หลักปฏิบัตแิ ละนโยบายในการคุ้มครองเด็ก
โรงเรียนร่ วมฤดีวเิ ทศศึกษา

หลักปฏิบต
ั แ
ิ ละนโยบายในการคุม
้ ครองเด็ก โรงเรียนร่วมฤดีวเิ ทศศึกษา

โรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษาให้ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยและการปกป้ องนักเรี ยนของเราจากภัย
อันตรายทั้งปวง บุ ค ลากรของโรงเรี ยนทุ ก คนมี ห น้าที่ ตามหลักวิ ช าชี พและหลักจริ ยธรรมในการสร้ าง
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและส่ งเสริ มพัฒนาการของนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเติบโตและพัฒนาได้
เต็มศักยภาพของตน และได้รับการปกป้ องจากอันตราย โดยหลักในการคุ ม้ ครองและส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพ
นักเรี ยนประกอบด้วย
• การปกป้องเด็กจากการทารุ ณกรรมและการทอดทิ้ง
• การป้องกันการบัน่ ทอนสุขภาพกาย สุขภาพจิต หรื อพัฒนาการของเด็ก
• การดูแลให้เด็กอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามหลักการดูแลเด็กให้ปลอดภัยและมี
ประสิ ทธิภาพ
หลักปฏิบตั ิในการคุม้ ครองเด็กของโรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษา ฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อกาหนดหลักการสาคัญ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานผู้ใดก็ตามที่ปฏิ บัติหน้ าที่ในเขตโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึ กษา ไม่ ว่าจะปฏิ บัติงานภายใต้
ขอบเขตความรั บผิดชอบใดๆ ก็ตาม ดังนั้นในเอกสารนี้ จะขอเรี ยกรวมบุคคลากรดังกล่าวว่าเป็ น “บุคลากร
โรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา” ซึ่ งรวมถึ งบุคลากรดังต่อไปนี้ ตลอดจนบุคลากรประเภทอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ
ที่น้ ี
• เจ้าหน้าที่
• คณาจารย์
• บุคลากรสนับสนุน
• บุคลากรทาความสะอาด บุคลากรบารุ งรักษา
• บุคลากรโรงอาหาร
• คนขับรถ
• บุคลากรจากภายนนอก เช่น ผูฝ้ ึ กซ้อมนักกีฬา ผูส้ อนโครงการเรี ยนเสริ มนอกเวลาเรี ยน (EDP)
เอกสารฉบับ นี้ ไม่ อ าจระบุ ห ลัก ปฏิ บ ัติ ไ ด้ค รบทุ ก ข้อ เพื่ อให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สถานการณ์ ดัง นั้น ในบาง
สถานการณ์บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาต้องตัดสิ นใจด้วยตนเองเพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์และสวัสดิ
ภาพของเด็กที่ตนรับผิดชอบ ให้ความสาคัญกับเด็กก่อนสภาพแวดล้อม โดยการกระทาดังกล่าวอาจเป็ นการ
ขัดกับคาแนะนาในเอกสารนี้ หรื อตัดสิ นใจกระทาการในลักษณะที่เอกสารนี้ ไม่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
เกิดสถานการณ์ดงั กล่าวขึ้นให้บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษายึดหลังการปฏิ บตั ิงานด้วยความโปร่ งใส
และรายงานเหตุการณ์ให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนทราบทันที
การร ักษาข้อมู ลเป็นความลับ

บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษามีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่า
ตนจะได้รับทราบข้อมูลนั้นจากทางโรงเรี ยนหรื อจากบุคคลที่สาม โดยบุคลากรผูม้ ี อานาจไม่ได้ให้ความ
ยินยอม เว้นแต่จะมีกฎหมายบังคับให้กระทาการดังกล่าว หรื อการกระทาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปกป้องคุม้ ครองเด็ก โดยบุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาควรปรึ กษาผูอ้ านวยการฝ่ ายหากตนมีขอ้ กังวล
หรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ
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สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรก ับนักเรียน

บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาอาจมี ปฎิ สัมพันธ์กบั นักเรี ยนในหลายลักษณะและบทบาท เช่ น เป็ น
ผูส้ อน ผูฝ้ ึ กซ้อม เพื่อนบ้าน ครอบครัวของเพื่ อน ผูป้ กครองของเพื่ อน เป็ นต้น อย่างไรก็ ตามบุ ค ลากร
โรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึก ษาควรหลี ก เลี่ ยงพฤติ กรรมในบทบาทหนึ่ งบทบาทใดที่ จะส่ งผลเสี ยต่ อความ
รับผิดชอบในบทบาทอื่น โดยบุคลากรควรใช้หลักสามัญสานึ กดาเนิ นการตามภาระความรับผิด ชอบและ
หลีกเลี่ยงการปฏิสมั พันธ์ที่อาจสื่ อว่าเป็ นการประพฤติมิชอบหรื อการทาร้ายเด็ก
กล่าวโดยละเอียดคือ บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาจะปฏิบตั ิดงั นี้
• กระทาหรื อประพฤติตนในลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพของนักเรี ยนซึ่งต้องมาเป็ นอันดับ
หนึ่ง
• รับผิดชอบต่อการกระทาและพฤติกรรมของตน และหลีกเลี่ยงการกระทาที่จะทาให้บุคคลทัว่ ไป
สงสัยได้วา่ บุคลากรมีแรงจูงใจในผลประโยชน์หรื อความตั้งใจที่ไม่สุจริ ต
• ควบคุมให้พฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอายุและ
พัฒนาการ
• หลีกเลี่ยงการพบนักเรี ยนตัวต่อตัว เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็ นที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยน การสอน หรื อ
การให้คาปรึ กษา
• หากต้องพบนักเรี ยนตัวต่อตัว ให้ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมและให้อยูใ่ นจุดที่ผสู ้ ญ
ั จรไปมามองเห็นได้
ชัดเจน
• ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทางพฤติกรรมที่ดี ตักเตือนหากพบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อพูดจาไม่
เหมาะสม
• หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้านักเรี ยน เช่น การพูดจาบจ้วง ล่วงละเมิด ยัว่ ยุทางเพศ ดู
หมิ่นเหยียดหยาม หรื อดูถูกวัฒนธรรมอื่น
• หลีกเลี่ยงการกระทาที่ทาให้นกั เรี ยนเสี ยหาย หรื อทาให้นกั เรี ยนต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อ
การถูกละเมิด ถูกเอาเปรี ยบ หรื อถูกทาร้าย
• หลีกเลี่ยงการอาสารับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาหากไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผูป้ กครองของนักเรี ยน (โดยหลักฐานการอนุญาตที่โรงเรี ยนยอมรับได้อาจมาจากช่อง
ทางการสื่ อสาร เช่น ข้อความ อีเมล หรื อไลน์ เป็ นต้น )
• ไม่จดั หาสารเสพติดหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่นกั เรี ยน
• หากบุคลากรถูกฟ้องร้อง ถูกตัดสิ นว่ามีความผิด หรื อได้รับผลกระทบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทารุ ณกรรมหรื อการแสวงประโยชน์จากเด็กในทางที่ผิด ไม่วา่ จะ
เกิดก่อนหรื อขณะร่ วมงานกับโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา บุคลากรมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้โรงเรี ยน
ทราบทันที
การสัมผัส/แตะต้องตวั

บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้ ตลอดเวลา
• ใช้หลักจรรยาบรรณทางวิชาชี พในการตัดสิ นว่าพฤติกรรมการสัมผัสตัวนักเรี ยนแบบใดเหมาะสม
หรื อไม่เหมาะสม
• หากมีการสัมผัสตัวนักเรี ยน บุคลากรต้องพร้อมที่จะอธิ บายการกระทาของตนและทราบว่าโรงเรี ยน
สามารถสอบสวนการกระทาดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
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•
•
•
•
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บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาจะสัมผัสตัวนักเรี ยนได้ก็ต่อตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ต้องกระทากิจกรรมดังกล่าว และให้ดาเนิ นการด้วยความระมัดระวังและให้เกียรตินกั เรี ยนอยูเ่ สมอ
ห้ามสัมผัสตัวนักเรี ยนหากไม่มีเหตุอนั สมควร
หลี ก เลี่ ย งการสร้ า งวัฒ นธรรมการสัม ผัส ตัว เพื่ อ ประโยชน์ ท างการเรี ยนการสอน หรื อ สร้ าง
ความคุน้ เคยกับนักเรี ยน
ห้ามมีค วามสัมพัน ธ์เชิ งชู้ส าวหรื อความสัม พันธ์ ทางเพศในลัก ษณะหรื อรู ป แบบใดกับเด็ก หรื อ
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา
ห้ามลงโทษหรื อสัง่ สอนด้วยการทาร้ายร่ างกาย
ห้ามเข้าให้การช่ วยเหลื อนักเรี ยนในกิ จกรรมส่ วนตัวที่ นักเรี ยนช่ วยเหลื อตนเองได้ (เช่ น พาเข้า
ห้องน้ า หรื อช่วยเเปลี่ยนเสื้ อผ้า)
ห้ามเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ตอ้ งใช้กาลังหรื อกิ จกรรมที่ยวั่ ยุความรู ้ สึกทางเพศกับนักเรี ยน เช่ น การเล่ น
มวยปล้ า
ห้ามกระทาหรื ออนุญาตให้มีการกระทาที่ตอ้ งสัมผัสตัวนักเรี ยนอย่างไม่เหมาะสมหรื ออย่างไม่พึง
ประสงค์

การใช้รูปภาพและข้อมู ลส่วนบุคคลของนักเรียน

บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาสามารถถ่ายหรื อใช้งานภาพ หรื อสื่ ออื่น ๆ ที่ใช้ภาพนักเรี ยน ตัวอย่าง
ผลงานนักเรี ยน และ/หรื อภาพของนักเรี ยนขณะร่ วมงานหรื อกิ จกรรมโรงเรี ยน โดยภาพถ่าย/สื่ อเหล่านี้ ถูก
ผลิ ตขึ้นเพื่อใช้สื่อสารกับผูป้ กครองโรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษา เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการศึ กษาของบุตร
หลาน และ/หรื อเพื่อให้ ข ้อมู ล แก่ บุค คลที่ ส ามในการประชาสัม พัน ธ์ โรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเ ทศศึ ก ษา โดย
บุคลากรสามารถเผยแพร่ ภาพดังกล่าวผ่านช่องทางที่โรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาอนุญาต
อย่างไรก็ตามบุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึ กษาต้องใช้ความระมัด ระวังในการเลื อกภาพดังกล่ าวเพื่อ
ป้ องกันไม่ใ ห้ผูอ้ ื่ น นาภาพไปใช้ต่ออย่างไม่ เ หมาะสม หากเป็ นไปได้ค วรเลื อกใช้รูป ภาพที่ เ น้นการทา
กิจกรรมหรื อกลุ่ มบุคคล และไม่เจาะจงไปที่ นกั เรี ยนคนหนึ่ งคนใดเป็ นพิเศษ ในกรณี ที่ผูป้ กครองลงนาม
ห้ามการถ่ายรู ปบุตรหลาน จะไม่มีการกระทาดังกล่าวหรื อเผยแพร่ รูป
ขณะถ่ายทาสื่ อ ถ่ายภาพ หรื อนาภาพนักเรี ยนไปใช้ในกิ จกรรมของโรงเรี ยน บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศ
ศึกษาต้องปฏิบตั ิดงั นี้
• ไม่ถ่ายภาพนักเรี ยนหากบุคคลดังกล่าวไม่อนุญาตหรื อไม่ประสงค์ให้ถ่าย
• ไม่เผยแพร่ ภาพของนักเรี ยนผ่านช่องทางออนไลน์หรื อสิ่ งพิมพ์ของโรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษาอย่าง
เด็ดขาด หากผูป้ กครองได้ลงนามห้ามการถ่ายภาพบุตรหลานไว้
• ตรวจสอบว่ า ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ และวิ ดี โ อที่ ผ ลิ ต นั้น เป็ นการน าเสนอที่ ใ ห้ เ กี ย รติ แ ละรั ก ษา
ภาพลักษณ์ของนักเรี ยน
• เมื่อบุคลากรต้องส่ งภาพผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเผยแพร่ ภาพในรู ปแบบใด ๆ (ยกเว้นการ
ตีพิมพ์บนสิ่ งพิมพ์ของโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา เช่ น Ad Astra และหน้าเฟสบุ๊คเพจโรงเรี ยนร่ วม
ฤดีวิเทศศึกษา) ให้บุคลากรตรวจสอบว่าชื่ อไฟล์ และ/หรื อคาอธิ บายประกอบภาพ ว่าไม่มีขอ้ มูลหรื อ
ข้อความใดที่เป็ นข้อมูลบุคคลที่สามารถใช้ระบุตวั นักเรี ยนได้ (ยกเว้นชื่อจริ ง)
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่ งคมหรือสือออน
่
การติดต่อก ับนักเรียนผ่านสือสั
ไลน์

โรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาสนับสนุ นการใช้สื่อและสื่ อสังคมในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
มิติการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างไรก็ตามการติ ดต่อกับนักเรี ยนผ่านบัญชี สื่อสังคมของนักเรี ยนอาจทาให้
นักเรี ยนสับสนในบทบาทของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานกับโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาได้
ดังนั้นบุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาควรปฏิบตั ิดงั นี้
• ติดต่อกับนัก เรี ยนผ่านเว็บไซต์แ ละช่ องทางที่ โรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเ ทศศึ ก ษาอนุ ญาต (เช่ น Google
Classroom ระบบอีเมลโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา PowerSchool เฟสบุค๊ โรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา
Seesaw บล็อกเกอร์ บัญชี ทางการของทวิตเตอร์ กลุ่ม ไลน์ที่ โรงเรี ยนอนุ ญาต) และควรเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
• ขอติดต่อผ่านบัญชีสื่อสังคมส่ วนตัวก็ต่อเมื่อจาเป็ นต้องช่วยเหลื อด้านการเรี ยนหรื อให้คาปรึ กษาใน
กรณี พิเศษเท่านั้น และเพื่อความโปร่ งใสตรวจสอบได้ บุคลากรควรขออนุ ญาตผูอ้ านวยการฝ่ ายที่
รับผิดชอบก่อนเสมอ
• ตรวจสอบว่าบัญชี สื่อสังคมของบุคลากรได้มีการตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวอย่างเหมาะสมแล้ว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้นกั เรี ยนเห็นโพสต์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมซึ่ งอาจทาให้อตั ลักษณ์ส่วนบุคคลเกิ ดปะปน
กับภาพลักษณ์ทางวิชาชี พได้
• อย่ากลัวที่จะแจ้งหรื อรายงานผูอ้ านวยการฝ่ ายหากบุคลากรรู ้สึกไม่สบายใจที่พบเห็ นเพื่อนร่ วมงานมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะติดต่อกับนักเรี ยนผ่านช่องทางออนไลน์
• ห้ามกด “เพิ่มเพื่อน” “ติดตาม” “ชอบ” หรื อพูดคุยโต้ตอบกับนักเรี ยนหรื ออดี ตนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ที่ยงั อยูใ่ นวัยเรี ยนผ่านบัญชี สื่อสังคมที่เป็ นบัญชี ส่วนตัว
่
การรายงาน: การแจ้งข้อสงสัยในพฤติกรรมทีอาจเป
็ นการทาร ้ายเด็ก

โรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษาคาดหวังให้บุคลากรของโรงเรี ยนฯ ทุกคนรายงานปั ญหาที่พบให้ทางโรงเรี ยน
ทราบ ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระสงค์ดีสามารถแจ้งเบาะแสเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่
ต้องกลัวการถูกกลัน่ แกล้ง แก้แค้น หรื อทาให้เสี ยประโยชน์ หากบุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษาผูใ้ ด
พบปั ญหาที่อาจกระทบต่อสวัสดิ ภาพของนักเรี ยนโรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษา หรื อมีนกั เรี ยนคนใดมาแจ้ง
บุคลากรว่าตนอาจกาลังประสบปั ญหาการถูกทาร้าย หรื อมีการแจ้งข้อมูลในลักษณะที่มีมูลสมควรแก่เหตุใน
ลักษณะดังกล่าว ให้บุคลากรแจ้งที่ปรึ กษาฝ่ ายของตนภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
หากปั ญหาดังกล่ าวส่ งผลกระทบต่ อสวัสดิ ภาพของนัก เรี ยน ให้ถื อว่าปั ญหานั้น เป็ นเรื่ องส าคัญยิ่ง หาก
บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษาทราบข้อมูลแต่เนิ่ น ๆ ให้รีบแจ้งข้อมูลทันทีแม้เหตุจะยังไม่เกิ ดก็ตาม
และไม่ควรรอจนเกิดเหตุร้ายแรงเสี ยก่อน
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่
การรายงาน: การแจ้งข้อสงสัยเกียวก
ับพฤติกรรมของผู อ
้ น
ื่

ตามหลักจริ ยธรรมบุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษามีหน้าที่รายงานหรื อปรึ กษาผูอ้ านวยการฝ่ ายโดยใช้
ดุล พินิจตามความเหมาะสมหากมี ข ้อสงสัยเกี่ ยวกับสวัสดิ ภาพหรื อความปลอดภัยของเด็ ก นอกจากนี้
บุคลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษายังมีหน้าที่รายงานพฤติกรรมของบุคคลอื่นหากพฤติกรรมนั้นอาจเป็ น
ภัยต่อเด็ก
หากการรายงานดังกล่าวเกิดจากความประสงค์ดีของบุคลากร โรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษาจะใช้ดุลพินิจและ
กาหนดมาตรการเพื่อปกป้องบุคลากรในกรณี ต่อไปนี้
• บุคลากรรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ
• บุคลากรตกเป็ นเหยือ่ ของการประพฤติมิชอบ
• บุคลากรเป็ นผูพ้ บเห็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการประพฤติมิชอบ
โดยมาตรการการปกป้องบุคลากรรวมถึงการป้ องกันจากการแก้แค้น ข่มขู่ว่าจะเอาคืน การไล่ออก หรื อการ
กีดกันใด ๆ ที่เป็ นผลโดยตรงจากการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
บุคลากรอาจเลื อกแจ้งข้อกังวลดังกล่าวให้บุคคลผูก้ ่อเหตุทราบโดยตรง หรื อแจ้งผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษา หรื อ
นักจิตวิทยาประจาโรงเรี ยน และต้องจัดทารายงานการประพฤติมิชอบเสนอผูบ้ ริ หาร/ผูบ้ งั คับบัญชาฝ่ าย ใน
กรณี ที่สงสัยว่าผูบ้ ริ หาร/ผูบ้ งั คับบัญชาฝ่ ายเป็ นผูป้ ระพฤติมิชอบให้บุคลากรรายงานให้ผอู้ านวยการโรงเรี ยน
ทราบ และในกรณี ที่สงสัยว่าผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ นผูป้ ระพฤติมิชอบให้บุคลากรรายงานการประพฤติมิ
ชอบต่อผูอ้ านวยการส่ วนกลาง และจะต้องส่ งรายงานการประพฤติ มิชอบทุก ฉบับ ให้ ผูอ้ านวยฝ่ ายและ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทราบ
โดยผูอ้ านวยการจะแจ้งให้ผปู ้ กครองที่เกี่ยวข้องโดยเร็ วที่สุดหากพบปั ญหาหรื อข้อสงสัยด้านความปลอดภัย
และสวัสดิภาพที่อาจจะกระทบกับเด็กในความดูแล
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นโยบายการคุม
้ ครองเด็ก
การทารุ ณกรรมหรื อการทอดทิ้งเด็กเป็ นปั ญหาพบบ่อยขึ้นตามโรงเรี ยนทัว่ โลก ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่ถือว่า
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของเด็ก และเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา พัฒนาการทางร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ

โรงเรี ยนถือเป็ นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งในสังคมที่มีบทบาทและหน้าที่ในการปกป้ องคุ ้ มครองเด็ก ดังนั้น
โรงเรี ยนจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กบั เด็กทุกคนที่อยูใ่ นความดูแล นอกจากนี้ ผสู ้ อนในฐานะ
บุคลากรที่มีโอกาสได้สงั เกตและปฏิสมั พันธ์กบั เด็กตลอดเวลาจึงมักจะเป็ นผูท้ ราบปั ญหาก่อนว่าเด็กคนใด
กาลังประสบปั ญหาและต้องการความช่ วยเหลื อคุม้ ครอง ดังนั้นผูส้ อนจึ งมี หน้าที่ ท้ งั ในทางวิชาชี พและ
จริ ยธรรมในการสังเกตและสอบถามว่าเด็กคนใดกาลังประสบปั ญหาหรื อต้องการความช่ วยเหลื อหรื อไม่
และแจ้งให้เด็กและผูป้ กครองทราบว่าหากต้องการความช่ วยเหลื อในกรณี ที่เกิ ดการทารุ ณกรรมหรื อการ
ทอดทิ้งเด็ ก เด็กและผูป้ กครองผูไ้ ด้รับผลกระทบมี ทางเลื อกในการแก้ไขปั ญหาอย่างไร หรื อ ขอความ
ช่วยเหลือจากใครได้บา้ ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบตั ิงานที่โรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา/แผนกสวิส ต้องรายงานเหตุที่สงสัย
ว่าอาจเกิดการทารุ ณกรรมหรื อการทอดทิ้งเด็กเมื่อใดก็ตามที่บุคลากรไตร่ ตรองแล้วเชื่ อว่าเด็กอาจกาลังตก
เป็ นเหยื่อหรื อเสี่ ยงที่จะเป็ นเหยื่อในสถานการณ์ ดงั กล่ าว โดยให้บุคลากรรายงานและติ ดตามปั ญหาการ
ทารุ ณกรรมหรื อการทอดทิ้งเด็กตามตามระเบียบการบริ หารที่เกี่ ยวข้องกับนโยบายนี้ นอกจากนี้ บุคลากร
สามารถรายงานข้อสงสัยดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาที่เกี่ ยวข้อง สถานกงสุ ลที่เกี่ ยวข้องในกรุ งเทพมหานคร
หน่วยงานคุม้ ครองเด็ก ณ ประเทศบ้านเกิด และ/หรื อเจ้าหน้าในท้องที่ของผูป้ ระสบเหตุ

นโยบายที่ประกาศใช้ในโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา/แผนกสวิส เป็ นนโยบายที่ปรับมาจากพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งอยูภ่ ายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิ กได้ลง
นามรั บรองและมุ่งมัน่ ที่ จะคุ ม้ ครองปกป้ องนักเรี ยนทุ กคนในยามที่ ป ระสบปั ญหาถู ก ทารุ ณกรรม หรื อ
ทอดทิ้ง โรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา/แผนกสวิส จะทาการแจกจ่ายนโยบายนี้ ให้แก่ผูป้ กครองและผูส้ มัคร
เรี ยนทุกปี จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้นกั เรี ยนรับทราบเป็ นประจาทุกปี จัดฝึ กอบรมประจาปี ให้แก่
บุคลากรทุกคน และพยายามดาเนินการทุกวิถีทางในขั้นตอนการจ้างงานเพื่อป้ องกันปั ญหาและรักษาความ
ปลอดภัยให้กบั เด็ก ในกรณี ที่มีบุคลากรถู กรายงานว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิด โรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึกษา/
แผนกสวิส จะดาเนิ นการสอบสวนเต็มรู ปแบบ โดยละเอียด ตามกระบวนการและมาตรการตรวจสอบที่
กาหนดไว้
คณะกรรมการผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา/คณะกรรมการผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสวิสรับรองนโยบายนี้
แล้ว
*ที่มา: แอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล บทความสรุ ปอย่างไม่เป็ นทางการของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กแห่ ง
สหประชาชาติ : “http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/children-s-rights/convention-on-the-rightsof-the-child”
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คาจากด
ั ความของการทารุ ณ กรรมและการทอดทิง้

การทารุ ณกรรมเป็ นคาที่มีความหมายค่อนข้างซับซ้อน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัฒนธรรมการเลี้ยงดูบุตร เพศ บทบาท
หน้าที่ และความคาดหวัง โดยหลักการทารุ ณกรรมมักเกิดจากการบังคับให้อีกฝ่ ายต้องปฏิ บตั ิตามบุคคลที่มี
พละกาลังมากกว่า เช่น สมาชิ กครอบครัว ผูส้ อน หรื อเพื่อน โดยงานวิจยั มักกาหนดนิ ยามการทารุ ณกรรม
ตามผลของพฤติกรรมดังต่อไปนี้
การทาร ้ายร่างกาย

•
•
•
•

•
•
•

การทาให้ร่างกายของเด็กบาดเจ็บโดยจงใจและไม่ใช่อุบตั ิเหตุจนทาให้ผิวหนังฟกช้ า
การใช้ความร้อนลวกผิว การทาให้เสี ยโฉม การทาให้สุขภาพกายหรื อใจเสื่ อมถอย หรื อ การทาให้
ร่ างกายไม่สามารถทางานได้ตามปกติ เกิดทุพพลภาพ หรื อเสี ยชี วิต และ/หรื อ
การทาให้ร่างกายของเด็กได้รับอันตรายและเสี่ ยงต่อการเกิดทุพพลภาพ และ/หรื อ
กระทาการที่โหดร้ายหรื อไร้มนุษยธรรมโดยไม่คานึงถึงอาการบาดเจ็บที่สังเกตพบ เช่ น การสั่งสอน
ทางวินยั ด้วยวิธีรุนแรงโดยไม่สนว่าเด็กจะเจ็บตัวหรื อไม่ หรื อได้รับผลกระทบต่อจิตใจอย่างไร และ/
หรื อ
การทาร้ ายหรื อการกระทาต่อเด็ก ที่ เ ป็ นความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อนโยบายของ
โรงเรี ยน และ/หรื อ
การมีส่วนร่ วมในการกระทาหรื อการละเว้นการกระทาอันส่ งผลให้เด็กได้รับอาการบาดเจ็บ หรื อ
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพกาย ใจ หรื อพัฒนาการของเด็ก และ/หรื อ
การละเลยเพิกเฉยไม่ดาเนิ นการเพื่อป้องกันตามสมควรจนเกิดเหตุขา้ งต้น

่
ปั จจัยทีอาจบ่
งชีร่้ องรอยการถู กทาร ้ายร่างกาย

•
•
•
•
•
•
•
•
•

รอยฟกช้ าและรอยไม้เรี ยวตามตัวที่ไม่ทราบที่มาหรื ออธิ บายไม่ได้
รอยฟกช้ าในระยะต่าง ๆ (รอยต่างสี )
แผลบาดเจ็บที่มีรอยคล้ายอุปกรณ์ที่ใช้ทาร้ ายร่ างกาย (เช่น สายไฟ เข็มขัด หัวเข็มขัด ไม้ตีปิงปอง
มือ)
แผลบาดเจ็บที่มกั ปรากฏขึ้นเป็ นประจาหลังขาดหรื อลาเรี ยน
แผลไหม้ที่ไม่ทราบที่มาหรื ออธิ บายไม่ได้ โดยเฉพาะบริ เวณฝ่ าเท้า ฝ่ ามือ หลัง หรื อก้น
แผลไหม้ที่มีรอยคล้ายเตาไฟฟ้า เตารี ด หรื อบุหรี่
แผลไหม้ลกั ษณะเกิดจากเชือกหรื อเป็ นเส้น บริ เวณแขน ขา คอ หรื อลาตัว
แผลบาดเจ็บที่ไม่ตรงตามข้อมูลที่เด็กเล่า
แผลถลอก ฉี กขาด แตกหักที่ไม่ทราบที่มาหรื ออธิ บายไม่ได้
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การทาร ้ายจิตใจ

•
•
•
•

•

•

การทารุ ณกรรมทางอารมณ์เป็ นการกระทาที่ทาร้ายหรื อบัน่ ทอนสภาพจิตใจของเด็กเป็ นประจา เช่ น
การทาให้เกิดผลร้ายต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กอย่างต่อเนื่ อง
คากล่าวในลักษณะต่อว่าว่าเด็กไร้ค่า ไม่มีใครรัก ดี ไม่พอ หรื อจะเห็ นค่าก็ต่อเมื่อเด็กปฏิบตั ิตามจน
สนองความต้องการของบุคคลนั้น
การไม่ให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็น จงใจสัง่ ห้ามเด็กพูด หรื อ “เย้าแหย่ ล้อเลี ยน” ในสิ่ งที่เด็ก
พยายามจะพูดหรื อวิธีการสื่ อสารของเด็ก
การคาดหวังที่ ไม่ส อดคล้องกับอายุและพัฒนาการของเด็ก เช่ น การบอกกล่ าว การแสดงความ
ต้องการในบางอย่างที่เกินพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนการปกป้ องเด็กเกินไป หรื อการจากัดสิ ทธิ
ไม่ให้เด็กได้เรี ยนรู้ ค้นหา ศึกษา หรื อการกี ดกันไม่ให้เด็กเข้าร่ วมสนทนากับคนในสังคม หรื อได้
เห็นหรื อได้ยนิ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผูอ้ ื่น
การถูกกลัน่ แกล้งอย่างรุ นแรง (รวมถึง การกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ ) ทาให้บ่อยครั้งเด็กอาจรู้สึก
กลัว ตกอยู่ในอันตราย ถูกนาไปแสวงประโยชน์ในทางที่ ผิด หรื อล่วงละเมิด ทุกครั้งที่เด็กโดนทา
ร้ายมักจะได้รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจไม่มากก็น้อย แต่การทาร้ ายจิตใจตรง ๆ ก็อาจเกิ ดขึ้นได้
เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ การทาร้ ายจิตใจ อาจหมายถึ งยามเมื่ อเด็กต้องตกอยู่ในสถานการณ์ ที่อึดอัด ซึ่ งอาจเป็ น
สถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมทั้งต่อผูใ้ หญ่และเด็ก

การทอดทิง้

การทอดทิ้ง หมายถึง การไม่จดั หาความต้องการพื้นฐานให้แก่เด็กในสภาพแวดล้อมที่เด็กต้องอาศัย โดยอาจ
แบ่งเป็ นมิติต่าง ๆ ดังนี้
• ทางกายภาพ (เช่ น การไม่จดั หาอาหาร หรื อที่พกั อาศัยที่ จาเป็ น หรื อไม่ดูแลเด็กให้เหมาะสม - ซึ่ ง
รวมถึงการที่เด็กไร้ซ่ ึ งผูป้ กครองที่มีความพร้อมในการดูแล เช่น การปล่อยปละละเลย การทิ้งเด็กไว้
ที่บา้ นคนเดียวเป็ นระยะเวลานาน ๆ โปรดทราบว่า โรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษากาหนดให้ผปู้ กครอง
อย่างน้อยหนึ่ งคนจะต้องเป็ นผูท้ ี่พกั อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครเป็ นหลัก และหากผูป้ กครองมีเหตุ
ต้องเดิ นทางออกนอกประเทศไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พ่อ แม่ หรื อผูป้ กครองมีหน้าที่ แจ้งข้อมูล
การติดต่อต่าง ๆ ให้โรงเรี ยนรับทราบ โดยผูป้ กครองสามารถขอกรอกแบบขอแจ้งเปลี่ ยนผูป้ กครอง
ชัว่ คราวได้ที่โรงเรี ยนร่ วมฤดีวิเทศศึกษา และต้องยืน่ แบบขอแจ้งเปลี่ ยนฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็ จก่อน
เดินทางออกนอกประเทศ และ/หรื อ
• ทางสุขภาพ (เช่น การไม่จดั หาการรักษาปั ญหาสุขภาพทางกายหรื อทางใจให้แก่เด็ก) และ/หรื อ
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•

ทางอารมณ์ (ลักษณะพฤติกรรมเช่น การเพิกเฉยต่อความรู ้สึกของเด็ก การไม่ให้การช่ วยเหลือด้าน
จิตวิทยาแก่เด็ก หรื อการอนุญาตให้เด็กดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์หรื อเสพยาเสพติด โดยตัวอย่างที่
เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ได้แก่ การเหยียดหยามด้วยวาจา การมองข้ามหรื อแกล้งทาเป็ นไม่เห็ นค่าเด็ก
การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การข่มขู่คุกคามด้วยความรุ นแรง เป็ นต้น)
่
ปั จจัยทีอาจบ่
งชีว่้ าเด็กถู กทอดทิง้

•
•
•
•
•
•

เด็กไม่ได้อาบน้ าหรื อมีอาการหิ วเพราะอดอาหาร
ผูป้ กครองไม่ใส่ใจผลการเรี ยนของเด็ก
ผูป้ กครองละเลยการติดต่อสื่ อสารจากทางโรงเรี ยนแม้จะเป็ นการติดต่อซ้ า ๆ
เด็กไม่อยากกลับบ้าน
ทั้งพ่อและแม่ หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย ไม่ได้อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ เกิน 24 ชัว่ โมง
ไม่สามารถติดต่อผูป้ กครองได้

อย่างไรก็ตาม ลาพังการเกิดปั จจัยบ่งชี้ ทางพฤติ กรรม ไม่สามารถใช้ตดั สิ นว่าเด็กถูกทารุ ณกรรมหรื อถูก
ทอดทิ้งได้ จึ งควรใช้ปัจจัยดังกล่าวประกอบการพิจารณาร่ วมกับปั จจัยเสริ มอื่ น เช่ น ความสัมพันธ์หรื อ
สถานภาพของครอบครัว เป็ นต้น
การทารุณกรรมทางเพศ

การทารุ ณกรรมทางเพศ หมายถึง การกระทาหรื ออนุ ญาตให้กระทาที่กาหนดว่าเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศที่รับอุปถัมภ์เด็กหรื อนโยบายโรงเรี ยน
ตลอดจนการตั้งใจสัมผัสอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อหน้าอกของเด็กทั้งโดยตรงและผ่านเสื้ อผ้าที่ไม่ใช่ การ
กระทาเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการรักษาสุ ขอนามัย
การทารุ ณกรรมทางเพศ มีลกั ษณะพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากการทารุ ณกรรมเด็กทัว่ ไป จึงเป็ นประเด็นที่
ต้องใส่ใจเป็ นพิเศษ ในขณะที่การทาร้ายร่ างกายมักเกิดจากอารมณ์ชวั่ วูบและมักเกิดขึ้นทันทีทนั ใดไม่ผ่าน
การวางแผน การทารุ ณกรรมทางเพศมักเป็ นพฤติ กรรมที่ วางแผนมาแล้วล่ วงหน้าอย่างแยบยลเพื่อหวัง
ผลร้ายต่อเด็ก โดยการวางแผนดังกล่าวเรี ยกว่าการล่อลวงเพื่อให้เด็กไว้ในเชื่ อใจ (grooming) บ่อยครั้งเหยื่อ
จะออกหน้ารับผิด รับการตาหนิ รับผิดชอบในการกิ จกรรมทางเพศนั้น ๆ แทนผูก้ ่อเหตุ โดยเมื่อเกิ ดปั ญหา
การทารุ ณกรรมทางเพศ การรายงานเรื่ องนี้ ทาได้ค่อนข้างยากเนื่ องจากต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบ
และต้องรักษาความลับของผูป้ ระสบเหตุให้ได้มากที่สุด
บ่อยครั้งเหยือ่ ที่ถูกล่อลวงมักถูกหลอกให้เชื่ อว่าการมีเพศสัมพันธ์คือการแสดงออกถึ งความรัก จึงมักจะตก
หลุมรักผูก้ ่อเหตุ และแสดงออกว่าตนมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับเด็กคนอื่น ๆ ได้ตามปกติโดยไม่
แสดงอาการออกมาเพราะตนรู้สึกว่ากาลังมีความรัก
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ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึ กษาจากโรงเรี ยนจึงไม่สามารถเข้าถึงผูก้ ่อการทารุ ณกรรมทางเพศได้
่
ปั จจัยทีอาจบ่
งชีว่้ าเด็กถู กทารุณกรรมทางเพศ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความรู้เรื่ องเพศ พฤติกรรมทางเพศ หรื อการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับอายุ
รู ปแบบการมีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่ผิดปกติ
การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กทุกวัย
ร่ องรายการบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อมีเลือดออกบริ เวณปาก อวัยวะเพศ หรื อทวารหนัก
อาการเดินหรื อนัง่ ลาบาก
การปฏิเสธไม่ยอมเปลี่ยนชุดพละ อาการกลัวห้องน้ า
เด็กหนีออกจากบ้าน โดยไม่มีการแจ้งหรื อร้องเรี ยน
เด็กไม่อยากอยูก่ บั ใครตามลาพัง
เกิดการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในวัยเด็ก
การเลี้ยงดูเด็กในลักษณะที่ปกป้องเด็กเกินไป
่
่ ว่าน่ าจะเกิดปั ญหาขึน?
้
ผู ส
้ อนควรปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไร เมือพบเหตุให้
เชือได้

ให้บุคลากรใช้ปัจจัยบ่งชี้ การทารุ ณกรรมและการทอดทิ้งเด็กข้างต้นเป็ นแนวทางในการรายงานที่ปรึ กษา
หรื อผูอ้ านวยการฝ่ าย โดยผูอ้ านวยการฝ่ ายจะส่ งเรื่ องต่อไปยังผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การนักเรี ยนเพื่อพิจารณา
ว่าจะกาหนดมาตรการรับมือปั ญหาอย่างไรต่อไป
โดยบุคลากรต้องจัดทารายงานเมื่ อรับทราบข้อมูลหรื อสาเหตุให้เชื่ อได้ว่าเด็กอาจถู กทารุ ณกรรมหรื อถูก
ทอดทิง้ และการรายงานทุกครั้งต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ

่
้ ก
มาตรการหลังได้ร ับรายงานข้อสงสัยเกียวก
ับการทารุณกรรมหรือการทอดทิงเด็

ในกรณีที่มีเหตุ ให้ สงสั ยว่ าเด็กถูกทารุ ณกรรมหรื อถู กทอดทิง้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รายงานข้อ
สงสัยดังกล่าวให้ที่ปรึ กษา นักจิตวิทยาประจาโรงเรี ยน หรื อผูอ้ านวยการฝ่ ายทราบ โดยผูอ้ านวยการฝ่ ายต้อง
ได้รับรายงานในทุกกรณี และผูอ้ านวยการฝ่ ายมีหน้าที่รายงานให้ผอู้ านวยการโรงเรี ยนและผูอ้ านวยการฝ่ าย
สนับสนุนนักเรี ยนทราบเกี่ยวกับข้อสงสัยว่าอาจมีการทารุ ณกรรมหรื อทอดทิ้งเด็กดังกล่าว
โดยเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และผูบ้ ริ หารทุกคนมีหน้าที่โดยตรงในการรายงานเหตุกรณี เกิ ดการทารุ ณกรรม
หรื อทอดทิ้งเด็ก ส่ วนบุค ลากรโรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึ ก ษาทุ ก คนมี ห น้าที่ รายงานข้อสงสัยทุก ประการ
เกี่ยวกับการทารุ ณกรรมหรื อทอดทิ้งเด็กให้ทราบเช่นกัน โดยการรายงานการทารุ ณกรรมหรื อทอดทิ้งเด็กทุก
ครั้งให้รายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโดยเร็ วที่สุด
10

้
่
้ ก
ขันตอนการรายงานข้
อสงสัยเกียวก
ับการทารุณกรรมหรือทอดทิงเด็
้ ่1
ขันที

เมื่อเด็กแจ้งให้ทราบว่าเกิดการทารุ ณกรรมหรื อถูกทาร้ าย หรื อมีเหตุอนั ควรให้เชื่ อได้ว่าเด็กถูกทารุ ณกรรม
ให้ผสู้ อนขอคาแนะนาจากผูอ้ านวยการฝ่ าย และ/หรื อนักจิตวิทยาประจาโรงเรี ยนทันที โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
มีหน้าที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ที่ได้รับรายงานและจัดตั้งกลุ่ มปฏิ บตั ิการของโรงเรี ยนเพื่อ
รองรับปั ญหาตามลักษณะปั ญหาและความจาเป็ นเพื่อจัดทารายงาน โดยกลุ่ มปฏิ บตั ิ การดังกล่ าวจะต้อง
ประกอบด้วยผูอ้ านวยการส่ วนกลาง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ ก ารนัก เรี ยน อาจารย์ที่
ปรึ กษา นักจิตวิทยา ผูอ้ านวยการฝ่ าย และบุคคลอื่นใดที่ผอู้ านวยการฝ่ าย ผูอ้ านวยโรงเรี ยน/ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บริ การนักเรี ยนเห็นชอบ โดยในทุกกรณี จะต้องมีการดาเนิ นการติดตามผลเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกบันทึก
จริ งและถูกเก็บไว้เป็ นความลับอย่างเข้มงวด โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี้
1. สัมภาษณ์บุคลากรตามจาเป็ นและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
2. ปรึ กษาบุคลากรโรงเรี ยนเพื่อตรวจสอบประวัติการอยูใ่ นโรงเรี ยนของนักเรี ยน
3. รายงานความคืบหน้าของปัญหาแก่ผอู้ านวยการและผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การนักเรี ยน
4. กาหนดแนวทางการติดตามผล
้ ่2
ขันที

วางแผนปฏิบตั ิการจากข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว โดยอาจปฏิบตั ิ
ดังนี้
• ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพูดคุยกับเด็กเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อายุของเด็ก อาจให้เด็กวาด
ภาพ หรื อเล่นตุก๊ ตาเพื่อสาธิ ตหรื อจาลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
• สังเกตเด็กขณะอยูใ่ นชั้นเรี ยน โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึ กษา นักจิตวิทยา หรื อผูอ้ านวยการคน
ใดคนหนึ่ง
• นัดพบ ประชุมร่ วมกับครอบครัวเพื่อแจ้งข้อกังวลจากทางโรงเรี ยนให้ทราบ
• ส่งนักเรี ยนและครอบครัวต่อเพื่อรับการช่วยเหลือจากบุคลาการที่มีวิชาชี พโดยตรงจากภายนอก
• แจ้งให้ฝ่ายบริ หารของผูว้ ่าจ้างทราบเกี่ ยวกับข้อกังวลเรื่ องผลกระทบต่อเด็ว/ครอบครัว หรื อแจ้ง
สานักงานสวัสดิการประจาภูมิลาเนา
• ขอคาปรึ กษาจากสถานกงสุ ลของประเทศนั้น ๆ ที่มีอานาจคุม้ ครองครอบครัว
• ขอคาปรึ กษาจากโรงเรี ยนหรื อทนายความ
• ขอคาปรึ กษาอย่างไม่เป็ นทางการจากหน่วยงานท้องถิ่น
• ขอคาปรึ กษาจาก Child Line หรื อหน่วยงานคุม้ ครองเด็กอื่น ๆ
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ในกรณีส่ว นใหญ่ นัก จิต วิท ยาประจ าโรงเรี ย นและอาจารย์ ที่ ป รึ กษาประจาโรงเรี ยนจะเป็ น
ผู้ดาเนินการหลักในการติดตามปัญหาหรื อข้ อสงสั ยเกี่ยวกับการทารุ ณกรรมหรื อทอดทิ้งเด็กใน
ด้านต่ อไปนี้
• ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน
• ทักษะการเลี้ยงดูเด็ก ในลักษณะการฝึ กวินยั เด็กที่บา้ น
• ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับผูป้ กครอง
• ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะเครี ยด ความรู ้สึกว่าตนด้อยค่า ภาวะซึ มเศร้า
ในบางกรณีอาจส่ งต่ อเพื่อรับความช่ วยเหลือจากองค์กรภายนอก เช่ น
• ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึ มเศร้า อาการทางจิต การสู ญเสี ยสภาวะการรับรู้ตนเอง และการคิด
ฆ่าตัวตาย
กรณีที่แจ้ งเหตุให้ มีการสื บสวน สอบสวน หรื อกรณีที่แจ้ งว่ าต้ องรั บความช่ วยเหลือจากองค์ กร
ภายนอก
• การทารุ ณกรรมหรื อการทอดทิ้งเด็กที่มีลกั ษณะรุ นแรงและต่อเนื่ อง
• การทารุ ณกรรมทางเพศและการร่ วมประเวณี ระหว่างพี่นอ้ ง
ในกรณีที่ เป็ นเหตุ รุ น แรง ซึ่ งผู้ ก่ อเหตุ ที่ เป็ นสมาชิ ก ในครอบครั ว ไม่ หยุ ดพฤติกรรม หรื อไม่
สามารถแก้ไขปัญหาหรื อข้ อกังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยเด็กได้ ให้ รายงานต่ อองค์กรต่ อไปนี้
• สถานกงสุล
• นายจ้าง
• ไชลด์ไลน์ (Childline)
้ ่3
ขันที

หลังจากที่มีการรายงานและ/หรื อยืนยันข้อมูลแล้วว่าเด็กถูกทารุ ณกรรมหรื อถูกทอดทิ้งจริ ง
• ให้นักจิตวิทยาและ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาประจาโรงเรี ยนติ ดต่ อกับ เด็ก และครอบครั วเป็ นระยะ
เพื่อให้การช่วยเหลือและแนะนาตามเหมาะสม
• ให้นักจิตวิทยาและ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาดาเนิ นการเพื่อสนับสนุ นผูส้ อนและผู้อานวยการฝ่ ายที่
รับผิดชอบเด็ก
• ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาจัด หาวัส ดุ อุ ป กรณ์ และแนะน ากลยุท ธ์ ก ารจัด การปั ญ หาเพื่ อ ใ ห้ ผู้ส อน
ปฏิบตั ิงาน
• ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาติดต่อกับนักบาบัดจากองค์กรภายนอกเป็ นระยะเพื่อแจ้งพัฒนาการของเด็กใน
การใช้ชีวิตในโรงเรี ยน
• แจ้งตารวจ
จะต้องเก็บเอกสารการสื บสวนทั้งหมดไว้ในบันทึกลับของโรงเรี ยน หากจาเป็ นต้องจัดส่ งบันทึกใด ๆ ไปยัง
โรงเรี ยนอื่นที่นกั เรี ยนอาจต้องย้ายไปเรี ยน ให้ติดสัญลักษณ์คาเตือนให้โรงเรี ยนปลายทางผูร้ ับเอกสารทราบ
ว่ามีเอกสารสาคัญเกี่ยวกับนักเรี ยนที่ตอ้ งรักษาเป็ นความลับ
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การจ้างงาน
่
หากเป็นไปได้ให้ตด
ิ ต่อสานักงานตารวจเพือขอตรวจสอบประวั
ตผ
ิ ูส
้ มัครงานและ
ดาเนิ นการสัมภาษณ์

ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะว่า ในขั้นตอนการคัดเลื อกพนักงาน การพิจารณาบุคคลว่าผูใ้ ดอาจมีลกั ษณะเข้าข่ายที่
จะกระทาการทารุ ณกรรมทางเพศกับเด็กนั้นเป็ นไปได้ยากหรื อแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย เพราะผูก้ ระทาผิด
ทางเพศมักไม่มีลกั ษณะตายตัวหรื อเด่นชัดใด ๆ ดังนั้นจึงต้องพึงระลึ กไว้เสมอว่าผูใ้ ดก็อาจเป็ นผูก้ ระทาผิด
ได้ในวันหนึ่ ง เพราะฉะนั้นแม้จะเป็ นเรื่ องยากก็ตอ้ งพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ
โดยวิธีพิจารณา คื อ ให้ศึก ษาทัศนคติ ข องบุ ค ลากรที่ มีต่อเด็ ก แทนการตั้งค าถามว่าบุค คลนี้ อาจจะเป็ น
ผูก้ ระทาผิดหรื อไม่
โดยตั้งคาถามปลายเปิ ด เพื่อถามผูส้ มัครทุกคนดังนี้
่ บ
่ องทางาน
สาหร ับเจ้าหน้าทีระด
ั ผู อ
้ านวยการ ผู บ
้ ริหาร คณาจารย ์ และพนักงานทีต้
ก ับเด็กโดยตรง

การใช้นโยบายคุม้ ครองเด็กในโรงเรี ยน ช่ วยให้เด็กปลอดภัยจากการถูกทาร้ ายทางร่ างกาย จิ ตใจ หรื อการ
ล่วงละเมิดทางเพศได้หรื อไม่ อย่างไร?
รับฟังคาตอบโดยละเอียดเพื่อศึกษาความเข้าใจและความตั้งใจที่จะปกป้ องเด็ก และบทบาทของโรงเรี ยนใน
การคุม้ ครองเด็ก

หลังจากถามคาถาม รอฟังคาตอบโดยละเอียดเพื่อมองหาทัศนคติที่อาจเป็ นภัยต่อเด็ก
ถามคาถามเพิ่มเติมที่ตามสมควร เพื่อขยายความ หรื อขอความรู ้เพิ่มเติมจากคาตอบแรกที่ผสู ้ มัครตอบ
่ บสนุ น เจ้าหน้าทีท
่ าความสะอาด บารุงร ักษา ดู แลสวน และ
สาหร ับเจ้าหน้าทีสนั
่ ว่ ไป
พนักงานอืนทั

อ้างถึงมาตรา 25/26 พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2546
ปรับคาถามให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและระดับการศึกษาของผูส้ มัคร และถามถึ งแนวคิดและทัศนคติที่มี
ต่อข้อกฎหมายดังกล่าว
ถามคาถามต่อยอด เพื่อข้อความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาตอบแรกที่ผสู ้ มัครตอบ
ผูส้ มัค รงานทุกคนในการจ้างงานทุ กตาแหน่ งที่ โรงเรี ยนร่ วมฤดี วิเทศศึ กษาและแผนกสวิส จะต้องตอบ
คาถามเกี่ยวกับการคุม้ ครองของเด็กได้ถูกต้องและเหมาะสม
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การเปิ ดเผยข้อมู ล

ผู ส
้ อน ↔ อาจารย์ ที่ปรึกษา ↔ ผู้บริหาร/ผู้อานวยการฝ่ าย

มีมูลเหตุอน
ั สมควรหรือไม่?

มี → แจ้ งผู้อานวยการประจาสถานที่ ↔ แจ้ งฝ่ ายบริการนักเรียน

่
ตงกลุ
ั้
่มปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือรองร
ับปั ญหา

สืบสวน

เป็นจริง

่
ตวั อย่างมาตรการเพิมเติ
ม
*โรงเรียนร่วมฤดีวเิ ทศศึกษาให้การช่วยเหลือเด็กและครอบคร ัว
่ ับความช่วยเหลือจากองค ์กรภายนอก - Child Line
*ส่งต่อเพือร
*นัดพบ ประชุมร่วมก ับครอบคร ัว
*ติดต่อสถานกงสุล
*ติดต่อหน่ วยงานราชการ
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ภาคผนวก 1
ข้อ ก าหนดในการคุ ม
้ ครองเด็ ก ตามข้อ ที่ 19 แห่ ง อนุ สัญญาว่ า ด้ว ยสิท ธิเ ด็ ก ตาม
ประมวลกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

นโยบายการคุม้ ครองเด็กถือเป็ นนโยบายโรงเรี ยนที่สาคัญเพราะสามารถนาไปใช้ป้องกัน แทรกแซง และ
แก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ผปู้ กครองและผูส้ อนจะได้มีขอ้ มูลและทรัพยากรไว้ศึกษาเพื่อหาแนวทางป้ องกัน
และแก้ปัญหา โรงเรี ยนในฐานะบ้านหลังที่สองของเด็กมีหน้าที่โดยตรงในการปกป้องคุม้ ครองเด็กตามข้อที่
19 แห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กรัฐและประมวลกฎหมายแห่ งราชอาณาไทยในปัจจุบนั
ข้อที่ 19: การคุม้ ครองจากการถูกทารุ ณกรรมหรื อทอดทิ้ง

บุคคลใดก็ตาม แม้แต่ผปู้ กครอง ก็ไม่มีสิทธิในการทาร้ายเด็กไม่วา่ ด้วยวิธีใด ผูใ้ หญ่ควรสอดส่องดูแลเพื่อให้
เด็กปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากการถูกทารุ ณกรรม ถูกกระทาด้วยความรุ นแรง หรื อถูก ทอดทิ้ง
ข้อที่ 34: การทารุ ณกรรมทางเพศ
เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับความคุม้ ครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หมายความว่า บุคคลใดก็ตามไม่มี
สิ ทธิ ในการกระทาอย่างหนึ่ งอย่างใดกับร่ างกายของเด็กหากเด็กไม่สมัครใจ เช่ น การสัมผัส การถ่ ายภาพ
และการบังคับให้เด็กกล่าวในสิ่ งที่เด็กไม่ประสงค์จะกล่าว
*ที่มา: อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
ข้อที่ 25
พ่อ แม่ หรื อผูป้ กครอง ไม่มีสิทธิเลี้ยงเด็กด้วยพฤติกรรมหรื อวิธีการที่เข้าข่ายการดูแลเด็กที่ผิดตามกฎหมาย
ข้อที่ 26

ห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามกระทาการหรื อละเว้นการกระทาซึ่งส่งผลให้เด็กถูกทรมานทางกายหรื อใจ
*ที่มา: พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2546
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