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ขอ้ตกลงด้านการคุ้มครองเด็ก 

 

ตามแนวนโยบายหลักของโรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์  ได้นําขอ้ตกลงด้านการคุ้มครองเด็ก 

เปน็แนวทางให้พนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสําคัญสุขภาพ ความปลอดภัย 

และความใส่ใจในตัวเด็ก  

 

เจตนารมณ ์

สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของนักเรียนของเราทุกคน 

มีความสําคัญยิ่งต่อบุคลากรทุกคนที่ทํางานทีโ่รงเรียนนานาชาติเปรมฯ 

นักเรียนของเรามีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องโดยไม่คํานึงถึงอาย ุเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม รสนิยมทางเพศ 

หรือความทุพลภาพ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

 

โรงเรียนฯ ได้เห็นชอบรับกรอบทีว่่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ลงนาม และ 

มีความพยายามที่จะทําใหโ้รงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียน ผู้ซึ่งอาจจะประสบเหตุการถูกละเมิด 

หรือถูกละเลยในทุกแง่มุมของชีวิตพวกเขา 

 

คำอธิบายศัพท์ (คํานิยามคําศัพท์) 

การละเมิด จะถูกกําหนดไว้ว่าเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นสาเหต ุหรือมีความเสี่ยงทีก่่อให้เกดิอันตรายอย่างมีนัยสําคัญ 

(ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ หรือทางเพศ) 

 

การละเลย จะถูกกําหนดให้เป็นกรณีที่ไม่มีการดําเนินการซึ่งทําให้เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อร่างกาย 

อารมณ์ หรือทางเพศอย่างมีนัยสําคัญ 

 

ข้อสงสัยว่าเป็นการละเมิด อาจขึ้นอยู่กับ 'ความรู้สึก' ของครู หรือนักเรียนมพีฤติกรรมที่ส่ออาการ (เช่น 

มคีวามโศกเศร้า ความโกรธ ความกลัว การเข้าเกี่ยวข้องกับสถานการณท์ี่มกีารกลั่นแกล้ง 

ความทุกข์ใจที่เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อจะมีการติดต่อกับผู้ปกครอง ความรูเ้รื่องเพศในระดับไม่เหมาะสมกับอาย)ุ หรือ 

อาการของเด็กที่ปรากฏทางกายภาพ (เช่น รอยฟกช้ําที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดได)้ 

 

รายงานการละเมิด เมื่อนักเรียนหรือผู้ใหญร่ายงานโดยตรงว่าได้มีพฤติกรรมการละเมิดเกิดขึ้น 

 

สักขีพยานการละเมิด คือการละเมิดที่สงัเกตเห็นได้อย่างชัดเจนโดยบุคลากร 
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องค์ประกอบหลักสามประการในข้อตกลงการคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนเปรมฯ 

1. การป้องกัน (สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนทีม่ีความรอบคอบ และระมัดระวัง 

การเรียนการสอนในชัว่โมงโฮมรูมสามารถส่งเสริม ให้นักเรียนได้มีความเข้าใจ และบุคลากรเป็นตัวอย่างที่ด)ี 

2. การป้องกัน (มขีั้นตอนการปฏิบัติตามที่ตกลงไว้ พนักงานได้รับการอบรม 

และสามารถตอบรับข้อกังวลใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กได้) 

3. ฝ่ายสนับสนุนส่งเสริม (การให้คําปรึกษา และคําแนะนําทีส่ามารถใช้ได้กับนักเรียนที่อาจจะมคีวามเสี่ยง 

ต่อการเกิดอันตรายอย่างมีนัยสําคัญ และต่อครอบครัวของนักเรียน เมื่อใดก็ตามที่ความช่วยเหลือเป็นประโยชน ์

ต่อนักเรียน) 
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การป้องกัน  

Prevention 
 

การสรรหาบุคลากร 

การสรรหาบุคลากรอย่างรอบคอบระมดัระวังของโรงเรียนเป็นสิ่งแรกที่สําคัญต่อการปกป้อง 

และส่งเสริมสวัสดิภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียน ดังนั้นที่โรงเรียนเปรมฯ 

เรามั่นใจว่าการสรรหาบุคลากรนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยมกีารตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของบุคลากร 

 

 

ระเบียบขั้นตอนก่อนการว่าจ้างบุคลากร 

● สมัภาษณ์ ชี้แจงข้อมูล หรือซักถามข้อกังวลต่างๆ ก่อนการว่าจ้าง 

●แสดงใบสอบประวัตอิาชญากรรมที่เป็นปัจจุบันจากกรมตํารวจในประเทศไทย หรือประเทศที่บุคลากรนั้นๆ 

พํานักพักอาศัยก่อนหน้า 

● ทางโรงเรียนจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่บุคลากรนั้นๆ เคยทํางานอยู่เพื่อตรวจสอบถึงข้อกังวลใดๆ 

ที่อาจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักเรียน 

● จัดสรรคู่มือบุคลากรที่ระบุถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และแนวทางของการรายงานเรื่องการละเมิดต่างๆ  

 

การอบรม 

โรงเรียนเปรมฯ มุง่มั่นที่จะฝึกอบรมบุคลากรด้านการปกป้องดูแลเด็กอย่างเป็นระบบ 

 

ความมุ่งมั่นต่อการปกป้องดูแลนักเรียน 

การปกป้อง ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นความมุ่งมั่นของโรงเรียน เราส่งเสริมให้นักเรียนมีสิทธิที่จะออกเสียง 

แสดงความคิดเห็น และข้อกังวลต่างๆ ได้ 
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การปกป้อง Protection 
 

การป้องกัน 

บุคลากรที่โรงเรียนเปรมฯ จะมีโอกาสสังเกต และมีปฏสิัมพันธ์กับนักเรียน ที่ต้องการความช่วยเหลือและการปกป้อง  

ดังนั้นบุคลากรครูมีหน้าที่ชี้ชัดให้กับนักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือ และปกป้อง และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็ก 

และครอบครัวว่าสามารถใช้บริการต่างๆที่จําเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิด หรือละเลยต่อเด็ก 

 

จรรยาบรรณ 

บุคลากรของโรงเรียนควรตระหนักถึงขอบเขต และควรมีระยะระหว่างเด็ก และผู้ใหญ่ใหเ้หมาะสม 

ทุกคนจะต้องมคีวามรับผิดชอบในการกระทํา และพฤติกรรมของตนเอง ควรหลีกเลี่ยงการกระทําการใด ๆ 

ที่จะนำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง  จรรยาบรรณที่มีมาตรฐานจะถูกนำมาใช้โดยไม่คํานึงถึงเพศ 

หรือความนิยมทางเพศสัมพันธ์ใดๆ 

 

วตัถุประสงค์ของจรรยาบรรณนี้ คือเพื่อปกป้องพนักงาน ซึ่งเท่าเทียมกันกับการปกป้องนักเรียน 

ถ้าบุคลกรคนใดรู้สึกว่ามนีักเรียนไดเ้กิดการเข้าใจผิดอะไร ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทํา 

บุคลากรนั้นควรรายงานให้ผูบ้ังคับบัญชาของตนทราบเพื่อการดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

นอกขอบเขตโรงเรียน / กิจกรรมหลังเลิกเรียน 

การดูแลนักเรียนในช่วงกิจกรรมนอกหลักสูตรนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกัน แต่อาจจะมุ่งเน้นไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

(รวมถึงพนักงาน นักเรียน และผู้ปกครอง) เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

หากมีกรณีที่ต้องพบปะกับนักเรียนตัวต่อตัวไม่ว่าจะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม บุคลากรนั้นๆ 

ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันที หรือหากมีเหตุการณ์จําเป็นที่พนักงานไม่สามารถหาสถานที ่ที่เหมาะสมหรือ 

ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง ให้รีบแจ้งให้ผูอ้ื่นรับทราบถึงสถานการณ์นั้นๆ ทันที 

 

 

สื่อการเรียนการสอน 

การเลือกใช้หนังสือ หรือภาพยนตรท์ี่มีลักษณะล่อแหลมทางด้านการใช้ภาษา หรือพฤติกรรมทางเพศ 

จะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเลือกใช้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยที่ไม่แน่ใจให้ปรึกษาหัวหน้างาน 

 

ขอบเขตของบุคลากรครู 

●ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ก้าวร้าว  หรือท่าทางการแสดงออก ที่มีวัตถุประสงคข์่มขู่นักเรียน 

●หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม  เหยียดหยาม ปรักปรํา  หรือดูถูกเพศหญิง 

●หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพสว่นบุคคลของผู้ที่พูดคุยด้วย 
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การพบปะนักเรียนแบบตัวต่อตัว 

• การพบปะกับนักเรียนแบบตัวต่อตัวอาจเป็นสถานการณ์ที่ครูมีความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาเรื่อง 

การประพฤติมิชอบ ครูต้องตระหนัก และควรวางแผนการพบนักเรียนในเวลา และสถานที่ทีเ่หมาะสม 

• ไม่ควรจัดเตรียมการประชุมส่วนตัวนอกสถานที่ของโรงเรียนโดยไม่ไดร้ับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากครู 

ใหญ ่

• ครูควรหลีกเลี่ยงการพบปะนักเรียนเป็นรายบุคคลในพื้นที่ห่างไกลของโรงเรียน 

• ในการประชุมแต่ละครั้งครูควรเปิดประตู หลีกเลี่ยงการสัมผัสกาย 

และแจ้งผู้บังคัญบัญชาหากรู้สึกว่ามีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น 

 

ความคิดเห็น และการสนทนากับ / เกี่ยวกับนักเรียน 

● ละเว้นการแสดงความคิดเห็นที่เป็นลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศ หรือเกี่ยวกับตัวนักรียน 

● ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะของการล่วงละเมิดทางเพศกับนักเรียนได้ 

● เป็นที่ตระหนักกันดีว่าภายใต้ความรับผิดชอบของผู้มีวิชาชีพครู ที่อาจจะต้องได้สนทนากับผู้เรียน 

ด้วยเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน บุคลากรพึงต้องมีความรอบคอบเมื่อสนทนาเรื่องละเอียดอ่อนกับนักเรียน 

●ไม่สามารถใช้คําหยาบ ความคิดเห็นทีห่ยาบคาย หรือความรู้สึกที่ไม่ดีตอ่นักเรียนได ้

 

ความหลงใหลคลั่งไคล้ 

บางครั้งนักเรียนอาจรู้สึกหลงใหลคลั่งไคล้ในตัวบุคลากรของโรงเรียน ดังนั้นต้องมีการรับมือ 

และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นนี้อย่างมืออาชีพ 

บุคลากรของโรงเรียนต้องหลีกเลี่ยงการส่งเสริมให้เกิดความคลั่งไคล้ใหลหลงนั้นๆ หรือเห็นเป็นเรื่องตลก 

แต่ควรเข้าปรึกษากับหัวหน้างานเพื่อครับคําแนะนํา 

 

การติดต่อทางกายภาพ 

● ห้ามไม่ให้มีรูปแบบการลงโทษทีส่ัมผัสร่างกายกับเด็ก 

ซึ่งรวมไปถึงการตอบโต้ทางกายภาพที่เป็นพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม เช่น การดึง การผลัก และการตีเป็นต้น  

● ไม่อนุญาตรูปแบบการลงโทษใด ๆ ที่ ทําให้นักเรียนรู้สึกอับอายขายหน้า รวมไปถึงการทําให้นักเรียนเสียใจ 

หรือตั้งใจทําให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเจ็บปวด หรือหวาดกลัว  

● หากคุณคิดว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวนักเรียนคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการเข้าใจผิด 

ควรรายงานเรื่องดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการปกป้องคุ้มครองผู้เรียนที่ได้รับการแต่งตั้งทันที 

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องถูกบันทึกไว ้
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จดหมายส่วนตัว และการสื่อสารออนไลน์ 

● เมื่อสื่อสารกับนักเรียนโดยตรง บุคลากรควรใชท้ี่อยู่อีเมลล์ของทางโรงเรียนเพียงอย่างเดียว 

การสนทนาทุกเรื่องต้องเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเท่านั้น 

ข้อความส่วนตัวอาจนํามาซึ่งการเกิดความเข้าใจผิดของนักเรียนได ้

● แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ห้องแชท ฟอรัมออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุม  

บุคลากรครูควรระมัดระวังในการเลือกใช้รูปแบบการสนทนาแบบออนไลน์ใด ๆ 

● บุคลากรครูทุกคนมีหน้าที่รายงานหากมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งพฤติกรรมนั้นๆ 

อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน หากมีขอ้สงสัยที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม 

และเท่าเทียมกับทุกข้อกล่าวหาอย่างจริงจัง 

 

จรรยาบรรณสําหรับผู้มาเยือน (Visitors) 

● ครูเป็นผูม้ีหน้าทีพ่ิเศษในการดูแลนักเรียนซึ่งไม่สามารถถ่ายโอนไปยังผู้อื่นได้  

ดังนั้นผู้มาเยือนต้องเคารพในความรับผิดชอบของครู 

● ผู้มาเยือนต้องปฏิบัติต่อนักเรียน และบุคลากรครูด้วยความเคารพและให้เกียรต ิ

● ข้อมูลทุกอย่างที่ผู้มาเยือนได้รับ ควรให้ความระมัดระวังกับข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นผู้มาเยือนไม่ควรสนทนา 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับนักเรียน บุคลากร หรือผู้ปกครอง / ผู้ดูแลนักเรียนให้แก่ผู้อื่นรับทราบ 

● ผู้มาเยือนต้องรายงานปัญหาต่าง ๆที่ม ีแก่ครูใหญแ่ต่ละฝ่ายของโรงเรียน 

 

จรรยาบรรณของนักเรียน 

● นักเรียนควรเคารพสมาชิกในชุมชนของโรงเรียนทุกคน รวมทั้งนักเรียน ครู 

และพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความรู้สึกที่ปลอดภัย และความสบายใจที่โรงเรียน 

●นักเรียนไม่ควรมีส่วนร่วมในการถูกเนื้อต้องตัวผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งอาจเป็นการทําร้ายนักเรียนคนอื่น 

หรือสมาชิกในชุมชนของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงไปถึงการผลัก การทุบตี และการกระชากเป็นต้น 

●นักเรียนไม่ควรมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทีเ่ป็นการทําร้ายจิตใจผู้อืน่ หรือมีเจตนาที่จะข่มเหงผู้อื่น 

รวมไปถึงการล้อเลียน การล้อชื่อ การกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเชื้อชาติ 

หรือทางเพศใดๆ  

●ข้อคิดเห็น หรือการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือดําเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ถือให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้ 
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การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล 

 

ในการสัมภาษณ์นักเรียน ไมค่วรชี้นํานักเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบ หรือเร่งนักเรียนให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ 

ข้อมูลต่างๆ ควรมาจากตัวนักเรียนเอง 

 

 

 
 

 ลักษณะคําถามที่ไม่ชี้นํา 

Where did this happen? (เหตุเกิดขึ้นที่ไหน) 

What was going on right before this happened to you? (เกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน) 

When did this happen? (เกิดขึ้นเมื่อไหร่) 

Tell me what happened to you? (เกิดอะไรขึ้นกับนักเรียน) 

Who did this? (ใครเป็นคนทํา) 

How long has this been going on? (เกิดเรื่องขึน้นานแค่ไหนแล้ว) 

Does anyone else know this happened to you? (มีใครทราบเรื่องนี้ไหม) 

How often has this happened to you? (เกิดเรื่องกับนักเรียนบ่อยไหม) 

Does this happened to anyone else at your house? (เรื่องนี้เกิดกับคนอื่นที่บ้านไหม) 

Was anyone else there? (มีใครคนอื่นอีกไหม) 

 



	

10	

Steps followed after disclosure  

ขั้นตอนหลังการเปิดเผยข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

	
	

	

	

	
		

	

	

	

	

ควร 

 	

	

 
	

		

	

การเป ดเผยข อม ล 

บ คลากรในโรงเร ยน เจ าหน าท  ฝ ายค  มครองน กเร ยน 

สาเหต ท  สมเหต สมผล 

ไม สมเหต สมผล 

สมเหต สมผล 
ไม ส บสวนต อ 

แจ งคร ใหญ แต ละฝ าย 
แจ งคร ใหญ  

สถานศ กษา 

ท มตอบร บ 

ส บสวนต อหร อไม  

ไม ควร 
ไม ส บสวนต อ 

ฝ ายแนะแนวให ค าแนะน าเด ก 

และสมาช กในครอบคร ว 

ต ดต อองค กรนอกสถานศ กษา 
ข  นตอนการด าเน นการต อ 

ขอร บค าแนะน านอก

สถานศ กษา 

ต ดต อสถานฑ ต 

อาจรวมถ งฝ ายแนะแนว 

คร ใหญ ของสถานศ กษา 

คร ใหญ ฝ ายต างๆ 

ผ  อ านวยการหอพ ก พยาบาล 

และ ศ นย ค  มครองเด ก 
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การดําเนินการกับข้อกล่าวหา 

 

การละเมิดตามข้อตกลงการคุ้มครองเด็กทั้งหมดทีส่งสัย หรือถูกกล่าวหาจะถูกรายงานไปยังเจ้าหน้าทีแ่ผนก 

คุ้มครองเด็กที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะบันทึก และดําเนินการในลักษณะที่เป็นความลับ ตามข้อตกลงการคุ้มครองเด็ก 

และผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

 

การรายงานที่ดีที่สุดนั้นสามารถทําได้เป็นการส่วนตัว หรอืทางอีเมลล์ การล่วงละเมิดที่มีการสงสัย จะมีการแจ้ง 

รายงาน หรือที่มีสักขพียานจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถนําไปเผยแพร่ให้คนอืน่รับรู้ 

นอกจากเจ้าหน้าที่ในแผนกคุ้มครองเด็กที่ได้รับมอบหมาย  ครูใหญ่ (ครูใหญ่ฝ่ายประถม ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม 

ครูไทยฝ่ายไทย) ผู้อํานวยการหอพัก หรือ ครูใหญ่ของสถานศึกษาเท่านั้น 

 

 

ครูผู้สอน ครูผู้ดูแลนักเรียนหอพัก (นอกเหนือจากผู้อํานวยการหอพัก) และบุคลากรแผนกต่างๆ 

จะไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับข้อที่เป็นความกังวล หากยังไม่ได้เข้ารบัการปรึกษากับครูใหญ หรือ 

ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองเด็กก่อน   

 

ขั้นตอนการคุ้มครองเด็ก 

 

เมื่อมีการรายงานข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดหรือการละเลยเด็ก โดยนักเรียน ผู้ปกครอง 

หรือบุคลากรคนใดคนหนึ่ง  เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองเด็กจะเข้าดําเนินการเพื่อสืบสวนเป็นการเบื้องต้น 

 

เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองเด็กต้องระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเพื่อให้ไดร้ับการยืนยนัโดยการสัมภาษณน์ักเรียนที่เกี่ยวข้อ

ง และรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่นตามความจําเป็น หากเจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองเด็กเห็นว่าข้อมูลที่รวบรวมได ้

แสดงให้เห็นว่ามีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยว่ามีการละเลย หรือถูกละเมิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จะปรึกษาหารือข้อกังวลนั้น 

กับครูใหญ่ทัง้สองฝ่าย ผู้อํานวยการหอพัก และครูใหญข่องสถานศึกษา และอาจจะปรึกษากับศูนย์คุ้มครองเด็ก  

จากนั้นจะดําเนินการปฏิบัติตามแผนซึ่งรวมไปถึงการให้คําปรึกษารายบุคคล  ครอบครัว การประสานเจ้าหน้าที่กงสุล 

และ/หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

  

การถูกทอดทิ้งหรือถูกทําร้าย เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กจะปรึกษาหารือกับครูใหญ ่ผู้อํานวยการโรงเรียน 

และครูใหญ่ของสถานศึกษา และอาจปรึกษากับChildLine พวกเขาจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ซึ่งอาจรวมถึงการให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลการให้คําปรึกษาในครอบครัวการติดต่อกับสถานกงสุลและ / 

หรือเจ้าหน้าทีต่ำรวจ 
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ภายในโรงเรียน 

 

หากมีข้อกล่าวหาบุคลากรของโรงเรียน เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองเด็กจะสัมภาษณ์นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 

ในขณะที่ครูใหญ่ของสถานศึกษาจะเรียกบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าพบ ผู้ปกครองของนักเรียนจะได้รับการแจ้ง 

บุคลากรผู้นั้นจะถูกระงับการเข้าสถานศึกษา ในขณะที่มกีารดําเนนิการตรวจสอบ 

 

ในแง่ของหลักฐาน  ครูใหญ่ของสถานศึกษาจะดําเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจรวมไปถึงการให้คําเตือนด้วยวาจา 

คําเตือนอย่างเป็นทางการ การเลิกจ้าง หรือการเรียกคืนสถานะ 

 

หากมีการยืนยันว่าขอ้กล่าวหา หรือเมื่อพบว่าบุคลากนนั้นได้กระทําผิดจริง 

ในขั้นต้นผู้กระทําความผิดจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่น สถานทูต 

หรือสถานกงสุลของประเทศบ้านเกิดของตน  รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย 

หากมีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับครูใหญ่ของสถานศึกษา  กรณนีี้จะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ผู้ให้คําปรึกษาจะพบกับนักเรียน และให้การชว่ยเหลือตามที่เห็นสมควรต่อไป รายงานทั้งหมด 

หรือกระบวนการดําเนินการต่างๆ ต้องได้รับการเก็บเป็นความลับ 

 

การสื่อสารกับผู้ปกครอง 

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนักเรียนเกือบทุกสถานการณ์ 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสมควรที่จะพูดคุย ปรึกษาเกี่ยวกบัข้อกังวลเบื้องต้นกับพวกเขา 

 

อย่างไรก็ตามจะมบีางกรณีที่เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองนักเรียนจะไม่ขอรับความยินยอมจากส่วนบุคคล หรือครอบครัว 

หรือแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบก่อนหากพบว่าการแจ้งข้อมูลนั้นจะ: 

 

● ทําให้นักเรียน หรือบุคลากรมีความเสี่ยง หรืออันตรายเพิ่มขึ้นอยา่งมาก 

● เกิดอคติในการป้องกัน ตรวจสอบ หรือการฟ้องร้องเป็นคดีร้ายแรง 

● นำไปสู่การดําเนินการล่าช้าอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหา 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียน 

 
โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์จะดําเนนิการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันนักเรียนทีถู่กคุกคามจากอันตรายใดๆ  

และบุคคลากรขององค์กร ในช่วงเวลาระหว่าง และหลังเหตุการณ ์หรือข้อกล่าวหา 

 

โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใด ๆ 

ที่พนักงานที่ถูกรายงานการละเมิดแนวปฏิบัติการคุ้มครองนักเรียนภายหลังตัดสินแล้วว่าผิด ตามมาตรา 29 

แหง่พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแห่งประเทศไทย ปี 2003 

เว้นแต่วา่จะมีการแสดงให้เห็นว่ามีการตั้งใจรายงานเท็จ 

Prem’s Responsibility 

ตารางแสดงความรับผิดชอบของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น กเร ยน - 

รวมถ งน กเร ยนท  ม ป ญหา 

เก  ยวส ขภาพ ส งคม หร อ 

การเร ยนร   

รวมถ งน กเร ยนท   

ไม ตระหน กถ งส ทธ ควรได  

ร บการค  มครอง  

โรงเร ยน - 

ส งเสร มการให ความเคารพซ  งก นและ

ก น การเร ยนร   

และพ ฒนาท กษะในส งคม 

ให ความร  เร  องส ทธ  ท  ควรได ร บการค  ม

ครอง ปกป อง  เร  องส ขภาพ 

ส มพ นธภาพ  อ ตตาน ยม 

และการเร ยกใช ระบบการ 

ให ความช วยเหล อ 

ครอบคร วทางบ าน - 

ล กษณะท  บ งบอกความเส  ยง 

ความถ งผ  ปกครองท  ม ความกด 

ด น ครอบคร วท  ต องการ 

ความช วยเหล อ  ความโดดเด  ยว 

อย  ตามล าพ ง และไม ค อยม  

ความคาดหว งท  ส ง 

โรงเร ยน - 
ให ความร วมม อก บผ  ปกครอง 

สร างความเข าใจถ งว น ยท  เหมาะ

สม เคร อข าย และ ช มชน 

รวมไปถ งการให บร การแนะน า 

เก  ยวก บส ขภาพ 

ให ความร  ผ  ปกครองเก  ยวก บ 

แนวปฏ บ ต การค  มครองเด ก 
ในช มชม - 

รวมถ งสมาช กในช มชนโรงเร ยนท  ม 

ล กษณะเส  ยง เช น 

ขาดความร  เร  องกฏหมาย 

การค  มครองเด ก ม ความกดด นส ง 

ได ร บการลงโทษอย างร นแรง 

ม ความคาดหว งก บต วน กเร ยนส ง 

อย างผ ดปกต  

โรงเร ยน - 

เคร งคร ดก บกฎระเบ ยบการค  ม 

ครองเด กของโรงเร ยน 

อบรมบ คลากรคร ให ตระหน กถ ง

ส ญล กษณ ของการละเม ด 

อบรมผ  ปกครองการปกป อง 

ค  มครอบ ตรหลาน และประสาน 

ก บองค กรด านส ขภาพ 

เพ  อร บค าแนะน า 
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การให้ความช่วยเหลือ 

 
เด็กที่ถูกละเมิดอาจไม่สามารถเตรียมพร้อมรับเรื่องการล่วงละเมิดได้ เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติ 

หรือเพราะหวาดกลัว ในบางกรณีการพิจารณาพฤติกรรมของเด็กอาจจะเป็นประโยชน์เพราะ 

อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เป็นไปได้ว่า พวกเขาอาจกําลังตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด 

อาจจะมพีฤติกรรมทีแ่สดงให้เห็นเป็นสําคัญ รวมไปถึงการทําร้ายตัวเองอย่างร้ายแรง 

(โดยเฉพาะการมีบาดแผลด้านในต้นขา) การแยกตัวออกจากกลุ่ม พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ 

แนวคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย การแสดงอาการโกรธฉุนเฉียว และ/หรือ มีความว้าวุ่นใจ  

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เนื่องจากการล่วงละเมิดเป็นการทําใหเ้กิดการสูญเสียตัวตน และกําลังใจ 

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการนั้น ควรมีนักเรียนรวมอยู่ด้วยเมื่อใดก็ตามที่ทําได้ 

การติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอกับนักเรียนในช่วงก่อน ระหว่าง 

และหลังการเข้าไปเกี่ยวข้องมีส่วนสําคัญทีท่ําให้นักเรียนรู้สึกได้ว่ามีคนรับฟัง ให้ความสนใจ และช่วยเหลือตน 

 

ในกรณีทีม่ขี้อสงสัย หรือมีการยืนยันว่าเด็กหรือถูกละเลย หรือถูกล่วงละเมิด 

การให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องแกน่ักเรียนจึงมีความจําเป็น  นอกเหนือจากการได้พูดคุยกับผู้ปกครอง 

 

ในระหว่างการพบกับผู้ปกครอง ผู้ให้คําปรึกษาควรนําเสนอสิ่งที่โรงเรียนมีความกังวลใจ  

ควรประเมินความใส่ใจของผู้ปกครองว่าจะเต็มใจให้เกิดเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก 

ควรสํารวจขอบข่ายความปลอดภัยหากจะต้องมกีารเปลี่ยนแปลง  ควรกําหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  

กําหนดกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง  สํารวจระบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียน และครอบครัว ใหค้ําแนะนํา 

เสนอหรือเรียกร้องใหม้ีการใช้บริการด้านความช่วยเหลือจากองค์กรนอกสถานศึกษา และ/หรือ 

กําหนดวันที่ที่ผู้ให้คําปรึกษาสามารถเข้าประเมินความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ผู้ให้คําปรึกษาจะจัดเตรียมเนื้อหา และกลยุทธ์สําหรับบุคลากรครู ตามความเหมาะสม 

และแจ้งใหผู้้บริหารทราบถึงความคืบหน้า 

 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อบุตรหลานของตนต้องการการช่วยเหลือ 

ควรมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การช่วยเหลือนี้รวมไปถึงระบบที่กําหนดมาตรฐานเฉพาะอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อเด็ก 

ด้วยการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดเหล่านั้น 

อย่างไรก็ตามผู้กระทําผิดหลายครั้งจะมีลักษณะของการขาดการเอาใจใส่  บิดเบือนความรู ้ความเข้าใจ 

และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ซึ่งจะไม่เข้ารับการให้คําปรึกษาเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ  

มักจะมีพฤติกรรมที่ส่อถึงความเสี่ยงต่อเด็ก  สําหรับกรณีดังกล่าวการใช้กฎหมายเข้าบังคับ 

หรือเชิญองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะมีความจําเป็น 
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เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มคุ้มครองเด็กโดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กที่ได้รับมอบ 

หมายดูแลเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้  บันทึกลับอาจได้รับการเผยแพร่เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น 

ยกเว้นกรณีทีโ่รงเรียนเชื่อว่าเด็กยังคงมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

ในกรณีดังกล่าวโรงเรียนมีความรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อกังวลใจให้กับโรงเรียนใหม่ของนักเรียน หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 


