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ส่วนที่ 1  
ค ำน ำและบริบท 

ณ โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์พทัยา เราเช่ือวา่เด็กเป็นความส าคญัหลกัของทกุสิง่อยา่งที่เราท า ครอบครัว     รีเจนท์ของเรามี
การเติบโต  และในขณะท่ีเรามกีารเติบโตเราได้ด าเนินการหลายขัน้ตอนเพื่อเป็นการรับประกนั และให้คณุแนใ่จวา่ลกูๆของคณุได้รับ
ความปลอดภยัและมคีวามสขุที่โรงเรียนของเรา เรารู้วา่การท างานร่วมกนัในฐานะหุ้นสว่นเป็นสิง่จ าเป็น  และเอกสารนีแ้สดงขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ที่เราได้ด าเนินการเพื่อให้แนใ่จวา่ลกูของคณุยงัคงปลอดภยัและมีความสขุ นีไ้มไ่ด้เป็นเพียงความคาดหวงัมนัเป็นสิง่จ าเป็น ไม่
วา่จะเป็นขัน้ตอนตา่งๆรวมทัง้มัน่ใจวา่ผู้ที่เข้ามาเยีย่มชมหรือแขกของโรงเรียนทัง้หมดได้ลงช่ือ เพื่อเข้ามาในโรงเรียนที่หน้าประตู
ทางเข้า  หรือการฝึกอบรมโปรแกรมการคุ้มครองเดก็อยา่งเข้มงวดให้กบัเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทกุคนได้เข้าในนโยบายและขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนตา่งๆอยา่งเคร่งครัด เพื่อเป็นการรับประกนัความปลอดภยัของเดก็ๆ  

คูม่ือฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดย NAE ทีแ่สดงความชดัเจนถงึความคาดหวงัที่ทา่นจะได้รับจากเรา  หากคณุมีค าถามหรือข้อข้องใจ
ใดๆเรายินดีรับฟังทกุๆเสยีงที่สะท้อนกลบัมา 
 

ขอขอบพระคณุลว่งหน้ามา ณ. โอกาสนี ้ท่ีให้การสนบัสนนุนโยบายนี ้
 
Mr Grant Gillies 
รักษาการแทนครูใหญ่ 
 
1.1 หลกัการ  ความเช่ือ  และปรัชญาของเรา 

ปรัชญาที่เป็นเอกลกัษณ์ของ NAE คือ 'ไปให้ถึงฝัน' ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากความเช่ือและพนัธะสญัญาของเราวา่นกัเรียน
ทกุคนของเราจะได้รับการสนบัสนนุให้ตระหนกัถงึความใฝ่ฝันโดยการเรียนรู้และเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัที่สดุ 
นกัเรียนของได้รับอ านาจในการตดัสนิใจด้วยตวัเองและได้รับการสนบัสนนุโดยการเรียนรู้ผา่นหลกัสตูรที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ช่วยให้นกัเรียนสามารถดแูลตวัเองให้ปลอดภยั (เช่นผา่นการศกึษาสว่นบคุคล  การศกึษาสขุศกึษาโครงการสขุภาพหรืออื่น ๆ ) 

NAE และโรงเรียนของเราตระหนกัดีวา่การมีนโยบายการป้องกนัและคุ้มครองเด็กไมไ่ด้หมายความวา่จะไมม่ีความเสีย่งใด ๆ 
ที่เกิดขึน้กบันกัเรียนของเราจะถกูตดัออก แตเ่ราคาดหวงัวา่เจ้าหน้าที่การศกึษาของ NAE ทกุคนรวมทัง้พนกังานและอาสาสมคัรใน
โรงเรียนของเราและผู้ รับเหมาหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรตา่งๆที่มีหุ้นสว่นกบัโรงเรียนของเรา  มคีวามตระหนกัวา่นกัเรียนมีความเสีย่ง
หรือถกูท าร้าย  และท าทกุอยา่งเทา่ที่จะเป็นไปได้ ลดความเสีย่งหรืออนัตรายตอ่ไป 

เราตระหนกัดีวา่โรงเรียนของเราให้ความส าคญัอยา่งยิง่ในการปกป้องนกัเรียนของเรา พวกเขาอยูใ่นสถานะท่ีดีที่สดุทีเ่ราให้
ความใสใ่จและเป็นหว่งกงัวลในระดบัต้นๆ  หรือระบคุวามช่วยเหลอืให้กบันกัเรียนตลอดจนชว่ยป้องกนัไมใ่ห้มีการลกุลาม ดงันัน้ NAE 
และโรงเรียนของเราทัง้หมดโดยรวมยอมรับและปฏิบตัิตามหลกัการพืน้ฐานเหลา่นี:้ 

 สวสัดิการของเด็กเป็นสิง่ส าคญัยิง่  และนกัเรียนแตล่ะคนมีสทิธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากอนัตราย  การถกูใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์  และได้รับการคุ้มครองสวสัดิภาพอยา่งเทา่เทียมกนั  โดยไมค่ านงึถงึเชือ้ชาติศาสนา  ความสามารถ  เพศ  
หรือวฒันธรรม 

 นกัเรียนทกุคนต้องได้รับความปลอดภยัและรู้สกึปลอดภยัในโรงเรียน 
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 นกัเรียนทกุคนมีสทิธ์ิที่จะได้รับหลกัสตูรที่หลากหลายและกว้างขวางเพื่อชว่ยให้พวกเขาปลอดภยั 
 ผู้ใหญ่ทกุคนในโรงเรียนต้องมคีวามมุง่มัน่ในการปกป้องนกัเรียนทีเ่ราท างานด้วย 
 เราท างานร่วมกบัพอ่แม ่ ผู้ดแูลและหรือผู้ เช่ียวชาญด้านอื่น ๆ เพือ่เป็นการรับประกนัวา่เป็นการปกป้องคุ้มกนัของนกัเรียน 
 คูม่ือปฏิบตัิของเราตัง้อยูบ่นหลกัการคือ  เพื่อ "ผลประโยชน์สงูสดุของนกัเรียน" 
 นกัเรียนทกุคนมีสทิธิได้รับการคุ้มครองเทา่เทยีมกนั แตเ่ราตระหนกัดีวา่เราจ าเป็นต้องท ามากขึน้ให้กบันกัเรียนบางคน 

เนื่องจากพวกเขาต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษทางการศกึษา  ความพกิาร  เพศ  ศาสนา  หรือรสนิยมทางเพศ 
 
1.2 เป้าหมายและจดุประสงค์ 
NAE  และโรงเรียนของเราทัง้หมดประสงค์ที่ 

 จดัเตรียมความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมที่มีความสขุในระดบัโลก  เพื่อให้สง่เสริมนกัเรียนได้เจริญเติบโตและเรียนรู้ 
 ร่างระบบและกระบวนการทัง้หมดที่เราใช้   เพื่อให้แนใ่จวา่นกัเรียนยงัคงปลอดภยัที่โรงเรียน 
 สร้างความตระหนกัให้กบัพนกังานทกุคนในประเด็นการคุ้มครองเด็ก และก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา

ในการรายงาน 
กรณีที่อาจเกิดการลว่งละเมดิ 

 ระบนุกัเรียนที่ก าลงัทกุข์ทรมานหรือ มีแนวโน้มที่จะประสบอนัตราย 
 ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีการสือ่สารมีประสทิธิภาพระหวา่งพนกังานทกุคนในเร่ืองการคุ้มครองเด็ก /ประเด็น การป้องกนั 
 ก าหนดวิธีปฏิบตัิที่มีประสทิธิภาพส าหรับพนกังาน / อาสาสมคัรหรือบคุคลที่สามที่พบปัญหาใด ๆ ที่เก่ียวกบัการคุ้มครอง

เด็ก / การปกป้อง  ที่ต้องติดตาม 
 ท าความเข้าใจอยา่งชดัเจนกบัทกุฝ่ายรวมทัง้นกัเรียนและบิดามารดา / ผู้ ดแูล  เก่ียวกบัแนวทางในการปกป้องและคุ้มครอง

เด็กของเรา  ด้วยการให้นโยบายที่ชดัเจน 
1.3  ความรับผิดชอบและกรรมสทิธ์ิความเป็นเจ้าของ  

นโยบายนีจ้ะได้รับการรับรองในระดบัสงูสดุทัง้ในโรงเรียนของเราและในระดบัองค์กร นโยบายดงักลา่วได้รับการรับรองโดย 
EXCO (Executive Committee) และลงนามโดย CEO นโยบายนีจ้ะใช้กบัหนว่ยงานใดๆก็ตาม  ทีม่ีไมใ่สใ่นการเข้าถงึเด็กและ
เยาวชนผา่นการท างานของพวกเขาที่ท าร่วมกบัโรงเรียนของ NAE และองค์กรใด ๆ มีสญัญาวา่จ้างงานในโรงเรียนแหง่ใดแหง่หนึง่
ของ NAE 

เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินทกุระดบั  พนกังานและครูของ Regents International School Pattaya มีความรับผิดชอบวนัตอ่วนั  ในการ
สร้างความมัน่ใจวา่นกัเรียนทกุคนจะได้รับความปลอดภยั 
1.4 ค านยิาม 
 กำรปกป้อง 

การปกป้องและสง่เสริมสวสัดิการของเดก็  หมายถงึกระบวนการในการปกป้องนกัเรียนจากอนัตราย การป้องกนัการด้อยคา่
ของสขุภาพและการพฒันาเพื่อให้มัน่ใจวา่เราพยายามทีจ่ะปรับปรุงสขุภาพโดยทัว่ไป   และความเป็นอยูท่ี่ดีของนกัเรียนทกุคนในการ
ดแูลของเรา  และท าให้นกัเรียนทกุคนสามารถ    
มีโอกาสในชีวิตทีด่ีที่สดุและเข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ได้ส าเร็จ 
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 กำรคุ้มครองเด็ก 
การคุ้มครองเด็กถือเป็นองค์ประกอบหลกัที่ส าคญัในการปกป้องและก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบในการปกป้องเด็ก ๆ ที่

ก าลงัทกุข์ทรมานหรือมแีนวโน้ม ที่จะได้รับอนัตรายอนัเป็นผลมาจากการถกูลว่งละเมิดหรือถกูทอดทิง้ละเลย 
 
บนัทกึ 

หากงานป้องกนัของโรงเรียนของเราที่เก่ียวกบัประเด็นเร่ืองการป้องกนัไมเ่หมาะสมหรือกว้างขวางเพียงพอ นกัเรียนที่ระบวุา่
เป็นกงัวลอาจถกูยกระดบัขึน้เป็นอยูค่วามเสีย่งอนัตรายอยา่งมาก แม้วา่ปัจจยัภายนอกอื่น ๆ ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของโรงเรียน
อาจมีผลตอ่นโยบายนี ้แตจ่ดุมุง่หมายของนโยบายก็คือเพื่อให้แนใ่จวา่ NAE จะใช้มาตรการใด ๆ เพื่อหลกีเลีย่งไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์นี ้
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ส่วนที่ 2 
2.1   เหตผุล 

นโยบายนีม้ีการก าหนดหลกัการและความคาดหวงั  ตลอดจนขัน้ตอนและกระบวนการตา่งๆซึง่ต้องน าไปปฏิบตัิในโรงเรียน
ของ NAE และองค์กรทัง้หมด   นโยบายนีย้งัอธิบายถึงขัน้ตอนท่ีด าเนินการในการตอบสนองความมุง่มัน่ของเรา   ในการปกป้อง
นกัเรียน  ทัง้ในระดบัโรงเรียนและระดบัองค์กร 

ระบถุึงบริบทในระดบัสากล NAE ความตระหนกัและยอมรับความรับผิดชอบในการปกป้องนกัเรียนทกุคน  ภายใต้
อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยสทิธิเด็ก (1989) NAE ตระหนกัถงึหน้าที่ในการปกป้องนกัเรียนของเราจากอนัตราย  และโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งภาระหน้าที่ของ NAE และโรงเรียนของเราภายใต้ข้อบงัคบัของสหประชาชาตติอ่ไปนี:้ 
ข้อบงัคบัท่ี 3 :  ซึง่ระบวุา่ ผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของเด็ก ๆ จะต้องเป็นความกงัวลหลกัในการตดัสนิใจเก่ียวกบัพวกเขา 
ข้อบงัคบัท่ี 13 : ซึง่ระบวุา่ เดก็มสีทิธิที่จะได้รับและแบง่ปันข้อมลูตราบเทา่ที่มนัไมไ่ด้เป็นอนัตรายตอ่พวกเขาหรือเด็ก 
  คนอื่น 
ข้อบงัคบัท่ี 14 : ซึง่ระบวุา่  เด็กมสีทิธิที่จะคิดและเช่ือในสิง่ที่ตนต้องการและปฏิบตัติามหลกัศาสนาของตนเอง  
ข้อบงัคบัท่ี 19 : ซึง่ระบวุา่ เดก็มสีทิธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากความเจ็บปวดและการทารุณกรรม  ทัง้ทางร่างกาย 
  และจิตใจ  
ข้อบงัคบัท่ี 34 : ซึง่ระบวุา่ รัฐบาลควรปกป้องเด็กจากการถกูน าไปแสวงหาผลประโยชน์และการลว่งละเมิดทางเพศ 
ข้อบงัคบัท่ี 35 : ซึง่ระบวุา่ รัฐบาลควรใช้มาตรการทัง้หมดเพื่อให้แนใ่จวา่เด็ก ๆ จะไมถ่กูลกัพาตวั  ขาย   

หรือการค้ามนษุย์ 
ข้อบงัคบัท่ี 36 : ซึง่ระบวุา่ เดก็ควรได้รับความคุ้มครองจากกิจกรรมใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากพวกเขา  หรืออาจเป็น 
  อนัตรายตอ่สวสัดิการและการพฒันาของพวกเขา 
ข้อบงัคบัท่ี 36 : ซึง่ระบวุา่ วา่ไมม่ีใครได้รับอนญุาตให้ลงโทษเด็กด้วยวิธีที่โหดร้ายหรือเป็นอนัตราย  ทกุประเทศ 

สมาชิกของสหประชาชาติได้ลงนามในอนสุญัญาปี พ.ศ. 2532 ยกเว้นสหรัฐอเมริกา  
ข้อบงัคบัทัง้มวลของสหประชาชาติสามารถหาได้จากลงิค์ 
http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf 
           นอกจากความมุง่มัน่ของ NAE ที่มีตอ่สนธิสญัญาของสหประชาชาตวิา่ด้วยสทิธิเด็ก NAE ได้ใช้มาตรฐานการป้องกนัท่ีก าหนด
โดยองค์กรคุ้มครองเด็กระหวา่งประเทศ “การรักษาเด็กให้ปลอดภยั” เทียบได้กบัโรงเรียนในสหราชอาณาจกัรคือ 'การรักษาเด็กให้
ปลอดภยัในการศกึษา' (กนัยายน 2016) นโยบายนีไ้ด้รับการสนบัสนนุโดยหลายหนว่ยงานของสหราชอาณาจกัรทีเ่ก่ียวข้องที่ท างาน
ร่วมกนั 2015 
 
2.2 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
นโยบายการให้การปกป้อง / การคุ้มครองเด็ก  ควรบรรจรุวมกบันโยบายการคดัสรรครูและพนกังาน  และยดึนโยบายนีเ้ป็น
จรรยาบรรณวชิาชีพของลกูจ้าง ค าแนะน าของNAE ส าหรับการปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยั  นโยบายของ NAE ด้านสงัคมสือ่ และอื่นๆที่
เก่ียวข้องกบันโยบาย 
 

http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
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ส่วนที่ 3 
3.1 ความรับผิดชอบในระดบัองค์กรและระดบับคุคล 
ขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารระดบัสงูของ นอร์ดแองเกลยี 

EXCO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ านวยการการการศกึษา  มีความตระหนกัถงึความรับผิดชอบสงูสดุของพวกเขา   
เพื่อให้มัน่ใจวา่องค์กรและโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของนอร์ดแองเกลยีทัง้หมด  เข้าใจและปฏิบตัิตามแนวทางที่ได้รับจาก
นโยบายนี ้   และรวมถึงนโยบายการปกป้องที่เก่ียวข้องทัง้หมด 
 
ขอบเขตความรับผิดชอบของ  ครูใหญ่ และทีมงานครูในระดบัอาวโุส 
ครูใหญ่ และทีมงานครูในระดบัอาวโุสของแตล่ะโรงเรียนจะ 
 มีการตรวจสอบให้แนใ่จ  วา่มกีารใช้นโยบายอยา่งทัว่ถึงในโรงเรียนของพวก    รวมทัง้พนกังานและอาสาสมคัรอยา่งครบถ้วน 
 มีการจดัสรรเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอ  เพื่อให้ผู้น าด้านการรักษาความปลอดภยัทีก่ าหนด (DSL) และหวัหน้าแผนกรักษา

ความปลอดภยัที่ได้รับมอบหมาย  ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 มีการตรวจสอบให้แนใ่จวา่วฒันธรรมของโรงเรียน  อ านวยความสะดวกในการหยิบยก   กรณีที่มีความนา่วิตก   และ

ด าเนินการอยา่งละเอียดรอบคอบ 
 มีการตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีการบรรจกุารความปลอดภยัในหลกัสตูร 
 มีการตรวจดใูห้แนใ่จวา่โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่ปลอดภยั 
 มีการก าหนดนโยบายเฉพาะส าหรับโรงเรียนของตน  จากนโยบายหลกันี ้
 มีตรวจสอบให้แนใ่จวา่มกีารท าแผนผงัของกฎหมายท้องถ่ิน ค าแนะน าและหนว่ยงานสนบัสนนุได้รับการบรรจเุพิ่มเตมิใน

นโยบายฉบบันี ้  ของโรงเรียนที่ก าหนดขึน้เอง 
 มีเพียงใช้เจ้าหน้าที่ท่ีจะมกีารตดิตอ่กบัเดก็โดยตรง  จึงจะน านโยบายการคดัสรรท่ีปลอดภยัมาใช้ 
 จดัท าบนัทกึการฝึกอบรมทัง้หมดที่ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่เก่ียวกบัการคุ้มครองและคุ้มครองเด็ก   การบนัทกึการฝึกอบรมนี ้

ควรมใีห้ผู้ตรวจสอบระหวา่งการตรวจสอบใด ๆ และควรสะท้อนถงึช่วงเวลาที่ตอ่อายตุามนโยบายนี ้
 
ความรับผิดชอบของหวัหน้า (หรือรอง) ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ในโรงเรียน 

ทกุโรงเรียนจะแตง่ตัง้บคุคลอยา่งน้อยหนึง่คนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าด้านการปกป้องรักษาตามที่ก าหนด (DSL) เพื่อ
สนบัสนนุอาจารย์ใหญ่ / หวัหน้าครูในแตล่ะที่  ซึง่หมายความวา่โรงเรียนที่แบง่เป็นหนว่ยยอ่ยจะมีหวัหน้ามากกวา่หนึง่ต าแหนง่ตวั
ส าหรับป้องกนัความปลอดภยั  บคุคล / คนนีจ้ะได้รับการฝึกอบรมการดแูลทีเ่หมาะสมเพื่อให้พวกเขารับต าแหนง่หน้าที่ของตน ให้มี
เวลาเพียงพอในการท างานเพื่อรับบทบาทและหน้าที่ และสามารถจดัล าดบัความส าคญัในการป้องกนัเมื่อจ าเป็น 

หวัหน้าฝ่ายคุ้มครองที่ก าหนดไว้อาจเป็นหวัหน้าครูได้ถ้ามีความเหมาะสม แตเ่ขา/เธอจะต้องได้รับการฝึกอบรมตาม
กระบวนการเช่นเดียวกบัผู้น าการป้องกนัอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้  ดงันัน้โรงเรียนจึงควรพจิารณาอยา่งรอบคอบ  ก่อนที่จะเลอืกหวัหน้าครู
เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้น าในการคุ้มครอง 
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บทบาทของพนกังานท่ีได้รับมอบหมายจะได้รับค าแนะน าจากหลกัการ  สองประการซึง่ได้แก ่
 
 สวสัดิภาพของเด็กเป็นสิง่ส าคญัยิ่ง 
 ความลบัควรได้รับความเคารพตราบเทา่ทีม่ีเหตผุลอนัสมควร 

 
การได้รับการชีน้ าโดยหลกัการเหลา่นี ้หวัหน้าที่ได้รับการแตง่ตัง้จะ: 
 
 มีบทบาทส าคญั   เพื่อให้มัน่ใจวา่โรงเรียนด าเนินการเพื่อชว่ยเหลอืนกัเรียนที่อาจมคีวามเสีย่ง 
 กบัครูใหญ่และหวัหน้าครูควร ท าให้แนใ่จวา่พนกังานทกุคนท่ีเป็นผู้สอนและไมไ่ด้สอน  ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการ

ปกป้องและคุ้มครองเด็ก 
 ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมนอกเหนือจากการฝึกขัน้พืน้ฐานท่ีพนกังานทกุคนได้รับ 
 จดัเรียงและเก็บบนัทกึที่เหมาะสมและเป็นความลบัเก่ียวกบัเด็กๆที่นา่วิตกกงัวล 
 มีความเข้าใจอยา่งชดัเจน  เก่ียวกบัความคาดหวงัของท้องถ่ินเก่ียวกบัการพิทกัษ์  วา่จะต้องติดตอ่ใคร  หนว่ยงานท่ีมอียู่

หนว่ยงานใด  และติดตอ่ด้วยวิธีใด  อยา่งไร 
 ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชมุชนโรงเรียนทัง้หมดรู้วา่ใครเป็น DSL ที่ได้รับการแตง่ตัง้ในหนว่ยงานของพวกเขา 
 ท าความคุ้นเคยกบัระเบยีบขัน้ตอนการปฏิบตัิ   รวมทัง้หนว่ยงานตา่งๆของท้องถ่ินท่ีสามารถให้การสนบัสนนุการป้องกนัหาก

มีเร่ือง 
พนกังานทกุคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานตอ่ผู้น าที่ได้รับการคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้เก่ียวกบัความปลอดภยัของเด็ก

ที่อยูใ่นความดแูล  ความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองที่ก าหนดไว้   คือการตดัสนิใจในการด าเนินการขัน้ตอนตอ่ไปอยา่ง
เหมาะสม 

 
ความรับผิดชอบในพนกังานทกุคน (รวมทัง้องค์กรคูค้่าและผู้ รับเหมาที่มกีารตดิตอ่กบัเด็กโดยไมไ่ด้รับค าแนะน า) 

 พนกังานทกุคนจะ 
 ตรวจสอบให้แนใ่จวา่   พวกเขาคุ้นเคยและปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกนันีแ้ละนโยบายการคุ้มครองอื่นๆ ทัง้หมดได้แก ่  

หลกัปฏิบตัิงานให้ปลอดภยั 
 อยูภ่ายใต้กระบวนการสรรหาบคุลากรที่ปลอดภยัและการตรวจสอบก่อนที่จะเร่ิมงานท่ีโรงเรียน / องค์กร  เว้นแตว่า่จะมกีาร

จดัท าแผนปฏิบตัิการ / การประเมินความเสีย่งเพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานได้รับค าแนะน า  และผา่นขัน้ตอนการตรวจสอบ
ทัง้หมดอยา่งสมบรูณ์) 

 เตือนให้สญัญาณและบง่ชีค้วามเป็นไปได้ที่อาจเกิดการลว่งละเมิด 

 รับฟังและให้ความส าคญัจริงจงักบัมมุมองและความกงัวลของเดก็ 

 บนัทกึข้อกงัวลใด ๆ และรายงานสิง่เหลา่นีไ้ปยงัผู้น าด้านการปกป้องรักษาที่แตง่ตัง้ (DSL) 
 ณ โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์พทัยา ผู้น าหลกัในการปกป้องคุ้มครองคือ Karyn Walton และสามารถติดตอ่ได้ที่ 081 876 8533 

Karyn.Walton@regents-pattaya.co.th ปัจจบุนัตัง้อยูท่ี่ส านกังาน หวัหน้าฝ่ายประถม (ผู้ช่วย: Tamara McKenna (มธัยม) 
และ Steve Rand (หอพกันกัเรียน) 
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 ท าตามขัน้ตอนท่ีอธิบายไว้ในเอกสารฉบบันีเ้มื่อ / ถ้ามีเด็กที่นา่กงัวล 
 ให้การสนบัสนนุนกัเรียน  ครู   พนกังานหรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ผู้มคีวามกงัวลหรือผู้ที่เป็นเร่ืองของความกงัวล   แสดงออกอยา่ง

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพในการประสานงานหรือให้ร่วมมือกบักระบวนการสบืสวนใดๆภายหลงั 
 จดัให้มีการคุ้มครองเด็ก / การรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสมและการฝึกอบรมด้านการสรรหาบคุลากรที่ปลอดภยั (และการ

ฝึกอบรมทบทวนตามข้อก าหนดของ  NAE ) 
 พนกังานและอาสาสมคัรทกุคนต้องตระหนกัวา่    หากพฤติกรรมภายในหรือภายนอกสถานท่ีท างานละเมิดหลกัจรรยาบรรณ

ของ NAE และ / หรือค าแนะน าในการปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยัอาจถือเป็นความผดิทางวินยัหรือแม้กระทัง่ความผิดทาง
อาญา 

 
พนกังานทกุคนท่ีมาติดตอ่เป็นครัง้คราวหรือดแูลตดิตอ่กบัเด็ก (รวมทัง้พนกังานจากคูค้่าและองค์กรท่ีได้รับการวา่จ้าง) จะ: 
 ได้รับการบรรยายสรุปเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เก่ียวบทบาทของตนเอง  เข้าใจสิง่ที่จ าเป็นส าหรับพวกเขาหากพวกเขามีความ

กงัวลและควรรายงานผู้ใด 

 ให้การรับรองทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อแสดงให้เห็นวา่พนกังานของ บริษัท คูค้่า / ผู้ รับเหมาทกุรายได้รับการคดัเลอืกอยา่ง
ปลอดภยัโดยมีการตรวจสอบที่เหมาะสมและมกีารจดัเตรียมการบรรยายสรุปเก่ียวกบัการป้องกนัไว้ให้เจ้าหน้าที่เหลา่นี ้
(เหมาะสมกบับทบาทและการตดิตอ่กบัเด็ก) ก่อนที่พวกเขาจะเร่ิมต้นบทบาทของพวกเขาในโรงเรียนใด ๆ ในองค์กรของ  
NAE ในกรณีที่พนกังานหรืออาสาสมคัรเหลา่นีไ้ด้รับการแนะน าอยา่งสม า่เสมอและตอ่เนื่อง  การตรวจสอบการรับสมคัร
งานอาจไมจ่ าเป็นต้องเข้มงวดมาก  แตห่วัหน้าครู / หวัหน้าครู / ผู้น าในการปกป้องคุ้มครองทีแ่ตง่ตัง้ไว้  เพื่อประเมินความ
เสีย่งนี ้  ไมใ่ชค่รู  พนกังานคนหนึง่คนใดหรือโดยสมาชิกขององค์กรเหลา่นัน้เอง 

 ในกรณีที่คูค้่า / ผู้ รับเหมาไมไ่ด้มนีโยบายป้องกนัหรือคุ้มครองเด็กของตวัเอง NAE จะจดัท าส าเนานโยบายของ NAE และ
ขอให้คูค้่า / ผู้ รับเหมาอา่นและปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ข้อก าหนดเหลา่นีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ของการลงนามในข้อตกลง
และสญัญาใด ๆ 

 ปฏิบตัิตามค าแนะน าที่ก าหนดไว้ในนโยบายนีต้ลอดเวลา 
 รับฟังและยอมรับค าแนะน าในการปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 4 
กำรจัดกำรอบรมและกำรให้กำรสนับสนุน 
NAE และโรงเรียนของเรา  ขอรับประกนัวา่ 
 เจ้าหน้าที่และอาสาสมคัรทกุคนในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัโดยทัว่ไปร่วมกบัองค์กรอยา่งน้อยทกุสามปี   

การฝึกอบรมนีจ้ะมีให้บริการผา่นทาง มหาวิทยาลยันอร์ด  แองเกลยี (NAU) และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เช่นเดียวกบั
กิจกรรมแบบซึง่หน้า 

 นโยบายที่เก่ียวข้องได้รับการแปลเป็นภาษาตา่งๆที่มคีวามเก่ียวข้อง 
 พนกังานและอาสาสมคัรได้รับการสนบัสนนุและมีทกัษะที่จ าเป็น  ในการรับรู้และด าเนินการอยา่งเหมาะสมกบันกัเรียนที่อยู่

ในความเสีย่งหรืออาจมคีวามเสีย่ง 
 ผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัในโรงเรียน  มีความรู้ที่เหมาะสมทนัสมยัและเข้าถงึการฝึกอบรม

เพิ่มเติมกบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสม (อนมุตัิโดยผู้อ านวยการฝ่ายการศกึษา / หวัหน้าแผนกคุ้มครองซึง่จะมีการ
ปรับเปลีย่นทกุๆสองปี) 

 เจ้าหน้าที่และอาสาสมคัรทกุคนต้องได้รับการปฐมนเิทศซึง่รวมถงึภาพรวมของสิง่ทีต้่องท าและผู้ที่จะติดตอ่กบันกัเรียน 

 พนกังานท่ีเหมาะสมได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการสรรหาบคุลากรอยา่งปลอดภยั การฝึกอบรมด้านการสรรหาบคุลากรท่ี
มีความปลอดภยั    และมีการตอ่อายทุกุๆ 5 ปี 

 การฝึกอบรมส าหรับผู้ เร่ิมงานใหมจ่ะต้องเสร็จสมบรูณ์  ก่อนที่จะเร่ิมการท างานท่ีมีการติดตอ่กบันกัเรียน 

 นกัเรียนที่ได้รับความทกุข์ทรมานจากรูปแบบใด ๆก็ตามจะได้รับความช่วยเหลอื เมื่อตกลงกบัหนว่ยงานสบืสวนสอบสวนแล้ว 
(หากมีสว่นเก่ียวข้อง) นกัเรียนสามารถได้รับการสนบัสนนุโดยตรงจากที่ปรึกษาของโรงเรียนหรือจากหนว่ยงานภายนอกที่
น าเข้ามาโดยโรงเรียน โรงเรียนหมดของ NAE จะเก็บข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยงานในระดบัท้องถ่ิน  ระดบัภมูิภาค  หรือ
ระดบัประเทศที่อาจให้การสนบัสนนุโดยตรงในสถานการณ์เหลา่นี ้
NAE และโรงเรียนของเราตระหนกัดีถงึหน้าที่ของเราในการดแูลพนกังานของเราและพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง  ในการ

รายงานและตอบโต้การลว่งละเมดิ   เราตระหนกัดวีา่การจดัการกบัเร่ืองนีอ้าจท าได้ยากมาก โรงเรียนของ NAE  อยูใ่นฐานะท่ีจะ
เสนอหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการสนบัสนนุจากภายนอกหรือการให้ค าปรึกษาแก่พนกังานท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความ
ปลอดภยั โรงเรียนของ NAE จะเก็บรายช่ือองค์กรไว้ (เช่น บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย โรงพยาบาลและที่ปรึกษาซึง่สามารถให้บริการ
แก่พนกังานได้เมื่อมีการร้องขอ) 
 

โปรดจ าไว้เสมอ  ยกเว้นกรณีที่คณุขอให้ท าเช่นนัน้โดยเฉพาะ  อยา่ด าเนินการสอบสวนเก่ียวกบัการลว่งละเมดิใด ๆ ท่ีสงสยั 
นี่อาจเป็นงานท่ีต้องการความเช่ียวชาญสงู  และอาจรบกวนการสบืสวนคดีอาชญากรรมได้  ถ้านีเ่ป็นกฎและเหมาะสมภายใต้
กฎหมายท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 5 
5.1 รูปแบบของกำรล่วงละเมิด 

นกัเรียนอาจต้องเผชิญกบัความเสีย่งและอนัตรายในหลายรูปแบบ ซึง่ทกุคนต้องให้ความช่วยเหลอืทนัที การทารุณกรรม
หมายถึงการทารุณกรรมเดก็ในรูปแบบตา่งๆ สิง่นีส้ามารถแสดงให้เห็นวา่เป็นอนัตรายโดยตรงตอ่เด็กหรือความล้มเหลวในการ
ด าเนินการเพื่อปกป้องช่วยเหลอืเด็กที่มีความเสีย่งหรือได้รับอนัตรายแล้ว 
 
ประเภทของกำรละเมิดที่เรียกกันโดยท่ัวไป ได้แก่ : 
 
 การลว่งละเมดิทางกายภาพ: รูปแบบการลว่งละเมิดซึง่อาจเก่ียวข้องกบัการตี, เขยา่, ขว้างปา,วางยาพิษ,  

      การใช้ไฟจี ้การลวกหรือการก่อให้เกิดอนัตรายตอ่เดก็ 
 การลว่งละเมดิทางอารมณ์: การกระท าผิดอยา่งตอ่เนื่องกบัเด็ก  เช่นท าให้เกิดผลกระทบตอ่พฒันาการทางอารมณ์ของเด็ก    

      เร่ืองนีอ้าจเก่ียวข้องกบัการบอกเด็ก ๆ วา่พวกเขาไมม่คีา่  ไมม่ใีครรัก  หรือไมเ่ป็นท่ีต้องการของบคุคลอื่น 
  การลว่งละเมิดทางเพศ: เก่ียวข้องกบัการบงัคบัหรือลอ่ลวงเดก็  ให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมทางเพศ  ไมว่า่เด็กจะรู้หรือไมว่า่ 

       เกิดอะไรขึน้   รูปแบบการลว่งละเมิดนีอ้าจเก่ียวข้องกบักิจกรรมการตดิตอ่โดยตรง   แตย่งัรวมไปถึงกิจกรรมที่ไมใ่ช่การติดตอ่ 
       โดยตรงโดยผา่นสือ่สงัคมออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต 
  การละเลยทอดทิง้ : คือความล้มเหลวอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจของเดก็ที่อาจสง่ผล 

      ให้เกิดการด้อยคา่อยา่งรุนแรงตอ่สขุภาพหรือพฒันาการของเด็ก 
ที่กลา่วมาแล้วข้างต้นมี 4 แบบหลกัของการละเมิดที่อาจเกิดขึน้   การลว่งละเมดิเองอาจมีหลายรูปแบบที่เก่ียวข้องกบั

รูปแบบเหลา่นีอ้ยา่งน้อยหนึง่แบบ   เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและองค์กรต้องตระหนกัถงึสิง่ที่ควรมองหา   และด าเนินการใดเมื่อรู้สกึ
กงัวลเก่ียวกบัปัญหาเหลา่นี ้(หรือข้อกงัวลอื่น ๆ ) 
 
กำรขลิบอวัยวะเพศหญงิ 

การขลบิอวยัวะเพศหญิงคือการลว่งละเมดิเด็กและเป็นรูปแบบของความรุนแรงตอ่สตรีและเด็กหญิง ดงันัน้จงึควรได้รับการ
จดัการโดยผา่นขัน้ตอนตา่งๆที่ก าหนดไว้ในเอกสารฉบบันีห้ากเป็นไปได้ 

การขลบิอวยัวะเพศหญิงอาจเป็นอนัตรายตอ่เดก็ทัง้ทางด้านอารมณ์   และในแง่ของปัญหาสขุภาพ  และเป็นการละเมดิ
ภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยสทิธิเด็ก    เป็นเร่ืองผิดกฎหมายในประเทศทัว่แอฟริกาและตะวนัออกกลางจ านวน 26 
ประเทศ รวมทัง้อีกใน 33 ประเทศรวมทัง้สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร 

เราตระหนกัดีวา่นี่คือแนวปฏิบตัทิางวฒันธรรมในบางประเทศ  และไมไ่ด้ถกูมองวา่เป็นสิง่ที่ไมเ่หมาะสมเสมอไป แม้วา่เรา
จะไมย่อมรับการขลบิอวยัวะเพศ   แตอ่ยา่งไรก็ตามเราจ าเป็นต้องตระหนกัและปฏิบตัิเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของนกัเรียนเสมอ 
 
กำรบังคับให้แต่งงำน 

การบงัคบัให้แตง่งาน (FM) เป็นการแตง่งานโดยไมไ่ด้รับความยินยอมอยา่งถกูต้องจากทัง้สองฝ่าย   และการบงัคบัขูเ่ขญ็ถือ
เป็นปัจจยัหนึง่   การบงัคบัให้มกีารแตง่งานคือเมือ่มีคนได้รับความกดดนัทางกายในการแตง่งาน (เช่นภยัคกุคามความรุนแรงทางกาย
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หรือความรุนแรงทางเพศ) หรือความกดดนัทางอารมณ์และจิตใจ (เช่นถ้ามีคนรู้สกึวา่พวกเขาก าลงัสร้างความอบัอายให้กบัครอบครัว) 
ซึง่แตกตา่งกนัมากกบัการจดังานแตง่งานท่ีทัง้สองฝ่ายให้ความยินยอม 

ในปี พ.ศ. 2556 คณะมนตรีสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติคนแรก   ได้มีมติเห็นชอบการตอ่ต้านการแตง่งานในเด็กและ
การบงัคบัให้แตง่งาน   ซึง่ตัง้ปณิธานให้ความส าคญักบัเด็กที่ถกูบงัคบัให้แตง่งานในวยัเดก็และเก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน
ซึง่   "ป้องกนับคุคลจากการใช้ชีวติโดยปราศจากความรุนแรงทกุรูปแบบและสง่ผลเสยีตอ่สทิธิในสทิธิมนษุยชนเช่นสทิธิในด้าน
การศกึษา" 

เช่นเดียวกบัการขลบิอวยัวะเพศหญิงและการปฏิบตัิทางวฒันธรรมอื่น ๆ เราจงึจ าเป็นต้องตระหนกัถึงความออ่นไหวทาง
วฒันธรรม แตก็่มกัจะท าในสิง่ทีด่ีที่สดุส าหรับนกัเรียน อยา่งไรก็ตามต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนของโรงเรียนเช่นเดียวกบัการคุ้มครองอืน่ 
ๆ หรือการคุ้มครองเด็ก 
 
กำรท ำร้ำยตัวเอง 

การท าร้ายตวัเองสามารถเป็นได้ในด้านกายภาพและ / หรือด้านอารมณ์ได้หลายรูปแบบ   มีหลายเหตผุลที่เด็กและเยาวชน
พยายามท าร้ายตวัเอง   เมื่อพวกเขาเร่ิมต้นท าร้ายตวัเองมนัจะกลายเป็นความกดดนั   นี่คือเหตผุลที่สิง่ส าคญัส าหรับโรงเรียนในการ
ตรวจสอบโดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้  และท าทกุอยา่งเพื่อชว่ยเหลอื การท าร้ายตวัเองมกัไมใ่ช่ความพยายามฆา่ตวัตายหรือ
เรียกร้องให้ความสนใจ   แตก็่มกัจะเป็นวธีิที่เดก็จะปลอ่ยอารมณ์ความรู้สกึที่ครอบง าและวธีิเผชิญความเครียด   ดงันัน้ไมว่า่จะด้วย
เหตใุดก็ตามเราควรพิจารณาอยา่งจริงจงั 

ไมใ่ช่เร่ืองงา่ยทีจ่ะหาค าตอบทีช่ดัเจนวา่ท าไมเดก็และเยาวชนจงึตดัสนิใจทีจ่ะท าร้ายตวัเองเช่นนัน้   ในความเป็นจริงพวก
เขาอาจไมรู้่ด้วยซ า้วา่ท าไมถึงท ามนั   แตก็่มีความเช่ือมโยงระหวา่งภาวะซมึเศร้าและการท าร้ายตวัเอง   บอ่ยครัง้ทีเ่ด็กหรือเยาวชนที่
ท าร้ายตวัเองถกูขม่เหงภายใต้ความกดดนัมากเกินไป   ถกูทารุณกรรมทางอารมณ์   หรือมีปัญหาด้านความสมัพนัธ์กบัครอบครัวหรือ
เพื่อน   ความรู้สกึที่น าไปสูป่ระเดน็เหลา่นี ้ได้แก่    ความรู้สกึต ่าต้อยด้อยคา่  ขาดความมัน่ใจ  ความโดดเดี่ยว   ความโศกเศร้า   
ความโกรธ   ความสบัสนและขาดการควบคมุในชีวิต บางครัง้เด็กอาจต้องการปกปิดรอยแผลเป็นจากการท าร้ายตนเองหรือได้รับ
บาดเจ็บและ / หรือจะอธิบายวา่สิง่ที่เกิดขึน้ตอ่ตนเองวา่เป็นอบุตัิเหตุ 
 
มีรูปแบบทัว่ไปท่ีอาจเป็นท่ีสงัเกตแก่คณุได้ ได้แก่ : 
  ตวัชีว้ดัทางกายภาพเช่นบาดแผลรอยฟกช า้แผลไฟลกุลาม (ทีผ่มถกูดงึออก) 
  ตวับง่ชีท้างอารมณ์เช่นภาวะซมึเศร้า การลดน า้หนกัอยา่งกะทนัหนั การดื่มสรุา หรือการเสพยา หรือพฤติกรรมการกินท่ีผิดปกติ

และการแยกตวัออกมาจากสงัคม 
หากคณุสงสยัวา่นกัเรียนเป็นผู้ท าร้ายตนเอง คณุจะต้องรายงานไปยงัหวัหน้าการป้องกนัท่ีได้การแตง่ตัง้    ซึง่จะพจิารณา

ขัน้ตอนตอ่ไป   มีแนวโน้มวา่จะต้องมีการพดูคยุกบันกัเรียนที่เก่ียวข้องและบิดามารดา / ผู้ดแูลของพวกเขาเพื่อยอมรับขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิหรือการสง่ตอ่ไปยงัองค์กรที่ดแูลนกัเรียนได้ 
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กำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงเพศจำกเดก็และเยำวชน 
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเดก็และเยาวชน อายตุ ่ากวา่ 18 ปีสามารถเก่ียวข้องกบัรูปแบบความสมัพนัธ์ที่

ก่อให้เกิดการแสวงประโยชน์ซึง่เยาวชนจะได้รับสิง่ตอบแทนเพื่อท าหน้าที่ทางเพศ  การเอารัดเอาเปรียบกบัเดก็คนหนึง่ ๆ อาจเกิดขึน้
ได้ในระดบัแบบตวัตอ่ตวั   หรือโดยการใช้เทคโนโลยีเช่นโทรศพัท์มือถือหรือคอมพวิเตอร์   ในสถานการณ์เหลา่นีน้กัเรียนอาจได้รับการ
โน้มน้าวให้สง่หรือโพสต์ภาพอนาจารของตวัเอง 

ในทกุกรณีบคุคลท่ีเอาเปรียบนกัเรียนให้ท าเช่นนัน้โดยใช้อ านาจทีพ่วกเขามใีนทางที่ผิด    อ านาจนีอ้าจเกิดจากความอาวโุส  
ความแข็งแรงทางกายภาพและ / หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ   ความรุนแรง   การขม่ขู ่  และการบีบบงัคบัเป็นเร่ืองที่สามารถพบได้
ในความสมัพนัธ์ที่ไมเ่หมาะสม 
 
กำรส่งข้อควำมและภำพเกี่ยวกับเร่ืองทำงเพศ 

การสง่ข้อความและภาพเก่ียวกบัเร่ืองทางเพศ   คือเมื่อมคีนแบง่ปันภาพเปลอืยกายหรือกึง่เปลอืยกาย  หรือวิดีโอของตวัเอง
หรือผู้อื่นหรือสง่ข้อความที่มีเนือ้หาทางเพศอยา่งโจ่งแจ้ง   การสง่ข้อความและภาพเก่ียวกบัเร่ืองทางเพศของนกัเรียนอาจเป็น
แลกเปลีย่นภาพเปลอืย ค าพดูลามก หรือรูปภาพ 

 
มีสาเหตหุลายประการท่ีท าให้นกัเรียนอาจต้องการสง่ภาพวิดีโอหรือข้อความเปลอืยกายไปให้คนอืน่: 

 เข้าร่วมเพราะพวกเขาคิดวา่ 'ใครๆก็ก าลงัท ากนัทัง้นัน้ ' 
 เพิ่มความนบัถือตนเอง 
 พดูคยุเชิงชู้สาวกบัคนอื่น ๆ และทดสอบอตัลกัษณ์ทางเพศ 
 ส ารวจความรู้สกึทางเพศของพวกเขา 
 สร้างความสนใจและตดิตอ่กบัผู้คนใหม ่ๆ บนโซเชียลมเีดีย 
 พวกเขาอาจจะรู้สกึล าบากที่จะปฏิเสธมีถ้ามีคนถามพวกเขาส าหรับภาพเปลอืย โดยเฉพาะเวลาที่พวกเขา 

 ถกูถามบอ่ยๆ  
นกัเรียนมกัไมเ่ข้าใจวา่ในการสร้างและสง่ภาพเหลา่นีว้า่อาจเป็นการกระท าผิดทางอาญา   เราไมต้่องการให้การจดัการ

ปัญหาเหลา่นีใ้นเชิงที่เป็นการกระท าผิดทางอาญา   การเรียนรู้และการสนบัสนนุอาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากกวา่ในการรับมือกบั
ปัญหาในเร่ืองของการสง่ข้อความและภาพเก่ียวกบัเร่ืองทางเพศ 
บนัทกึ: 

ที่กลา่วมาทัง้หมดข้างต้นไมไ่ด้เป็นรายการท่ีครบถ้วนสมบรูณ์    ของรูปแบบท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้หมดของการละเมิด     ซึง่ผู้ที่
เก่ียวข้องอาจต้องรับมือ    ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมโปรดด ู"การรักษาความปลอดภยัให้กบัเด็ก ๆ ในด้านการศกึษา" 2016 นี่เป็นฉบบัที่
พิมพ์ในสหราชอาณาจกัร   แตป่ระเภทของการละเมิดทีก่ลา่วถึงนัน้มีผลบงัคบัใช้และสามารถน าไปใช้กบัประเทศใดก็ได้ทัว่โลก 
 
5.2 ประเด็นการคุ้มครองทีม่ีความเฉพาะเจาะจง 
ความปลอดภยัในการใช้คอมพิวเตอร์ 
การขยายตวัของสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ในชีวติประจ าวนั   และความหลากหลายของอปุกรณ์ที่พฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้  เป็นการเพิ่มความ
เสีย่งส าหรับเด็ก  ความเสีย่งและอนัตรายของการออนไลน์รวมถึง: 
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 เนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสม 
 ละเว้นการจ ากดัด้านอาย ุ และสือ่สารกบัผู้ใหญ่ที่ไมรู้่จกัหรือเด็กคนอื่น ๆ (ท าให้เดก็เปราะบางตอ่การถกู 

 กลัน่แกล้งและการสนิทสนมกบัเด็ก) 
 การสนิทสนมกบัเด็กและการลว่งละเมิดทางเพศ 
 การแชร์ข้อมลูสว่นบคุคล 
 การพนนัหรือการทวงหนี ้
 การกลัน่แกล้งออนไลน์ 

การกลัน่แกล้งออนไลน์เป็นรูปแบบการขม่ขูท่ี่พบมากขึน้   และมกัเก่ียวข้องกบัเครือขา่ยออนไลน์และโทรศพัท์มือถือ 
 

NAE เช่ือวา่วิธีทีด่ีที่สดุในการปกป้องนกัเรียนของเรา   คือสอนความตระหนกัและความเข้าใจในความเสีย่ง  โดยผา่นบคุคล   
ด้านสงัคมศกึษาและสขุศกึษา   ทางเพศศกึษาและความสมัพนัธ์   หรือโปรแกรมเพื่อสขุภาพ   โรงเรียนแตล่ะแหง่บรรจลุงในหลกัสตูร
รวม   ถึงโอกาสทีเ่หมาะสมของความถ่ีที่จะสอนเด็ก ๆ ให้รับรู้ได้เมือ่พวกเขาและคนอื่น ๆ ก าลงัมคีวามเสีย่ง  และฝึกฝนทกัษะกลยทุธ์
และภาษาที่พวกเขาต้องการเพื่อที่จะรับมือได้อยา่งเหมาะสม 
 
โทรศัพท์มือถอืและภำพจำกกล้อง 

นโยบายของเราคือผู้ปฏิบตัิงาน ครู และผู้มาเยือนโรงเรียนของเราไมค่วรใช้โทรศพัท์มือถือสว่นบคุคลเพื่อถ่ายรูปเดก็   ใน
โรงเรียนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาของเรา   ถ้าอปุกรณ์สว่นบคุคลถกูใช้ในการถ่ายภาพเด็ก  ภาพเหลา่นีค้วรได้รับการอปัโหลดไป
ยงัระบบของโรงเรียนโดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะท าได้   และถกูลบออกจากอปุกรณ์สว่นบคุคล   ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องไมค่วรโพสต์ไปยงัหน้าสือ่
สงัคมออนไลน์ของตวัเอง   การขออนญุาตถา่ยภาพวิดีโอหรือการบนัทึกเสยีงควรได้รับอนญุาตจากผู้น าการคุ้มครองหรือหวัหน้าครูที่
ได้รับแตง่ตัง้ส าหรับโรงเรียน 
 
รูปถ่ำยส ำหรับสิ่งตีพิมพ์ของโรงเรียน: 

 รูปถ่ายของนกัเรียนที่ผู้ปฏิบตัิงานใช้เพื่อการเรียนรู้หรือการตลาดจะต้องใช้กล้อง/ อปุกรณ์ของโรงเรียน 
 เทา่นัน้  หากมกีารใช้อปุกรณ์สว่นบคุคลโปรดดยูอ่หน้าทีด้่านบน 

 ภาพควรได้รับการจดัเก็บไว้ในเซร์ิฟเวอร์ / ฐานข้อมลูที่มคีวามปลอดภยัและท าส าเนาที่พิมพ์เฉพาะภายใน 
 โรงเรียนเพื่อจดุประสงค์ตา่งๆเช่นการแสดงบนัทกึและวารสารการเรียนรู้     ภาพท่ีจะใช้ส าหรับการตลาด 
 ต้องได้รับความเห็นชอบผู้ปกครอง / ผู้ดแูลก่อนน าไปใช้ 

 ไมค่วรน าโทรศพัท์สว่นตวัของพนกังานไปใช้ในห้องเรียน   และพืน้ท่ีการเรียนรู้เมื่อมีนกัเรียนอยู่       ยกเว้น 
 ในกรณีที่จ าเป็นจริง  และจะต้องใช้แบบเร่งดว่นฉกุเฉิน   ครูจะได้รับ iPADs เพื่อวตัถปุระสงค์ในการใช้ ILD 

 ผู้ เยี่ยมเยือนและบิดามารดา / ผู้ดแูลควรได้รับการร้องขอให้ไมใ่ช้โทรศพัท์มือถือภายในโรงเรียนและ / หรือ 
 สถานท่ีในชัน้เดก็เลก็   เว้นแตจ่ะอนญุาตให้ถ่ายภาพเด็กๆหรือลกูของตนเองได้   บิดามารดา / ผู้ดแูลทกุคน 
 ต้องยินยอมให้รูปถ่ายใช้เพื่อการประชาสมัพนัธ์และลงนามปฏิเสธและไมต้่องการให้ภาพของเด็กถกูเผยแพร่ 
 สูภ่ายนอก 
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กำรกล่ำวหำพนักงำนและอำสำสมัคร 
สามารถตัง้ข้อกลา่วหากบัพนกังานหรืออาสาสมคัรได้ทกุเมื่อ   ข้อกลา่วหาดงักลา่วจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งจริงจงัและ

เหมาะสมตามกระบวนการ 
 

ข้อกลา่วหาแตกตา่งไปจากข้อร้องเรียนและสามารถก าหนดได้ดงัตอ่ไปนี:้ 
 กรณีที่มีคนประพฤติผิดวิธีหรือท าอนัตรายตอ่เด็ก 
 เมื่อมีผู้กระท าความผดิอาญาตอ่เด็ก 
 กรณีที่มีคนประพฤติในทางที่บง่ชีไ้ด้วา่อาจก่อให้เกิดความเสีย่งตอ่เด็ก 

 
ในกรณีที่มีข้อกลา่วหาเจ้าหน้าทีข่องโรงเรียน (หรือผู้ช่วยอาสาสมคัร) ครูใหญ่จะต้องตรวจสอบ   เว้นแตจ่ะมีการกระท า

ความผิดทางอาญา   ในกรณีนีค้วรสง่เร่ืองไปยงัหนว่ยงานท้องถ่ินที่เหมาะสม    ในทกุกรณี (อาญาหรือไม)่ ครูใหญ่ของโรงเรียนและ
หวัหน้าหนว่ยรักษาความปลอดภยัส าหรับ NAE จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สดุและภายใน 48 ชัว่โมงอยา่งเคร่งครัด   โดย
ติดตอ่ฝ่ายผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลในภมูิภาคโดยเร็วที่สดุ   ในกรณีที่มีข้อกลา่วหาครูใหญ่   ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
บคุคลในภมูิภาคและกรรมการผู้จดัการภมูิภาครวมทัง้หวัหน้าแผนกคุ้มครองควรจะได้รับการแจ้งให้ทราบ 

ไมค่วรด าเนินการใด ๆ เพื่อตรวจสอบสิง่ที่เป็นกงัวลก่อนการปรึกษาหารือกบัหวัหน้าฝ่ายความปลอดภยัและฝ่ายทรัพยากร
บคุคล   และข้อตกลงเก่ียวกบัวิธีการท่ีดีที่สดุในการเข้าถึงและตรวจสอบสิง่ที่เป็นกงัวล   ถ้ารู้สกึวา่หลงัจากการปรึกษาเบือ้งต้นแล้ว    
จ าเป็นต้องมีการสอบถามเพิ่มเตมิแล้วอาจมีการพกังานพนกังานชัว่คราว  การพกังานชัว่คราวเป็นไปในทางที่เป็นกลาง  และในทีน่ี ้
ไมไ่ด้หมายความวา่บคุคลนัน้มีความผิดในการกระท าผิดใด ๆ   เป็นท่ียอมรับวา่เร่ืองนีจ้ะเป็นเร่ืองที่นา่วิตกส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง     
และโรงเรียนจะท าทกุอยา่งเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  ในขณะเดยีวกนัก็จ าเป็นท่ีจะต้องปกป้องคุ้มครอง
เด็กให้มีความปลอดภยั โรงเรียนจะขอค าแนะน าจากผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล / หวัหน้าฝ่ายคุ้มครองในภมูิภาคก่อน
ด าเนินการและจะปฏิบตัิตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดบัประเทศและในท้องถ่ินเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นี ้  แตล่ะโรงเรียนคาดวา่จะ
ได้ท าการวิจยัและด าเนินการตามบริบทของแตล่ะท้องถ่ินในการจดัการกบัข้อกลา่วหา 

พนกังานจะชว่ยลดความเป็นไปได้ที่จะมีข้อกลา่วหา      โดยการท าให้มัน่ใจได้วา่พวกเขาตระหนกัถึง    ความคาดหวงัใน
จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานของนอร์ดแองเกลยีส าหรับพนกังานและอาสาสมคัรและค าแนะน าของ NAE ส าหรับการปฏิบตัิงานท่ี
ปลอดภยั   เหตกุารณ์ทัง้หมดจะต้องมกีารบนัทกึไว้ในแผน่งานในภาคผนวก 1และได้รับการก าหนดให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้
โดยเร็วที่สดุ   ต้องเก็บส าเนาเอกสารไว้ในตู้ที่สามารถลอ็คได้เพื่อจดุประสงค์นีเ้ทา่นัน้ 
การให้เบาะแส 

NAEและโรงเรียนของเราตระหนกัดีวา่เราไมส่ามารถคาดหวงัให้เด็ก ๆ เพิ่มความระวงัตนเอง   ในสภาพสภาพแวดล้อมที่
ผู้ใหญ่เองยงัไมส่ามารถท าได้   พนกังานและอาสาสมคัรทกุคนควรตระหนกัถึงหน้าที่ในการสร้างความระวงัเก่ียวกบัการกระท าหรือ
ทศันคติของเพื่อนร่วมงาน   ข้อกงัวลที่เหมาะสมที่ถกูยกขึน้ด้วยเหตผุลที่เหมาะสมถือวา่เป็นการเปิดเผยข้อมลูที่ได้รับการคุ้มครอง   
และแม้วา่จะมกีารพิสจูน์แล้ววา่ไมม่ีการด าเนินการใด ๆ ก็ตาม    จะไมม่ีการด าเนินการใด ๆ กบัผู้ให้เบาะแส 
การให้เบาะแสท่ีเป็นเท็จ แตจ่ะถือเป็นเร่ืองทางวินยัที่ (ดนูโยบายการแจ้งขา่วลวงของNAE) 
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กำรต่อต้ำนกำรกล่ันแกล้ง 
การกลัน่แกล้งถือเป็นปัญหาหากยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขอาจลกุลามกลายเป็นประเด็นการคุ้มครองเดก็ที่รุนแรงมากขึน้ 

เจ้าหน้าที่ทกุระดบัจะรับมือกบัทกุกรณีที่เก่ียวข้องอยา่งจริงจงั   เก่ียวกบัการกลัน่แกล้งของนกัเรียนคนใดคนหนึง่   ควรด าเนินการเพื่อ
ตรวจสอบและเพื่อป้องกนัการเกิดขึน้เหตกุารณ์ซ า้ ๆ หรือพฤติกรรม การกลัน่แกล้งอาจเก่ียวข้องกบัการเผชิญหน้ากบัสือ่ทางสงัคม
หรือเทคโนโลยีอยา่งไมถ่กูต้อง   แตล่ะโรงเรียนควรมีนโยบายและวิธีปฏิบตัิของตนเองในการปฏิบตัิ  และทกุโรงเรียนของเราจะแสดง
ให้เห็นถงึความมุง่มัน่ท่ีจะชว่ยแก้ไขปัญหา   กรุณาบนัทกึโดยใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก 1; บนัทกึจะถกูเก็บไว้ในตู้บนัทกึทีถ่กูลอ็ค 
 
เด็กที่มีควำมต้องควำมช่วยเหลือพิเศษในกำรศึกษำหรือคนพิกำร 
 

พนกังานทกุคนควรตระหนกัวา่เดก็ที่มีความต้องการความชว่ยเหลอืพิเศษทางการศกึษาและความพิการ  ถือได้วา่เป็นความ
ท้าทายในการป้องกนั   ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัลกัษณะของความต้องการพิเศษของเด็กหรือความพิการ   อปุสรรคที่เพิ่มขึน้สามารถเกิดขึน้ซึง่
ท าให้ยากตอ่การระบแุละรับรู้ถงึอาการการลว่งละเมดิ  ตวัอยา่งเช่นมนังา่ยที่จะสนันิษฐานวา่อารมณ์ พฤติกรรม หรือการบาดเจ็บของ
เด็กนัน้เก่ียวข้องกบัความทพุพลภาพของพวกเขา        มากกวา่ความเป็นจริงที่วา่พวกเขาอาจจะถกูท าร้าย       นอกจากนีค้วร
ตระหนกัวา่เดก็พิการอาจได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมเช่นการกลัน่แกล้งอยา่งไมเ่หมาะสม    แตอ่าจไมแ่สดงอาการใด ๆออกมา  
อาจจะด้วย ความยากล าบากในการสือ่สาร   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาจท าให้เด็กยากทีจ่ะบง่บอกถึงสิง่ที่เกิดขึน้และอาจท าให้ยากที่จะ
เอาชนะอปุสรรคดงักลา่วได้    พนกังานควรระมดัระวงัเป็นพิเศษและรายงานข้อกงัวลใด ๆ และทัง้หมด   และหลกีเลีย่งการ
ตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัสาเหตขุองการบาดเจ็บหรือพฤติกรรมใด ๆ 
 
ข้อกล่ำวหำของเด็กต่อเด็กคนอื่น (กำรทำรุณกรรมระหว่ำงเด็ก) 
 

NAE และโรงเรียนของเราทัง้หมดยอมรับวา่เด็ก ๆ สามารถท าการทารุณกรรมเพื่อนของพวกเขาได้   ในกรณีที่มีข้อกลา่วหา
วา่เด็กคนหนึง่อาจทารุณกรรมคนอื่นจะต้องได้รับการพิจารณาอยา่งจริงจงัและเก่ียวข้องกบัเร่ืองการป้องกนั   การขม่เหงเพื่อนอาจ
เกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ   และเพศ (หญิง/ชาย)จะแพร่หลายมากขึน้เมื่อต้องรับมือกบัการรุกรานประเภทนี ้    ตวัอยา่งอาจรวมถงึ
เด็กหญิงที่ถกูเด็กผู้ชายจบัต้องถกูท าร้ายหรือถกูกระท าอยา่งไมถ่กูต้อง   ประเภทของการทารุณกรรมระหวา่งเด็กจะไมเ่ป็นสิง่ที่
ยอมรับได้อีกตอ่ไป 

ไมว่า่พฤติการณ์ใดๆ  ที่เด็กคนหนึง่กระท ารุนแรงตอ่เด็กคนอื่นๆ  จะไมถื่อวา่เป็นเพียงการกระท าของเดก็  เป็นธรรมดาของ
เด็ก  หรือเดก็อาจจะเลน่กนั  หรือเป็นการทดลอง 

หากการด าเนินการท่ีกลา่วหาเป็นสิง่ที่ไมพ่งึประสงค์   หรือเก่ียวข้องกบัผู้ เยาว์ที่อาจไมส่ามารถให้ความยินยอมโดยอ้าง
ความเป็นผู้ เยาว์หรือความทพุพลภาพใด ๆการกระท านีอ้าจเป็นอนัตรายและควรได้รับการปฏิบตัติามขัน้ตอนของโรงเรียน
เช่นเดียวกบักรณีอื่นๆท่ีกบัการคุ้มครองหรือการคุ้มครองเด็กอื่น ๆ   . การบนัทกึ? 
  
การปกป้องนกัเรียนทีเ่สีย่งตอ่การคลัง่ไคล้ลทัธิหวัรุนแรง 

NAE ให้ความส าคญัตอ่เสรีภาพในการพดูและการแสดงออกด้านความเช่ือ / อดุมการณ์วา่    เป็นสทิธิพืน้ฐานท่ีสนบัสนนุ
คณุคา่ของสงัคมของเรา   นกัเรียนและครูมีสทิธิที่จะพดูและแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ    อยา่งไรก็ตามเสรีภาพต้องมาพร้อมกบั
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ความรับผิดชอบ   และเสรีภาพในการพดูที่ออกแบบมาเพื่อจดัการกบัผู้ที่ออ่นแอหรือน าไปสูค่วามรุนแรงและเป็นอนัตรายตอ่ผู้อื่น และ
ขดัตอ่หลกัการทางจริยธรรมทีเ่สรีภาพในการพดูมีคณุคา่  เสรีภาพในการพดูไมใ่ช่สทิธิพิเศษที่ไมม่เีง่ือนไข   ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และนโยบายที่เก่ียวกบัความเสมอภาคด้านสทิธิมนษุยชน    ความปลอดภยัของชมุชน   และความสามคัคีของชมุชน   เสรีภาพในการ
พดูซึง่สง่เสริมความรุนแรงตอ่ทกุคนหรือสิง่อื่นใดจะไมไ่ด้รับการยอมรับ 
 
เราขอแนะน าให้พนกังานทกุคนให้การฝึกอบรม 'การป้องกนั'; ผา่นการลงช่ือเข้าใช้ EduCare ของคณุ 
sign-in.  / ลงช่ือเข้าใช้ 
หลกัสตูรสัน้ๆเพื่อสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบั เก่ียวกบั “ลทัธิหวัรุนแรง”สามารถพบได้ที่ลงิก์ตอ่ไปนี:้ 
 http://course.ncalt.com/Channel_General_Awareness/01/index.html 
 
กำรแทรกแซง / กำรยับย้ัง  ทำงกำยภำพ 
 

อาจมีบางครัง้ที่ผู้ใหญ่ในโรงเรียนอยูใ่นระหวา่งการปฏิบตัิหน้าที่ของโรงเรียนต้องเข้าไปแทรกแซงทางกาย  เพื่อยบัยัง้
นกัเรียนและป้องกนัไมใ่ห้ผู้อื่นเข้ามาท าร้าย การแทรกแซงดงักลา่วควรมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามสถานการณ์และเป็นความ
จ าเป็นเบือ้ต้นในการแก้ไขสถานการณ์   ข้อแนะน าของรัฐบาลแหง่สหราชอาณาจกัรได้รับการเผยแพร่เก่ียวกบัการใช้ก าลงัที่
สมเหตสุมผลและสามารถใช้เป็นค าแนะน าการปฏิบตัิทีด่ีที่สดุ เจ้าหน้าที่ควรระมดัระวงัเมื่อต้องท าเช่นนี ้ท าให้มัน่ใจได้ว่าคนอื่น ๆ 
สามารถมองเห็นได้ทกุท ี
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools.  
 

ครูใหญ่ต้องให้ผู้ใหญ่ทีเ่ก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ดงักลา่วแจ้งเร่ืองนีใ้ห้ทราบโดยเร็วที่สดุ เจ้าหน้าที่จะต้องจดัท า
เอกสารรายงานเหตกุารณ์โดยรวมพร้อมทัง้ให้ค าอธิบายและรายละเอียดของเหตกุารณ์ทัง้หมด  ควรมีการระบพุยานท่ีตอ่เหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้ 

ในกรณีที่ต้องมีการแทรกแซง   เจ้าหน้าที่อาวโุสควรขอให้มีการซกัถามนกัเรียนให้พวกเขาบอกเลา่เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้จาก
มมุมองของตน   ควรเก็บบนัทกึยอ่ของบทสนทนาไว้และตรวจสอบนกัเรียนถงึการบาดเจ็บใดๆเป็นสิง่จ าเป็นทีผู่้ปกครอง / ผู้ดแูลควร
ได้รับแจ้งเมื่อมีการแทรกแซง 
 
การรับสมคัรงานและการคดัสรรที่ปลอดภยั 

NAE และทกุโรงเรียนของเราจะท าทกุวถีิทาง  เพื่อให้มัน่ใจวา่ทกุคนท่ีท างานกบัเดก็ในโรงเรียนของเราและทัว่ทัง้องค์กร เป็น
บคุคลที่เหมาะสม เพื่อที่จะท าเชน่นี ้  เจ้าหน้าที่ทกุคนที่จะท างานโดยไมไ่ด้เก่ียวกบัการดแูลเด็กหรือเยาวชน     จะได้รับการคดัเลอืก
โดยใช้ขัน้ตอนการสรรหาบคุลากรท่ีปลอดภยั (ดนูโยบายการสรรหาบคุลากรด้านการศกึษาของ Nord Anglia และนโยบายการ
ตรวจสอบประวตัิบคุคล) 

การรับสมคัรงานท่ีปลอดภยั  มีการกลัน่กรองผู้สมคัรผา่นการสมัภาษณ์และใบสมคัร    ยืนยนัตวัตนคณุสมบตัิและการการ
อ้างองิและการรับรองทีเ่หมาะสม   ด าเนินการตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมจากทกุประเทศที่ผู้ยื่นค าขออาศยัหรือท างานในชว่ง 10 
ปีที่ผา่นมารวมถงึการตรวจสอบการรับสมคัรเพิ่มเติมบางรายการ 

http://course.ncalt.com/Channel_General_Awareness/01/index.html
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ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคมปี 2017สมาชิกอยา่งน้อยหนึง่คนที่ท าหน้าที่ในการสมัภาษณ์ทัง้ในระดบัองค์กรและโรงเรียนที่ก าลงั
สมัภาษณ์ต าแหนง่งานท่ีท างานที่ดแูลเด็กหรือต าแหนง่ที่ไมใ่ชก่ารดแูลเด็ก  จะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการสรรหาบคุลากรอยา่ง
ปลอดภยั ทกุโรงเรียนจะเก็บบนัทกึการตรวจสอบการสรรหาบคุลากรทัง้หมดของพนกังานทกุคนไว้ที่สว่นกลางเป็นเวลา 10 ปีตัง้แตว่นั
เร่ิมงานของพวกเขา บนัทกึนีจ้ะรวมถงึรายละเอียดเก่ียวกบั DBS (การตรวจสอบข้อมลูให้บริการอยา่งเปิดเผยส าหรับทกุคนท่ีอาศยั
หรือท างานในสหราชอาณาจกัรเทา่นัน้) เช่น    วนัท่ีเสร็จสมบรูณ์และหมายเลข          การตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมหรือ
ใบรับรองความประพฤติ ฯลฯ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะโทรศพัท์ถงึแหลง่อ้างองิทีผู่้สมคัรให้ไว้   เพื่อให้แนใ่จวา่พวกเขาเป็นคนท่ี
ปลอดภยัอยา่งแท้จริง 

ในกรณีที่พนกังานก าลงัย้ายไปทีโ่รงเรียนใหม ่ๆ และขอให้มีการอ้างองิ SDL / ครูใหญ่จะต้องพจิารณาวา่พนกังานเหลา่นัน้
เคยถกูกลา่วหาในเร่ืองนีห้รือไม ่

ในกรณีที่ข้อมลูถกูเปิดเผยเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการตรวจสอบประวตัิอาชญากรรม    ไมว่า่จะเป็นข้อมลูเก่ียวกบัข้อควร
ระวงั ความเช่ือมัน่ หรือข้อมลูที่ออ่น  การเปิดเผยข้อมลูใด ๆ จะน าไปสูก่ารประเมินความเสีย่งเสร็จสิน้สมบรูณ์ก่อนการแตง่ตัง้  การ
ประเมินความเสีย่งนีจ้ะถกูลงนามโดยหวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรือภมูิภาค 

ส าหรับพนกังานท่ีเองหรืออยา่งน้อยมีสว่นส าคญัในบทบาทของพวกเขา Early years / วยัเด็ก (0 ถงึ 5 ปี) จะมีข้อก าหนด
เพิ่มเติม    วา่มคีวามเหมาะสมกบัต าแหนง่มีการประกาศอยา่งเสร็จสมบรูณ์แล้ว   ซึง่จะระบไุด้อยา่งชดัเจนวา่พวกเขาไมไ่ด้ก าลงัพกั
อาศยัอยูก่บัคนท่ีได้รับการตดัสนิวา่มคีวามผิด   โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัเด็กหรืออาชญากรรมรุนแรง 
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ส่วนที่ 6 
6.1 ขัน้ตอนปฏิบตัิตา่งๆที่พนกังานหรืออาสาสมคัรที่วติกกงักลเก่ียวกบันกัเรียนคนใด /การติดตาม 
หากเจ้าหน้าที่สงสยัวา่นกัเรียนทีอ่ยูใ่นความดแูลของพวกเขาอาจตกเป็นเหยื่อของการลว่งละเมิดหรือมีความเสีย่งที่จะถกูท า

ร้ายหรือเป็นอนัตรายในรูปแบบอื่น ๆ   พวกเขาไมค่วรพยายามสบืสวนเองและแจ้งให้หวัการป้องกนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ (DSL) ทราบ
เก่ียวกบัความกงัวลของพวกเขาโดยเร็วที่สดุ  

พนกังานต้องเปิดเผยข้อกงัวลเก่ียวกบัความเป็นไปได้ที่นกัเรียนจะถกูทารุณกรรมหรืออยูใ่นสภาพเสีย่ง     เป็นการดีกวา่ทีจ่ะ
บอกเลา่ถงึความกงัวลเหลา่นี ้   ถึงแม้วา่ในเวลาตอ่มาอาจพิสจูน์ได้วา่ไมม่มีลูความจริง     ยงัดีกวา่ที่จะเก็บง าข้อมลูที่อาจชว่ย
ปกป้องนกัเรียนจากอนัตรายที่แท้จริงได้    ในหลายกรณีนกัเรียนจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูโดยตรง    แตเ่จ้าหน้าที่จะรู้ได้เนื่องจากตวับง่ชี ้
ทางร่างกายหรือทางอารมณ์   ในสถานการณ์เช่นนีเ้จ้าหน้าที่ควรใช้แบบฟอร์มบนัทกึความกงัวลทีภ่าคผนวก 1 และแผนท่ีร่างกายที่
ภาคผนวก 2 (ถ้าเหมาะสม) เพื่อรายงานไปยงัผู้น าด้านการป้องกนัได้รับการแตง่ตัง้ไว้ 

ในกรณีที่นกัเรียนคนใดเปิดเผยข้อมลูโดยตรงใด ๆ ควรปฏิบตัิตามแนวทางภายใต้หวัข้อ 'การจดัการกบัการเปิดเผยข้อมลู' 
ควรปฏิบตัิตามขัน้ตอนด้านลา่ง 

 
6.2 การจดัการกบัการเปิดเผยข้อมลู   การรายงานและการด าเนินการเพิม่เตมิ 
หลกัการทัว่ไป: 
หมายเหต:ุ โปรดทราบวา่หากเดก็ขอพดูคยุปรับทกุข์เก่ียวกบัปัญหาของพวกเขากบัใคร  ไมม่ใีครควรให้สญัญาวา่จะเก็บไว้

เป็นความลบัถ้าสิง่ที่เด็กเปิดเผยหรือมีแนวโน้มที่จะเปิดเผย   เก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดที่ได้รับความเดือดร้อนโดยพวกเขาหรือเดก็
คนอื่น เจ้าหน้าที่ควรให้ข้อมลูนีเ้ป็นค าเตือนเร่ืองสขุภาพก่อนพบปะกบัเดก็   
ค าแนะน าตอ่ไปนีย้ดึหลกัปฏิบตัทิี่ส าคญัห้าประการส าหรับพนกังานทกุคน: 
รับฟัง 

ถ้าเป็นไปได้ควรหยดุและฟังเดก็ที่ต้องการพดูเพื่อปรับทกุข์    เรารู้วา่เด็ก ๆ มกัพบวา่มนัเป็นเวลาที่ไมส่ะดวกมากที่สดุใน
การท าเช่นนี ้   แตส่ิง่ส าคญัคือคณุต้องให้เวลากบัเด็กแม้วา่จะพดูวา่ "ฉนัไมว่า่งตอนนี ้แตม่าหาฉนัในที่ท างานของฉนัท่ี ... ". ถ้าเป็นไป
ได้ในระหวา่งการเปิดเผยใด ๆ พยายามที่จะฟังให้เงียบและพยายามที่จะไมต่กใจหรือแสดงอาการไมเ่ช่ือ 
สร้ำงควำมม่ันใจ 

พยายามที่จะสงบ   ไมม่ีการตดัสนิและเห็นใจเด็ก   อยา่ให้ค าสญัญาที่คณุไมส่ามารถรักษาได้    ให้ความมัน่ใจเทา่ที่ท าได้
และบอกเด็กวา่คณุจะท าอยา่งไร   ให้ความมัน่ใจกบัเด็กวา่พวกเขาก าลงัท าในสิง่ที่ถกูต้องแล้วที่บอกกบัคณุ 
ตอบสนอง 

ตอบสนองตอ่สิง่ทีเ่ด็กพดูเทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้เทา่ที่คณูต้องการข้อมลูเพิ่มเติม  อยา่ถามค าถามชีน้ า    ถามตอ่ไปด้วยค าถาม
ปลายเปิด  "มีอะไรคณุทีต้่องบอกฉนัอีกไหม........?" อยา่พยายามวิพากษ์วิจารณ์ผู้ถกูกลา่วหา    วา่เป็นผู้กระท าความผิดเพราะอาจ
เป็นสมาชิกในครอบครัวทีเ่ด็กอาจจะมคีวามผกูพนัอยูด้่วย 
บันทกึ 

จดบนัทกึยอ่เก่ียวกบัสิง่ที่เดก็พดูในระหวา่งการสนทนา   แตถ้่าไมส่ามารถท าได้ระหวา่งนัน้   ให้จดบนัทกึไว้โดยเร็วที่สดุ
เทา่ที่จะท าได้และภายใน 24 ชัว่โมง   ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้บนัทกึสิง่ที่เดก็พดูไว้และไมใ่ช่การตคีวามในสิง่ที่พดู   บนัทกึวนัเวลา
และสถานท่ีด้วย (ดบูนัทกึแบบฟอร์มความวิตกกงัวลใน   ภาคผนวก 1) 



 

19 

 
รำยงำน 

ในกรณีที่เด็กมกีารเปิดเผยข้อมลูหรือคณุมีข้อสงสยัใด ๆ ก็ตามไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ สิง่ส าคญัที่ต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ี
ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้(โดยใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก 1) ควรสง่ผา่นไปหวัหน้าฝ่ายคุ้มครองที่ได้รับการแตง่ตัง้ทีก่ าหนดโดยเร็วที่สดุ
เทา่ที่จะเป็นไปได้และควรรวมถงึบนัทกึแผนท่ีร่างกายที่สมบรูณ์ (ซึง่สามารถดไูด้จากภาคผนวก 2) 

ในกรณีที่เด็กมกีารเปิดเผยข้อมลูและอ้างการลว่งละเมดิ   ควรแจ้งให้หวัหน้าฝ่ายคมุครองที่ได้รับการแตง่ตัง้ (หรือครูใหญ่ / 
หวัหน้าคณะครู  ในกรณีที่หวัหน้าที่ได้รับการแตง่ตัง้ไมอ่ยู ่) ให้เร็วที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้  หวัหน้าด้านการคุ้มครองจะท าการ
ตรวจสอบพยานหลกัฐานท่ีมีอยู ่  โดยการท าให้มัน่ใจได้วา่บนัทกึที่น ามาจากพยานจะมใีห้กับหนว่ยงานสบืสวน   หวัหน้าด้านการ
คุ้มครองจะพิจารณาวา่มีความจ าเป็นในการให้ค าปรึกษาประกอบข้อมลูที่มีอยู ่   บทบาทของหวัหน้าด้านการคุ้มครองคือการ
ตดัสนิใจเก่ียวกบัการด าเนินการตอ่ไปและเพื่อตดัสนิใจวา่จะด าเนินการตอ่ไปภายในกรอบกฎหมายท้องถ่ินหรือไม่ เป็นสิง่ส าคญัที่
จะต้องบนัทกึข้อมลูและเก็บข้อมลูที่ครบถ้วนเป็นความลบั 

ในฐานะองค์กรของโรงเรียนนานาชาติ NAE ตระหนกัถงึบริบทในท้องถ่ินท่ีหลากหลายและซบัซ้อนที่โรงเรียนของเรา
ด าเนินการมา ดงันัน้หลกัการดงัตอ่ไปนีจ้ึงถกูน ามาพิจารณาเมื่อปฏิบตัิตามกรอบและขัน้ตอนในการเปิดเผยรายงานและการ
ด าเนินการตอ่ไป: 

 
ในฐานะโรงเรียนนานาชาตเิรา: 

 มกัอาศยัอยูใ่นเมืองและประเทศที่ให้การสนบัสนนุจากภายนอกเพียงเลก็น้อย 
 ตระหนกัถึงข้อ จ ากดั ในด้านการคุ้มครองเดก็ 
 จ าเป็นต้องประเมินคณุภาพและทกัษะของทีป่รึกษาและเจ้าหน้าที่สนบัสนนุอื่น ๆ ในการรับมือกบัเด็ก 

ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือท าร้ายตนเองเพื่อก าหนดขอบเขตของงาน 
 ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายในท้องถ่ินผนวกกบัหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้

 
หน่วยงำนปกป้องคุ้มครองระดับท้องถิน่ / ค ำแนะน ำ 

ข้อก าหนดทางกฎหมายในแตล่ะท้องถ่ิน: แตล่ะโรงเรียนต้องเพิ่มเติมข้อมลูในท้องถ่ินและรายละเอยีดการติดตอ่  ส าหรับ
หนว่ยงานตนเองและหนว่ยงานในท้องถ่ินท่ีทัง้สองฝ่ายสามารถให้ค าแนะน าและอ้างอิงได้ในสว่นนี ้  อีกทางเลอืกหนึง่คือโรงเรียน
สามารถจดัท าเอกสารแยกตา่งหาก    ซึง่จะระบวุา่หนว่ยงานใดทีส่ามารถติดตอ่ได้   หรือพร้อมเมือ่โรงเรียนต้องการขอค าแนะน าหรือ
ใช้อ้างองิ   ที่ขาดไมไ่ด้คือควรบรรจช่ืุอและรายละเอียดการติดตอ่ของ DSL รวมอยูด้่วย 
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 ส่วนที่ 7 
7.1 กำรเกบ็บันทกึและกำรรักษำควำมลับ 
กำรจดบันทกึ 

การบนัทกึข้อมลูทัง้หมดเก่ียวกบัความวติกกงัวลในเร่ืองการคุ้มครองเดก็   การเปิดเผยข้อมลูหรือข้อกลา่วหาควรได้รับการ
พิจารณาวา่เป็นข้อมลูที่ละเอยีดออ่นและควรเก็บรักษาไว้อยา่งปลอดภยั  และแยกออกจากบนัทกึทัว่ไปของเด็กของโรงเรียน   ควรมี
การแบง่ปันข้อมลูกบัทกุคนท่ีจ าเป็น ต้องมีข้อมลูเพื่อให้พวกเขาสามารถด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัเด็กหรือเพื่อให้
พวกเขาสามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตนได้   แตก็่ไมค่วรมีการแบง่ปันกนัอยา่งแพร่หลายมากเกินกวา่นี ้

 บนัทกึการคุ้มครองเดก็จะถกูจดัเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารที่ปลอดภยัและถกูลอ็ค  โดยสามารถเข้าถงึได้ผา่นทางผู้น าด้านการ 
ปกป้องที่ได้รับการแตง่ตัง้และเจ้าหน้าที่อาวโุสอื่น ๆ เพื่อให้แนใ่จวา่เป็นการเข้าถึงที่เหมาะสม 

 บนัทกึข้อมลูของเด็กทีม่ีการเปิดเผย   ควรมีการระบวุนัท่ีไว้อยา่งชดัเจนและจดัเก็บโดยไมต้่องมกีารแก้ไขเพิ่มเติมภายหลงั 
 บนัทกึการคุ้มครองเดก็แยกตา่งหากจากแฟ้มการศกึษาทัว่ไป  พนกังานท่ีต้องการข้อมลูเก่ียวกบัระเบียนใด ๆ เหลา่นี ้

จะได้รับการแจ้งจาก หวัหน้าการคุ้มครอง 
 จะมีการจดัท าแฟ้มคุ้มครองของเด็กแตล่ะคนทนัทีที่โรงเรียนตระหนกัและมีความวิตกกงัวลกบัเด็กคนนัน้  

ซึง่อาจเกิดขึน้ได้หลายวิธีเช่น 
  สมาชิกในทีมรู้สกึกงัวลเก่ียวกบัสวสัดิภาพหรือความเป็นอยูท่ี่ดขีองเดก็ – 

ควรบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ดคู าแนะน าด้านลา่ง) 
 มีการสง่ตอ่ข้อมลูโดยโรงเรียนที่เด็กได้เข้าเรียนมาก่อนจะมาเรียนโรงเรียนเรา 
 โรงเรียนได้รับแจ้งจากหนว่ยงานอื่นเก่ียวกบัความหว่งใยในการคุ้มครองเด็กเก่ียวกบัเด็กคนนัน้ๆ 

 เจ้าหน้าที่ควรบนัทกึประเภทของความวติกกงัวลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร   โดยค านงึถงึสวสัดิภาพหรือความเป็นอยูท่ี่ดีของ
เด็กโดยใช้รูปแบของโรงเรียน บนัทกึนีค้วรจะสง่ให้หวัหน้าผู้คุ้มครองที่ได้รับการแตง่ตัง้เร็วที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ ความหว่งใยซึง่ใน
ตอนแรกดเูหมือนจะไมส่ าคญัอาจกลายเป็นข้อมลูที่ส าคญัในภายหลงั    ดงันัน้จงึควรให้รายละเอยีดมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ ความ
หว่งใยที่เพิม่ขึน้อาจไมก้่าวหน้าไปกวา่การสนทนากบัหวัหน้าฝ่ายคุ้มครองทีก่ าหนด แตอ่าจน าไปสูปั่ญหาที่เก่ียวข้องกบัระบบ
กฎหมาย ถ้ายงัไมเ่กิดเหตกุารณ์ทีท่ าให้วติกกงัวล   ควรระบใุห้แนช่ดัวา่อะไรท าให้คณุรู้สกึกงัวล 

 หากข้อมลูใดถกูน าออกจากไฟล์ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดก็ตาม  จะมกีารบนัทกึวนัท่ีไว้ในแฟ้มพร้อมระบวุา่ใครเป็นผู้น าไป 
 เมื่อใดและเพื่อจดุประสงค์อะไร 

 แบบฟอร์มบนัทกึควรประกอบด้วย (ดภูาคผนวก 1): 
 บนัทกึรายละเอยีดของเดก็: ช่ือ วนั เดือน ปีเกิด ที่อยู ่และรายละเอียดของครอบครัว 
 วนัท่ีและเวลาของเหตกุารณ์ / ข้อวิตกกงัวล 
 ลกัษณะของความกงัวลที่เกิดขึน้ 
 ด าเนินการโดย   ใคร: ช่ือและต าแหนง่ของบคุคลท่ีท าบนัทกึ 

 
 
 
 



 

21 

ในกรณีของการเปิดเผยข้อมลูโปรดจ าไว้วา่บนัทกึที่คณุท านัน้ต้องประกอบด้วย 
 สิง่ที่เด็กพดูในทกุรายละเอียด (ในค าพดูของตวัเอง) 
 ค าถามที่น าไปให้เดก็ 
 เวลาและสถานท่ีของการเปิดเผย 
 มีใครอยูใ่นชว่งเวลาที่มีการเปิดเผย 
 การวางตงัของเด็กในตอนที่เดก็เร่ิมเปิดเผยและเมื่อเสร็จหลงัจากการเปิดเผยข้อมลู 

 
กำรเก็บข้อมูลเป็นควำมลับ 

โรงเรียนของเราควรค านงึวา่ข้อมลูทัง้หมดนัน้เก่ียวกบัการคุ้มครองเดก็แตล่ะคนทีเ่ป็นประเด็นตวั / การคุ้มครองเด็กเป็น
ความลบัและควรปฏิบตัิตามข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูควรได้รับการสง่ตอ่ไปยงับคุคลทีเ่หมาะสมเทา่นัน้ตามดลุพินิจของครูใหญ่ / หวัหน้า
ครู / หวัหน้าด้านความคุ้มครองทีก่ าหนดและสิง่นีค้วรเป็นไปตามสิง่ที่จะต้องรับทราบ 

ควรมีการเก็บรักษาบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัการคุ้มครองเดก็ไว้อยา่งเหมาะสม บนัทกึยอ่ที่เกิดขึน้พร้อมกนัควรได้รับการสแกน
และเก็บไว้ในรูปแบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

ส่วนที่ 8 
 
8.1 กำรตรวจสอบ กำรรำยงำน กำรตรวจทำนและกำรลงนำม 

เพื่อสนบัสนนุการด าเนินการตามนโยบายความปลอดภยัและคุ้มครองเดก็และเพื่อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการ "การ
ตรวจสอบด้านสขุภาพท่ีปลอดภยั" โรงเรียนจะมีเคร่ืองมอืประเมินตนเองเพื่อช่วยในการทบทวนการจดัเตรียมความปลอดภยัของ
ตนเอง คาดวา่โรงเรียนทกุแหง่จะด าเนินการและสง่การประเมินนีไ้ปยงัหวัหน้าหนว่ยรักษาความปลอดภยัทกุปี การสุม่เลอืกโรงเรียน
จะได้รับการพิจารณาในเชิงลกึมากขึน้ โรงเรียนอาจได้รับการสนบัสนนุจากหวัหน้าฝ่ายคุ้มครองเพื่อให้การประเมินเสร็จสิน้และได้
ด าเนินการตามแผนในท่ีที่จ าเป็น 

การปกป้องและคุ้มครองเด็กนีจ้ะนบัเป็นสว่นหนึง่ของการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาและตอ่เนื่องถึงการทบทวน
ด้านสขุภาพและความปลอดภยัของโรงเรียน ที่มกีารตรวจสอบโดย NAE 

นโยบายนีค้รอบคลมุทกุสว่นของโรงเรียนทัง้หมด ส าหรับนกัเรียนและผู้ปกครอง และผู้ดแูล หากต้องการข้อมลูในรูปแบบ
เอกสาร สามารถข้อได้จากทางโรงเรียน  หรือจะเข้าไปอา่นผา่นทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเองและเว็บไซต์ Nord Anglia Education 
นโยบายจะแปลเป็นภาษาหลกั   

นโยบายนีจ้ะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ า แตอ่ยา่งน้อยทกุสองปี 
เจ้าหน้าที่อาวโุสในโรงเรียนจะต้องลงนามรับรองนโยบายนีห้ลงัจากมีการปรับปรุงแตล่ะครัง้ ควรมกีารจดัท าส าเนานโยบาย

ฉบบัปรับปรุงให้แก่พนกังานอาสาสมคัรผู้ปกครอง / ผู้ดแูลและนกัเรียนทกุคนที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัเด็กนกัเรียน  เซ็นช่ือเพื่อรับทราบ
ด้านลา่ง   เพื่อเป็นการแสดงวา่คณุได้อา่นและเข้าใจนโยบายแล้ว   และคณุตกลงที่จะปฏิบตัิตาม แล้วสง่กลบัไปยงัหวัหน้าผู้ รับผิดชอบ
เซ็นยืนยนัและรับทราบ จากนัน้จะถกูเก็บไว้ที่ฝ่ายบคุคล 
  

ลงนามและลงวนัท่ีโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือผู้น าในการปกป้องคุ้มครอง) 
 
------------------------------------ 

นามของ Nord Anglia Education 
  
 -------------------------------------- 
ลงนามและลงวนัท่ีโดยครูใหญ่ 
  
 
 --------------------------------------- 
ลงนามและลงวนัท่ีโดยผู้น าในการปกป้องคุ้มครอง 
 
  
ลายมือช่ือและวนัท่ี:------------------------------------ 
 



 

23 

 
ภาคผนวกที่ 1. 
แบบฟอร์มบันทึกควำมวติกกังวล 

ช่ือนกัเรียน  

ที่อยู ่  

วนั/เดือน/ปี เกิด  

นกัเรียนทราบหรือไมว่า่มกีาร
กรอกแบบฟอร์มนี ้

Yes No 

  

หากไมท่ราบ เพราะเหตใุด  

ถ้าทราบเด็กมีกริยา-อาการ
อยา่งไร 

 

ลงช่ือของทา่น  

วนัท่ี  

เวลา  

ลงช่ือ/ลายเซนต์  

วิตกกงัวลเก่ียวกบั วนัท่ี  

 

 วนัท่ี  

เร่ิมต้นการด าเนินการ วนัท่ี  

 

ลงช่ือ/ลายเซนต์ วนัท่ี  
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การติดตาม วนัท่ี  

 

ลงช่ือ/ลายเซนต์ วนัท่ี:  

ข้อสรุป /ผลลพัธ์ วนัท่ี:  

 

ลงช่ือ/ลายเซนต์ วนัท่ี  
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ภาคผนวก 2 
คู่มือแผนที่ร่ำงกำยส ำหรับโรงเรียน 

แผนท่ีร่างกายควรใช้เพื่อจดัท าเอกสารและบนัทกึอาการบาดเจ็บท่ีสามารถมองเห็นด้วยตา  เป็นอนัตรายและการบาดเจ็บ
ทางร่างกาย สิง่เหลา่นีค้วรได้รับการจดัท าขึน้และสง่ไปยงัผู้น าด้านการคุ้มกนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ในเวลาเดียวกบัการกรอกแบบบนัทกึ
ความหว่งใย  ในภาคผนวกที่ 1  แม้วา่การบาดเจ็บของเดก็จะมคี าอธิบายที่เป็นไปได้ก็ตาม  แผนท่ีร่างกายที่สมบรูณ์จะช่วยติดตาม
ประวตัิหรือรูปแบบของ บาดเจ็บซ า้ ส าเนาของแผนท่ีร่างกายควรจะเก็บไว้ในแฟ้มลบัของเด็กที่นา่เป็นหว่ง   
ใช้ปากกาเสมอ (ไมใ่ช้ดินสอ) หรือพิมพ์เอกสารและห้ามใช้น า้ยาลบข้อความหรือยางลบอื่น ๆ 

ห้ามถอดเสือ้ผ้าออกเพื่อวตัถปุระสงค์ในการตรวจ   เว้นแตจ่ะได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการรักษา  ห้ามพนกังานบนัทกึการ
บาดเจ็บโดยการถา่ยภาพ    ควรใช้แผนท่ีร่างกายที่แสดงด้านลา่งในการบนัทกึ หากคณุสงัเกตเหน็การบาดเจ็บตอ่เด็ก  ให้พยายาม
บนัทกึสิง่ตา่งๆตอ่ไปนีใ้ห้มากที่สดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได้ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการบาดเจ็บทัง้หมดที่คณุสามารถดไูด้: 
 ต ำแหน่งที่แน่นอนของกำรบำดเจ็บที่ร่ำงกำยเช่น แขนด้ำนบน / แก้มซ้ำย 

 ขนาดของการบาดเจ็บ – เป็นหนว่ยเซนติเมตรหรือนิว้ตามความเหมาะสม 
 รูปลกัษณะโดยคร่าวๆของการบาดเจ็บเช่น วงกลม /สีเ่หลีย่มหรือ อื่นๆ 
 สขีองบริเวณที่บาดเจ็บ - ถ้ามมีากกวา่หนึง่สใีห้บนัทกึตามที่ปรากฏ 
 ผิวหนงัแตกหรือไม?่ 
 มีอาการบวมที่บริเวณที่บาดเจ็บหรือที่อ่ืน ๆ หรือไม?่ 
 มีแผลพพุองหรือมีเลอืดออกหรือไม่? 
 มีอาการบาดเจ็บหรือมีคราบสกปรก ฯลฯ หรือไม?่ 
 การเคลือ่นไหวท าได้อยา่งจ ากดั เนื่องจากการบาดเจ็บหรือไม?่ 
 บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บรู้สกึร้อนหรือไม่? 
 เด็กรู้สกึร้อนหรือไม?่ 
 เด็กรู้สกึเจ็บปวดหรือไม่? 
 รูปร่างของเดก็มีการเปลีย่นแปลง / พวกเขาท าตวัแปลกไปจากที่เคยเป็นหรือไม่? 

ต้องระบวุนัท่ีของการบนัทกึไว้เชน่เดียวกบัช่ือและลงลายเซนต์ของบคุคลที่ท าการบนัทกึก ากบั เพิม่ความคดิเห็นเพิ่มเติมใน
กรณีที่มีความจ าเป็น 

ในกรณีที่เด็กมีอาการบาดเจ็บใด ๆ ที่ต้องให้ความสนใจโปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีการปฐมพยาบาลในกรณีที่จ าเป็น 
ช่ือของบคุคลท่ีกรอกแผนที่ร่างกาย: 
............................................................ 
ต าแหนง่หน้าที่ของบคุคลที่กรอกข้อมลูแผนท่ีร่างกาย: 
…………………………………………………….. 
............................................................... ....... 
วนัท่ีได้รับบาดเจ็บและฟอร์มทีเ่สร็จสมบรูณ์: 
..................................................................... 
วนัท่ีแบบฟอร์มนีเ้สร็จสมบรูณ์และสง่กลบัไปท่ี DSL (ถ้าแตกตา่ง): ....................................... 
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ศีรษะด้านหลงั ศีรษะด้านหน้าซ้าย
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ศีรษะด้านหน้า 

ศีรษะด้านหน้าขวา 
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ล าตวัด้านหลงั 
ล าตวัด้านหน้า 
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ฝ่าเท้า  หลงัเท้า 
 
       Top of the Feet 
 
                                                                                                           

Left Foot/ เท้าซ้าย

Right Foot/ เท้าขวา 
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top of hand/หลงัมือ 
 
 

 

          Palms / ฝ่ามือ                    
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 ภาคผนวก 3 
 
ผู้เชี่ยวชำญและหน่วยงำนท้องถิน่ 
องค์การยนูิเซฟประเทศไทย 
http://www.unicef.org/thailand/protection.html 
การจบัคูก่นัเพื่อคุ้มครองเดก็(CPP) 
http://www.childprotectionpartnership.org/partners/thailand 
 
มลูนิธิ Child line Thailand 
พระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ในประเทศไทย พ.ศ. 2546 เป็นภาษาองักฤษ 
http://democracyforburma.wordpress.com/2009/09/24/thailands-child-protection-act-of-2003-english/ 
 
http://plan-international.org/where-we-work/asia/thailand/ 
 
มลูนิธิเด็กไทย 
http://thaichildrenstrust.org.uk/whoweare/child-protection-policy 
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ภาคผนวก 4 
จะบอกใครได้บ้ำง? 
หากคณุพบเห็นหรือมีกรณีที่นา่เป็นหว่งอยา่งเฉียบพลนั  ให้บอกกบั; Karyn Walton (ประถม) Tamara McKenna (มธัยม) หรือ 
Steve Rand (หอพกันกัเรียน) หากบคุคลดงักลา่วข้างต้นไมว่า่ง โปรดพดูคยุกบัผู้บงัคบับญัชาในสายงาน  หรือหวัหน้าโรงเรียนประถม 
/ มธัยมศกึษาเก่ียวกบัข้องกบักรณีเบือ้งต้นของคณุ 
เหตกุารณ์ทัง้หมดและ / หรือข้อกลา่วหาจะต้องถกูสง่ไปยงัผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผู้น าในการดแูลการคุ้มครองความปลอดภยัเดก็ 
(Safeguard Designated Leads: SDL) ซึง่จะแจ้งให้ครูใหญ่ทราบ 
 
 

 
 
 

รับขอ้กล่าวหาหรือ
สงสัยวา่มีการละเมิด

หยดุและฟัง

บนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร

หลีกเล่ียงการถามน า

อยา่สัญญาวา่จะเก็บ
เป็นความลบั

แจง้ SDL
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สังเกตการล่วงวละเมิด

อยา่ท าใหต้วัเองและคนอ่ืน
ตกอยูใ่นอนัตราย

แจง้ผูก้ระท าผดิถึงความ
วติกกงัวล ถา้สมควร

บอกใหผู้ก้ระท าผดิหยุด
การกระท า

ถา้ผูก้ระท าผดิไม่หยดุ  ให้
ร้องขอความช่วยเหลือ

บอกผูก้ระท าผดิใหอ้อก
ห่าง  แลว้อยูใ่นระยะท่ี

ปลอดภยั

แนะน าพวกเขาวา่จะแจง้
ความเอาเร่ือง

พาเหยือ่ไปยงัที่ปลอดภยั

แจง้ SDL
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ภาคผนวก 5 
 
ค ำแถลงกำรณ์กำรยอมรับนโยบำยกำรคุ้มครองเด็ก 
 
 
ข้าพเจ้า _____________________________________________________ (โปรดระบช่ืุอ) ได้รับและอา่นส าเนานโยบายคุ้มครองเด็ก
ของ โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยาแล้ว  ข้าพเจ้าได้ท าความคุ้นเคยกบัเนือ้หาของนโยบายนีแ้ละเข้าใจขัน้ตอนที่ข้าพเจ้าต้องปฏิบตัิ 
ลายเซ็นของข้าพเจ้าแสดงให้เห็นวา่ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตัติามข้อมลูที่มีอยูใ่นนโยบายนี ้
 
____________________________________ วนัท่ี: ______________________ 
 (ลายเซ็นต์ลกูจ้าง) 
 
ลกูจ้างทกุคนควรสง่ค าแถลงนีใ้ห้กบัคณุ Karyn Walton 
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ภำคผนวก 6 
 
โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์พทัยามุง่มัน่ท่ีจะปกป้องและสง่เสริมสวสัดิภาพของเด็ก ๆ ในชมุชนของเรา เราหวงัวา่ผู้อยูอ่าศยัในวิทยาเขต
ทัง้หมดรวมทัง้ผู้ที่ไมไ่ด้รับการวา่จ้างจากโรงเรียนโดยตรงจะแบง่ปันความมุง่มัน่นี ้
 
ข้อมลูสว่นตวั 
นามสกลุ  
ช่ือจริง  
ช่ือเลน่  
ช่ือนามสกลุเดิมหรือช่ือเดมิ  
ที่อยู ่  

 
 

ที่อยูอ่ีเมล  
หมายเลขโทรศพัท์ในเวลากลางวนั  
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ  
หมายเลขโทรศพัท์ที่บ้าน  

 
ปกป้องกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
โปรดจ าไว้วา่เป็นความผิดอาญาส าหรับบคุคลที่ถกูให้ออกจากงานท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน ท่ีจะมาท างานหรือเป็นอาสาสมคัรใน
โรงเรียน 
คณุเคยมีเร่ืองของข้อกลา่วหาเก่ียวกบัความปลอดภยัและ
สวสัดิภาพของเด็กคนหนุม่สาวและ / หรือผู้ใหญ่ที่ออ่นแอ
หรือไม ่มีเหตผุลหรือไมม่ีมลูเหต ุ

โปรดลบตามความเหมาะสม: 
ใช ่
ไมใ่ช ่

หากคณุตอบวา่ใช่กบัค าถามข้างต้นคณุต้องระบุ
รายละเอียดในกระดาษแผน่เดียวให้เก็บไว้ในซองที่ปิด
สนิทไว้เป็นความลบัและแนบไปกบัใบสมคัรนี ้

กรุณาท าเคร่ืองหมายซองจดหมายที่ปิดสนิท: 
เป็นความลบั 
FAO: ผู้น าการคุ้มครองเด็ก Karyn Walton 

ฉนัได้แนบรายละเอียดตามที่ร้องขอ  
โปรดลบตามความเหมาะสม: 
ใช ่
ไมใ่ช ่
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โปรดทรำบ: 
•การปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิตามอาจสง่ผลให้มีการตรวจสอบสทิธ์ิผู้อยูอ่าศยัในโรงเรียน 
•ผู้อยูอ่าศยัในวิทยาเขตทัง้หมดจะต้องมกีารตรวจสอบจากต ารวจ 
•กรุณาแนบส าเนาหนงัสอืเดินทางหรือบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมกบัเอกสารนีด้้วย 
•ผู้ที่อาศยัอยูใ่นวิทยาเขตทัง้หมดต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองเดก็ในโรงเรียน (ให้โดยโรงเรียน) ก่อนเข้าพกัที่โรงเรียนรี
เจ้นท์อินเตอร์เนชัน่แนลพทัยา 
•ผู้อยูอ่าศยัในวิทยาเขตทัง้หมดต้องลงนามในเอกสารที่แนบเพื่อระบวุา่ได้รับอา่นอา่นตกลงและเข้าใจนโยบายการปกป้อง 
 
ค ำแถลงกำรณ์กำรยอมรับของนโยบำยคุ้มครอง 
 
ข้าพเจ้า _____________________________________________________ (โปรดระบช่ืุอ) ได้รับและอา่นส าเนานโยบายคุ้มครองเด็ก
ของ โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา แล้ว 
 
ข้าพเจ้าท าความคุ้นเคยกบัเนือ้หาของนโยบายนีแ้ละเข้าใจขัน้ตอนท่ีข้าพเจ้าต้องท า ลายเซ็นของข้าพเจ้าแสดงให้เห็นวา่ข้าพเจ้า
รับทราบ เข้าใจ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อมลูที่มีอยูใ่นนโยบายนี ้
 
 
____________________________________ วนัท่ี: ______________________ 

)ลายเซ็ นต์ลกูจ้าง) 
 
ลกูจ้างทกุคนควรสง่ค าแถลงนีใ้ห้กบัคณุ Karyn Walton 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าท าความคุ้นเคยกบัเนือ้หาของนโยบายนีแ้ละเข้าใจขัน้ตอนท่ีข้าพเจ้าต้องท า ลายเซ็นของข้าพเจ้าแสดงให้เห็นวา่ข้าพเจ้า
รับทราบ เข้าใจ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อมลูที่มีอยูใ่นนโยบายนี ้
 
 
____________________________________ วนัท่ี: ______________________ 
(ลายเซ็นต์ลกูจ้าง) 
 



 

37 

 
ภาคผนวก 7 
อำสำสมัครและผู้เยีย่มชม 
โปรดดนูโยบายส าหรับรายละเอยีดทัง้หมด 
ข้อตกลงเร่ืองอาสาสมคัร 
ขอขอบคณุที่เป็นอาสาสมคัร โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา การให้ความช่วยเหลอืของคณุได้รับการช่ืนชมอยา่งมากและเราหวงัวา่
คณุจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของคณุที่น่ี 
โปรดอา่นและลงนามในข้อตกลงอาสาสมคัรฉบบันีแ้ละมอบไว้ในโรงเรียน คณุจะได้รับส าเนาส าหรับบนัทกึของคณุ 
 
•ข้าพเจ้าได้รับส าเนาของนโยบายอาสาสมคัรของโรงเรียน 
 
•ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรักษาข้อมลูที่ฉนัเรียนรู้จากการเป็นอาสาสมคัรในโรงเรียนเป็นความลบั 
 
•ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ฉนัต้องผา่นการตรวจสอบของส านกับนัทกึอาญาเพื่อให้ค าแนะน าแก่โรงเรียนวา่เป็นความเหมาะสมของฉนัในฐานะ
อาสาสมคัร หากคณุมีหนงัสอืรับรอง CRB อยูแ่ล้วกรุณามอบให้โรงเรียนและส าเนาจะถกูจดัท าขึน้เพื่อเป็นหลกัฐานในโรงเรียน 
 
•ข้าพเจ้ายินยอมที่จะด าเนินการฝึกอบรมการคุ้มครองเดก็ทางออนไลน์ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 
 
ลงนาม: _____________________________ 
 
 
ช่ือ: ______________________________ 
 
 
วนัท่ี: _______________________________ 
 
ขอขอบคณุที่สละเวลาเพื่อกรอกข้อมลูในแผน่งานอาสาสมคัรนี ้
กรุณาสง่ส าเนาเอกสารฉบบันีใ้ห้กบัคณุ Karyn Walton เพื่อชว่ยป้องกนั 
การให้ความชว่ยเหลอืของคณุได้รับการช่ืนชมและเราจะตดิตอ่กลบัในไมช้่า 
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ข้อตกลงในกำรเยีย่มชม 
 
ขอบคณุส าหรับการเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ รีเจนท์ พทัยา กรุณากรอกข้อมลูลงนามและวนัท่ีในภาคผนวกนี ้
 
•ข้าพเจ้าได้รับส าเนานโยบายการเยี่ยมชมของโรงเรียนและค าแนะน าในการปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยัยิ่งขึน้ 
 
•ข้าพเจ้าจะไมอ่ยูค่นเดียวในโรงเรียนเมื่อไรก็ตามที่เด็ก ๆ อยูใ่นสถานท่ี 
 
•ข้าพเจ้ายอมรับท่ีจะปฏิบตัิตามนโยบายเหลา่นีท้กุด้านเมื่ออยูใ่นโรงเรียน 
 
 
ลงนาม: _____________________________ 
 
 
ช่ือ: ______________________________ 
 
 
วนัท่ี: _______________________________ 
 
 
ขอขอบคณุที่สละเวลาให้กรอกข้อมลูด้านบน 
กรุณาสง่มอบให้กบัคณุ Karyn Walton เพื่อก่อนการเยีย่มโรงเรียน 
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ภาคผนวก 8 
 
นโยบำยส ำหรับอำสำสมัคร 

การเดินทางไปทศันศกึษาเป็นสว่นส าคญัในการเรียนรู้ที่โรงเรียนของเราและท าให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสมากมายที่อยูน่อก
ประสบการณ์ปกติของพวกเขา เรายินดีเป็นอยา่งยิง่ที่คณุได้เป็นผู้ช่วยอาสาสมคัร: คณุจะมีบทบาทส าคญัในความส าเร็จและความ
ปลอดภยัในการเดินทางในโรงเรียนนี ้โปรดอา่นภาคผนวกลงช่ือแล้วสง่คืน 
นี่เป็นสว่นหนึง่ของการวางแผนประเมินความเสีย่งของโรงเรียนของเรา 
 
บทบำทของผู้ช่วยที่เป็นอำสำสมัคร 
•รับผิดชอบและดแูลเด็กทกุคนในกลุม่ของคณุอยา่งเทา่เทียมกนั 
•อยูก่บักลุม่เด็กที่ได้รับการจดัสรรเพื่อความมัน่ใจในความปลอดภยัของพวกเขาตลอดการเดินทาง 
เพื่อสง่เสริมพฤติกรรมสภุาพและมีมารยาทตอ่กนัและกนัและคนทัว่ไป เราทกุคนไปเป็นทตูของโรงเรียนของเรา! 
•เพื่อให้มัน่ใจวา่กลุม่ของคณุจะท าตามทนัได้ไมว่า่จะเป็น การเดนิทางหรือออกจากการขนสง่หรือค าสัง่ตา่งๆ 
•ติดตอ่ครู / เจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้องได้ทนัทีหากมีปัญหาเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลความปลอดภยัและ / หรือพฤติกรรม 
 
กำรท ำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคาดหวงัวา่ผู้ช่วยอาสาจะ: 
• ปฏิบตัิตามข้อตกลงทัง้หมดในขณะที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการโดยตรงของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
• แสดงความมุง่มัน่ ความสนใจและช่วยเด็ก ๆ ในการเรียนรู้โดยการชว่ยให้พวกเขาอา่นป้าย / ค า / ข้อมลู  
    ถามค าถามทีก่ระตุ้นให้เดก็ ๆ นกึถึงงานและชว่ยอธิบายประเดน็ท่ีนา่สนใจ 
• ปฏิบตัิตามค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
 
สิ่งที่ไม่ได้รับอนุญำต 
• ผู้ช่วยอาสาสมคัรไมไ่ด้รับอนญุาตให้น าพี่น้องเข้ามาร่วมทศันศกึษาด้วย 
• ผู้ช่วยอาสาสมคัรไมไ่ด้รับอนญุาตให้จดักลุม่นกัเรียนใหม่ 
• ผู้ช่วยอาสาสมคัรไมไ่ด้รับอนญุาตให้สบูบหุร่ีดืม่แอลกอฮอล์หรือมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิที่ผิดกฎหมายใด ๆ 
• ผู้ช่วยอาสาสมคัรไมไ่ด้รับอนญุาตให้ถ่ายรูปเดก็ 
• ผู้ช่วยอาสาสมคัรไมไ่ด้รับอนญุาตให้ซือ้ขนม เช่นขนมไอศครีมบสิกิตขนมหวานก่อนระหวา่งหรือหลงัการเดินทางไปทศันศกึษา 
 
อาสาสมคัรไมไ่ด้รับอนญุาตให้สมัผสัหรือต าหนิเดก็ แตค่วรพดูกบัเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหากมีปัญหา หากคณุต้องการย้ายเด็กหรือ
เรียกความสนใจจากเดก็เรามกัใช้ช่ือของพวกเขาและในสถานการณ์ที่เราไมไ่ด้มาสมัผสัทางกายภาพกบัเด็ก 
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ปฐมพยำบำล 
ส าหรับแตล่ะชัน้เรียน จะมีผู้ชว่ยที่มีคณุสมบตัิอยา่งน้อยหนึง่คน คณุจะได้รับแจ้งหากเดก็ในกลุม่ของคณุต้องทานยา / ต้องการการ
ช่วยเหลอื ถ้าจ าเป็นต้องได้รับยานีจ้ะท าโดยสมาชิกของพนกังาน ไมว่า่สถานการณ์ใดอาสาสมคัรจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ยาใด ๆ    
ยาอื่น ๆ ทัง้หมดและกลอ่งปฐมพยาบาลจะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่เหมาะสม 
 
ภำวะฉุกเฉิน 
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสมาชิกทราบโดยเร็วที่สดุ 
ถ้าคณุแยกออกจากสว่นท่ีเหลอืของกลุม่โรงเรียนโปรดโทรศพัท์ไปท่ีหมายเลขหนึง่ของเจ้าหน้าทีใ่นรายช่ือผู้ตดิตอ่ของคณุหรือโทรศพัท์
ไปท่ีโรงเรียน 
_______________________________________________________________________ 
ฉนัได้อา่นนโยบายอาสาสมคัรแล้ว 
 
ฉนัยอมรับข้อก าหนดในการให้บริการตามที่ระบใุนนโยบาย 
 
ฉนัจะคอยชว่ยสนบัสนนุเดก็ในการเดินทางและกระตือรือร้นในการท างานให้ราบร่ืน 
ลงนาม: _____________________ วนัท่ี: __ 
 
 
 
 
  


