เว้้นแต่่จะมีีเหตุุจำำ�เป็็นที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการเรีียน การสอน หรืือการให้้คำำ�ปรึึกษา
หากต้้องพบนัักเรีียนตััวต่่อตััว ให้้ปฏิิบััติิตนให้้เหมาะสมและให้้อยู่่�ในจุุดที่่�ผู้้�สัญ
ั จรไปมามองเห็็นได้้ชััดเจน
ประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างทางพฤติิกรรมที่่�ดีี ตัักเตืือนหากพบว่่านัักเรีียนมีีพฤติิกรรมหรืือพููดจาไม่่เหมาะสม
หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ภาษาที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อหน้้านัักเรีียน เช่่น การพููดจาบจ้้วง ล่่วงละเมิิด ยั่่�วยุุทางเพศ ดููหมิ่่�นเหยีียดหยาม หรืือดููถููกวััฒนธรรมอื่่�น
หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�ทำำ�ให้้นัักเรีียนเสีียหาย หรืือทำำ�ให้้นัักเรีียนต้้องตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�เสี่่�ยงต่่อการถููกละเมิิด เอาเปรีียบ หรืือทำำ�ร้้าย
หลีีกเลี่่�ยงการอาสารัับส่่งนัักเรีียนโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาหากไม่่ได้้รัับอนุุญาตเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากผู้้�ปกครองของนัักเรีียน (โดยโรงเรีียน
อนุุญาตให้้ใช้้หลัักฐานจากช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ เช่่น ข้้อความ อีีเมล ไลน์์ ได้้)
ไม่่จััดหาสารเสพติิดหรืือเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ให้้แก่่นัักเรีียน
หากบุุคลากรถููกฟ้้องร้้อง ถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิด หรืือได้้รัับผลกระทบอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยการทารุุณกรรมหรืือการ
แสวงประโยชน์์จากเด็็กในทางที่่�ผิิด ไม่่ว่่าจะเกิิดก่่อนหรืือขณะร่่วมงานกัับโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา บุุคลากรมีีหน้้าที่่�ต้้องแจ้้งให้้โรงเรีียนทราบทัันทีี
n

n

n
n
n
n
n
n
n

n
n

การสััมผััส/แตะต้้องตััว


บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�ตลอดเวลา
ใช้้หลัักจรรยาบรรณทางวิิชาชีีพในการตััดสิินว่่าพฤติิกรรมการสััมผััสตััวนัักเรีียนแบบใดเหมาะสมหรืือไม่่เหมาะสม
หากมีีการสััมผััสตััวนัักเรีียน บุุคลากรต้้องพร้้อมที่่�จะอธิิบายการกระทำำ�ของตนและทราบว่่าโรงเรีียนสามารถสอบสวนการกระทำำ�ดัังกล่่าวได้้ทุุกเมื่่�อ
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะสััมผััสตััวนัักเรีียนได้้ก็็ต่่อเมื่่�อตนได้้รัับมอบหมายให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินกิิจกรรมดัังกล่่าว โดยให้้
ดำำ�เนิินการด้้วยความระมััดระวัังและให้้เกีียรติินัักเรีียนอยู่่�เสมอ
ห้้ามสััมผััสตััวนัักเรีียนหากไม่่มีีเหตุุอัันสมควร
หลีีกเลี่่�ยงการสร้้างเงื่่�อนไขเพื่่�อสััมผััสตััว โดยอ้้างประโยชน์์ทางการเรีียนการสอน หรืือการสร้้างความคุ้้�นเคยกัับนัักเรีียน
ห้้ามมีีความสััมพัันธ์์เชิิงชู้้�สาวหรืือความสััมพัันธ์์ทางเพศในลัักษณะหรืือรููปแบบใดกัับเด็็กหรืือนัักเรีียนที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
ห้้ามลงโทษหรืือสั่่�งสอนด้้วยการทำำ�ร้้ายร่่างกาย
ห้้ามเข้้าให้้การช่่วยเหลืือนัักเรีียนในกิิจกรรมส่่วนตััวที่่�นัักเรีียนช่่วยเหลืือตนเองได้้ (เช่่น พาเข้้าห้้องน้ำำ�� หรืือช่่วยเปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้า)
ห้้ามเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�ต้้องใช้้กำำ�ลัังหรืือกิิจกรรมที่่�ยั่่�วยุุความรู้้�สึึกทางเพศกัับนัักเรีียน เช่่น การเล่่นมวยปล้ำำ��
ห้้ามกระทำำ�หรืืออนุุญาตให้้มีีการกระทำำ�ที่่�ต้้องสััมผััสตััวนัักเรีียนอย่่างไม่่เหมาะสมหรืืออย่่างไม่่พึึงประสงค์์
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
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ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

การติิดต่่อกัับนัักเรีียนผ่่านสื่่�อสัังคมหรืือสื่่�อออนไลน์์


โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาสนัับสนุุนการใช้้สื่่�อและสื่่�อสัังคมเพราะเชื่่�อว่่าที่่�เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ได้้ อย่่างไรก็็ตามบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีี
วิิเทศศึึกษาพึึงระมััดระวัังและต้้องแยกชีีวิติ งานออกจากชีีวิิตส่่วนตััวเสมอ การติิดต่่อกัับนัักเรีียนผ่่านบััญชีีสื่่�อสัังคมส่่วนตััวของนัักเรีียนอาจทำำ�ให้้นัักเรีียนสัับสน
ในบทบาทของบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานกัับโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาได้้ สื่่�อสัังคม ครอบคลุุมไปถึึงการใช้้สื่่�อกลางในการสื่่�อสาร การโพสต์์ข้้อมููลข่่าวสารหรืือ
เนื้้�อหาข้้อความในทุุกรููปแบบผ่่านอิินเตอร์์เน็็ต ไม่่ว่า่ จะเป็็นบนบล็็อกส่่วนตััว บล็็อกของผู้้�อื่่�น เว็็บไซต์์ส่่วนตััว อีีเมล เครืือข่่ายสัังคม กระดานข่่าว ฟอรั่่�ม ห้้อง
สนทนาหรืือการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�นใด ไม่่ว่่าจะเกี่่�ยวข้้องกัับโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาหรืือไม่่ก็็ตาม
ดัังนั้้�นบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรปฏิิบััติิดัังนี้้�
ติิดต่่อกัับนัักเรีียนผ่่านเว็็บไซต์์และช่่องทางที่่�โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาอนุุญาต (เช่่น Google Classroom ระบบอีีเมลโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
PowerSchool เฟสบุ๊๊�คโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา Seesaw บล็็อกเกอร์์ บััญชีทวิ
ี ิตเตอร์์ที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด กลุ่่�มไลน์์ที่่�โรงเรีียนอนุุญาต เป็็นต้้น)
และควรเป็็นการติิดต่่อสื่่�อสารเพื่่�อช่่วยเหลืือและส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ไม่่อัปั โหลดข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนัักเรีียนและผู้้�ปกครองโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาไปยัังบััญชีีสื่่�อสัังคมส่่วนตััวของตนเอง
ขอติิดต่่อผ่่านบััญชีีสื่่�อสัังคมส่่วนตััวเมื่่�อจำำ�เป็็นต้้องช่่วยเหลืือด้้านการเรีียนหรืือให้้คำำ�ปรึึกษาในกรณีีพิิเศษเท่่านั้้�น และเพื่่�อความโปร่่งใสและ
ตรวจสอบได้้ บุุคลากรควรขออนุุญาตผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นที่่�รัับผิิดชอบก่่อนเสมอ
ตรวจสอบว่่าบััญชีีสื่่�อสัังคมของบุุคลากรได้้มีีการตั้้�งค่่าความเป็็นส่่วนตััวอย่่างเหมาะสมแล้้ว เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้นัักเรีียนเห็็นโพสต์์ส่่วนตััวที่่�ไม่่เหมาะสม
ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้อััตลัักษณ์์ส่่วนบุุคคลเกิิดปะปนกัับภาพลัักษณ์์ทางวิิชาชีีพได้้
อย่่ากลััวที่่�จะแจ้้งหรืือรายงานผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นหากบุุคลากรรู้้�สึึกไม่่สบายใจที่่�พบเห็็นเพื่่�อนร่่วมงานมีีพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมขณะติิดต่่อกัับ
นัักเรีียนผ่่านช่่องทางออนไลน์์
ห้้ามกด “เพิ่่�มเพื่่�อน” “ติิดตาม” “ชอบ” หรืือพููดคุุยโต้้ตอบกัับนัักเรีียนหรืืออดีีตนัักเรีียนของโรงเรีียนที่่�ยัังอยู่่�ในวััยเรีียนผ่่านบััญชีีสื่่�อสัังคมที่่�เป็็น
บััญชีีส่่วนตััว
n

n
n

n

n

n

การใช้้รููปภาพและข้้อมููลส่่วนบุุคคลของนัักเรีียน


บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาสามารถถ่่ายหรืือใช้้งานภาพ หรืือสื่่�ออื่่�น ๆ ที่่�ใช้้ภาพนัักเรีียน ตััวอย่่างผลงานนัักเรีียน และ/หรืือภาพของนัักเรีียนขณะร่่วม
งานหรืือกิิจกรรมโรงเรีียน โดยภาพถ่่าย/สื่่�อเหล่่านี้้�ถููกผลิิตขึ้้�นเพื่่�อใช้้สื่่�อสารกัับผู้้�ปกครองโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา เพื่่�อให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการศึึกษาของบุุตร
หลาน และ/หรืือเพื่่�อให้้ข้้อมููลแก่่บุุคคลที่่�สามในการประชาสััมพัันธ์์โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา โดยบุุคลากรสามารถเผยแพร่่ภาพดัังกล่่าวผ่่านช่่องทางที่่�
โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาอนุุญาตเท่่านั้้�น และไม่่อนุุญาตให้้เผยแพร่่ผ่่านบััญชีีสื่่�อสัังคมส่่วนตััว
อย่่างไรก็็ตามบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาต้้องใช้้ความระมััดระวัังในการเลืือกภาพดัังกล่่าวเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ผู้�อื่่้ �นนำำ�ภาพไปใช้้ต่่ออย่่างไม่่เหมาะสม
หากเป็็นไปได้้ควรเลืือกใช้้รููปภาพที่่�เน้้นการทำำ�กิิจกรรมหรืือกลุ่่�มบุุคคล และไม่่เจาะจงไปที่่�นัักเรีียนคนหนึ่่�งคนใดเป็็นพิิเศษ อย่่างไรก็็ตาม บางครั้้�งภาพความ
ทรงจำำ�ดีี ๆ อาจเกิิดขึ้้�นในสถานการณ์์ที่่�ไม่่ตั้้�งใจ โรงเรีียนจึึงอนุุญาตให้้บุุคลากรถ่่ายภาพและคลิิปวิิดีีโอโดยใช้้อุุปกรณ์์ส่่วนตััวได้้ อย่่างไรก็็ตามขอให้้บุุคลากร
ทำำ�การลบรููปภาพและ/หรืือคลิิปวิดีิ ีโอดัังกล่่าวออกจากอุุปกรณ์์ส่่วนตััว ตลอดจนที่่�เก็็บข้้อมููลดิิจิิตอล/คลาวด์์ส่่วนตััวให้้หมดหลัังจากที่่�ได้้ทำำ�การเผยแพร่่หรืืออััป
โหลดไฟล์์ดัังกล่่าวไปยัังแพลตฟอร์์มที่่�โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาอนุุญาตแล้้ว
เมื่่�อบุุคลากรต้้องถ่่ายคลิิปวิิดีีโอ หรืือถ่่ายภาพนัักเรีียน หรืือนำำ�ภาพนัักเรีียนไปใช้้ในกิิจกรรมของโรงเรีียน บุุคลากรต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
ไม่่ถ่่ายภาพนัักเรีียนหากนัักเรีียนคนดัังกล่่าวไม่่อนุุญาตหรืือไม่่ประสงค์์ให้้ถ่า่ ย
ไม่่เผยแพร่่ภาพของนัักเรีียนผ่่านช่่องทางออนไลน์์หรืือสิ่่�งพิิมพ์์ของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา หากผู้้�ปกครองได้้เคยแสดงความจำำ�นงขอระงัับสิิทธิิ
ในการเผยแพร่่ข้้อมููลโดยมีีรายชื่่�อปรากฏอยู่่�ในเอกสารของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาว่่าด้้วยรายนาม “ผู้้�ที่่�ไม่่อนุุญาตให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููล”
ตรวจสอบว่่าภาพถ่่าย ภาพยนตร์์ และวิิดีีโอที่่�ผลิิตนั้้�นเป็็นการนำำ�เสนอที่่�ให้้เกีียรติิและรัักษาภาพลัักษณ์์ของนัักเรีียน
เมื่่�อบุุคลากรต้้องส่่งภาพผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือเผยแพร่่ภาพในรููปแบบใด ๆ ยกเว้้นการตีีพิิมพ์์บนสิ่่�งพิิมพ์์ของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
เช่่น Ad Astra และหน้้าเฟสบุ๊๊�คเพจโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา ให้้บุุคลากรตรวจสอบว่่าชื่่�อไฟล์์ และ/หรืือคำำ�อธิิบายประกอบภาพ ว่่าไม่่มีีข้้อมููลหรืือ
ข้้อความใดที่่�เป็็นข้้อมููลบุุคคลที่่�สามารถใช้้ระบุุตััวนัักเรีียนได้้ (ยกเว้้นชื่่�อจริิง)
n
n

n
n

ตััวอย่่างของสิ่่�งที่่�ควรและไม่่ควรกระทำำ� (ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิม)
ควรทำำ�

n
n

n

ไม่่ควรทำำ�

n

n
n
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ถ่่ายภาพลููกของตนเองขณะรัับรางวััลหรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมของโรงเรีียน
ใช้้บััญชีีอีีเมลของตนที่่�เป็็นอีีเมลสำำ�หรัับบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาในการสื่่�อสารกัับนัักเรีียนผ่่านบััญชีีอีีเมลของนัักเรีียนที่่�เป็็นอีีเมล
สำำ�หรัับนัักเรีียนโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
ใช้้บััญชีีสื่่�อสัังคมที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดในการโพสต์์ข้้อมููลกิิจกรรมของโรงเรีียนและกิิจกรรมทััศนศึึกษานอกสถานที่่�
ถ่่ายภาพนัักเรีียนในชั้้�นเรีียนของบุุคลากรขณะอยู่่�ในโรงเรีียนหรืือเดิินทางไปทััศนศึึกษากัับทางโรงเรีียน แล้้วโพสต์์ข้้อมููลดัังกล่่าวลงในบััญชีี
สื่่�อสัังคมส่่วนตััว
ถ่่ายภาพนัักเรีียนโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา และ “เช็็คอิิน” หรืือแจ้้งข้้อมููลว่่าบุุคลากรอยู่่�ในเขตโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาหรืือสถานที่่�อื่่�น
ใช้้บััญชีีสื่่�อสัังคม (เช่่น เฟสบุ๊๊�ค อิินสตาแกรม ทวิิตเตอร์์ ยููทููป เป็็นต้้น) หรืือแพลตฟอร์์มการส่่งข้้อความแชท (เช่่น iMessage WhatsApp
SnapChat ไลน์์ เป็็นต้้น) เพื่่�อสื่่�อสารกัับนัักเรีียนในธุุระที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�โดยวิิชาชีีพ หรืือไม่่เกี่่�ยวกัับโรงเรีียน หรืือในลัักษณะอื่่�นใดที่่�ขััดต่่อ
หลัักปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมในการคุ้้�มครองเด็็ก

หลัักปฏิิSAFEGUARDING
บััติิในการคุ้้�มครองเด็็
CHILD
CODEก OF CONDUCT

ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

หลัักพิิจารณาในสถานการณ์์ต่่าง ๆ
การเข้้าห้้ามเหตุุทะเลาะวิิวาท

บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาอาจมีีเหตุุอัันสมควรที่่�จะต้้องเข้้าห้้ามปราม เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้นัักเรีียนกระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นเหตุุให้้ตนหรืือผู้้�อื่่�นได้้รัับบาด
เจ็็บ เมื่่�อเกิิดสถานการณ์์ดัังกล่่าวขึ้้�น บุุคลากรต้้องพยายามระงัับเหตุุดัังกล่่าวให้้ได้้ก่่อนที่่�สถานการณ์์จะบานปลาย และหากกัังวลว่่าสถานการณ์์อาจนำำ�ไปสู่่�
ความรุุนแรง บุุคลากรควรขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใหญ่่คนอื่่�น ในกรณีีที่่�เหตุุว่่าจำำ�เป็็นต้้องเข้้าห้้ามการทะเลาะวิิวาท บุุคลากรจะต้้องบัันทึึกและรายงานเหตุุ
และการดำำ�เนิินการหลัังเกิิดเหตุุ ไปยัังอีีเมลของผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก และที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�น ในบางกรณีี บุุคลากรอาจจำำ�เป็็นต้้อง
ห้้ามการทะเลาะวิิวาทโดยการจัับหรืือกัักตััวบุุคคลชั่่�วคราว เพื่่�อให้้นัักเรีียนปลอดภััย
เมื่่�อนัักเรีียนประสบปััญหา

บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรคิิดหาวิิธีีการเพื่่�อช่่วยเหลืือนัักเรีียนและบรรเทาความเดืือดร้้อน ในบางกรณีี นัักเรีียนที่่�ประสบปััญหาอาจต้้องการการ
ปลอบโยนหรืือคำำ�พููดที่่�ทำำ�ให้้รู้้�สึึกอุ่่�นใจ โดยอาจต้้องมีีการสััมผััสตััวโดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมของวััย ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว บุุคลากรพึึงมีีสติิตลอดเวลา
โดยไม่่กระทำำ�การใด ๆ อัันจะเป็็นการคุุกคาม ล่่วงล้ำำ�� หรืือทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดได้้ ในกรณีีที่่�บุุคลากรไม่่มั่่�นใจว่่าหากกระทำำ�การเช่่นนั้้�นต่่อจะสุ่่�มเสี่่�ยงและกลาย
เป็็นการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือไม่่ ให้้บุุคลากรปรึึกษาผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นของตนต่่อไป เพื่่�อหาข้้อสรุุปว่่าบุุคลากรควรให้้ความช่่วยเหลืือแนะนำำ�ในลัักษณะ
เช่่นเดิิมต่่อไปหรืือไม่่ หรืือควรจะส่่งนัักเรีียนไปยัังบุุคลากรอื่่�นที่่�มีีหน้้าที่่�ในด้้านการดููแลทางสัังคมและอารมณ์์ของนัักเรีียนโดยตรง (เช่่น ที่่�ปรึึกษา)
กิิจกรรมที่่�ต้้องมีีการสััมผััสตััว

ฝึึกสอนกีีฬา)

(เช่่น การสอนพลศึึกษา และการ

บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาส่่วนหนึ่่�ง เช่่น ผู้้�สอนวิิชาพลศึึกษา ผู้้�สอน
กิิจกรรมต่่าง ๆ ในโครงการเรีียนเสริิมนอกเวลาเรีียน (EDP) ผู้้�สอนดนตรีี และผู้้�สอน
การแสดง อาจมีีเหตุุจำำ�เป็็นต้้องสััมผััสตััวนัักเรีียนเพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้รัับความปลอดภััย
ขณะทำำ�กิิจกรรม เพื่่�อสาธิิตการใช้้เครื่่�องมืือ/เครื่่�องดนตรีี หรืือเพื่่�อช่่วยเหลืือนัักเรีียน
ขณะออกกำำ�ลัังกาย บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษามีีหน้้าที่่�อธิิบายให้้นัักเรีียน
เข้้าใจถึึงเหตุุผลของการสััมผััสตััว และลัักษณะของการสััมผััสตััวที่่�จะเกิิด (เว้้นแต่่จะ
เป็็นเหตุุฉุุกเฉิินที่่�นัักเรีียนอาจเสี่่�ยงได้้รัับอัันตรายและจะต้้องเข้้าช่่วยเหลืือทัันทีี) การ
สััมผััสตััวจะกระทำำ�ได้้ต่่อเมื่่�อนัักเรีียนยิินยอมและต้้องอยู่่�ในระดัับที่่�นัักเรีียนรู้้�สึึก
สะดวกใจเท่่านั้้�น การสััมผััสตััวในลัักษณะนี้้� ควรดำำ�เนิินการโดยใช้้เวลาให้้น้้อยที่่�สุุด
เท่่าที่่�จะกระทำำ�ได้้เพื่่�อให้้กิิจกรรมสำำ�เร็็จลุุล่่วง มีีความเหมาะสมตามหลัักปฏิิบััติิใน
การสััมผััสตััวของรายวิิชาที่่�สอน และอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ผู้้�อื่่�นมองเห็็นได้้ชััดเจน
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องรู้้�เท่่าทัันและไวต่่อสััญญาณต่่าง ๆ เมื่่�อ
นัักเรีียนแสดงออกทั้้�งทางกายและวาจาให้้ทราบว่่าตนไม่่สะดวกใจ และพิิจารณาใช้้
แนวปฏิิบััติิอื่่�นในกรณีีที่่�หากมีีการสััมผััสตััวต่่อไปอาจนำำ�ไปสู่่�ความเข้้าใจผิิดได้้ โดย
บุุคลากรอาจขอความช่่วยเหลืือจากบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาท่่านอื่่�น หรืือ
จากนัักเรีียนคนอื่่�นที่่�เสี่่�ยงต่่อความเข้้าใจผิิดน้้อยกว่่า เพื่่�อกระทำำ�การสาธิิตต่่อไป

การอาบน้ำำ��และการแต่่งตััว

เมื่่�อบุุคลากรต้้องอาบน้ำำ��หรืือแต่่งตััวให้้กัับนัักเรีียนที่่�อายุุน้้อย บุุคลากรต้้องให้้เกีียรติิและเคารพในความเป็็นส่่วนตััวของนัักเรีียน อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อเป็็นการ
คุ้้�มครองนัักเรีียน ปฏิิบััติิตามหลัักสุุขภาวะและความปลอดภััย และป้้องกัันไม่่ให้้นัักเรีียนโดนกลั่่�นแกล้้ง ล้้อเลีียน หรืือบาดเจ็็บ จำำ�เป็็นจะต้้องมีีมาตรการในการ
ควบคุุมดููแลในระดัับหนึ่่�งตามความเหมาะสม โดยมาตรการในการควบคุุมดููแลนี้้�จะต้้องสอดคล้้องกัับความต้้องการและวััยของนัักเรีียน และคำำ�นึึงถึึงภาวะที่่�
อาจทำำ�ให้้นัักเรีียนรู้้�สึึกอัับอายหรืือถููกคุุกคาม ดัังนั้้�นบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาต้้องระมััดระวัังพฤติิกรรมของตน ปฏิิบััติตา
ิ มแนวปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดอย่่าง
เคร่่งครััด และให้้ความสำำ�คััญกัับความต้้องการของนัักเรีียนเสมอ ให้้บุุคลากรพิิจารณาข้้อควรระวัังดัังนี้้�
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสตััวนัักเรีียนในขณะที่่�นัักเรีียนไม่่ได้้ใส่่เสื้้�อผ้้า
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมที่่�อาจเป็็นการคุุกคามนัักเรีียน เช่่น การจงใจมองขณะนัักเรีียนทำำ�ธุุระในห้้องแต่่งตััว
โรงเรีียนอนุุญาตให้้บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาที่่�มีีเพศเดีียวกัันกัับนัักเรีียนคงอยู่่�ในห้้องแต่่งตััวกัับนัักเรีียนได้้เพื่่�อดููแลนัักเรีียนอยู่่�ห่่าง ๆ
นัักเรีียนควรมีีสิิทธิิในการแต่่งตััวอย่่างเป็็นส่่วนตััว
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาไม่่ควรแต่่งตััวในสถานที่่�เดีียวกัันกัับนัักเรีียน
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรอาบน้ำำ��ในห้้องแต่่งตััวสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เท่่านั้้�น
สำำ�หรัับนัักเรีียนอายุุน้้อย (ระดัับก่่อนอนุุบาล/อนุุบาล) หรืือนัักเรีียนที่่�ต้้องช่่วยเหลืือเป็็นพิิเศษที่่�บุุคลากรต้้องดููแลอย่่างใกล้้ชิิดยิ่่�งขึ้้�น โรงเรีียนได้้
อนุุโลม และปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดข้้างต้้นตามความเหมาะสม โดยบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถศึึกษาข้้อกำำ�หนดพิิเศษเพิ่่�มเติิมได้้ในเอกสาร
แนวปฏิิบััติสำิ ำ�หรัับกรณีีเฉพาะ
n
n
n
n
n
n
n
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ห้้องน้ำำ��

โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษามีีบริิการห้้องสุุขาแยกเฉพาะสำำ�หรัับนัักเรีียนและสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ ดัังนั้้�นจึึงอนุุญาตให้้บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาใช้้ห้้องสุุขา
“สำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่เท่่านั้้�น”

ขั้้�นตอนการอาบน้ำำ��ให้้นัักเรีียนระดัับเตรีียมอนุุบาล

แม้้หลัักสููตรเตรีียมอนุุบาลจะเน้้นส่่งเสริิมพััฒนาการด้้านความคิิดอิิสระและความรัักในการเรีียนรู้้� แต่่ต้้องยอมรัับความจริิงประการหนึ่่�งว่่านัักเรีียนที่่�อายุุน้้อย
ยัังคงต้้องได้้รัับความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใหญ่่อยู่่� ดัังนั้้�นผู้้�ใหญ่่จึึงอาจจะต้้องช่่วยเหลืือเปลี่่�ยนผ้้าอ้้อมให้้แก่่นัักเรีียนเตรีียมอนุุบาล 2 อยู่่� ในช่่วงที่่�กำำ�ลัังฝึึกให้้นัักเรีียน
เตรีียมอนุุบาล 2 ห้้องน้ำำ��ด้้วยตนเอง ผู้้�ใหญ่่ต้้องเป็็นผู้้�พานัักเรีียนไปห้้องน้ำำ��ทุุกครั้้�งหากสถานการณ์์เอื้้�ออำำ�นวย (เมื่่�อมีีผู้้�ใหญ่่มากกว่่าหนึ่่�งคนในกลุ่่�ม) และหาก
เป็็นไปได้้ เมื่่�อบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาช่่วยเหลืือนัักเรีียนในการเข้้าห้้องน้ำำ�� การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวควรอยู่่�ในระยะที่่�ผู้้�ใหญ่่อีีกคนมองเห็็นด้้วย
โดยโรงเรีียนคาดหวัังว่่า นัักเรีียนจะสามารถใช้้ห้้องน้ำำ��ได้้เองเมื่่�อเขาขึ้้�นระดัับเตรีียมอนุุบาล 3 และ 4 โดยอาจอาศััยความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใหญ่่แต่่เพีียงเล็็กน้้อย
และได้้รัับการส่่งเสริิมให้้เข้้าห้้องน้ำำ��เอง โดยนัักเรีียนทุุกคนควรจะต้้องได้้ใส่่กางเกงชั้้�นในปกติิ และไม่่ต้้องพึ่่�งผ้้าอ้้อมหรืือกางเกงผ้้าอ้้อมฝึึกแบบซึึมซัับได้้
นัักเรีียนควรมีีอิิสระและสามารถใช้้กระดาษชำำ�ระหรืือสายชำำ�ระในการทำำ�ความสะอาดเมื่่�อตนทำำ�ธุุระเสร็็จแล้้ว นัักเรีียนควรดึึงกางเกงขึ้้�นสวมใส่่ได้้เองและจาก
นั้้�นจึึงล้้างมืือด้้วยสบู่่�
สำำ�หรัับนัักเรีียนเตรีียมอนุุบาล 3 และ 4 ทุุกคนที่่�เข้้าห้้องน้ำำ��ได้้เองแล้้ว ให้้ผู้�ใ้ หญ่่สัังเกตและติิดตามเป็็นระยะทุุก ๆ 2-3 นาทีีเพื่่�อดููว่่านัักเรีียนต้้องการความช่่วย
เหลืืออะไรหรืือไม่่ ตามหลัักแล้้วเด็็กในวััยนี้้�อาจมีีอุุบััติิเหตุุเกิิดขึ้้�นได้้บ้้างเป็็นบางครั้้�ง จึึงต้้องเข้้าใจว่่าในบางสถานการณ์์ เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ไม่่คาดฝัันดัังกล่่าวขึ้้�น
เด็็กจำำ�เป็็นจะต้้องได้้รัับการช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิม และในกรณีีดัังกล่่าว บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องให้้การช่่วยเหลืือนัักเรีียน โดยการบอกกล่่าววิิธีี
การแก้้ปััญหาหรืือลงมืือช่่วยเหลืือด้้วยตนเอง โดยให้้บุุคลากรดำำ�เนิินการเมื่่�อพิิจารณาแล้้วว่่า ถ้้าไม่่ช่่วยเหลืืออาจเสี่่�ยงเกิิดปััญหาด้้านสุุขอนามััยหรืือผลกระทบ
ต่่อจิิตใจของนัักเรีียน ภายใต้้สถานการณ์์ดัังกล่่าว บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องสวมบทบาทผู้้�ปกครอง (ทำำ�หน้้าที่่�แทนผู้้�ปกครองในกรณีีที่่�ผู้้�
ปกครองไม่่อยู่่�) เพื่่�อช่่วยเหลืือนัักเรีียนต่่อไป

การอยู่่�กัับนัักเรีียนโดยลำำ�พััง

บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องทราบว่่าการพบนัักเรีียนเป็็นการส่่วนตััวอาจก่่อให้้เกิิดสถานการณ์์ที่่�ขัดต่
ั ่อหลัักการปกป้้องเด็็กได้้ แม้้ว่่าโรงเรีียนจะ
ไม่่ประสงค์์ให้้บุุคลากรอยู่่�กัับนัักเรีียนเป็็นการส่่วนตััว แต่่ก็็อาจจะมีีเหตุุอัันควรที่่�จะต้้องขอสััมภาษณ์์นัักเรีียนเป็็นการลัับหรืือพบปะนัักเรีียนตััวต่่อตััว หากเป็็น
ไปได้้ บุุคลากรควรสััมภาษณ์์ในห้้องที่่�บุุคคลภายนอกมองเห็็นได้้สะดวก เปิิดประตููทิ้้�งไว้้ หรืือในห้้องหรืือบริิเวณที่่�มีีคนสััญจรผ่่านเรื่่�อย ๆ หากไม่่เป็็นการเหมาะ
สม บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรแจ้้งให้้ผู้้�ใหญ่่คนอื่่�นทราบว่่ามีีการนััดพบนัักเรีียนในลัักษณะดัังกล่่าว บุุคลากรที่่�ได้้รัับการยกเว้้นจากการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดข้้างต้้นอัันเนื่่�องมาจากเงื่่�อนไขและบทบาททางวิิชาชีีพ คืือ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน ที่่�ปรึึกษาประจำำ�โรงเรีียน นัักจิิตวิิทยาประจำำ�โรงเรีียน นัักอรรถ
บำำ�บััด และพยาบาลประจำำ�โรงเรีียน โรงเรีียนไม่่แนะนำำ�ให้้บุุคลากรนััดพบนัักเรีียนนอกเขตพื้้�นที่่�โรงเรีียน ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องนััดพบนัักเรีียนในลัักษณะดััง
กล่่าวจริิง ๆ บุุคลากรจะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับการอนุุมััติิจากผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นที่่�รัับผิิดชอบ
เป็็นรายกรณีี บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรคำำ�นึึงถึึงข้้อแนะนำำ�นี้้� หากต้้องดำำ�เนิิน
กิิจกรรมการเรีียนการสอนนอกเขตโรงเรีียน ผู้้�ใหญ่่ที่่�อยู่่�กัับนัักเรีียนและเด็็กที่่�อายุุน้้อย ๆ เพีียง
ลำำ�พัังอาจจะถููกกล่่าวร้้ายและถููกมองในทางลบได้้ บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรคำำ�นึึง
ถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว วางแผนให้้รอบคอบ และนััดพบนัักเรีียนตามแผนอย่่างระมััดระวััง ควร
ดำำ�เนิินการทุุกวิิถีีทางให้้บุุคลากรและนัักเรีียนของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาได้้รัับความคุ้้�มครอง
ให้้ปลอดภััยทั้้�งสองฝ่่าย
หลัักสููตร

ในบางหลัักสููตร อาจมีีการจััดการเรีียนการสอนในวิิชาและเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวกัับเพศหรืือประเด็็นอื่่�นที่่�ละเอีียดอ่่อน บุุคลากรควรดำำ�เนิินการอย่่างรอบคอบและ
ระมััดระวััง โดยไม่่ใช้้วััสดุุการสอนที่่�อาจหมิ่่�นเหม่่ต่่อการตีีความผิิด และวััสดุุการสอนดัังกล่่าวจะต้้องนำำ�ไปสู่่�ผลการเรีียนรู้้�ตรงตามที่่�บทเรีียนหรืือแผนการเรีียน
รู้้�กำำ�หนดได้้ชััดเจน ในบางหลัักสููตรอาจใช้้หรืือนำำ�ไปสู่่�กิิจกรรมอภิิปรายนอกแผนเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาทางเพศหรืือประเด็็นอื่่�นที่่�ละเอีียดอ่่อน บุุคลากรจะต้้องใช้้
วิิจารณาญาณตามหลัักทางวิิชาชีีพของตนในการเลืือกวิิธีีตอบคำำ�ถามของนัักเรีียน โดยต้้องพยายามควบคุุมการอภิิปรายให้้อยู่่�ในกรอบและบริิบทของการเรีียน
รู้้�ที่่�ตั้้�งใจไว้้ให้้ได้้มากที่่�สุุด ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในหรืือนอกห้้องเรีียน บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรหลีีกเลี่่�ยงการเสนอหรืือกระตุ้้�นให้้นัักเรีียนถกหรืือแย้้งกัันใน
ประเด็็นที่่�คาบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศที่่�ไม่่จำำ�เป็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับบริิบทหรืือกรอบของการเรีียนรู้้�ตามบทเรีียน

ทััศนศึึกษา

เมื่่�อบุุคลากรและนัักเรีียนของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาเดิินทางไปเยี่่�ยมชมสถานที่่�หรืือทััศนศึึกษาตามกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด อาจรู้้�สึึกว่่าไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
เคร่่งครััดในพิิธีีการอะไรมาก ซึ่่�งก็็เป็็นเรื่่�องที่่�เข้้าใจได้้ อย่่างไรก็็ตาม โรงเรีียนคาดหวัังว่่า ไม่่ว่่าจะอยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์ใดก็็ตามนัักเรีียนจะต้้องได้้รัับการ
คุ้้�มครองภายใต้้มาตรฐานการคุ้้�มครองเด็็กในระดัับเดีียวกัันตลอดเวลา ทั้้�งจากผู้้�ดููแลที่่�เป็็นบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา หรืือผู้้�ให้้บริิการจากข้้างนอก ใน
ขณะที่่�นัักเรีียนลงพื้้�นที่่�หรืือเข้้าพัักในสถานที่่�ต่่าง ๆ โดยบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาที่่�มีีหน้้าที่่�ตรงในการดููแลนัักเรีียนในขณะที่่�นัักเรีียนลงพื้้�นที่่�หรืือเข้้า
พัักในสถานที่่�ต่่าง ๆ นั้้�นจะต้้องผ่่านการฝึึกอบรมเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในความคาดหวัังของโรงเรีียน และนำำ�แนวปฏิิบััติิหลัักไปปฏิิบััติดัิ ังนี้้�
หากผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นและผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนไม่่ได้้กำำ�หนดเป็็นอื่่�น บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องปฏิิบััติิงานโดยมีีผู้้�ใหญ่่อีีกหนึ่่�งคนอยู่่�
ด้้วยเสมอเมื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมนอกโรงเรีียน
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาควรคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดระหว่่างการดำำ�เนิินกิิจกรรมและเสนอแนวปฏิิบััติิเพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าว
n

n
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n

n
n

n
n

n

n

n
n
n
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นัักเรีียนทุุกคนจะต้้องมีีใบอนุุญาตจากผู้้�ปกครองในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม และการดำำ�เนิินการกิิจกรรมทััศนศึึกษาในทุุกกรณีีจะต้้องเป็็นไปตามระเบีียบ
ที่่�โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาและกระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนดทุุกประการ
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาที่่�ได้้รัับมอบหมายจะต้้องศึึกษาและเลืือกพื้้�นที่่�และสถานที่่�ที่่�จะจััดกิิจกรรมเยี่่�ยมชม
นัักเรีียนที่่�จะเข้้าร่่วมกิิจกรรมทััศนศึึกษาจะต้้องมีีความพร้้อมในการปฏิิบััติตา
ิ มเงื่่�อนไขและวััตถุุประสงค์์ของการจััดทััศนศึึกษาและกิิจกรรมระหว่่าง
ทััศนศึึกษา
โดยต้้องแจ้้งข้้อมููลการติิดต่่อในกรณีีฉุุกเฉิินตลอดจนพื้้�นที่่�ต้้องห้้ามในการเดิินทางไว้้อย่่างชััดเจน
ควรมีีการกำำ�หนดจุุดรวมพลและนััดหมายเวลาที่่�จะกลัับมาพบกััน ตลอดจนแจ้้งหมายเลขโทรศััพท์์มืือถืือของบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
สำำ�หรัับการติิดต่่อ (หรืือหมายเลขโทรศััพท์์ของโรงเรีียนสำำ�หรัับการประสานงาน)
บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่บุุคลากรของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา จะต้้องมีีความเข้้าใจในการรัับมืือกัับสถานการณ์์ปััญหา โดยเน้้นการแจ้้งปััญหาให้้บุุคลากร
โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาทราบทัันทีี
เมื่่�อใช้้บริิการศููนย์์หรืือองค์์กรใด ๆ หน่่วยงานดัังกล่่าวจะต้้องให้้ความเห็็นชอบล่่วงหน้้าว่่าจะปฏิิบััติตา
ิ มแนวปฏิิบััติิของโรงเรีียนด้้านพฤติิกรรม
สุุขภาวะ ความปลอดภััย และการคุ้้�มครองเด็็ก
เมื่่�อจััดทััศนศึึกษา บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาและผู้้�ให้้บริิการจะต้้องแบ่่งบทบาทและหน้้าที่่�กัันให้้เรีียบร้้อยในทุุกมิิติิ
จะต้้องไม่่ปล่่อยให้้นัักเรีียนเดิินเตร่่คนเดีียวในสถานที่่�ที่่�ไม่่คุ้้�นเคย
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องมีีระบบหรืือกลไกในการติิดตามนัักเรีียน แม้้จะอยู่่�ในช่่วงกิิจกรรมตามอััธยาศััย หรืือกิิจกรรมที่่�บุุคลากร
ไม่่สามารถควบคุุมดููแลได้้โดยตรงก็็ตาม

การจััดเตรีียมที่่�พัักเมื่่�อต้้องเดิินทางข้้ามคืืน

เมื่่�อจะต้้องมีีการค้้างคืืนระหว่่างปฏิิบััติิกิิจกรรมนอกโรงเรีียน บุุคลากรจะต้้องพิิจารณาการจััดเตรีียมการพัักแรมให้้รอบคอบ โดยนัักเรีียน บุุคลากรโรงเรีียน
ร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาและผู้้�ปกครองควรจะต้้องทราบข้้อมููลนี้้�ก่่อนการเดิินทาง ถึึงแม้้ว่่าแนวปฏิิบััติที่่ิ �กำำ�หนดไว้้จะยัังไม่่ครอบคลุุมในทุุกรายละเอีียดและทุุก
สถานการณ์์ การดำำ�เนิินการจะต้้องเป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิที่่�มีีอยู่่�เดิิม โดยเฉพาะแนวปฏิิบััติิในด้้านการเปลี่่�ยนชุุด การอาบน้ำำ�� และการอยู่่�กัับนัักเรีียนโดยลำำ�พััง
สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีีอายุุน้้อย อาจจะต้้องมีีผู้้�ใหญ่่นอนพัักอยู่่�ด้้วยกััน (เช่่น ในหอพััก หรืือในห้้องแยกนอนในศููนย์์ต่่าง ๆ) ในกรณีีดัังกล่่าว ควรจััดเตรีียมที่่�พัักใน
ลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้�ใหญ่่ไม่่ได้้พัักอยู่่�กัับนัักเรีียนโดยลำำ�พััง
ผู้้�ใหญ่่และนัักเรีียนมีีพื้้�นที่่�ส่่วนตััวในการแต่่งตััวและเข้้าห้้องน้ำำ�� โดยอาจใช้้สถานที่่�แยกกัันหรืือผลััดกัันใช้้งานคนละเวลา
ระยะห่่างระหว่่างพื้้�นที่่�นอนของผู้้�ใหญ่่และนัักเรีียนจะต้้องห่่างกัันให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
มีีการชี้้�แจงลัักษณะและเหตุุผลของการจััดที่่�พัักให้้ผู้้�ปกครองทราบอย่่างชััดเจนในการประชุุมชี้้�แจงและการประชาสััมพัันธ์์ก่่อนการเดิินทาง
บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่บุุคลากรของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องไม่่เข้้าห้้องน้ำำ��ในขณะที่่�นัักเรีียนใช้้ห้้องน้ำำ�� พื้้�นที่่�แต่่งตััว หรืือห้้องอาบน้ำำ�� และในกรณีี
ที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ให้้บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาอยู่่�ควบคุุมและดููแลเพื่่�อลดความเสี่่�ยงและอุุปสรรคต่่อการคุ้้�มครองเด็็กให้้ได้้มากที่่�สุุด
n
n
n
n
n

การรายงาน: การแจ้้งข้้อสงสััยในพฤติิกรรมที่่�อาจเป็็นการทำำ�ร้้ายเด็็ก

โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาคาดหวัังให้้บุุคลากรของโรงเรีียนทุุกคนรายงานปััญหาที่่�พบให้้ทางโรงเรีียนทราบ ซึ่่�งจะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ประสงค์์ดีีสามารถ
แจ้้งเบาะแสเหตุุการณ์์หรืือพฤติิกรรมต่่าง ๆ ได้้โดยไม่่ต้้องกลััวการถููกกลั่่�นแกล้้ง เอาคืืน หรืือทำำ�ให้้เสีียประโยชน์์ หากบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาผู้้�ใด
พบปััญหาที่่�อาจกระทบต่่อสวััสดิิภาพของนัักเรีียน หรืือมีีนัักเรีียนคนใดมาแจ้้งบุุคลากรว่่าตนถููกทำำ�ร้้าย หรืือมีีการแจ้้งข้้อมููลในลัักษณะที่่�มีีมููลสมควรแก่่เหตุุใน
ลัักษณะดัังกล่่าว ให้้บุุคลากรแจ้้งที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�นของตนทัันทีี หลัังจากที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลดัังกล่่าว หากที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�นไม่่ว่่างหรืือไม่่อยู่่�ใน
พื้้�นที่่�โรงเรีียน ให้้บุุคลากรติิดต่่อผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น หากปััญหาดัังกล่่าวส่่งผลกระทบต่่อสวััสดิิภาพของนัักเรีียน หรืือทำำ�ให้้นัักเรีียนตกอยู่่�ในภาวะเสี่่�ยง ให้้
ถืือว่่าปััญหานั้้�นเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญยิ่่�ง หากบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาทราบข้้อมููลแต่่เนิ่่�น ๆ ให้้รีีบแจ้้งข้้อมููลทัันทีีแม้้เหตุุจะยัังไม่่เกิิดก็็ตาม และไม่่ควรรอ
จนเกิิดเหตุุร้้ายแรงเสีียก่่อน

การรายงาน: การแจ้้งข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมของผู้้�อื่่�น

ในทำำ�นองเดีียวกััน โรงเรีียนคาดหวัังให้้บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาดำำ�เนิินการตามความเหมาะสมเพื่่�อแจ้้ง และ/หรืือ รายงานข้้อสงสััยที่่�อาจกระทบ
ต่่อสวััสดิิภาพหรืือความปลอดภััยของนัักเรีียน นอกจากนี้้�บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษายัังมีีภาระทางจริิยธรรมที่่�จะต้้องรายงานการกระทำำ�ของของ
บุุคคลอื่่�นหากสงสััยว่่าการกระทำำ�ดัังกล่่าวอาจเป็็นภััยต่่อเด็็ก โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะถืือว่่าการรายงานดัังกล่่าวเกิิดจากความประสงค์์ดีีของบุุคลากร
และกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อปกป้้องบุุคลากรตามความเหมาะสม ในกรณีีต่่อไปนี้้�
บุุคลากรรายงานข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการประพฤติิมิิชอบ
บุุคลากรตกเป็็นเหยื่่�อของการประพฤติิมิิชอบ
บุุคลากรเป็็นผู้้�พบเห็็นพฤติิกรรมที่่�อาจเข้้าข่่ายการประพฤติิมิิชอบ
n
n
n

โดยมาตรการการปกป้้องบุุคลากร รวมถึึงการป้้องกัันจากการแก้้แค้้น ข่่มขู่่�ว่่าจะเอาคืืน การไล่่ออก หรืือการกีีดกัันใด ๆ ที่่�เป็็นผลโดยตรงจากการเปิิดเผย
ข้้อมููลดัังกล่่าว บุุคลากรอาจเลืือกแจ้้งข้้อกัังวลดัังกล่่าวให้้บุุคคลผู้้�ก่่อเหตุุทราบโดยตรง อาจารย์์ใหญ่่ประจำำ�เซคชั่่�นหรืือที่่�ปรึึกษาคนหนึ่่�งคนใดก็็ได้้ และต้้องจััด
ทำำ�รายงานการประพฤติิมิิชอบเสนออาจารย์์ใหญ่่/ผู้้�บัังคัับบััญชาประจำำ�เซคชั่่�น และจะต้้องส่่งรายงานการประพฤติิมิิชอบทุุกฉบัับให้้ผู้้�อำำ�นวยเซคชั่่�นและผู้้�
อำำ�นวยการโรงเรีียนทราบ ในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจารย์์ใหญ่่/ผู้้�บัังคัับบััญชา เป็็นผู้้�ประพฤติิมิิชอบ ให้้บุุคลากรรายงานให้้ผู้�อำ้ ำ�นวยการโรงเรีียนทราบ และในกรณีี
ที่่�สงสััยว่่าผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเป็็นผู้้�ประพฤติิมิิชอบ ให้้บุุคลากรรายงานการประพฤติิมิิชอบต่่อผู้้�แทนคณะกรรมการโรงเรีียน
หากโรงเรีียนพบปััญหาที่่�อาจกระทบต่่อสวััสดิิภาพและความปลอดภััยของบุุตรหลาน ผู้้�อำำ�นวยการจะดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อมููลให้้ผู้�ป้ กครองทราบโดยเร็็วที่่�สุุด
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นโยบายในการคุ้้�มครองเด็็ก

ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

บทนำำ�

การทารุุณกรรมหรืือการทอดทิ้้�งเด็็กเป็็นปััญหาพบบ่่อยขึ้้�นตามโรงเรีียนทั่่�วโลก ซึ่่�งเป็็นพฤติิกรรมที่่�ถืือว่่าละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของเด็็ก และเป็็นอุุปสรรคต่่อการ
ศึึกษา พััฒนาการทางร่่างกาย อารมณ์์ และจิิตวิิญญาณ
โรงเรีียนถืือเป็็นสถาบัันหลัักสถาบัันหนึ่่�งในสัังคมที่่�มีีบทบาทและหน้้าที่่�ในการปกป้้องคุ้้�มครองเด็็ก ดัังนั้้�นโรงเรีียนจึึงต้้องสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยให้้กัับ
เด็็กทุุกคนที่่�อยู่่�ในความดููแล ด้้วยผู้้�สอนเป็็นบุุคลากรที่่�มีีโอกาสในการสัังเกตและปฏิิสััมพัันธ์์กัับเด็็กอยู่่�ตลอดเวลาจึึงมัักจะเป็็นผู้้�ทราบปััญหาก่่อนว่่าเด็็กคนใด
กำำ�ลัังประสบปััญหาและต้้องการความช่่วยเหลืือคุ้้�มครอง ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงมีีหน้้าที่่�ทั้้�งในทางวิิชาชีีพและจริิยธรรมในการสัังเกตและสอบถามว่่าเด็็กคนใดกำำ�ลััง
ประสบปััญหาหรืือต้้องการความช่่วยเหลืือหรืือไม่่ และกำำ�หนดมาตรการการช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เด็็กและผู้้�ปกครองมีีความพร้้อมในการรัับมืือเพื่่�อแก้้ไข
สถานการณ์์ที่่�เป็็นสาเหตุุแห่่งการทารุุณกรรมหรืือการทอดทิ้้�งเด็็ก
เมื่่�อบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษามีีเหตุุผลให้้เชื่่�อได้้ว่่า เด็็กกำำ�ลัังประสบปััญหาหรืือมีีความเสี่่�ยงในการถููกทารุุณกรรมหรืือถููกทอดทิ้้�ง บุุคลากรมีีหน้้าที่่�
ต้้องรายงานสถานการณ์์การทารุุณกรรมหรืือการทอดทิ้้�งเด็็กที่่�ตนสงสััย โดยให้้บุุคลากรรายงานและติิดตามปััญหาการทารุุณกรรมหรืือการทอดทิ้้�งเด็็กตาม
ระเบีียบการบริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนโยบายนี้้� นอกจากนี้้�บุุคลากรสามารถรายงานข้้อสงสััยดัังกล่่าวต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถานกงสุุลที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
กรุุงเทพมหานคร หน่่วยงานคุ้้�มครองเด็็กที่่�ประเทศบ้้านเกิิดของเด็็ก และ/หรืือหน่่วยงานท้้องถิ่่�น
นโยบายที่่�ประกาศใช้้ในโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา ปรัับปรุุงมาจากพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ. 2546 (CPA) ซึ่�ง่ อยู่่�ภายใต้้อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก
(CRC) ซึ่่�งประเทศไทยในฐานะประเทศที่่�รัับดููแลเด็็ก ได้้ลงนามรัับรองและมีีเป้้าหมายที่่�จะคุ้้�มครองปกป้้องเด็็กทุุกคนในยามที่่�ประสบปััญหาถููกทารุุณกรรมหรืือ
ทอดทิ้้�ง โดยครอบคลุุมในทุุกมิิติิของชีีวิิต
โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษามีีแผนที่่�จะทบทวนหลัักปฏิิบััติิและนโยบายในการคุ้้�มครองเด็็กของโรงเรีียนทุุกปีี โดยทุุกปีีการศึึกษาโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะ
ส่่งข้้อมููลการปรัับนโยบายนี้้�ให้้แก่่ชุุมชนผู้้�ปกครองแจ้้งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนโยบายนี้้�ให้้นัักเรีียนรัับทราบ จััดฝึึกอบรมประจำำ�ปีีให้้แก่่บุุคลากรทุุกคน และพยายาม
ดำำ�เนิินการทุุกวิิถีีทางในขั้้�นตอนการจ้้างงานเพื่่�อป้้องกัันปััญหาและรัักษาความปลอดภััยให้้กัับเด็็ก ในกรณีีที่่�มีีบุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาถููกรายงาน
ว่่าเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะดำำ�เนิินการสอบสวนเต็็มรููปแบบ ตามกระบวนการและมาตรการตรวจสอบที่่�กำำ�หนดไว้้
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อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก (CRC) และพระราชบััญญััติคุ้ิ ้�มครองเด็็กแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2546 (CPA) กล่่าวถึึงบทบััญญััติิสำำ�คััญ 4 ประการ ดัังนี้้�

อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ข้้อ 19: การคุ้้�มครองจากการทารุุณกรรมหรืือการทอดทิ้้�ง - เด็็กควรได้้รัับการคุ้้�มครองจากถููกทำำ�ร้้ายทั้้�งปวง แม้้แต่่
ผู้้�ปกครองก็็ไม่่อาจทำำ�ร้้ายเด็็กได้้ ผู้้�ใหญ่่ต้้องคุ้้�มครองปกป้้องเด็็กไม่่ให้้ถููกทารุุณกรรม ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรง และถููกทอดทิ้้�ง

อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ข้้อ 34: การทารุุณกรรมทางเพศ - เด็็กทุุกคนพึึงมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปกป้้องจากการทารุุณกรรมทางเพศ ซึ่่�งหมายความ
ว่่า ไม่่มีีผู้�ใ้ ดพึึงกระทำำ�การใด ๆ ต่่อร่่างกายของเด็็กอัันเป็็นการกระทำำ�ที่่�ฝืืนใจ เช่่น การสััมผััส การถ่่ายภาพ และการบัังคัับให้้เด็็กพููดในสิ่่�งที่่�ตนไม่่ได้้ต้้องการพููด

พระราชบััญญััติคุ้ิ ้�มครองเด็็ก มาตรา 25 - พ่่อ แม่่ หรืือผู้้�ปกครองต้้องไม่่ปฏิิบััติิต่่อเด็็กในลัักษณะที่่�เป็็นการเลี้้�ยงดููโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
พระราชบััญญััติคุ้ิ ้�มครองเด็็ก มาตรา 26 - ห้้ามมิิให้้ผู้้�ใดกระทำำ�หรืือละเว้้นการกระทำำ�อัันเป็็นการทารุุณกรรมต่่อร่่างกายหรืือจิิตใจของเด็็ก
คณะกรรมการโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษารัับรองนโยบายนี้้�แล้้ว

ฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก


บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา นอกจากจะมีีหน้้าที่่�ปกป้้องเด็็กและรายงานข้้อสงสััยต่่าง ๆ แล้้ว ยัังได้้รัับมอบหมายงานในรููปแบบต่่าง ๆ ตามตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่่�ในโรงเรีียน เพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�นโยบาย ขั้้�นตอน และแนวปฏิิบััติิในการปกป้้องเด็็กไปปฏิิบััติิได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล และทัันต่่อปััญหาด้้านความปลอดภััยที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับเด็็ก ฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็กมีีหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินงาน ติิดตาม ตรวจสอบ และพััฒนาการคุ้้�มครองเด็็กของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
ในปีีการศึึกษา 2563-2564 บุุคคลากรประจำำ�ฝ่่ายงานคุ้้�มครองเด็็กมีีดัังนี้้�
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน/อาจารย์์ใหญ่่ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย: Jim O’Malley (jamesom@rism.ac.th)
หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก/ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิการนัักเรีียน: Priscilla Leighton (priscillal@rism.ac.th)
ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก/ที่่�ปรึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น Caroline Scott (carolines@rism.ac.th)
ผู้้�ช่่วยอาจารย์์ใหญ่่ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น: Mathias Sanders (mathias@rism.ac.th)
อาจารย์์ใหญ่่ระดัับประถมศึึกษา: Jessica Seim (jessicas@rism.ac.th)
ที่่�ปรึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย Christine Collings (christinec@rism.ac.th)
ที่่�ปรึึกษาระดัับประถมศึึกษา: Julius Pre (juliusp@rism.ac.th)
ผู้้�ประสานงานภาษาไทยฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก: Debbie Klongtruadroke (debbiek@rism.ac.th)

บทบาทและหน้้าที่่�


หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก (CSL) – CSL มีีหน้้าที่่�รายงานต่่อผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน และนำำ�การบริิหารเพื่่�อประสานงานกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการรัับมืือ
กัับปััญหาการคุ้้�มครองเด็็ก ทุุกคนในโรงเรีียนจะรัับทราบว่่าผู้้�ใดดำำ�รงตำำ�แหน่่ง CSL และ CSL จะเป็็นผู้้�ที่่�ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับหน่่วยงานในท้้องถิ่่�น
ตััวอย่่างภาระหน้้าที่่�ของ CSL ได้้แก่่
สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการคุ้้�มครองเด็็กในโรงเรีียน
จััดประชุุมฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
กำำ�กัับดููแลการฝึึกอบรมการคุ้้�มครองเด็็กให้้แก่่บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
กำำ�หนดมาตรการรัับมืือปััญหาการคุ้้�มครองเด็็ก
ติิดตามความคืืบหน้้ารายปััญหาจนกว่่าจะได้้ข้้อสรุุป ในกรณีีที่่�ไม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องโดยตรง
จััดการเอกสารบัันทึึกข้้อมููลหลัักฐานในแต่่ละกรณีีของการคุ้้�มครองเด็็ก
ควบคุุมกระบวนการบัันทึึกและรายงานปััญหาการคุ้้�มครองเด็็กให้้เป็็นความลัับและมีีลัักษณะรวมศููนย์์
รายงานสรุุปปััญหาการคุ้้�มครองเด็็ก จััดทำำ�ข้้อมููล การฝึึกอบรม งบประมาณ และข้้อเสนอแนะเชิิงระบบ ต่่อสภาบริิหารและคณะกรรมการ
โรงเรีียน
n
n
n
n
n
n
n
n

ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก – บุุคคลากรผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนี้้�มีีหน้้าที่่�รัักษาการแทน CSL ในกรณีีที่่� CSL ไม่่อยู่่�
ที่่�ปรึึกษา – ที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�นมีีหน้้าที่่�ดููแลและจััดการปััญหาการคุ้้�มครองเด็็กแต่่ละวัันตามเซคชั่่�นของโรงเรีียนที่่�ตนรัับผิิดชอบ เช่่น ดำำ�เนิินการ
ตามข้้อมููลที่่�ได้้รัับ แจ้้ง CSL ให้้ทราบถึึงสถานการณ์์ จััดทำำ�และนำำ�แผนสวััสดิิการนัักเรีียนไปปฏิิบััติิเมื่่�อได้้รัับมอบหมาย

ผู้้�แทนคณะกรรมการ – ผู้้�แทนคณะกรรมการมีีนััยสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลการคุ้้�มครองเด็็กในฐานะตััวแทนของคณะกรรมการระดัับสููงที่่�เข้้ามาดููแล

สถานการณ์์ปััญหาตลอดจนสนัับสนุุนงบประมาณคณะบริิหารในการดำำ�เนิินการตามแผนการคุ้้�มครองเด็็ก ผู้้�แทนคณะกรรมการโรงเรีียนที่่�แต่่งตั้้�งมีีหน้้าที่่�
กำำ�กัับดููแลตามหลัักปฏิิบััติิและนโยบายในการคุ้้�มครองเด็็กของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา ตลอดจนจััดให้้คณะกรรมการโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
ทบทวนนโยบายการคุ้้�มครองเด็็กทุุกปีี
ในปีีการศึึกษา 2563-2564 ผู้้�แทนคณะกรรมการ คืือ
ผู้้�จััดการโรงเรีียน: คุุณพ่่อจิิตตพล ปลั่่�งกลาง (jittapol@rism.ac.th)
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การทารุุณกรรมและการทอดทิ้้�ง


การทารุุณกรรมเป็็นคำำ�ที่่�มีีความหมายค่่อนข้้างซัับซ้้อน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับพฤติิกรรมการเลี้้�ยงดููบุุตร เพศและหน้้าที่่�ตามบทบาททางเพศ ตลอดจนความคาดหวััง
ต่่าง ๆ โดยหลัักการทารุุณกรรมมัักเกิิดจากการบัังคัับให้้อีีกฝ่่ายต้้องปฏิิบััติิตามบุุคคลที่่�มีีพละกำำ�ลัังมากกว่่า เช่่น สมาชิิกครอบครััว ผู้้�สอน หรืือเพื่่�อน
โดยงานวิิจััยมัักกำำ�หนดนิิยามการทารุุณกรรมตามผลของพฤติิกรรม
การทำำ�ร้้ายร่่างกาย
การทำำ�ร้้ายร่่างกาย คืือ ภััยที่่�เกิิดจากการใช้้กำำ�ลััง เช่่น
การทำำ�ให้้ร่่างกายของเด็็กบาดเจ็็บโดยจงใจและไม่่ใช่่อุุบััติิเหตุุจนทำำ�ให้้ผิิวหนัังฟกช้ำำ��
การใช้้ความร้้อนลวกผิิว การทำำ�ให้้เสีียโฉม การบั่่�นทอนสุุขภาพกายหรืือสุุขภาพจิิต หรืือการทำำ�ให้้ร่่างกายไม่่สามารถทำำ�งานได้้ตามปกติิ หรืือเสีียชีีวิิต
การทำำ�ให้้ร่่างกายของเด็็กได้้รัับอัันตรายและเสี่่�ยงต่่อการเกิิดทุุพพลภาพ
กระทำำ�การที่่�โหดร้้ายหรืือไร้้มนุุษยธรรมโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงอาการบาดเจ็็บที่่�สัังเกตพบ เช่่น การสั่่�งสอนทางวิินััยด้้วยวิิธีีรุุนแรงโดยไม่่สนว่่าเด็็กจะเจ็็บตััว
หรืือไม่่ และ/หรืือได้้รัับผลทางจิิตใจอย่่างไร
การทำำ�ร้้ายหรืือการกระทำำ�ต่่อเด็็กที่่�เป็็นความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรืือนโยบายของโรงเรีียน
การมีีส่่วนร่่วมในการกระทำำ�หรืือการละเว้้นการกระทำำ�อัันส่่งผลให้้เด็็กได้้รัับอาการบาดเจ็็บ หรืือก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพกาย ใจ
หรืือพััฒนาการของเด็็ก
การละเลยเพิิกเฉยไม่่ดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันตามสมควรจนเกิิดเหตุุข้้างต้้น
n
n
n
n

n
n

n

ปั ัจจััยที่่�อาจบ่่งชี้้�ร่่องรอยการถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

รอยฟกช้ำำ��และรอยไม้้เรีียวตามตััวที่่�ไม่่ทราบที่่�มาหรืืออธิิบายไม่่ได้้
รอยฟกช้ำำ��ในระยะต่่าง ๆ (รอยมีีสีีต่่างกััน)
แผลบาดเจ็็บที่่�มีีรอยคล้้ายอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ทำำ�ร้้ายร่่างกาย (เช่่น สายไฟ เข็็มขััด หััวเข็็มขััด ไม้้ตีปิี ิงปอง มืือ)
แผลบาดเจ็็บที่่�มัักปรากฏขึ้้�นเป็็นประจำำ�หลัังขาดหรืือลาเรีียน
แผลไหม้้ที่่�ไม่่ทราบที่่�มาหรืืออธิิบายไม่่ได้้ โดยเฉพาะบริิเวณฝ่่าเท้้า ฝ่่ามืือ หลััง หรืือก้้น
แผลไหม้้ที่่�มีีรอยคล้้ายเตาไฟฟ้้า เตารีีด หรืือบุุหรี่่�
แผลไหม้้ลัักษณะเกิิดจากเชืือกหรืือเป็็นเส้้น บริิเวณแขน ขา คอ หรืือลำำ�ตััว
แผลบาดเจ็็บที่่�ไม่่ตรงตามข้้อมููลที่่�เด็็กเล่่า
แผลพุุพองจากการถููกจุ่่�มลวกของร้้อนที่่�มีีเส้้นแบ่่งรอยแผลชััดเจน
แผลถลอก ฉีีกขาด แตกหัักที่่�ไม่่ทราบที่่�มาหรืืออธิิบายไม่่ได้้

การทำำ�ร้้ายจิิตใจ

การทารุุณกรรมทางอารมณ์์ หมายถึึง การกระทำำ�ที่่�ทำำ�ร้้ายหรืือบั่่�นทอนสภาพจิิตใจของเด็็กเป็็นประจำำ� เช่่น การทำำ�ให้้เกิิดผลร้้ายต่่อพััฒนาการทางอารมณ์์ของ
เด็็กอย่่างต่่อเนื่่�อง การทำำ�ร้้ายจิิตใจอาจเกิิดขึ้้�นจากพฤติิการณ์์ในลัักษณะดัังนี้้�
คำำ�กล่่าวในลัักษณะต่่อว่่าว่า่ เด็็กไร้้ค่่า ไม่่มีีใครรััก ดีีไม่่พอ หรืือจะเห็็นค่่าก็็ต่่อเมื่่�อเด็็กปฏิิบััติตา
ิ มจนสนองความต้้องการของบุุคคลนั้้�น
หรืืออาจเป็็นการไม่่ให้้โอกาสเด็็กได้้แสดงความคิิดเห็็น จงใจสั่่�งห้้ามเด็็กพููด หรืือ “เย้้าแหย่่ ล้้อเลีียน” ในสิ่่�งที่่�เด็็กพยายามจะพููดหรืือวิิธีีการ
สื่่�อสารของเด็็ก
หรืืออาจเป็็นการตั้้�งความคาดหวัังที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับอายุุและพััฒนาการของเด็็ก เช่่น การบอกกล่่าว การแสดงความต้้องการในบางอย่่างที่่�เกิิน
พััฒนาการของเด็็ก ตลอดจนการปกป้้องเด็็กเกิินไป หรืือการจำำ�กััดสิิทธิิไม่่ให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้� ค้้นหา ศึึกษา หรืือการกีีดกัันไม่่ให้้เด็็กเข้้าร่่วมสนทนากัับคน
ในสัังคม หรืืออาจจะเป็็นการได้้เห็็นหรืือได้้ยิินพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมของผู้้�อื่่�น
หรืืออาจเป็็นการถููกกลั่่�นแกล้้งอย่่างรุุนแรง (รวมถึึง การกลั่่�นแกล้้งในโลกไซเบอร์์) ทำำ�ให้้บ่่อยครั้้�งเด็็กอาจรู้้�สึึกกลััว ตกอยู่่�ในอัันตราย ถููกนำำ�ไปแสวง
ประโยชน์์ในทางที่่�ผิดิ หรืือล่่วงละเมิิด ทุุกครั้้�งที่่�เด็็กโดนทำำ�ร้้ายมัักจะได้้รัับผลกระทบต่่อสภาพจิิตใจไม่่มากก็็น้้อย แต่่การทำำ�ร้้ายจิิตใจตรง ๆ ก็็อาจ
เกิิดขึ้้�นได้้เช่่นเดีียวกััน
นอกจากนี้้�การทำำ�ร้้ายจิิตใจ อาจหมายถึึง ยามเมื่่�อเด็็กต้้องตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�อึึดอััด ซึ่่�งอาจเป็็นสถานการณ์์ที่่�ไม่่เหมาะสมทั้้�งต่่อผู้้�ใหญ่่และเด็็ก
n
n

n

n

n

ปั ัจจััยที่่�อาจบ่่งชี้้�ร่่องรอยการถููกทำำ�ร้้ายจิิตใจ
n
n
n
n
n

สููญเสีียความมั่่�นใจ/ความนัับถืือตนเอง
มีีพฤติิกรรมเรีียกร้้องความสนใจ
ชอบอยู่่�คนเดีียว หรืือเหม่่อลอย ไม่่สนใจการเรีียน และไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรมใด ๆ
มีีความก้้าวร้้าวต่่อเด็็กคนอื่่�นหรืือสััตว์์
ขาดทัักษะสัังคม และไม่่มีีเพื่่�อน

ก ารทอดทิ้้�ง

การทอดทิ้้�ง หมายถึึง การไม่่จััดหาความต้้องการพื้้�นฐานให้้แก่่เด็็กในสภาพแวดล้้อมที่่�เด็็กต้้องอาศััย โดยอาจแบ่่งเป็็นมิิติิต่า่ ง ๆ ดัังนี้้�
ทางกายภาพ (เช่่น การไม่่จััดหาอาหาร หรืือที่่�พัักอาศััยที่่�จำำ�เป็็น หรืือไม่่ดููแลเด็็กให้้เหมาะสม ซึ่่�งรวมถึึง การที่่�เด็็กไร้้ซึ่�ง่ ผู้้�ปกครองที่่�มีีความพร้้อมในการ
ดููแล เช่่น การปล่่อยปละละเลย การทิ้้�งเด็็กไว้้ที่่�บ้้านคนเดีียวเป็็นระยะเวลานาน ๆ โปรดทราบว่่า โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษากำำ�หนดให้้ผู้้�ปกครอง
อย่่างน้้อยหนึ่่�งคนจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�พัักอาศััยอยู่่�ในกรุุงเทพมหานครเป็็นหลััก และหากผู้้�ปกครองมีีเหตุุต้้องเดิินทางออกนอกประเทศไม่่ว่่าด้้วยเหตุุผลใด
ก็็ตาม พ่่อ แม่่ หรืือผู้้�ปกครองมีีหน้้าที่่�แจ้้งข้้อมููลการติิดต่่อต่่าง ๆ ให้้โรงเรีียนรัับทราบ โดยผู้้�ปกครองสามารถขอกรอกแบบขอแจ้้งเปลี่่�ยนผู้้�ปกครอง
ชั่่�วคราวได้้ที่่�โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา และต้้องยื่่�นแบบขอแจ้้งเปลี่่�ยนฯ ดัังกล่่าวให้้แล้้วเสร็็จก่่อนเดิินทางออกนอกประเทศ)
n

12

นโยบายในการคุ้้�มครองเด็็ก
n
n

ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

ทางสุุขภาพ (เช่่น การไม่่จััดหาการรัักษาปััญหาสุุขภาพทางกายหรืือทางใจให้้แก่่เด็็ก)
ทางอารมณ์์ (ลัักษณะพฤติิกรรมเช่่น การเพิิกเฉยต่่อความรู้้�สึึกของเด็็ก การไม่่ให้้การช่่วยเหลืือด้้านจิิตวิิทยาแก่่เด็็ก หรืือการอนุุญาตให้้เด็็กดื่่�มเครื่่�อง
ดื่่�มแอลกอฮอล์์หรืือเสพยาเสพติิด เป็็นต้้น)

ปั ัจจััยที่่�อาจบ่่งชี้้�ว่่าเด็็กถููกทอดทิ้้�ง
n
n
n
n
n
n

เด็็กไม่่ได้้อาบน้ำำ��หรืือมีีอาการหิิวเพราะอดอาหาร
ผู้้�ปกครองไม่่ใส่่ใจผลการเรีียนของเด็็ก
ผู้้�ปกครองละเลยการติิดต่่อสื่่�อสารจากทางโรงเรีียนแม้้จะเป็็นการติิดต่่อซ้ำำ�� ๆ
เด็็กไม่่อยากกลัับบ้้าน
พ่่อแม่่ หรืือผู้้�ปกครอง ไม่่ดููแลเด็็กหรืือทิ้้�งเด็็กไว้้ลำำ�พัังเป็็นเวลานาน
ไม่่สามารถติิดต่่อผู้้�ปกครองได้้ในกรณีีฉุุกเฉิิน

อย่่างไรก็็ตาม ลำำ�พัังการเกิิดปััจจััยบ่่งชี้้�ทางพฤติิกรรม ไม่่สามารถใช้้ตััดสิินว่่าเด็็กถููกทารุุณกรรมหรืือถููกทอดทิ้้�งได้้ จึึงควรใช้้ปััจจััยดัังกล่่าวประกอบการ
พิิจารณาร่่วมกัับปััจจััยเสริิมอื่่�น เช่่น ความสััมพัันธ์์หรืือสถานภาพของครอบครััว เป็็นต้้น

การทารุุณกรรมทางเพศ

การทารุุณกรรมทางเพศ หมายถึึง การกระทำำ�หรืืออนุุญาตให้้กระทำำ�ที่่�เป็็นการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก อัันได้้แก่่ การตั้้�งใจสััมผััสอวััยวะเพศ ทวารหนััก หรืือ
หน้้าอกของเด็็กทั้้�งโดยตรงและผ่่านเสื้้�อผ้้าที่่�ไม่่ใช่่การกระทำำ�เพื่่�อวััตถุุประสงค์์แห่่งการรัักษาสุุขอนามััย ตลอดจนการให้้เด็็กมีีส่่วนร่่วมในสื่่�อลามกทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยหรืือนโยบายโรงเรีียน
การทารุุณกรรมทางเพศ มีีลัักษณะพฤติิกรรมที่่�แตกต่่างไปจากการทารุุณกรรมเด็็กทั่่�วไป จึึงเป็็นประเด็็นที่่�ต้้องใส่่ใจเป็็นพิิเศษ การจััดการปััญหาการทารุุณ
กรรมทางเพศนั้้�นทำำ�ได้้ค่่อนข้้างยากเนื่่�องจากต้้องใช้้ความระมััดระวัังรอบคอบ และต้้องรัักษาความลัับให้้ได้้มากที่่�สุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการจััดการปััญหาการ
ทารุุณกรรมในรููปแบบอื่่�น นอกจากนี้้�บ่่อยครั้้�งปััญหาการทารุุณกรรมทางเพศ เป็็นปััญหาที่่�ดููออกได้้ยากยิ่่�งนััก การทารุุณกรรมทางเพศไม่่ได้้เกิิดจากผู้้�ใหญ่่เพศ
ชายเพีียงอย่่างเดีียว ผู้้�ใหญ่่เพศหญิิง และเด็็กวััยรุ่่�นเอง ก็็สามารถกระทำำ�ผิิดเช่่นนี้้�ได้้เช่่นกััน
บางครั้้�งสถานการณ์์เช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อเด็็กถููกล่่อลวงเพื่่�อให้้เด็็กไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจ เริ่่�มจากการเข้้ามาทำำ�ตััวเป็็นมิิตร ตีีสนิิท และทำำ�เด็็กให้้รู้้�สึึกผููกพััน เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ในการล่่วงละเมิิดหรืือทารุุณกรรมทางเพศ บ่่อยครั้้�งเหยื่่�อที่่�ถููกหลอกจะออกหน้้ารัับผิิด รัับการตำำ�หนิิ รัับผิิดชอบในการกิิจกรรมทางเพศนั้้�น ๆ แทนผู้้�ก่่อเหตุุ
บ่่อยครั้้�งเหยื่่�อที่่�ถููกล่่อลวงมัักถููกหลอกให้้เชื่่�อว่่าการมีีเพศสััมพัันธ์์คืือการแสดงออกถึึงความรััก จึึงมัักจะตกหลุุมรัักผู้้�ก่่อเหตุุ และแสดงออกว่่าตนมีีความสุุขและ
สามารถใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับเด็็กคนอื่่�น ๆ ได้้ตามปกติิโดยไม่่แสดงอาการออกมาเพราะตนรู้้�สึึกว่่ากำำ�ลัังมีีความรััก ดัังนั้้�นที่่�ปรึึกษาของโรงเรีียนจึึงไม่่สามารถการ
จััดการปััญหาในลัักษณะได้้เนื่่�องจากมีีผู้้�กระทำำ�ผิิดทางเพศเข้้ามาเกี่่�ยว

ปััจจััยที่่�อาจบ่่งชี้้�ว่่าเด็็กถููกทารุุณกรรมทางเพศ
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ความรู้้�เรื่่�องเพศ พฤติิกรรมทางเพศ หรืือการใช้้ภาษาที่่�ไม่่เหมาะสมกัับระดัับอายุุ
รููปแบบการมีีความสััมพัันธ์์กัับบุุคคลที่่�ผิิดปกติิ
การติิดเชื้้�อทางเพศสััมพัันธ์์ในเด็็กทุุกวััย
วิิถีีในการดููแลสุุขอนามััยของเด็็กเปลี่่�ยนไป
ร่่องรอยการบาดเจ็็บทางร่่างกายหรืือมีีเลืือดออกบริิเวณปาก อวััยวะเพศ หรืือทวารหนััก
อาการเดิินหรืือนั่่�งลำำ�บาก
การปฏิิเสธไม่่ยอมเปลี่่�ยนชุุดพละ และ/หรืืออาการกลััวห้้องน้ำำ��
เด็็กหนีีออกจากบ้้าน โดยไม่่มีีการแจ้้งหรืือร้้องเรีียน
เด็็กไม่่อยากอยู่่�กัับผู้้�ปกครองหรืือใครคนหนึ่่�งคนใดตามลำำ�พััง
เกิิดการตั้้�งครรภ์์ โดยเฉพาะทั้้�งที่่�อายุุยัังน้้อย
การเลี้้�ยงดููเด็็กในลัักษณะที่่�ปกป้้องเด็็กเกิินไป

การทารุุณกรรมโดยเพื่่�อน

ตััวอย่่างของการทารุุณกรรมโดยเพื่่�อน เช่่น
การคุุกคามและการใช้้ความรุุนแรงทางเพศ การกลั่่�นแกล้้งใน
โลกออนไลน์์หรืือออฟไลน์์ การคุุกคามโดยส่่งข้้อความทาง
เพศ การใช้้ความรุุนแรงกัับคู่่�ของตน หากเกิิดกรณีีการทารุุณ
กรรมโดยเพื่่�อน โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะจััดการปััญหา
ตามนโยบายการป้้องกัันและจััดการปััญหาการกลั่่�นแกล้้ง ใน
คู่่�มืือครูู (5550)
n
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การรายงานเหตุุที่่�ต้้องสงสััยว่่าเป็็นการทารุุณกรรม/การทอดทิ้้�ง


ขั้้�นตอนในการรายงานเหตุุที่่�ต้้องสงสััยว่่าเป็็นการทารุุณกรรมหรืือการทอดทิ้้�ง


ขั้้�นที่่� 1
n

n

n

เมื่่�อเด็็กแจ้้งให้้ทราบว่่าเกิิดการทารุุณกรรมหรืือถููกทำำ�ร้้าย หรืือมีีเหตุุอัันควรให้้เชื่่�อได้้ว่่าเด็็กถููกทารุุณกรรม ให้้บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
ปรึึกษาที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�นทัันทีี ในกรณีีที่่�ที่่�ปรึึกษาไม่่อยู่่� ให้้บุุคลากรรายงานผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นแทน
เมื่่�อเกิิดการกล่่าวหาหรืือสงสััยว่่ามีีเหตุุทารุุณกรรม ให้้กรอกแบบรายงานการคุ้้�มครองเด็็กหน้้า 1 (ส่่วน ก) ให้้ครบถ้้วนและส่่งให้้ที่่�ปรึึกษาประจำำ�
เซคชั่่�น
เบื้้�องต้้นที่่�ปรึึกษาจะดำำ�เนิินการรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเหตุุที่่�รายงานและรายงานผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นแทน และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนนัักเรีียน (
โดยผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนจะได้้รัับแจ้้งด้้วย) หลัังจากรายงาน จะมีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานตามความเหมาะสมของเหตุุที่่�รายงาน ในทุุกกรณีี จะมีีการ
ดำำ�เนิินการติิดตาม เพื่่�อตรวจสอบว่่าข้้อมููลที่่�ได้้รัับได้้ถููกบัันทึึกตามความเป็็นจริิงหรืือไม่่และมีีการรัักษาความลัับอย่่างเข้้มงวดเพีียงพอหรืือไม่่
โดยดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนต่่อไปนี้้�
1. สััมภาษณ์์บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องตามจำำ�เป็็นและบัันทึึกข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์ปััญหา
2. ปรึึกษาบุุคลากรโรงเรีียนเพื่่�อตรวจสอบประวััติิการอยู่่�ในโรงเรีียนของนัักเรีียน
3. รายงานความคืืบหน้้าต่่อผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนนัักเรีียน และผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
4. กำำ�หนดแนวทางการติิดตามผล

ขั้้�นที่่� 2

วางแผนปฏิิบััติิการจากข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการช่่วยเหลืือเด็็กและครอบครััว โดยอาจปฏิิบััติดัิ ังนี้้�
ให้้ที่่�ปรึึกษาพููดคุุยกัับเด็็กเพื่่�อเก็็บข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ที่่�ปรึึกษา นัักจิิตวิทิ ยา หรืือผู้้�อำำ�นวยการ เข้้าสัังเกตสัังเกตเด็็กขณะอยู่่�ในชั้้�นเรีียน
นััดพบ ประชุุมร่่วมกัับครอบครััวเพื่่�อแจ้้งข้้อกัังวลจากทางโรงเรีียนให้้ทราบ
ส่่งนัักเรีียนและครอบครััวต่่อเพื่่�อรัับการช่่วยเหลืือจากบุุคลาการที่่�มีีวิิชาชีีพโดยตรงจากภายนอก
แจ้้งให้้ฝ่่ายบริิหารของผู้้�ว่่าจ้้างทราบเกี่่�ยวกัับข้้อกัังวลเรื่่�องผลกระทบต่่อเด็็ก/ครอบครััว หรืือแจ้้งสำำ�นัักงานสวััสดิิการประจำำ�ภููมิิลำำ�เนา
ขอคำำ�ปรึึกษาจากสถานกงสุุลของประเทศนั้้�น ๆ ที่่�มีีอำำ�นาจคุ้้�มครองครอบครััว
ขอคำำ�ปรึึกษาจากโรงเรีียนหรืือทนายความ
ขอคำำ�ปรึึกษาอย่่างไม่่เป็็นทางการจากหน่่วยงานท้้องถิ่่�น
ขอคำำ�ปรึึกษาจากสายเด็็ก (Child Line) หรืือหน่่วยงานคุ้้�มครองเด็็กอื่่�น ๆ
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ขั้้�นที่่� 3

หลัังจากที่่�มีีการรายงานและ/หรืือยืืนยัันข้้อมููลแล้้วว่่าเด็็กถููกทารุุณกรรมหรืือถููกทอดทิ้้�งจริิง
ให้้ที่่�ปรึึกษาจะติิดต่่อกัับเด็็กและครอบครััวเป็็นระยะเพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือและแนะนำำ�ตามเหมาะสม
ให้้ที่่�ปรึึกษาจะดำำ�เนิินการเพื่่�อช่่วยเหลืือครููและผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�นของเด็็กอย่่างต่่อเนื่่�อง
ให้้ที่่�ปรึึกษาจััดเตรีียมวััสดุุ อุุปกรณ์์ ทรััพยากร และกลยุุทธ์์ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้ผู้้�สอนปฏิิบััติิงาน
ให้้ที่่�ปรึึกษาจะติิดต่่อกัับนัักบำำ�บััดภายนอกเป็็นระยะเพื่่�อแจ้้งพััฒนาการของเด็็กในการใช้้ชีีวิิตในโรงเรีียน
จะต้้องเก็็บเอกสารการสืืบสวนทั้้�งหมดไว้้ในบัันทึึกลัับของโรงเรีียน หากจำำ�เป็็นต้้องจััดส่่งบัันทึึกใด ๆ ไปยัังโรงเรีียนอื่่�นที่่�นัักเรีียนอาจต้้องย้้ายไปเรีียน
ให้้ติิดสััญลัักษณ์์คำำ�เตืือนให้้โรงเรีียนปลายทางผู้้�รัับเอกสารทราบว่่ามีีเอกสารสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับนัักเรีียนที่่�ต้้องรัักษาเป็็นความลัับ
n
n
n
n
n
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การคุ้้�มครองเด็็ก: แผนการเปิิดเผยและรายงานข้้อมููล
เมื่่�อบุุคลากรสงสััยว่่าอาจจะมีีเหตุุคุุกคามความปลอดภััยหรืือความสวััสดิิภาพของนัักเรีียน
สัังเกตสััญญาณของการทารุุณกรรมและร่่องรอยหรืืออาการบาดเจ็็บที่่�น่า่ สงสััย
แจ้้งให้้ที่่�ปรึึกษาเซคชั่่�นของบุุคลากรทราบ

เมื่่�อนัักเรีียนเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการถููกทารุุณกรรมหรืือถููกทอดทิ้้�ง
รัับฟัังนัักเรีียนและให้้ปลอบใจ พยายามไม่่ตัดสิ
ั ินและเสนอทางแก้้ปััญหา
ให้้กำำ�ลัังใจในความกล้้าหาญ ไม่่สััญญาว่่าจะเก็็บเรื่่�องนี้้�เป็็นความลัับ แจ้้งนัักเรีียนให้้ทราบว่่าบุุคลากร
มีีหน้้าที่่�ดููแลให้้นัักเรีียนปลอดภััย และจำำ�เป็็นต้้องแจ้้งให้้ที่่�ปรึึกษาทราบ

การรายงาน
หลัังจากนั้้�นให้้กรอกแบบรายงานการคุ้้�มครองเด็็กส่่วน ก ทัันทีี
และ/หรืือเข้้าพบที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�น และที่่�ปรึึกษาฯ จะช่่วยบุุคลากรกรอกแบบฟอร์์มนี้้�
เมื่่�อถึึงจุุดนี้้� ที่่�ปรึึกษา ผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิการนัักเรีียน
จะกำำ�หนดมาตรการการดำำ�เนิินการต่่อไป

การจ้้างงาน


เมื่่�อพิิจารณาจ้้างงาน โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะทำำ�การตรวจสอบประวััติผู้ิ ้�สมััครงานโดยละเอีียดจากประเทศบ้้านเกิิดของผู้้�สมััคร และตรวจสอบ
ประวััติิการทำำ�งานล่่าสุุด อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยผู้้�กระทำำ�ผิิดฐานทารุุณกรรมทางเพศกัับเด็็กอาจเป็็นใครก็็ได้้ ผู้้�เชี่่�ยวชาญจึึงเสนอแนะว่่า ในขั้้�นตอนการคััดเลืือก
พนัักงาน การพิิจารณาบุุคคลว่่าผู้้�ใดอาจมีีลัักษณะเข้้าข่่ายที่่�จะกระทำำ�การทารุุณกรรมทางเพศกัับเด็็กนั้้�นเป็็นไปได้้ยากหรืือแทบจะเป็็นไปไม่่ได้้เลย เพราะผู้้�
กระทำำ�ผิิดทางเพศมัักไม่่มีลัี ักษณะตายตััวหรืือเด่่นชััดใด ๆ
เพราะฉะนั้้�นแม้้จะเป็็นเรื่่�องยากก็็ต้้องพิิจารณาให้้ละเอีียดรอบคอบ คณะกรรมการที่่�คัดั เลืือกบุุคลากรควรพิิจารณาทััศนคติิของผู้้�สมััครที่่�มีีต่่อเด็็กด้้วย
เพราะลำำ�พัังการตรวจสอบว่่าผู้�ส้ มััครอาจเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดหรืือไม่่นั้้�นไม่่เพีียงพอ ดัังนั้้�น ควรตั้้�งคำำ�ถามปลายเปิิดต่่อผู้้�สมััครดัังนี้้� “การใช้้นโยบาย
คุ้้�มครองเด็็กในโรงเรีียน ช่่วยให้้เด็็กปลอดภััยจากการถููกทำำ�ร้้ายทางร่่างกาย จิิตใจ หรืือการล่่วงละเมิิดทางเพศได้้หรืือไม่่ อย่่างไร?” รัับฟัังคำำ�ตอบโดย
ละเอีียดเพื่่�อศึึกษาความเข้้าใจและความตั้้�งใจที่่�จะปกป้้องเด็็ก และบทบาทของโรงเรีียนในการคุ้้�มครองเด็็ก หลัังจากถามคำำ�ถาม รอฟัังคำำ�ตอบโดยละเอีียด
เพื่่�อมองหาทััศนคติิที่่�อาจเป็็นภััยต่่อเด็็ก เมื่่�อพบจุุดที่่�น่่าสงสััย ถามคำำ�ถามเพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสม เพื่่�อขอให้้ขยายความหรืือขอความรู้้�เพิ่่�มเติิมจากคำำ�
ตอบแรกที่่�ผู้้�สมััครตอบ
สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�สนัับสนุุน เจ้้าหน้้าที่่�ทำำ�ความสะอาด บำำ�รุุงรัักษา ดููแลสวน และพนัักงานอื่่�นทั่่�วไปของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา ให้้อ้้างถึึงมาตรา 25/26
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก แห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2546 ปรัับคำำ�ถามให้้เหมาะสมกัับวััฒนธรรมและระดัับการศึึกษาของผู้้�สมััคร และถามถึึงแนวคิิด
และทััศนคติิที่่�มีีต่่อข้้อกฎหมายดัังกล่่าว หากจำำ�เป็็น ให้้ถามคำำ�ถามต่่อยอดเพื่่�อข้้อความรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับคำำ�ตอบแรกที่่�ผู้้�สมััครตอบ
ผู้้�สมััครงานทุุกคนในการจ้้างงานทุุกตำำ�แหน่่งที่่�โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองของเด็็กได้้ถููกต้้องและเหมาะสม ให้้บัันทึึก
การถามตอบของบุุคลากรแต่่ละคนไว้้ในบัันทึึกประวััติิ โดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา

15

ตารางการฝึึกอบรมบุุคลากรของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา

ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

การฝึึกอบรมบุุคลากรของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา


n

n

n

n
n

n
n

n

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ภายใต้้การสนัับสนุุนโดยฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็กจะเก็็บบัันทึึกรายละเอีียดประวััติิการฝึึกอบรมการคุ้้�มครองเด็็กของ
บุุคลากรทุุกคน และดำำ�เนิินการแจ้้งเตืือนเมื่่�อถึึงเวลาต้้องอบรมต่่อยอด
ควรเพิ่่�มวาระการคุ้้�มครองเด็็กในการประชุุมบุุคลากรทุุกครั้้�งตลอดทั้้�งปีี และส่่งอีีเมล ประกาศ จััดประชุุมคณะครูู และการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางอื่่�น ๆ
เพื่่�อย้ำำ��เตืือนและให้้บุุคลากรได้้ทบทวนถึึงการคุ้้�มครองเด็็ก
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาทั้้�งที่่�เป็็นหรืือไม่่ได้้เป็็นลููกจ้้างจะได้้รัับการฝึึกอบรมการคุ้้�มครองเด็็กตามจำำ�เป็็น ซึ่�ง่ รวมถึึงสมาชิิกคณะกรรมการ
โรงเรีียน ผู้้�ให้้บริิการจากภายนอก อาสาสมััคร นัักศึึกษาฝึึกงาน ผู้้�รัับเหมา และทุุกคนที่่�ปฏิิบััติิงานในนามโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
บุุคลากรใหม่่ของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา จะรัับการอบรมการคุ้้�มครองเด็็กโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมในการปฐมนิิเทศ
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะได้้เข้้าฝึึกอบรมทบทวน ซึ่�ง่ เป็็นการต่่อยอดจากการอบรมเก่่าเป็็นเวลา 15 นาทีีทุุกภาคการศึึกษา ในระหว่่าง
การประชุุมคณะครูู และ/หรืือวัันพััฒนาวิิชาชีีพ บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาที่่�เข้้าปฏิิบััติิงานในช่่วงเวลาอื่่�นในปีีนั้้�น ๆ จะต้้องได้้รัับการฝึึก
อบรมเช่่นเดีียวกััน
นอกจากนี้้� บุุคลากรในฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็กจะต้้องเข้้ารัับการฝึึกอบรมจากหลายหน่่วยงานในทุุก ๆ 2 ปีี เพื่่�อให้้ได้้ความรู้้�และทัักษะที่่�เป็็นปััจจุุบัันที่่�สุุด
บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาจะต้้องผ่่านมาตรฐานพฤติิกรรมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักปฏิิบััติิในการคุ้้�มครองเด็็ก บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศ
ศึึกษาจะต้้องศึึกษา ลงนาม และปฏิิบััติิตามหลัักปฏิิบััตินี้้ิ �ทุุกปีี
โดยก่่อนที่่�บุุคลากรโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาทุุกคนจะเดิินทางมาปฏิิบััติิงานที่่�โรงเรีียน บุุคลากรต้้องอ่่านและยิินยอมที่่�จะปฏิิบััติตา
ิ มนโยบายในการ
คุ้้�มครองเด็็กแล้้ว

สำำ�หรัับคณะครููและเจ้้าหน้้าที่่�ในปััจจุุบััน
เวลา

ผู้้�เข้้าอบรม

กรกฎาคม

บุุคลากรสนัับสนุุน
ทุุกคน

หััวข้้อ
n

n

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเน้้นเด็็ก
เป็็นสำำ�คััญ
รู้้�วิิธีสัี ังเกตขั้้�นตอนการ
ทำำ�งาน

n
n

n

n

สิิงหาคม

ครููทุุกคน

n
n

ลงนามยอมรัับหลัักปฏิิบััติิ
ทบทวนและปรัับปรุุงขั้้�น
ตอนการทำำ�งาน

n
n

n

n

ภาคเรีียน ครููทุุกคน
ที่่� 1 และ 2
บุุคลากรสนัับสนุุน
ทุุกคน
เจ้้าหน้้าที่่�ทำำ�ความ
สะอาด/เจ้้าหน้้าที่่�
รัักษาความปลอดภััย/
เจ้้าหน้้าที่่� PCS ทุุก
คน

16

n

เปลี่่�ยนลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
รายภาคการศึึกษาเพื่่�อการ
แก้้ปััญหาให้้สอดคล้้องและ
ตรงประเด็็น

n

สมรรถนะหลัักโดย IPCA

นำำ�โดย

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเน้้นเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
รู้้�วิิธีีสัังเกตสััญญาณของการทารุุณกรรมและ
การทอดทิ้้�ง
เข้้าใจนโยบายการคุ้้�มครองเด็็กของโรงเรีียน
ร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
หลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างปลอดภััย และ
บุุคคลที่่�ควรแจ้้งข้้อมููลดัังกล่่าว

ผู้้�ประสานงานภาษาไทย
ฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
หรืือหััวหน้้าฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
หรืือผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเน้้นเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
รู้้�วิิธีีสัังเกตสััญญาณของการทารุุณกรรมและ
การทอดทิ้้�ง
เข้้าใจนโยบายการคุ้้�มครองเด็็กของโรงเรีียน
ร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
หลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างปลอดภััย และ
บุุคคลที่่�ควรแจ้้งข้้อมููลดัังกล่่าว

ผู้้�ประสานงานฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
หรืือผู้้�ช่่วยหััวหน้้า
หรืือผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น

มุ่่�งมั่่�นกัับการเอาใจใส่่ในความต้้องการด้้าน
การคุ้้�มครองเด็็ก สัังเกตตรวจสอบ แบ่่ง
ปัันข้้อมููล กล้้าพููด และพููดให้้เสีียงดััง

หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
หรืือผู้้�ช่่วยหััวหน้้า
หรืือที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�น
ผู้้�ประสานงานภาษาไทย
ฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
หรืือหััวหน้้าฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
หรืือผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น

ตารางการฝึึกอบรมบุุคลากรของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา

ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

สำำ�หรัับคณะครููและเจ้้าหน้้าที่่�ใหม่่ ตลอดจนลููกจ้้างรายอื่่�น
เวลา
สิิงหาคม

ผู้้�เข้้าอบรม
ครููจ้้างใหม่่

หััวข้้อ
n
n

n

ลงนามยอมรัับหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการเล่่าข้้อกัังวลและ
ควรเล่่าให้้ใครฟััง
รู้้�สััญญาณและอาการจาก
การทารุุณกรรมเด็็ก

สมรรถนะหลัักโดย IPCA
n
n

n

n

ระหว่่างจ้้างงาน
หรืือเมื่่�อเริ่่�มติิดต่่อ
จ้้างงาน

บุุคลากรสนัับสนุุน
จ้้างใหม่่
เจ้้าหน้้าที่่�ทำำ�ความ
สะอาดใหม่่/เจ้้า
หน้้าที่่�รัักษาความ
ปลอดภััยใหม่่/เจ้้า
หน้้าที่่� PCS ใหม่่

n
n

n

ลงนามยอมรัับหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการเล่่าข้้อกัังวลและ
ควรเล่่าให้้ใครฟััง
รู้้�สััญญาณและอาการจาก
การทารุุณกรรมเด็็ก

n
n

n

n

นำำ�โดย

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเน้้นเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
รู้้�วิิธีีสัังเกตสััญญาณของการทารุุณ
กรรมและการทอดทิ้้�ง
เข้้าใจนโยบายการคุ้้�มครองเด็็กของ
โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา นโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างปลอดภััย
และบุุคคลที่่�ควรแจ้้งข้้อมููลดัังกล่่าว

หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
หรืือผู้้�ช่่วยหััวหน้้า
หรืือผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเน้้นเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
รู้้�วิิธีีสัังเกตสััญญาณของการทารุุณ
กรรมและการทอดทิ้้�ง
เข้้าใจนโยบายการคุ้้�มครองเด็็กของ
โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา นโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างปลอดภััย
และบุุคคลที่่�ควรแจ้้งข้้อมููลดัังกล่่าว

ผู้้�ประสานงานฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
หรืือผู้้�ช่่วยหััวหน้้า
หรืือผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเน้้นเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
รู้้�วิิธีีสัังเกตสััญญาณของการทารุุณ
กรรมและการทอดทิ้้�ง
เข้้าใจนโยบายการคุ้้�มครองเด็็กของ
โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา นโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างปลอดภััย
และบุุคคลที่่�ควรแจ้้งข้้อมููลดัังกล่่าว

ผู้้�ประสานงานกรีีฑา
หรืือหััวหน้้าพยาบาล
หรืือที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�น/
ผู้้�อำำ�นวยการ

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเน้้นเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
รู้้�วิิธีีสัังเกตสััญญาณของการทารุุณ
กรรมและการทอดทิ้้�ง
เข้้าใจนโยบายการคุ้้�มครองเด็็กของ
โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา นโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างปลอดภััย
และบุุคคลที่่�ควรแจ้้งข้้อมููลดัังกล่่าว

ที่่�ปรึึกษาประจำำ�เซคชั่่�น
หรืือผู้้�อำำ�นวยการเซคชั่่�น
หรืือหััวหน้้าฝ่่าย
ประชาสััมพัันธ์์โรงเรีียนและ
รัับสมััครนัักเรีียนใหม่่

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเน้้นเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
รู้้�วิิธีีสัังเกตสััญญาณของการทารุุณ
กรรมและการทอดทิ้้�ง
เข้้าใจนโยบายการคุ้้�มครองเด็็กของ
โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา นโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างปลอดภััย
และบุุคคลที่่�ควรแจ้้งข้้อมููลดัังกล่่าว

หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
และ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน

คนขัับรถบััสใหม่่จาก
มนตรีีทรานสปอร์์ต/
เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบ
ความปลอดภััยใหม่่/
พยาบาลใหม่่
ระหว่่างจ้้างงาน
หรืือเมื่่�อเริ่่�มติิดต่่อ
จ้้างงาน

ครููฝึึกใหม่่/บุุคลากร
โครงการเรีียนเสริิม
นอกเวลาเรีียน (EDP)

n
n

n

พยาบาลใหม่่

ลงนามยอมรัับหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการเล่่าข้้อกัังวลและ
ควรเล่่าให้้ใครฟััง
รู้้�สััญญาณและอาการจาก
การทารุุณกรรมเด็็ก

ผู้้�ช่่วย 1:1 ใหม่่

การปฐมนิิเทศ
ผู้้�ปกครองใหม่่/
แรกรัับเข้้าโรงเรีียน
ร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา

พ่่อแม่่/
ผู้้�ปกครองใหม่่

n
n

n

n

n
n

n

ลงนามยอมรัับหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการเล่่าข้้อกัังวลและ
ควรเล่่าให้้ใครฟััง
รู้้�สััญญาณและอาการจาก
การทารุุณกรรมเด็็ก

n
n

n

n

ระหว่่างจ้้างงาน
หรืือเมื่่�อเริ่่�ม
ติิดต่่อจ้้างงาน

พ่่อใหม่่/
กรรมการใหม่่/
เซมิินาเรีียน

n
n

n

ลงนามยอมรัับหลัักปฏิิบััติิ
รู้้�วิิธีีการเล่่าข้้อกัังวลและ
ควรเล่่าให้้ใครฟััง
รู้้�สััญญาณและอาการจาก
การทารุุณกรรมเด็็ก

n
n

n

n
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ตารางการฝึึกอบรมบุุคลากรของโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา

ฉบัับปรัับปรุุง
สิิงหาคม 2563

การฝึึกอบรมเฉพาะทาง
เวลา

ผู้้�เข้้าอบรม

ปีีที่่� 1 - อบรมทุุกคน

ครููพละศึึกษา/
ครููฝึึก (โค้้ช)/
และครููฝึึกกีีฬาทาง
น้ำำ��

ปีีที่่� 2 - พนัักงานใหม่่
รัับการฝึึกอบรม
ของปีี 1
ปีีที่่� 2 เป็็นต้้นไปรัับ
การอบรมทบทวน

หััวข้้อ
n

n
n

n
n
n

n
n
n

ปีีที่่� 1 - อบรมทุุกคน

ชาวซีีโลสฮอลล์์

ปีีที่่� 2 - พนัักงานใหม่่
รัับการฝึึกอบรม
ของปีี 1
ปีีที่่� 2 เป็็นต้้นไปรัับ
การอบรมทบทวน

n

n
n
n
n
n
n
n
n

ปีีที่่� 1 - อบรมทุุกคน
ปีีที่่� 2 - พนัักงานใหม่่
รัับการฝึึกอบรม
ของปีี 1
ปีีที่่� 2 เป็็นต้้นไปรัับ
การอบรมทบทวน
ปีีที่่� 1 - อบรมทุุกคน
ปีีที่่� 2 - พนัักงานใหม่่
รัับการฝึึกอบรม
ของปีี 1
ปีีที่่� 2 เป็็นต้้นไปรัับ
การอบรมทบทวน

เตรีียมอนุุบาล
(ครููTA พี่่�เลี้้�ยง)

n

n
n

คนขัับ
มนตรีีบััส/
เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบ
ความปลอดภััย

นโยบายและความคาดหวัังจาก
การกำำ�กัับดููแล
เกี่่�ยวกัับการใช้้ห้้องแต่่งตััว
แนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับการสััมผััสที่่�
ปลอดภััย
วิิธีีรายงาน
สื่่�อสัังคม/กลุ่่�มไลน์์/ภาพถ่่าย
การไปแข่่งขัันนััดเยืือน/การเดิิน
ทางที่่�ต้้องค้้างคืืน
หลัักปฏิิบััติิของมืืออาชีีพ
ความชอบ/ความสััมพัันธ์์
การทารุุณกรรมโดยเพื่่�อน
นโยบายการใช้้ห้้องน้ำำ��/นโยบาย
การใช้้ห้้องนอน และความคาด
หวัังจากการกำำ�กัับดููแล
การสััมผััสที่่�ปลอดภััย
ขั้้�นตอนการรายงาน
เคอร์์ฟิิว
หลัักปฏิิบััติิของมืืออาชีีพ
ความชอบ/ความสััมพัันธ์์
สื่่�อสัังคม/กลุ่่�มไลน์์/ภาพถ่่าย
สิ่่�งที่่�พึึงปฏิิบััติิในกรณีีฉุุกเฉิิน
การซ้้อมหนีีไฟ
การดููแลธุุระส่่วนตััว(การเข้้า
ห้้องน้ำำ�� การแต่่งตััวให้้เด็็ก)
การสััมผััสที่่�ปลอดภััย
การดููแลที่่�เหมาะสมตาม
พััฒนาการ

ครอบคลุุมถึึงหััวข้้อที่่�บริิษัทยั
ั ังไม่่ได้้
จััดอบรม ตััวอย่่างเช่่น
การสััมผััสที่่�ปลอดภััย
ระบบแจ้้งเตืือนเมื่่�อนัักเรีียนไม่่มา
การผสมระหว่่างกลุ่่�มอายุุการแยก
ตามอายุุ (เด็็กเล็็กนั่่�งด้้านหน้้าเด็็ก
โตนั่่�งด้้านหลััง)
สถานการณ์์จริิง
กลไกการรายงานพฤติิกรรมกลัับ
ไปยัังโรงเรีียน

n

n

n

n

n

n
n

สมรรถนะหลัักโดย IPCA

นำำ�โดย

มุ่่�งมั่่�นกัับการเอาใจใส่่ในความ
ต้้องการด้้านการคุ้้�มครองเด็็ก
- สัังเกต ตรวจสอบ แบ่่งปััน
ข้้อมููล กล้้าพููด และพููดให้้
เสีียงดััง

ผู้้�ประสานงานกรีีฑา
และผู้้�ประสานงานกีีฬาทางน้ำำ��

มุ่่�งมั่่�นกัับการเอาใจใส่่ในความ
ต้้องการด้้านการคุ้้�มครองเด็็ก
- สัังเกต ตรวจสอบ แบ่่งปัันข้้อมููล
กล้้าพููด และพููดให้้เสีียงดััง

ผู้้�ประสานงานหอพััก
หรืือหััวหน้้าฝ่่ายประชา
สััมพัันธ์์โรงเรีียน
และรัับสมััครนัักเรีียนใหม่่

มุ่่�งมั่่�นกัับการเอาใจใส่่ในความ
HOD เตรีียมอนุุบาล
ต้้องการด้้านการคุ้้�มครองเด็็ก
และผู้้�อำำ�นวยการระดัับ
- สัังเกต ตรวจสอบ แบ่่งปัันข้้อมููล ประถมศึึกษา
กล้้าพููด และพููดให้้เสีียงดััง
ใช้้ความรู้้�ด้้านพััฒนาการเด็็กใน
การสัังเกตความเปลี่่�ยนแปลงทาง
พฤติิกรรมหรืือวิิวััฒนาการที่่�อาจ
สะท้้อนถึึงการถููกทารุุณกรรม
มุ่่�งมั่่�นกัับการเอาใจใส่่ในความ
หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
ต้้องการด้้านการคุ้้�มครองเด็็ก
กัับเด็็กไทย
- สัังเกต ตรวจสอบ แบ่่งปัันข้้อมููล ฝ่่ายคุ้้ม� ครองเด็็ก
กล้้าพููด และพููดให้้เสีียงดััง

n

n
n

ปีีที่่� 1 - อบรมทุุกคน
ปีีที่่� 2 - พนัักงานใหม่่
รัับการฝึึกอบรม
ของปีี 1
ปีีที่่� 2 เป็็นต้้นไปรัับ
การอบรมทบทวน

พยาบาล

ครอบคลุุมถึึงหััวข้้อที่่�บริิษัทยั
ั ังไม่่ได้้
จััดอบรมตััวอย่่างเช่่น
การสััมผััสที่่�ปลอดภััย
การรายงานที่่�เป็็นความลัับ
การถ่่ายภาพการบาดเจ็็บ
การบัันทึึกข้้อมููล
การสื่่�อสาร
แผนผัังร่่างกาย

n
n
n
n
n
n
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n

n

มุ่่�งมั่่�นกัับการเอาใจใส่่ในความ
หััวหน้้าฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
ต้้องการด้้านการคุ้้�มครองเด็็ก
กัับเด็็กไทย
- สัังเกต ตรวจสอบ แบ่่งปัันข้้อมููล ฝ่่ายคุ้้ม� ครองเด็็ก
กล้้าพููด และพููดให้้เสีียงดััง
ใช้้ความรู้้�ด้้านพััฒนาการเด็็กใน
การสัังเกตความเปลี่่�ยนแปลงทาง
พฤติิกรรมหรืือวิิวััฒนาการที่่�อาจ
สะท้้อนถึึงการถููกทารุุณกรรม

ลัับเฉพาะ

แบบรายงานการคุ้้�มครองเด็็ก

ภาคผนวก ก:

แบบรายงานการคุ้้�มครองเด็็ก

เมื่่�อสงสััยว่่านัักเรีียนอาจจะถููกทำำ�ร้้ายหรืือถููกทารุุณกรรม โปรดกรอกข้้อมููลในตอน ก. ของใบรายงานนี้้� และติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบงาน
คุ้้�มครองเด็็กหรืือผู้้�อำำ�นวยการต้้นสัังกััดของบุุคลากรทัันทีี
ควรเขีียนใบรายงานนี้้� ด้้วยลายมืือ ห้้ามสแกนหรืือบัันทึึกหลัักฐานในเครื่่�องดิิจิิตอล ตรวจสอบรายงานให้้เรีียบร้้อยก่่อนนำำ�ส่่งใบรายงานนี้้�ให้้กัับเจ้้า
หน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบงานคุ้้�มครองเด็็กในแผนกของบุุคลากรโดยจะต้้อง นำำ�ส่่งใบรายงานนี้้�ด้้วยตััวเอง ตรวจสอบว่่าใบรายงานเขีียนด้้วยภาษาอัังกฤษที่่�
อ่่านแล้้วเข้้าใจง่่าย โปรดทราบว่่าบุุคลากรนอกโรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษาอาจได้้รัับอนุุญาตให้้อ่่านใบรายงานนี้้� เช่่น อาจต้้องใช้้ใบรายงานนี้้�เป็็นหลััก
ฐานในการดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย จะต้้องเก็็บใบรายงานนี้้�เป็็นความลัับและจะต้้องขอคำำ�ปรึึกษาจากเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น

ตอน ก.
วัันที่่�
ชื่่�อนัักเรีียน

ชื่่�อบุุคลากรที่่�กรอกใบรายงาน
ชั้้�นปีี

ระบุุรายละเอีียดของการบาดเจ็็บ เหตุุการณ์์ หรืือถ้้อยคำำ�ที่่�นัักเรีียนใช้้แจ้้งต่่อบุุคลากร อัันเป็็นเหตุุให้้ บุุคลากรเชื่่�อว่่านัักเรีียนอาจถููกทำำ�ร้้ายหรืือทารุุณกรรม

%

ลายมืือชื่่�อของบุุคลากรผู้้�รายงาน
รัับเข้้าโดย

วัันที่่�และเวลา

ลัับเฉพาะ

แบบรายงานการคุ้้�มครองเด็็ก

ภาคผนวก ก:

แบบรายงานการคุ้้�มครองเด็็ก

ตอน ก.
เลขประจำำ�ตััวนัักเรีียน

เชื้้�อชาติิและสััญชาติิ

โทรศััพท์์บ้้าน

ที่่�อยู่่�

ร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา

โรงเรีียน

ชั้้�นปีี

อายุุ

มารดา

โทรศััพท์์ที่่�ทำำ�งาน

บิิดา

โทรศััพท์์ที่่�ทำำ�งาน

วััน เดืือน ปีีเกิิด

เพศ

เด็็กคนอื่่�นในบ้้าน (ชื่่�อและอายุุ)

ข้้อมููลประวััติิเดิิมเกี่่�ยวกัับ ข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการทารุุณกรรม และ/หรืือการส่่งต่่อปััญหาไปยัังหน่่วยงานภายนอก นอกหรืือข้้อมููลอื่่�น ๆ
ที่่�อาจบ่่งชี้้�ลัักษณะการทารุุณกรรม/ทอดทิ้้�ง และระบุุรายชื่่�อบุุคคลอื่่�นที่่�อาจจะมีีข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับประวััติิข้้างต้้น

เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายคุ้้�มครองเด็็ก
ได้้แจ้้งผู้้�อำำ�นวยการหรืือไม่่

ผู้้�อำำ�นวยการ
* ใช่่

* ไม่่ใช่่

เวลาและวัันที่่� (ระบุุวััน วัันที่่� เดืือน และปีี)

ลายมืือชื่่�อ

%

การดำำ�เนิินการที่่�ได้้ดำำ�เนิินการไปแล้้ว

หลัักปฏิิบััติิและนโยบายในการคุ้้�มครองเด็็ก

ภาคผนวก ข:

แบบบัันทึึกความเข้้าใจ

โปรดพิิมพ์์หน้้านี้้� ลงนามกำำ�กัับ และส่่งเอกสารพร้้อมลายมืือชื่่�อกำำ�กัับไปยัังฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
โปรดเก็็บส่่วนที่่�เหลืือของเอกสารนี้้�ไว้้เพื่่�อใช้้อ้้างอิิง
ข้้าพเจ้้าได้้อ่่าน ทำำ�ความเข้้าใจ และยิินยอมที่่�จะปฏิิบััติตา
ิ มหลัักปฏิิบััติิและนโยบายในการคุ้้�มครองเด็็ก โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา
ข้้าพเจ้้าทราบว่่าหากข้้าพเจ้้าไม่่ปฏิิบััติตา
ิ มหลัักปฏิิบััติิและนโยบายในการคุ้้�มครองเด็็ก โรงเรีียนร่่วมฤดีีวิิเทศศึึกษา ข้้าพเจ้้าอาจต้้อง
โทษทางวิินััย ซึ่่�งอาจเป็็นผลให้้ข้าพ
้ เจ้้าถููกไล่่ออก และ/หรืือมีีการรายงานการกระทำำ�ของข้้าพเจ้้าต่่อหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ชื่่�อ นามสกุุล (ใช้้ตััวพิิมพ์์)

%

ลายมืือชื่่�อ

วัันที่่�

