
หลกัปฏิบัตแิละนโยบายในการคุ้มครองเดก็
โรงเรียนร่วมฤดวีเิทศศึกษา



หลกัปฏบิตัแิละนโยบายในการคุม้ครองเด็ก โรงเรยีนรว่มฤดวีเิทศศกึษา

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัและการปกป้องนักเรียนของเราจากภยั
อนัตรายทั้งปวง บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีหน้าท่ีตามหลักวิชาชีพและหลักจริยธรรมในการสร้าง
สภาพแวดลอ้มให้ปลอดภยัและส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนสามารถเติบโตและพฒันาได้
เต็มศกัยภาพของตน และไดรั้บการปกป้องจากอนัตราย โดยหลกัในการคุม้ครองและส่งเสริมสวสัดิภาพ
นกัเรียนประกอบดว้ย

• การปกป้องเด็กจากการทารุณกรรมและการทอดทิ้ง
• การป้องกนัการบัน่ทอนสุขภาพกาย สุขภาพจิต หรือพฒันาการของเด็ก
• การดูแลให้เด็กอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมตามหลกัการดูแลเด็กใหป้ลอดภยัและมี

ประสิทธิภาพ
หลกัปฏิบติัในการคุม้ครองเด็กของโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือก าหนดหลกัการส าคญั 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานผู้ใดก็ตามท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเขตโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ไม่ว่าจะปฏิบัติงานภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบใดๆ กต็าม ดงันั้นในเอกสารน้ี จะขอเรียกรวมบุคคลากรดงักล่าวว่าเป็น “บุคลากร
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา” ซ่ึงรวมถึงบุคลากรดงัต่อไปน้ี ตลอดจนบุคลากรประเภทอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไว ้ณ 
ท่ีน้ี

• เจา้หนา้ท่ี
• คณาจารย์
• บุคลากรสนบัสนุน
• บุคลากรท าความสะอาด บุคลากรบ ารุงรักษา
• บุคลากรโรงอาหาร
• คนขบัรถ
• บุคลากรจากภายนนอก เช่น ผูฝึ้กซอ้มนกักีฬา ผูส้อนโครงการเรียนเสริมนอกเวลาเรียน (EDP)

เอกสารฉบบัน้ีไม่อาจระบุหลักปฏิบัติได้ครบทุกข้อเพ่ือให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ดังนั้ นในบาง
สถานการณ์บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเองเพ่ือพิทกัษผ์ลประโยชน์และสวสัดิ
ภาพของเด็กท่ีตนรับผิดชอบ ให้ความส าคญักบัเด็กก่อนสภาพแวดลอ้ม โดยการกระท าดงักล่าวอาจเป็นการ
ขดักบัค  าแนะน าในเอกสารน้ีหรือตดัสินใจกระท าการในลกัษณะท่ีเอกสารน้ีไม่ไดร้ะบุไว ้อยา่งไรก็ตามเม่ือ
เกิดสถานการณ์ดงักล่าวข้ึนให้บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษายึดหลงัการปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 
และรายงานเหตุการณ์ให้ผูบ้ริหารโรงเรียนทราบทนัที

การรกัษาขอ้มูลเป็นความลบั

บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีหน้าท่ีรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ไม่ว่า
ตนจะได้รับทราบขอ้มูลนั้นจากทางโรงเรียนหรือจากบุคคลท่ีสาม โดยบุคลากรผูมี้อ  านาจไม่ได้ให้ความ
ยนิยอม เวน้แต่จะมีกฎหมายบงัคบัให้กระท าการดงักล่าว หรือการกระท าดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปกป้องคุม้ครองเด็ก โดยบุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาควรปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายหากตนมีขอ้กงัวล
หรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
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สมัพนัธภาพระหว่างบุคลากรกบันกัเรยีน

บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาอาจมีปฎิสัมพนัธ์กบันกัเรียนในหลายลกัษณะและบทบาท เช่น เป็น
ผูส้อน ผูฝึ้กซ้อม เพ่ือนบ้าน ครอบครัวของเพ่ือน ผูป้กครองของเพ่ือน เป็นต้น อย่างไรก็ตามบุคลากร
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาควรหลีกเล่ียงพฤติกรรมในบทบาทหน่ึงบทบาทใดท่ีจะส่งผลเสียต่อความ
รับผิดชอบในบทบาทอ่ืน โดยบุคลากรควรใช้หลกัสามญัส านึกด าเนินการตามภาระความรับผิดชอบและ
หลีกเล่ียงการปฏิสมัพนัธ์ท่ีอาจส่ือวา่เป็นการประพฤติมิชอบหรือการท าร้ายเด็ก

กล่าวโดยละเอียดคือ บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาจะปฏิบติัดงัน้ี
• กระท าหรือประพฤติตนในลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสวสัดิภาพของนกัเรียนซ่ึงตอ้งมาเป็นอนัดบั

หน่ึง
• รับผิดชอบต่อการกระท าและพฤติกรรมของตน และหลีกเล่ียงการกระท าท่ีจะท าให้บุคคลทัว่ไป

สงสยัไดว้า่บุคลากรมีแรงจูงใจในผลประโยชน์หรือความตั้งใจท่ีไม่สุจริต
• ควบคุมให้พฤติกรรมการปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอายแุละ

พฒันาการ
• หลีกเล่ียงการพบนกัเรียนตวัต่อตวั เวน้แต่จะมีเหตุจ าเป็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน หรือ

การให้ค  าปรึกษา
• หากตอ้งพบนกัเรียนตวัต่อตวั ให้ปฏิบติัตนให้เหมาะสมและใหอ้ยูใ่นจุดท่ีผูส้ญัจรไปมามองเห็นได้

ชดัเจน
• ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทางพฤติกรรมท่ีดี ตกัเตือนหากพบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือพดูจาไม่

เหมาะสม
• หลีกเล่ียงการใชภ้าษาท่ีไม่เหมาะสมต่อหนา้นกัเรียน เช่น การพดูจาบจว้ง ล่วงละเมิด ย ัว่ยทุางเพศ ดู

หม่ินเหยยีดหยาม หรือดูถูกวฒันธรรมอ่ืน
• หลีกเล่ียงการกระท าท่ีท  าให้นกัเรียนเสียหาย หรือท าให้นกัเรียนตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อ

การถูกละเมิด ถูกเอาเปรียบ หรือถูกท าร้าย
• หลีกเล่ียงการอาสารับส่งนกัเรียนโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาหากไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผูป้กครองของนกัเรียน (โดยหลกัฐานการอนุญาตท่ีโรงเรียนยอมรับไดอ้าจมาจากช่อง
ทางการส่ือสาร เช่น ขอ้ความ อีเมล หรือไลน์ เป็นตน้ )

• ไม่จดัหาสารเสพติดหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ห้แก่นกัเรียน
• หากบุคลากรถูกฟ้องร้อง ถูกตดัสินวา่มีความผิด หรือไดรั้บผลกระทบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการทารุณกรรมหรือการแสวงประโยชน์จากเด็กในทางท่ีผิด ไม่วา่จะ
เกิดก่อนหรือขณะร่วมงานกบัโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา บุคลากรมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ให้โรงเรียน
ทราบทนัที

การสมัผสั/แตะตอ้งตวั

บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ีตลอดเวลา
• ใชห้ลกัจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการตดัสินวา่พฤติกรรมการสมัผสัตวันกัเรียนแบบใดเหมาะสม

หรือไม่เหมาะสม 
• หากมีการสมัผสัตวันกัเรียน บุคลากรตอ้งพร้อมท่ีจะอธิบายการกระท าของตนและทราบวา่โรงเรียน

สามารถสอบสวนการกระท าดงักล่าวไดทุ้กเม่ือ
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• บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาจะสมัผสัตวันกัเรียนไดก้็ต่อตนไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ี
ตอ้งกระท ากิจกรรมดงักล่าว และให้ด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัและให้เกียรตินกัเรียนอยูเ่สมอ

• ห้ามสมัผสัตวันกัเรียนหากไม่มีเหตุอนัสมควร
• หลีกเล่ียงการสร้างวฒันธรรมการสัมผสัตัวเพ่ือประโยชน์ทางการเรียนการสอน หรือสร้ าง

ความคุน้เคยกบันกัเรียน
• ห้ามมีความสัมพนัธ์เชิงชู้สาวหรือความสัมพนัธ์ทางเพศในลักษณะหรือรูปแบบใดกบัเด็กหรือ

นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
• ห้ามลงโทษหรือสัง่สอนดว้ยการท าร้ายร่างกาย
• ห้ามเข้าให้การช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรมส่วนตวัท่ีนักเรียนช่วยเหลือตนเองได้ (เช่น พาเข้า

ห้องน ้า หรือช่วยเเปล่ียนเส้ือผา้)
• ห้ามเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตอ้งใช้ก  าลงัหรือกิจกรรมท่ีย ัว่ยคุวามรู้สึกทางเพศกบันกัเรียน เช่น การเล่น

มวยปล ้า
• ห้ามกระท าหรืออนุญาตให้มีการกระท าท่ีตอ้งสัมผสัตวันกัเรียนอยา่งไม่เหมาะสมหรืออยา่งไม่พึง

ประสงค์
การใชรู้ปภาพและขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรยีน

บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาสามารถถ่ายหรือใช้งานภาพ หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีใช้ภาพนกัเรียน ตวัอยา่ง
ผลงานนกัเรียน และ/หรือภาพของนกัเรียนขณะร่วมงานหรือกิจกรรมโรงเรียน โดยภาพถ่าย/ส่ือเหล่าน้ีถูก
ผลิตข้ึนเพ่ือใช้ส่ือสารกบัผูป้กครองโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร
หลาน และ/หรือเพ่ือให้ข้อมูลแก่บุคคลท่ีสามในการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา โดย
บุคลากรสามารถเผยแพร่ภาพดงักล่าวผา่นช่องทางท่ีโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาอนุญาต

อย่างไรก็ตามบุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาตอ้งใช้ความระมดัระวงัในการเลือกภาพดงักล่าวเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผูอ่ื้นน าภาพไปใช้ต่ออย่างไม่เหมาะสม หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้รูปภาพท่ีเน้นการท า
กิจกรรมหรือกลุ่มบุคคล และไม่เจาะจงไปท่ีนกัเรียนคนหน่ึงคนใดเป็นพิเศษ ในกรณีท่ีผูป้กครองลงนาม
ห้ามการถ่ายรูปบุตรหลาน จะไม่มีการกระท าดงักล่าวหรือเผยแพร่รูป

ขณะถ่ายท าส่ือ ถ่ายภาพ หรือน าภาพนกัเรียนไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศ
ศึกษาตอ้งปฏิบติัดงัน้ี

• ไม่ถ่ายภาพนกัเรียนหากบุคคลดงักล่าวไม่อนุญาตหรือไม่ประสงคใ์ห้ถ่าย
• ไม่เผยแพร่ภาพของนกัเรียนผา่นช่องทางออนไลน์หรือส่ิงพิมพข์องโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาอยา่ง

เด็ดขาด หากผูป้กครองไดล้งนามห้ามการถ่ายภาพบุตรหลานไว้
• ตรวจสอบว่าภาพถ่าย ภาพยนตร์ และวิดีโอท่ีผลิตนั้ นเป็นการน าเสนอท่ีให้เกียรติและรักษา

ภาพลกัษณ์ของนกัเรียน
• เม่ือบุคลากรตอ้งส่งภาพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเผยแพร่ภาพในรูปแบบใด ๆ (ยกเวน้การ

ตีพิมพบ์นส่ิงพิมพข์องโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เช่น Ad Astra และหน้าเฟสบุ๊คเพจโรงเรียนร่วม
ฤดีวิเทศศึกษา) ให้บุคลากรตรวจสอบวา่ช่ือไฟล ์และ/หรือค าอธิบายประกอบภาพ วา่ไมมี่ขอ้มูลหรือ
ขอ้ความใดท่ีเป็นขอ้มูลบุคคลท่ีสามารถใชร้ะบุตวันกัเรียนได ้(ยกเวน้ช่ือจริง) 3



การตดิต่อกบันกัเรยีนผ่านสือ่สงัคมหรอืสือ่ออนไลน์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาสนบัสนุนการใช้ส่ือและส่ือสังคมในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
มิติการส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามการติดต่อกบันักเรียนผ่านบญัชีส่ือสังคมของนักเรียนอาจท าให้
นกัเรียนสบัสนในบทบาทของบุคลากรท่ีปฏิบติังานกบัโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาได้

ดงันั้นบุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาควรปฏิบติัดงัน้ี
• ติดต่อกบันักเรียนผ่านเว็บไซต์และช่องทางท่ีโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาอนุญาต (เช่น Google 

Classroom ระบบอีเมลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา PowerSchool เฟสบุค๊โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา 
Seesaw บล็อกเกอร์ บญัชีทางการของทวิตเตอร์ กลุ่มไลน์ท่ีโรงเรียนอนุญาต) และควรเป็นการ
ติดต่อส่ือสารเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้

• ขอติดต่อผา่นบญัชีส่ือสงัคมส่วนตวัก็ต่อเม่ือจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือดา้นการเรียนหรือให้ค  าปรึกษาใน
กรณีพิเศษเท่านั้น และเพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรควรขออนุญาตผูอ้  านวยการฝ่ายท่ี
รับผิดชอบก่อนเสมอ

• ตรวจสอบว่าบญัชีส่ือสังคมของบุคลากรได้มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัอย่างเหมาะสมแล้ว เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้นกัเรียนเห็นโพสตส่์วนตวัท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงอาจท าให้อตัลกัษณ์ส่วนบุคคลเกิดปะปน
กบัภาพลกัษณ์ทางวิชาชีพได้

• อยา่กลวัท่ีจะแจง้หรือรายงานผูอ้  านวยการฝ่ายหากบุคลากรรู้สึกไม่สบายใจท่ีพบเห็นเพ่ือนร่วมงานมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมขณะติดต่อกบันกัเรียนผา่นช่องทางออนไลน์

• ห้ามกด “เพ่ิมเพ่ือน” “ติดตาม” “ชอบ” หรือพดูคุยโตต้อบกบันกัเรียนหรืออดีตนกัเรียนของโรงเรียน
ท่ียงัอยูใ่นวยัเรียนผา่นบญัชีส่ือสงัคมท่ีเป็นบญัชีส่วนตวั

การรายงาน: การแจง้ขอ้สงสยัในพฤตกิรรมทีอ่าจเป็นการท ารา้ยเด็ก

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาคาดหวงัให้บุคลากรของโรงเรียนฯ ทุกคนรายงานปัญหาท่ีพบให้ทางโรงเรียน
ทราบ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ระสงคดี์สามารถแจง้เบาะแสเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่
ตอ้งกลวัการถูกกลัน่แกลง้ แกแ้คน้ หรือท าให้เสียประโยชน์ หากบุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาผูใ้ด
พบปัญหาท่ีอาจกระทบต่อสวสัดิภาพของนกัเรียนโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา หรือมีนกัเรียนคนใดมาแจง้
บุคลากรวา่ตนอาจก าลงัประสบปัญหาการถูกท าร้าย หรือมีการแจง้ขอ้มูลในลกัษณะท่ีมีมูลสมควรแก่เหตุใน
ลกัษณะดงักล่าว ให้บุคลากรแจง้ท่ีปรึกษาฝ่ายของตนภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าว 
หากปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสวสัดิภาพของนักเรียน ให้ถือว่าปัญหานั้นเป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง หาก
บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาทราบขอ้มูลแต่เน่ิน ๆ ให้รีบแจง้ขอ้มูลทนัทีแมเ้หตุจะยงัไม่เกิดก็ตาม 
และไม่ควรรอจนเกิดเหตุร้ายแรงเสียก่อน
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การรายงาน: การแจง้ขอ้สงสยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูอ้ืน่

ตามหลกัจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีหน้าท่ีรายงานหรือปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายโดยใช้
ดุลพินิจตามความเหมาะสมหากมีข้อสงสัยเก่ียวกับสวสัดิภาพหรือความปลอดภยัของเด็ก นอกจากน้ี
บุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษายงัมีหน้าท่ีรายงานพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนหากพฤติกรรมนั้นอาจเป็น
ภยัต่อเด็ก

หากการรายงานดงักล่าวเกิดจากความประสงคดี์ของบุคลากร โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาจะใช้ดุลพินิจและ
ก าหนดมาตรการเพ่ือปกป้องบุคลากรในกรณีต่อไปน้ี

• บุคลากรรายงานขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบ
• บุคลากรตกเป็นเหยือ่ของการประพฤติมิชอบ
• บุคลากรเป็นผูพ้บเห็นพฤติกรรมท่ีอาจเขา้ข่ายการประพฤติมิชอบ

โดยมาตรการการปกป้องบุคลากรรวมถึงการป้องกนัจากการแกแ้คน้ ข่มขู่ว่าจะเอาคืน การไล่ออก หรือการ
กีดกนัใด ๆ ท่ีเป็นผลโดยตรงจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว

บุคลากรอาจเลือกแจง้ขอ้กงัวลดงักล่าวให้บุคคลผูก่้อเหตุทราบโดยตรง หรือแจง้ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา หรือ
นกัจิตวิทยาประจ าโรงเรียน และตอ้งจดัท ารายงานการประพฤติมิชอบเสนอผูบ้ริหาร/ผูบ้งัคบับญัชาฝ่าย ใน
กรณีท่ีสงสยัวา่ผูบ้ริหาร/ผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายเป็นผูป้ระพฤติมิชอบให้บุคลากรรายงานให้ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ทราบ และในกรณีท่ีสงสยัวา่ผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูป้ระพฤติมิชอบให้บุคลากรรายงานการประพฤติมิ
ชอบต่อผูอ้  านวยการส่วนกลาง และจะต้องส่งรายงานการประพฤติมิชอบทุกฉบบัให้ผูอ้  านวยฝ่ายและ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนทราบ

โดยผูอ้  านวยการจะแจง้ให้ผูป้กครองท่ีเก่ียวขอ้งโดยเร็วท่ีสุดหากพบปัญหาหรือขอ้สงสัยดา้นความปลอดภยั
และสวสัดิภาพท่ีอาจจะกระทบกบัเด็กในความดูแล
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นโยบายการคุม้ครองเดก็

การทารุณกรรมหรือการทอดทิ้งเด็กเป็นปัญหาพบบ่อยข้ึนตามโรงเรียนทัว่โลก ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีถือว่า
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็ก และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา พฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

โรงเรียนถือเป็นสถาบนัหลกัสถาบนัหน่ึงในสงัคมท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ดงันั้น
โรงเรียนจึงตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัให้กบัเด็กทุกคนท่ีอยูใ่นความดูแล นอกจากน้ีผูส้อนในฐานะ
บุคลากรท่ีมีโอกาสไดส้งัเกตและปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กตลอดเวลาจึงมกัจะเป็นผูท้ราบปัญหาก่อนว่าเด็กคนใด
ก าลงัประสบปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือคุม้ครอง ดงันั้นผูส้อนจึงมีหน้าท่ีทั้งในทางวิชาชีพและ
จริยธรรมในการสังเกตและสอบถามว่าเด็กคนใดก าลงัประสบปัญหาหรือตอ้งการความช่วยเหลือหรือไม่ 
และแจง้ให้เด็กและผูป้กครองทราบว่าหากตอ้งการความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดการทารุณกรรมหรือการ
ทอดท้ิงเด็ก เด็กและผูป้กครองผูไ้ด้รับผลกระทบมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างไร หรือขอความ
ช่วยเหลือจากใครไดบ้า้ง

คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีปฏิบติังานท่ีโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา/แผนกสวิส ตอ้งรายงานเหตุท่ีสงสัย
วา่อาจเกิดการทารุณกรรมหรือการทอดทิ้งเด็กเม่ือใดก็ตามท่ีบุคลากรไตร่ตรองแลว้เช่ือว่าเด็กอาจก าลงัตก
เป็นเหยื่อหรือเส่ียงท่ีจะเป็นเหยื่อในสถานการณ์ดงักล่าว โดยให้บุคลากรรายงานและติดตามปัญหาการ
ทารุณกรรมหรือการทอดทิ้งเด็กตามตามระเบียบการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายน้ี นอกจากน้ีบุคลากร
สามารถรายงานขอ้สงสัยดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาท่ีเก่ียวขอ้ง สถานกงสุลท่ีเก่ียวขอ้งในกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานคุม้ครองเด็ก ณ ประเทศบา้นเกิด และ/หรือเจา้หนา้ในทอ้งท่ีของผูป้ระสบเหตุ

นโยบายท่ีประกาศใชใ้นโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา/แผนกสวิส เป็นนโยบายท่ีปรับมาจากพระราชบญัญติั
คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซ่ึงอยูภ่ายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กซ่ึงประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ลง
นามรับรองและมุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองปกป้องนักเรียนทุกคนในยามท่ีประสบปัญหาถูกทารุณกรรม หรือ
ทอดท้ิง โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา/แผนกสวิส จะท าการแจกจ่ายนโยบายน้ีให้แก่ผูป้กครองและผูส้มคัร
เรียนทุกปี จะแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายน้ีให้นกัเรียนรับทราบเป็นประจ าทุกปี จดัฝึกอบรมประจ าปีให้แก่
บุคลากรทุกคน และพยายามด าเนินการทุกวิถีทางในขั้นตอนการจา้งงานเพ่ือป้องกนัปัญหาและรักษาความ
ปลอดภยัให้กบัเด็ก ในกรณีท่ีมีบุคลากรถูกรายงานว่าเป็นผูก้ระท าความผิด โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา/
แผนกสวิส จะด าเนินการสอบสวนเต็มรูปแบบ โดยละเอียด ตามกระบวนการและมาตรการตรวจสอบท่ี
ก าหนดไว้

คณะกรรมการผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา/คณะกรรมการผูบ้ริหารโรงเรียนสวิสรับรองนโยบายน้ี
แลว้

*ท่ีมา: แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล บทความสรุปอยา่งไม่เป็นทางการของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ: “http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/children-s-rights/convention-on-the-rights-
of-the-child”
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ค าจ ากดัความของการทารุณกรรมและการทอดทิง้

การทารุณกรรมเป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งซบัซอ้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมการเล้ียงดูบุตร เพศ บทบาท
หนา้ท่ี และความคาดหวงั โดยหลกัการทารุณกรรมมกัเกิดจากการบงัคบัให้อีกฝ่ายตอ้งปฏิบติัตามบุคคลท่ีมี
พละก าลงัมากกว่า เช่น สมาชิกครอบครัว ผูส้อน หรือเพ่ือน โดยงานวิจยัมกัก าหนดนิยามการทารุณกรรม
ตามผลของพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี

การท ารา้ยรา่งกาย

• การท าให้ร่างกายของเด็กบาดเจบ็โดยจงใจและไม่ใช่อุบติัเหตุจนท าให้ผิวหนงัฟกช ้า
• การใช้ความร้อนลวกผิว การท าให้เสียโฉม การท าให้สุขภาพกายหรือใจเส่ือมถอย หรือการท าให้

ร่างกายไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ เกิดทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และ/หรือ
• การท าให้ร่างกายของเด็กไดรั้บอนัตรายและเส่ียงต่อการเกิดทุพพลภาพ และ/หรือ
• กระท าการท่ีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมโดยไม่ค  านึงถึงอาการบาดเจบ็ท่ีสังเกตพบ เช่น การสั่งสอน

ทางวินยัดว้ยวิธีรุนแรงโดยไม่สนวา่เด็กจะเจบ็ตวัหรือไม่ หรือไดรั้บผลกระทบต่อจิตใจอยา่งไร และ/
หรือ

• การท าร้ายหรือการกระท าต่อเด็กท่ีเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือนโยบายของ
โรงเรียน และ/หรือ

• การมีส่วนร่วมในการกระท าหรือการละเวน้การกระท าอนัส่งผลให้เด็กไดรั้บอาการบาดเจ็บ หรือ
ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพกาย ใจ หรือพฒันาการของเด็ก และ/หรือ

• การละเลยเพิกเฉยไม่ด าเนินการเพ่ือป้องกนัตามสมควรจนเกิดเหตุขา้งตน้

ปัจจยัทีอ่าจบ่งชีร้อ่งรอยการถูกท ารา้ยรา่งกาย

• รอยฟกช ้าและรอยไมเ้รียวตามตวัท่ีไม่ทราบท่ีมาหรืออธิบายไม่ได ้
• รอยฟกช ้าในระยะต่าง ๆ (รอยต่างสี)
• แผลบาดเจ็บท่ีมีรอยคล้ายอุปกรณ์ท่ีใช้ท  าร้ายร่างกาย (เช่น สายไฟ เข็มขดั หัวเข็มขดั ไมตี้ปิงปอง 

มือ)
• แผลบาดเจบ็ท่ีมกัปรากฏข้ึนเป็นประจ าหลงัขาดหรือลาเรียน
• แผลไหมท่ี้ไม่ทราบท่ีมาหรืออธิบายไม่ได ้โดยเฉพาะบริเวณฝ่าเทา้ ฝ่ามือ หลงั หรือกน้
• แผลไหมท่ี้มีรอยคลา้ยเตาไฟฟ้า เตารีด หรือบุหร่ี
• แผลไหมล้กัษณะเกิดจากเชือกหรือเป็นเส้น บริเวณแขน ขา คอ หรือล าตวั
• แผลบาดเจบ็ท่ีไม่ตรงตามขอ้มูลท่ีเด็กเล่า
• แผลถลอก ฉีกขาด แตกหกัท่ีไม่ทราบท่ีมาหรืออธิบายไม่ได้
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การท ารา้ยจติใจ

• การทารุณกรรมทางอารมณ์เป็นการกระท าท่ีท  าร้ายหรือบัน่ทอนสภาพจิตใจของเด็กเป็นประจ า เช่น 
การท าให้เกิดผลร้ายต่อพฒันาการทางอารมณ์ของเด็กอยา่งต่อเน่ือง

• ค ากล่าวในลกัษณะต่อว่าว่าเด็กไร้ค่า ไม่มีใครรัก ดีไม่พอ หรือจะเห็นค่าก็ต่อเม่ือเด็กปฏิบติัตามจน
สนองความตอ้งการของบุคคลนั้น 

• การไม่ให้โอกาสเด็กไดแ้สดงความคิดเห็น จงใจสัง่ห้ามเด็กพดู หรือ “เยา้แหย ่ลอ้เลียน” ในส่ิงท่ีเด็ก
พยายามจะพดูหรือวิธีการส่ือสารของเด็ก

• การคาดหวงัท่ีไม่สอดคล้องกับอายุและพฒันาการของเด็ก เช่น การบอกกล่าว การแสดงความ
ตอ้งการในบางอย่างท่ีเกินพฒันาการของเด็ก ตลอดจนการปกป้องเด็กเกินไป หรือการจ ากดัสิทธิ
ไม่ให้เด็กไดเ้รียนรู้ คน้หา ศึกษา หรือการกีดกนัไม่ให้เด็กเขา้ร่วมสนทนากบัคนในสังคม หรือได้
เห็นหรือไดย้นิพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของผูอ่ื้น

• การถูกกลัน่แกลง้อย่างรุนแรง (รวมถึง การกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์) ท าให้บ่อยคร้ังเด็กอาจรู้สึก
กลวั ตกอยู่ในอนัตราย ถูกน าไปแสวงประโยชน์ในทางท่ีผิด หรือล่วงละเมิด ทุกคร้ังท่ีเด็กโดนท า
ร้ายมกัจะได้รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจไม่มากก็น้อย แต่การท าร้ายจิตใจตรง ๆ ก็อาจเกิดข้ึนได้
เช่นเดียวกนั 

• นอกจากน้ีการท าร้ายจิตใจ อาจหมายถึงยามเม่ือเด็กตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอึดอดั ซ่ึงอาจเป็น
สถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมทั้งต่อผูใ้หญ่และเด็ก

การทอดทิง้

การทอดทิ้ง หมายถึง การไม่จดัหาความตอ้งการพ้ืนฐานให้แก่เด็กในสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กตอ้งอาศยั โดยอาจ
แบ่งเป็นมิติต่าง ๆ ดงัน้ี

• ทางกายภาพ (เช่น การไม่จดัหาอาหาร หรือท่ีพกัอาศยัท่ีจ  าเป็น หรือไม่ดูแลเด็กให้เหมาะสม - ซ่ึง
รวมถึงการท่ีเด็กไร้ซ่ึงผูป้กครองท่ีมีความพร้อมในการดูแล เช่น การปล่อยปละละเลย การทิ้งเด็กไว้
ท่ีบา้นคนเดียวเป็นระยะเวลานาน ๆ โปรดทราบวา่ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาก าหนดให้ผูป้กครอง
อยา่งนอ้ยหน่ึงคนจะตอ้งเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครเป็นหลกั และหากผูป้กครองมีเหตุ
ตอ้งเดินทางออกนอกประเทศไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พ่อ แม่ หรือผูป้กครองมีหน้าท่ีแจง้ขอ้มูล
การติดต่อต่าง ๆ ให้โรงเรียนรับทราบ โดยผูป้กครองสามารถขอกรอกแบบขอแจง้เปล่ียนผูป้กครอง
ชัว่คราวไดท่ี้โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา และตอ้งยืน่แบบขอแจง้เปล่ียนฯ ดงักล่าวให้แลว้เสร็จก่อน
เดินทางออกนอกประเทศ และ/หรือ

• ทางสุขภาพ (เช่น การไม่จดัหาการรักษาปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางใจให้แก่เด็ก) และ/หรือ
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• ทางอารมณ์ (ลกัษณะพฤติกรรมเช่น การเพิกเฉยต่อความรู้สึกของเด็ก การไม่ให้การช่วยเหลือดา้น
จิตวิทยาแก่เด็ก หรือการอนุญาตให้เด็กด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือเสพยาเสพติด โดยตวัอยา่งท่ี
เป็นรูปธรรมมากข้ึน ไดแ้ก่ การเหยยีดหยามดว้ยวาจา การมองขา้มหรือแกลง้ท าเป็นไม่เห็นค่าเด็ก 
การละเมิดความเป็นส่วนตวัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร การข่มขู่คุกคามดว้ยความรุนแรง เป็นตน้)

การทารุณกรรมทางเพศ

การทารุณกรรมทางเพศ หมายถึง การกระท าหรืออนุญาตให้กระท าท่ีก าหนดว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีรับอุปถมัภเ์ด็กหรือนโยบายโรงเรียน 
ตลอดจนการตั้งใจสมัผสัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือหน้าอกของเด็กทั้งโดยตรงและผ่านเส้ือผา้ท่ีไม่ใช่การ
กระท าเพ่ือวตัถุประสงคแ์ห่งการรักษาสุขอนามยั

การทารุณกรรมทางเพศ มีลกัษณะพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากการทารุณกรรมเด็กทัว่ไป จึงเป็นประเด็นท่ี
ตอ้งใส่ใจเป็นพิเศษ ในขณะท่ีการท าร้ายร่างกายมกัเกิดจากอารมณ์ชัว่วูบและมกัเกิดข้ึนทนัทีทนัใดไม่ผ่าน
การวางแผน การทารุณกรรมทางเพศมกัเป็นพฤติกรรมท่ีวางแผนมาแล้วล่วงหน้าอย่างแยบยลเพ่ือหวงั
ผลร้ายต่อเด็ก โดยการวางแผนดงักล่าวเรียกวา่การล่อลวงเพ่ือให้เด็กไวใ้นเช่ือใจ (grooming) บ่อยคร้ังเหยื่อ
จะออกหนา้รับผิด รับการต าหนิ รับผิดชอบในการกิจกรรมทางเพศนั้น ๆ แทนผูก่้อเหตุ โดยเม่ือเกิดปัญหา
การทารุณกรรมทางเพศ การรายงานเร่ืองน้ีท าได้ค่อนขา้งยากเน่ืองจากตอ้งใช้ความระมดัระวงัรอบคอบ 
และตอ้งรักษาความลบัของผูป้ระสบเหตุให้ไดม้ากท่ีสุด

บ่อยคร้ังเหยือ่ท่ีถูกล่อลวงมกัถูกหลอกให้เช่ือว่าการมีเพศสัมพนัธ์คือการแสดงออกถึงความรัก จึงมกัจะตก
หลุมรักผูก่้อเหตุ และแสดงออกวา่ตนมีความสุขและสามารถใชชี้วิตร่วมกบัเด็กคนอ่ืน ๆ ไดต้ามปกติโดยไม่
แสดงอาการออกมาเพราะตนรู้สึกวา่ก าลงัมีความรัก

ปัจจยัทีอ่าจบ่งชีว้่าเด็กถูกทอดทิง้

• เด็กไม่ไดอ้าบน ้าหรือมีอาการหิวเพราะอดอาหาร
• ผูป้กครองไม่ใส่ใจผลการเรียนของเด็ก
• ผูป้กครองละเลยการติดต่อส่ือสารจากทางโรงเรียนแมจ้ะเป็นการติดต่อซ ้า ๆ
• เด็กไม่อยากกลบับา้น
• ทั้งพอ่และแม่ หรือผูป้กครองตามกฎหมาย ไม่ไดอ้ยูใ่นเขตกรุงเทพฯ เกิน 24 ชัว่โมง
• ไม่สามารถติดต่อผูป้กครองได้
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อย่างไรก็ตาม ล าพงัการเกิดปัจจยับ่งช้ีทางพฤติกรรม ไม่สามารถใช้ตดัสินว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือถูก
ทอดท้ิงได้ จึงควรใช้ปัจจยัดงักล่าวประกอบการพิจารณาร่วมกบัปัจจยัเสริมอ่ืน เช่น ความสัมพนัธ์หรือ
สถานภาพของครอบครัว เป็นตน้



ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษาจากโรงเรียนจึงไม่สามารถเขา้ถึงผูก่้อการทารุณกรรมทางเพศได้

มาตรการหลงัไดร้บัรายงานขอ้สงสยัเกีย่วกบัการทารุณกรรมหรอืการทอดทิง้เด็ก

ในกรณีที่มีเหตุให้สงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิง้ คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีมีหน้าท่ีรายงานขอ้
สงสยัดงักล่าวให้ท่ีปรึกษา นกัจิตวิทยาประจ าโรงเรียน หรือผูอ้  านวยการฝ่ายทราบ โดยผูอ้  านวยการฝ่ายตอ้ง
ไดรั้บรายงานในทุกกรณี และผูอ้  านวยการฝ่ายมีหนา้ท่ีรายงานให้ผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูอ้  านวยการฝ่าย
สนบัสนุนนกัเรียนทราบเก่ียวกบัขอ้สงสยัวา่อาจมีการทารุณกรรมหรือทอดทิ้งเด็กดงักล่าว

โดยเจา้หน้าท่ี คณาจารย ์และผูบ้ริหารทุกคนมีหน้าท่ีโดยตรงในการรายงานเหตุกรณีเกิดการทารุณกรรม
หรือทอดทิ้งเด็ก ส่วนบุคลากรโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาทุกคนมีหน้าท่ีรายงานข้อสงสัยทุกประการ
เก่ียวกบัการทารุณกรรมหรือทอดทิ้งเด็กให้ทราบเช่นกนั โดยการรายงานการทารุณกรรมหรือทอดทิ้งเด็กทุก
คร้ังให้รายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโดยเร็วท่ีสุด

ปัจจยัทีอ่าจบ่งชีว้่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ

• ความรู้เร่ืองเพศ พฤติกรรมทางเพศ หรือการใชภ้าษาท่ีไม่เหมาะสมกบัระดบัอายุ
• รูปแบบการมีความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีผิดปกติ
• การติดเช้ือทางเพศสมัพนัธ์ในเด็กทุกวยั
• ร่องรายการบาดเจบ็ทางร่างกายหรือมีเลือดออกบริเวณปาก อวยัวะเพศ หรือทวารหนกั
• อาการเดินหรือนัง่ล  าบาก
• การปฏิเสธไม่ยอมเปล่ียนชุดพละ อาการกลวัห้องน ้า
• เด็กหนีออกจากบา้น โดยไม่มีการแจง้หรือร้องเรียน
• เด็กไม่อยากอยูก่บัใครตามล าพงั
• เกิดการตั้งครรภ ์โดยเฉพาะในวยัเด็ก
• การเล้ียงดูเด็กในลกัษณะท่ีปกป้องเด็กเกินไป
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ผูส้อนควรปฏบิตัอิย่างไร เมือ่พบเหตใุหเ้ชือ่ไดว้่าน่าจะเกดิปัญหาขึน้? 

ให้บุคลากรใช้ปัจจยับ่งช้ีการทารุณกรรมและการทอดทิ้งเด็กขา้งตน้เป็นแนวทางในการรายงานท่ีปรึกษา
หรือผูอ้  านวยการฝ่าย โดยผูอ้  านวยการฝ่ายจะส่งเร่ืองต่อไปยงัผูอ้  านวยการฝ่ายบริการนกัเรียนเพ่ือพิจารณา
วา่จะก าหนดมาตรการรับมือปัญหาอยา่งไรต่อไป

โดยบุคลากรตอ้งจดัท ารายงานเม่ือรับทราบขอ้มูลหรือสาเหตุให้เช่ือไดว้่าเด็กอาจถูกทารุณกรรมหรือถูก
ทอดทิ้ง และการรายงานทุกคร้ังตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลเป็นความลบั



ขัน้ตอนการรายงานขอ้สงสยัเกีย่วกบัการทารุณกรรมหรอืทอดทิง้เด็ก

ข ัน้ที่ 1

เม่ือเด็กแจง้ให้ทราบวา่เกิดการทารุณกรรมหรือถูกท าร้าย หรือมีเหตุอนัควรให้เช่ือไดว้่าเด็กถูกทารุณกรรม 
ให้ผูส้อนขอค าแนะน าจากผูอ้  านวยการฝ่าย และ/หรือนกัจิตวิทยาประจ าโรงเรียนทนัที โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา
มีหน้าท่ีเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีได้รับรายงานและจดัตั้งกลุ่มปฏิบติัการของโรงเรียนเพ่ือ
รองรับปัญหาตามลกัษณะปัญหาและความจ าเป็นเพ่ือจดัท ารายงาน โดยกลุ่มปฏิบติัการดงักล่าวจะตอ้ง
ประกอบด้วยผูอ้  านวยการส่วนกลาง ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการนักเรียน อาจารยท่ี์
ปรึกษา นกัจิตวิทยา ผูอ้  านวยการฝ่าย และบุคคลอ่ืนใดท่ีผูอ้  านวยการฝ่าย ผูอ้  านวยโรงเรียน/ผูอ้  านวยการฝ่าย
บริการนกัเรียนเห็นชอบ โดยในทุกกรณีจะตอ้งมีการด าเนินการติดตามผลเพ่ือตรวจสอบว่าขอ้มูลถูกบนัทึก
จริงและถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัอยา่งเขม้งวด โดยยดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี

1. สมัภาษณ์บุคลากรตามจ าเป็นและบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
2. ปรึกษาบุคลากรโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบประวติัการอยูใ่นโรงเรียนของนกัเรียน
3. รายงานความคืบหนา้ของปัญหาแก่ผูอ้  านวยการและผูอ้  านวยการฝ่ายบริการนกัเรียน
4. ก าหนดแนวทางการติดตามผล

ขัน้ที่ 2

วางแผนปฏิบติัการจากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดเ้พ่ือก าหนดมาตรการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว โดยอาจปฏิบติั
ดงัน้ี

• ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพูดคุยกบัเด็กเพ่ือเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายขุองเด็ก อาจให้เด็กวาด
ภาพ หรือเล่นตุก๊ตาเพ่ือสาธิตหรือจ าลองสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน

• สงัเกตเด็กขณะอยูใ่นชั้นเรียน โดยมอบหมายให้อาจารยท่ี์ปรึกษา นกัจิตวิทยา หรือผูอ้  านวยการคน
ใดคนหน่ึง

• นดัพบ ประชุมร่วมกบัครอบครัวเพ่ือแจง้ขอ้กงัวลจากทางโรงเรียนให้ทราบ
• ส่งนกัเรียนและครอบครัวต่อเพ่ือรับการช่วยเหลือจากบุคลาการท่ีมีวิชาชีพโดยตรงจากภายนอก
• แจง้ให้ฝ่ายบริหารของผูว้่าจา้งทราบเก่ียวกบัขอ้กงัวลเร่ืองผลกระทบต่อเด็ว/ครอบครัว หรือแจ้ง

ส านกังานสวสัดิการประจ าภูมิล าเนา
• ขอค าปรึกษาจากสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ท่ีมีอ  านาจคุม้ครองครอบครัว
• ขอค าปรึกษาจากโรงเรียนหรือทนายความ
• ขอค าปรึกษาอยา่งไม่เป็นทางการจากหน่วยงานทอ้งถ่ิน
• ขอค าปรึกษาจาก Child Line หรือหน่วยงานคุม้ครองเด็กอ่ืน ๆ
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ในกรณีส่วนใหญ่ นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโรงเรียนจะเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในการติดตามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทารุณกรรมหรือทอดทิ้งเด็กใน
ด้านต่อไปนี้

• ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน
• ทกัษะการเล้ียงดูเด็ก ในลกัษณะการฝึกวินยัเด็กท่ีบา้น
• ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครอง
• ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะเครียด ความรู้สึกวา่ตนดอ้ยค่า ภาวะซึมเศร้า
ในบางกรณอีาจส่งต่อเพ่ือรับความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก เช่น

• ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า อาการทางจิต การสูญเสียสภาวะการรับรู้ตนเอง และการคิด
ฆ่าตวัตาย

กรณีที่แจ้งเหตุให้มีการสืบสวน สอบสวน หรือกรณีที่แจ้งว่าต้องรับความช่วยเหลือจากองค์กร
ภายนอก

• การทารุณกรรมหรือการทอดทิ้งเด็กท่ีมีลกัษณะรุนแรงและต่อเน่ือง
• การทารุณกรรมทางเพศและการร่วมประเวณีระหวา่งพ่ีนอ้ง
ในกรณีที่ เป็นเหตุรุนแรง ซ่ึงผู้ก่อเหตุที่ เป็นสมาชิกในครอบครัวไม่หยุดพฤติกรรม หรือไม่
สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อกงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยัเดก็ได้ ให้รายงานต่อองค์กรต่อไปนี้

• สถานกงสุล
• นายจา้ง
• ไชลดไ์ลน์ (Childline)

ขัน้ที่ 3

หลงัจากท่ีมีการรายงานและ/หรือยนืยนัขอ้มูลแลว้วา่เด็กถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้งจริง
• ให้นักจิตวิทยาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าโรงเรียนติดต่อกบัเด็กและครอบครัวเป็นระยะ

เพ่ือให้การช่วยเหลือและแนะน าตามเหมาะสม
• ให้นักจิตวิทยาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาด าเนินการเพ่ือสนับสนุนผูส้อนและผู ้อ  านวยการฝ่ายท่ี

รับผิดชอบเด็ก
• ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแนะน ากลยุทธ์การจัดการปัญหาเพ่ือให้ผู ้สอน

ปฏิบติังาน
• ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาติดต่อกบันกับ าบดัจากองคก์รภายนอกเป็นระยะเพ่ือแจง้พฒันาการของเด็กใน

การใชชี้วิตในโรงเรียน
• แจง้ต ารวจ

จะตอ้งเก็บเอกสารการสืบสวนทั้งหมดไวใ้นบนัทึกลบัของโรงเรียน หากจ าเป็นตอ้งจดัส่งบนัทึกใด ๆ ไปยงั
โรงเรียนอ่ืนท่ีนกัเรียนอาจตอ้งยา้ยไปเรียน ให้ติดสญัลกัษณ์ค าเตือนให้โรงเรียนปลายทางผูรั้บเอกสารทราบ
วา่มีเอกสารส าคญัเก่ียวกบันกัเรียนท่ีตอ้งรักษาเป็นความลบั
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การจา้งงาน

หากเป็นไปไดใ้หต้ดิต่อส านกังานต ารวจเพือ่ขอตรวจสอบประวตัผูิส้มคัรงานและ

ด าเนินการสมัภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะวา่ ในขั้นตอนการคดัเลือกพนกังาน การพิจารณาบุคคลว่าผูใ้ดอาจมีลกัษณะเขา้ข่ายท่ี
จะกระท าการทารุณกรรมทางเพศกบัเด็กนั้นเป็นไปไดย้ากหรือแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะผูก้ระท าผิด
ทางเพศมกัไม่มีลกัษณะตายตวัหรือเด่นชดัใด ๆ ดงันั้นจึงตอ้งพึงระลึกไวเ้สมอว่าผูใ้ดก็อาจเป็นผูก้ระท าผิด
ไดใ้นวนัหน่ึง เพราะฉะนั้นแมจ้ะเป็นเร่ืองยากก็ตอ้งพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ

โดยวิธีพิจารณา คือ ให้ศึกษาทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อเด็ก แทนการตั้งค  าถามว่าบุคคลน้ีอาจจะเป็น
ผูก้ระท าผิดหรือไม่

โดยตั้งค  าถามปลายเปิด เพ่ือถามผูส้มคัรทุกคนดงัน้ี

ส าหรบัเจา้หน้าทีร่ะดบัผูอ้ านวยการ ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และพนกังานทีต่อ้งท างาน

กบัเด็กโดยตรง

การใช้นโยบายคุม้ครองเด็กในโรงเรียน ช่วยให้เด็กปลอดภยัจากการถูกท าร้ายทางร่างกาย จิตใจ หรือการ
ล่วงละเมิดทางเพศไดห้รือไม่ อยา่งไร?

รับฟังค  าตอบโดยละเอียดเพ่ือศึกษาความเขา้ใจและความตั้งใจท่ีจะปกป้องเด็ก และบทบาทของโรงเรียนใน
การคุม้ครองเด็ก

หลงัจากถามค าถาม รอฟังค าตอบโดยละเอียดเพ่ือมองหาทศันคติท่ีอาจเป็นภยัต่อเด็ก

ถามค าถามเพ่ิมเติมท่ีตามสมควร เพ่ือขยายความ หรือขอความรู้เพ่ิมเติมจากค าตอบแรกท่ีผูส้มคัรตอบ

ส าหรบัเจา้หน้าทีส่นบัสนุน เจา้หน้าทีท่ าความสะอาด บ ารุงรกัษา ดูแลสวน และ

พนกังานอืน่ท ัว่ไป

อา้งถึงมาตรา 25/26 พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2546

ปรับค าถามให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมและระดบัการศึกษาของผูส้มคัร และถามถึงแนวคิดและทศันคติท่ีมี
ต่อขอ้กฎหมายดงักล่าว

ถามค าถามต่อยอด เพ่ือขอ้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัค  าตอบแรกท่ีผูส้มคัรตอบ

ผูส้มคัรงานทุกคนในการจา้งงานทุกต าแหน่งท่ีโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาและแผนกสวิส จะตอ้งตอบ
ค าถามเก่ียวกบัการคุม้ครองของเด็กไดถู้กตอ้งและเหมาะสม
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การเปิดเผยขอ้มูล

ผูส้อน↔ อาจารย์ที่ปรึกษา ↔ ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการฝ่าย

มมูีลเหตุอนัสมควรหรอืไม่?

มี→ แจ้งผู้อ านวยการประจ าสถานท่ี ↔ แจ้งฝ่ายบริการนักเรียน

ต ัง้กลุ่มปฏบิตักิารเพือ่รองรบัปัญหา

สบืสวน

เป็นจรงิ

ตวัอย่างมาตรการเพิม่เตมิ

*โรงเรยีนรว่มฤดวีเิทศศกึษาใหก้ารชว่ยเหลอืเด็กและครอบครวั

*ส่งต่อเพือ่รบัความชว่ยเหลอืจากองคก์รภายนอก - Child Line

*นดัพบ ประชมุรว่มกบัครอบครวั

*ตดิต่อสถานกงสุล

*ตดิต่อหน่วยงานราชการ
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ภาคผนวก 1

ขอ้ก าหนดในการคุม้ครองเด็กตามขอ้ที ่19 แห่งอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธเิด็กตาม

ประมวลกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย

นโยบายการคุม้ครองเด็กถือเป็นนโยบายโรงเรียนท่ีส าคญัเพราะสามารถน าไปใช้ป้องกนั แทรกแซง และ
แกไ้ขปัญหาได ้นอกจากน้ีผูป้กครองและผูส้อนจะไดมี้ขอ้มูลและทรัพยากรไวศึ้กษาเพ่ือหาแนวทางป้องกนั
และแกปั้ญหา โรงเรียนในฐานะบา้นหลงัท่ีสองของเด็กมีหนา้ท่ีโดยตรงในการปกป้องคุม้ครองเด็กตามขอ้ท่ี 
19 แห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กรัฐและประมวลกฎหมายแห่งราชอาณาไทยในปัจจุบนั

ขอ้ท่ี 19: การคุม้ครองจากการถูกทารุณกรรมหรือทอดทิ้ง

บุคคลใดก็ตาม แมแ้ต่ผูป้กครอง ก็ไม่มีสิทธิในการท าร้ายเด็กไม่วา่ดว้ยวิธีใด ผูใ้หญ่ควรสอดส่องดูแลเพ่ือให้
เด็กปลอดภยัและไดรั้บการปกป้องจากการถูกทารุณกรรม ถูกกระท าดว้ยความรุนแรง หรือถูกทอดทิ้ง

ขอ้ท่ี 34: การทารุณกรรมทางเพศ

เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หมายความว่า บุคคลใดก็ตามไม่มี
สิทธิในการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดกบัร่างกายของเด็กหากเด็กไม่สมคัรใจ เช่น การสัมผสั การถ่ายภาพ 
และการบงัคบัให้เด็กกล่าวในส่ิงท่ีเด็กไม่ประสงคจ์ะกล่าว

*ท่ีมา: อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก
ขอ้ท่ี 25

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง ไม่มีสิทธิเล้ียงเด็กดว้ยพฤติกรรมหรือวิธีการท่ีเขา้ข่ายการดูแลเด็กท่ีผิดตามกฎหมาย

ขอ้ท่ี 26

ห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามกระท าการหรือละเวน้การกระท าซ่ึงส่งผลให้เด็กถูกทรมานทางกายหรือใจ

*ท่ีมา: พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2546
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