
คูม่อืการปกป้องและ
คุม้ครองเด็ก

โรงเรยีนนานาชาตลิานนา

วสิยัทศันข์องโรงเรยีน:
เรามุง่มั�นที�จะจัดการเรยีนการสอนที�มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ
ทา่มกลางสิ�งแวดลอ้มที�เต็มไปดว้ยความเอาใจใส่

พนัธกจิของโรงเรยีน:

โรงเรยีนนานาชาตลิานนาใชร้ะบบการเรยีนการสอนจากประเทศ
องักฤษเพื�อใหนั้กเรยีนของเราสามารถเขา้ถงึศกัยภาพของตนได ้
อยา่งเต็มที� และกลายเป็นพลเมอืงที�มคีวามคดิสรา้งสรรค์ มคี
วามรับผดิชอบ และประสบความสําเร็จ



โรงเรยีนนานาชาตลิานนาใหค้วามสําคญักบัความเป็นอยูท่ี�ด ีสขุภาพที�แข็งแรงและ
การปกป้องคุม้ครองเด็กนั�นเป็นสิ�งสําคญัอนัดบัแรกซึ�งสอดคลอ้งกบัปรัชญาหลกัที�ตั �ง
ไวข้องโรงเรยีน

คาํแสดงเจตนารมณ์

สขุภาพ สวสัดภิาพความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี�ดขีองนักเรยีนนั�น มคีวามสําคญั
อยา่งยิ�ง สําหรับครแูละพนักงานทกุคนของโรงเรยีนนานาชาตลิานนา สิ�งแวดลอ้มใน
การเรยีนของโรงเรยีนจะดทีี�สดุไดก้ต็อ่เมื�อนักเรยีนรูส้กึปลอดภยั ไดรั้บการสนับสนุน
และใหค้วามรูส้กึมั�นคง ซึ�งครแูละพนักงานของโรงเรยีนทกุคนมคีวามมุง่มั�นที�จะสรา้ง
สิ�งแวดลอ้มดงักลา่วโดยการ:

● ปฏบิตัติอ่เด็กดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรติ
● คงความมเีสถยีรภาพ, มคีวามคงเสน้คงวา และ มสีภาพแวดลอ้มที�คาดการณไ์ด ้
● บงัคบัใชก้ฎ ขอบเขต และระเบยีบ อยา่งตอ่เนื�องและเป็นธรรม
● เขา้ไปจัดการชว่ยเหลอืเมื�อเชื�อวา่เด็กถกูทํารา้ยหรอืเสี�ยงตอ่การถกูทํารา้ย

นอกเหนอืไปจากนี� ลานนานําหลกัอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กของ
องคก์ารสหประชาชาต ิปี 1989 (The United Nations Convention of the Rights
of the Child) ซึ�งประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มเมื�อปี 1994 สนธสิญัญาดงักลา่วมกีารกําหนด
สทิธ ิ  เบื�องตน้ที�เด็กพงึไดรั้บไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันี�:

● สทิธทิี�จะมชีวีติแบบครอบครัว
● สทิธใินความเป็นสว่นตวั
● สทิธทิี�จะไดรั้บความชว่ยเหลอืหรอืการสนับสนุนในรปูแบบตา่งๆ เมื�อเกดิเหตุ
รา้ยขึ�นกบัพวกเขา

● สทิธทิี�จะมสีว่นในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัสิ�งที�เกดิขึ�นกบัตนเอง
● สทิธทิี�จะไดรั้บการปกป้องจากการทํารา้ยในทกุรปูแบบ

เราพยายามที�จะเป็นเสมอืนที�หลบภยัสําหรับนักเรยีนที�อาจถกูลว่งละเมดิหรอืถกู
ทอดทิ�ง
ซึ�งหมายถงึวา่ทางโรงเรยีนนานาชาตลิานนาจะไม:่

● ลงโทษนักเรยีนโดยการต ี(และเชื�อวา่ผูใ้หญไ่มค่วรลงโทษดว้ยวธิกีารดงักลา่ว
ดว้ย)

● แสดงความโหดรา้ยหรอืกระทําการใดๆ ใหเ้ด็กเกดิความอาย
● เยาะเยย้ หรอื หมิ�นเกยีรติ
● จงใจทําใหพ้วกเขารูส้กึทกุขท์รมานหรอืหวาดกลวั

การกระทาํทารณุตอ่เด็กคอือะไร?



องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ใหค้าํนยิามการกระทาํทารณุตอ่เด็กดงันี�:
“หมายรวมถงึการกระทําใดๆ ที�เป็นการลว่งละเมดิสทิธสิว่นบคุคล ทั �งทางกาย
(physical) จติใจ (emotional) เชน่ การลว่งละเมดิทางเพศ, การละเลย, การกระทํา
โดยประมาท, การแสวงประโยชนซ์ึ�งกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอือาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายแก่
สขุภาพ, ความอยูร่อดของเด็ก, พัฒนาการหรอืศกัดิ�ศรขีองเด็ก...”

การกระทาํทารณุตอ่เด็ก แบง่เป็น 4 หวัขอ้ดงันี�:

การลว่งละเมดิทางเพศ:

1. แบบมกีารสมัผสัรา่งกาย
● การขม่ขนืหรอืการสมัผัสที�สอ่ในทางลว่งละเมดิทางเพศโดยผูใ้หญ่
● การบงัคบัใหเ้ด็กมเีพศสมัพันธก์บัผูใ้หญ่
● การบงัคบัใหเ้ด็กมเีพศสมัพันธก์บัเด็กดว้ยกนัเอง

2. แบบไมม่กีารสมัผสัรา่งกาย
● การบงัคบัใหเ้ด็กดกูจิกรรมทางเพศ
● การบงัคบัใหเ้ด็กดสูื�อที�ไมเ่หมาะสม
● การบงัคบัใหเ้ด็กดกูารแสดงอนาจาร

การทาํรา้ยรา่งกาย:
การคกุคามหรอืการใชกํ้าลงัซึ�งสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืความเจ็บปวด หรอืการ
ทํารา้ยรา่งกายโดยไมต่ั �งใจซึ�งสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ การทํารา้ยรา่งกายอาจ
ประกอบไปดว้ยพฤตกิรรมดงักลา่วตอ่ไปนี�:

● การทบุต ีการเขยา่ตวัดว้ยความรนุแรง การจับเด็กโยน
● การกอ่ใหเ้กดิความบาดเจ็บและความเจ็บปวด โดยการทําใหเ้กดิแผลไหม ้การ
ดดุา่ การทําใหห้ายใจไมอ่อก

● การวางยาพษิ รวมถงึการใชย้าเสพยต์ดิหรอืเครื�องดื�มแอลกอฮอลด์ว้ย
● การกด การมดัหรอืการใชกํ้าลงัจนทําใหเ้ด็กไมส่ามารถเคลื�อนไหวได ้

การทาํรา้ยทางอารมณ:์

● พฤตกิรรมโหดรา้ยที�ทําใหเ้กดิความหวาดกลวัในจติใจตอ่เด็ก
● การลงโทษที�ทําใหเ้ด็กรูส้กึดอ้ยคา่, ทําใหอ้บัอาย เชน่ การถกูกระทําใหอ้บัอาย
ในที�สาธารณะหรอืการใหง้ด        รับประทานอาหาร

● การทํารา้ยทางวาจา เชน่ การพดูจาดว้ยถอ้ยคําหยาบคาย
● การไดย้นิหรอืเห็นการกระทําทารณุของผูอ้ื�น
● การลงโทษหรอืพฤตกิรรมใดๆ ที�ขดักบัอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก ปี 1989

การทอดทิ�ง:



นี�คอืสว่นที�ยากที�สดุในการใหคํ้าจํากดัความเกี�ยวกบัการทํารา้ย องคก์ารสหประชาชาติ
(UN) ใหคํ้าจํากดัความไวว้า่ “เด็กที�อยูโ่ดยขาดการดแูลที�เหมาะสมจากผูใ้หญ”่ และ
ไดใ้หคํ้าจํากดัความเพิ�มเตมิไวอ้กีวา่ “การอยูอ่าศยัในสภาพที�ขาดแคลนอาหาร, เครื�อง
นุ่งหม่ ที�พักอาศยั หรอื การดแูลเอาใจใส ่รวมทั �งไมส่ามารถเขา้รับการรักษาพยาบาล”

การถกูละเลย ทอดทิ�ง มกัจะทําใหเ้ด็กเปราะบางและเสี�ยงตอ่การถกูกระทําทารณุรปู
แบบอื�นๆ ไดง้า่ยขึ�น

ตวัอยา่งของการทํารา้ยรา่งกายเด็กจะปรากฏอยูใ่นภาคผนวก

…………………

องคป์ระกอบหลกั 3 ประการของนโยบาย การปกป้อง คุม้ครองและป้องกนัเด็กของ
ทางโรงเรยีนประกอบไปดว้ย:

1. การป้องกนั: สรา้งสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัในโรงเรยีน ดว้ยการสอนที�มคีวาม
ใสใ่จและสอดสอ่งดแูล มผีูใ้หคํ้าปรกึษาที�เขา้ถงึได ้ ใหค้วามชว่ยเหลอืที�
เหมาะสมแกนั่กเรยีน ปฏบิตัตินเป็นตน้แบบที�ดี

2. การคุม้ครอง: ปฏบิตัติามขั �นตอนที�วางไว ้พนักงานไดรั้บขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนั
เสมอและสามารถตอบสนองตอ่การปกป้องและคุม้ครองเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม
และละเอยีดออ่นตอ่การเกดิประเด็นการปกป้องและคุม้ครอง

3. การใหก้ารสนบัสนนุ: มกีารใหคํ้าปรกึษาและแนะแนวแกนั่กเรยีนที�อาจมคีวาม
เสี�ยงในทนัททีี�เห็นวา่การสนับสนุนนี�จะเป็นประโยชนต์อ่นักเรยีน

1. การป้องกนั

การสรรหาบคุลากร:

กอ่นที�จะรับพนักงานเขา้ทํางานที�โรงเรยีนนานาชาตลิานนา จะมขีั �นตอนตา่งๆ ดงัตอ่
ไปนี�:

● สมัภาษณพ์นักงานและใหโ้อกาสที�จะเปิดเผยขอ้มลูใดๆ กต็ามที�อาจนํามาซึ�ง
ความกงัวลและปัญหาตอ่โรงเรยีนในอนาคต หากบคุคลดงักลา่วตอ้งการที�จะทํา
งานกบัทางโรงเรยีน

● ตอ้งมขีอ้มลูตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมจากประเทศบา้นเกดิและประเทศที�
เคยทํางานอยู่



● สอบถามประวตัจิากบคุคลอา้งองิ เพื�อตรวจสอบวา่มขีอ้มลูใดที�น่ากงัวลเกี�ยวกบั
เรื�องความปลอดภยัของเด็ก

● ใหห้นังสอืคูม่อืครเูพื�อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติวัอยา่งเหมาะสมเมื�ออยูก่บัเด็ก
และการรายงานเมื�อเกดิเหตกุารณท์ี�เด็กถกูทํารา้ย

การอบรม:

ลานนามุง่มั�นที�จะใหก้ารอบรมที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและการปกป้องนักเรยีนแก่
พนักงานทกุคน

พนัธสญัญาการป้องกนั / ปกป้องดแูล:

ลานนามุง่มั�นที�จะดแูลความเป็นอยูท่ี�ดแีกเ่ด็กนักเรยีน และยงัสนับสนุนในสทิธขิองเด็ก
ที�จะไดรั้บการรับฟังอยา่งจรงิจังเพื�อใหเ้ด็กแตล่ะคนสามารถแสดงความคดิเห็น มมุ
มองและความกงัวลตา่งๆไดอ้ยา่งเต็มที�

2. การคุม้ครอง

ครทูกุคนของโรงเรยีนนานาชาตลิานนาหากอยูใ่นสถานการณ์ จะสามารถแยกแยะได ้
วา่นักเรยีนคนไหนตอ้งการความชว่ยเหลอืและการคุม้ครอง และรายงานใหก้บัหวัหนา้
ดา้นความปลอดภยัและคุม้ครองเด็กของโรงเรยีน (DSL)ทราบ นักเรยีนคนใดกต็ามที�
พนักงานเห็นวา่ตอ้งการความชว่ยเหลอื ใหผู้นั้ �นรายงานสิ�งที�เห็นเมื�อสมควรตอ่ครใูหญ่
และ/หรอืผูอํ้านวยการโรงเรยีนเพื�อการจัดการอยา่งเหมาะสมตอ่ไป โดยไมค่ดิเอาเอง
วา่จะมผีูอ้ ื�นรายงานเรื�องที�ตนกงัวลใจแทนตนเอง

หนา้ที�ของพนักงานทกุคนคอืการแจง้ขอ้กงัวลเกี�ยวกบัการกระทําหรอืทศันคตขิอง
เพื�อนรว่มงาน เนื�องจากเราไมส่ามารถ คาดหวงัใหนั้กเรยีนของเราปฏบิตัไิดห้ากผูใ้หญ่
ไมเ่ป็นแบบอยา่ง

รายงานทั �งหมดนั�นไมว่า่จะเป็นขอ้สงสยัหรอืเหตกุารณท์ารณุกรรมตอ่เด็กที�เกดิขึ�นจรงิ
จะไดรั้บการดแูลและสอบสวน    อยา่งจรงิจัง

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

พนักงานทกุคนของโรงเรยีนนานาชาตลิานนาตอ้งลงลายมอืชื�อรับทราบขอ้พงึปฏบิตั ิ
ดงักลา่ว ซึ�งวตัถปุระสงคน์ี�กระทําเพื�อใหค้วามคุม้ครองทั �งพนักงานและเด็กนักเรยีน
สว่นที�เพิ�มเตมิคอื LANNA ไดแ้ยกขอ้พงึปฏบิตัสํิาหรับผูป้กครองและผูม้าตดิตอ่
โรงเรยีนดว้ย ทั �งหมดนี� มจีดุมุง่หมายเพื�อใหแ้น่ใจวา่โรงเรยีนมขีอบเขตที�ชดัเจนและ
โปรง่ใสระหวา่งผูใ้หญแ่ละนักเรยีนของเรา
ขอ้พงึปฏบิตัปัิจจบุนัแบง่กลุม่ดงันี�:

1. คร ูครผููส้อนแทน และครอูาสาสมคัร
2. พนักงานออฟฟิศ / ธรุการ
3. พนักงานประจํา



4. พนักงานขบัรถ
5. ผูป้กครอง และนักเรยีน
6. ผูม้าตดิตอ่โรงเรยีน

ขอ้พงึปฏบิตัขิองครู

ขอ้พงึปฏบิตันิี�เกี�ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมที�เป็นมอือาชพีและความรับผดิชอบในทกุดา้น ที�
เกดิมกีารปฏสิมัพันธร์ะหวา่งคร ู     กบันักเรยีน:

1. การวางขอบเขตอยา่งมอือาชพี
2. สถานการณแ์บบตวัตอ่ตวั
3. การแสดงความคดิเห็นและการสนทนา เกี�ยวกบั/ กบันักเรยีน
4. การไปทํากจิกรรมนอกโรงเรยีน
5. การสมัผัสทางรา่งกาย
6. จดหมายสว่นตวั / การสื�อสารกบันักเรยีน

ขอ้พงึปฏบิตัขิองผูม้าตดิตอ่โรงเรยีน:

ผูม้าตดิตอ่โรงเรยีนตอ้งระลกึเสมอวา่ครมูหีนา้ที�พเิศษที�ตอ้งเอาใจใสแ่ละดแูลเด็ก
นักเรยีน ดงันั�นผูม้าตดิตอ่โรงเรยีนตอ้งใหค้วามเคารพในการทําหนา้ที�ดงักลา่วของครู

ความหลงไหลไดป้ลื�มและการแอบชอบ:

ในบางกรณี นักเรยีนอาจเกดิความหลงไหลหรอืชอบพอกบัพนักงานในโรงเรยีน กรณี
ดงักลา่วตอ้งไดรั้บการจัดการอยา่ง   มอือาชพีและละเอยีดออ่นตอ่สถานการณ์
พนักงานควรหลกีเลี�ยงสถานการณ ์อนัจะกอ่ใหเ้กดิความรูส้กึดงักลา่วหรอืทําใหเ้ป็น
เรื�องขบขนั สถานการณเ์หลา่นี�ควรไดรั้บคําปรกึษาจากพนักงานที�มคีวามอาวโุสมาก
กวา่ในทกุกรณี

การจดัการกบัขอ้กลา่วหา

โรงเรยีนนานาชาตลิานนาถอืวา่ผูใ้หญ่ ทกุคน ตอ้งรายงานการทารณุกรรมตอ่เด็กที�ได ้
พบเห็น อยา่สรปุเองวา่ผูอ้ื�นจะรายงานแทนตนเอง เนื�องจากผูใ้หญห่ลายคนที�เกดิ
ความสงสยัวา่เด็กอาจถกูทารณุกรรมแตไ่มร่ายงานเพราะคดิวา่ไมใ่ชเ่รื�องของตน หรอื
อาจกอ่ใหเ้กดิความยุง่ยากหรอืตนเองอาจเขา้ใจผดิ  ดงัที�กลา่วมาแลว้ หนา้ที�ของ
พนักงานทกุคนคอืการแจง้ขอ้กงัวลเกี�ยวกบัการกระทําหรอืทศันคตขิองเพื�อนรว่มงาน
และเราไมส่ามารถคาดหวงัใหนั้กเรยีนของเราปฏบิตัหิากผูใ้หญไ่มทํ่า  เป็นตวัอยา่ง



ทา่นควรทาํอยา่งไรหากสงสยัวา่เด็กถกูทาํรา้ยหรอืถกูทารณุกรรม

มบีอ่ยครั �งที�ผูใ้หญเ่กดิความสงสยัวา่เด็กอาจถกูทารณุกรรมแตไ่มร่ายงานเพราะคดิวา่
ไมใ่ชเ่รื�องของตนหรอือาจกอ่ใหเ้กดิความยุง่ยากหรอืตนเองอาจเขา้ใจผดิ ในโรงเรยีน
นานาชาตลิานนานั�น ถอืวา่ผูใ้หญท่กุคนตอ้งรายงานการทารณุกรรมตอ่เด็กที�ตนกงัวล/
สงสยั ฉะนั�น อยา่สรปุเองวา่ผูอ้ื�นจะรายงานแทนตวัทา่น

สิ�งที�ทา่นตอ้งปฏบิตั:ิ

การลงบนัทกึเกี�ยวกบัการปกป้องและคุม้ครองเด็ก

หมายเหต:ุ หากทา่นเห็นวา่ส ิ�งที�ทา่นกงัวลเป็นเรื�องรา้ยแรงและเรง่ดว่น โปรด
ตดิตอ่ DSL ทนัท ีโดยการคยุดว้ยตนเอง ทางโทรศพัท ์หรอืสง่อเีมล กอ่นที�
จะลงบนัทกึขอ้กงัวลน ั�น

โปรดตระหนกัวา่ : รายงานนี�อาจมคีวามสาํคญัมาก แตท่า่นไมต่อ้งกงัวลเกี�ยว
กบัการลงบนัทกึ สิ�งเหลา่นี�อาจจะไดร้บัการพสิจูนว์า่เป็นเรื�องสาํคญั ทาง
DSL และหวัหนา้มหีนา้ที�รบัผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้นใ่จ และจดัการ
อยา่งเหมาะสม

1. เขา้เวปไซด์ www.edukeyapp.com
2. เลอืก ‘ความปลอดภยัและปกป้องเด็ก’ จากเมนูดา้นบน
3. ใสร่หสั

4. ในแท็บเบราวเ์ซอรใ์หม ่เลอืกตวัเลอืกที�เกี�ยวขอ้งจากเมนูตอ่ไปนี�:
● คณุเป็นใคร
● วนัที�เกดิเหตุ
● เลอืกนักเรยีนที�เกี�ยวขอ้ง
● ขอ้กงัวล

5. กรอกรายละเอยีดเกี�ยวกบัเหตกุารณ์
6. สง่แบบฟอรม์และรอการตอบรับจาก DSL
( หากยงัไมไ่ดรั้บการตอบรับภายใน 24 ชั�วโมง กรณุาสง่อเิมลมายงั DSL ที�

childsafety@lannaist.ac.th )

ทา่นไมค่วรปรกึษาเรื�องขอ้กงัวลใดๆ กบับคุคลอื�น หรอืดาํเนนิการตอ่ดว้ยตน
เอง

รายงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการทารณุกรรมเด็กทั �งที�เป็นที�สงสยัหรอืเหตกุารณท์ี�เกดิขึ�นจรงิ
จะไดรั้บการสอบสวนและจัดการ อยา่งจรงิจัง และอาจตอ้งมกีารพดูคยุเพิ�มเตมิกบัทา่น
ในเรื�องดงักลา่วได ้

http://www.edukeyapp.com


หวัหนา้ฝ่ายดแูลดา้นความปลอดภยัและปกป้องคุม้ครองเด็กที�ไดรั้บการแตง่ตั �ง ไดแ้ก่
ผูป้ระสานงานการศกึษาพเิศษระดบัมธัยมศกึษา และครแูนะแนวระดบัประถมศกึษา
สว่นสมาชกิประกอบดว้ยผูอํ้านวยการโรงเรยีน ครใูหญ ่และ DSL ทั �ง 2 ทา่น

การรายงานของระดบัปฐมวยั: พนักงานแผนกปฐมวยัรายงานประเด็นที�กงัวลกบั
ครแูนะแนวระดบัประถมศกึษา

การรายงานของระดบัประถมศกึษา: พนักงานแผนกประถมรายงานประเด็นที�
กงัวลกบั ครแูนะแนวระดบัประถมศกึษา

การรายงานของระดบัมธัยมศกึษา: พนักงานแผนกมธัยมรายงานประเด็นที�กงัวล
กบั ผูป้ระสานงานการศกึษาพเิศษระดบัมธัยมศกึษา

ในกรณีที�สมาชกิดา้นความปลอดภยัและปกป้องคุม้ครองเด็กไมส่ามารถรับคํารอ้งได ้
เนื�องจากการลาหยดุงาน หรอืตดิภารกจิอื�นใด ทา่นสามารถแจง้กบัครใูหญ ่หรอื ผู ้
อํานวยการโรงเรยีน (ทางโรงเรยีนจะจัดใหม้สีมาชกิในคณะกรรมการบรหิารรวมอยูใ่น
คณะกรรมการดว้ย แตจ่ะไมไ่ดรั้บเรื�องรายงานโดยตรง)

บทบาทของหวัหนา้ดา้นความปลอดภยัและคุม้ครองเด็กและทมีผูบ้รหิาร
อาวโุส:

ประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและการปกป้องคุม้ครองเด็กจะถกูบนัทกึให ้DSL
ซึ�งจะประสานงานและดําเนนิการจัดการ และจะแจง้ตอ่ครใูหญแ่ละผูอํ้านวยการ
โรงเรยีนตามลําดบัตอ่ไป

ครใูหญแ่ละผูอํ้านวยการโรงเรยีน จะเป็นผูส้ง่ตอ่ขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานตา่งๆ รวมถงึ
หน่วยงานดา้นกฏหมาย สงัคมสงเคราะหแ์ละสถานทตู

ผูถ้กูกลา่วหา:

ผูท้ี�ถกูกลา่วหาในกรณีพฤตกิรรมทารณุกรรมจะถอืวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ� จนกวา่จะมผีล
ตดัสนิวา่เป็นผูก้ระทําความผดิจรงิ        ในระหวา่งการสอบสวน ผูนั้�นมสีทิธิ�ที�จะทราบ
ขอ้มลูและเขา้ใจถงึขั �นตอนการสอบสวนซึ�งเป็นหนา้ที�ของทางโรงเรยีน          ที�จะให ้
ขอ้มลูดงักลา่วในแตล่ะขั �นตอนของการสอบสวนขอ้กลา่วหาแกผู่ถ้กูกลา่วหา

ทางโรงเรยีนอาจมคีวามจําเป็นในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางจติใจโดยการใหคํ้า
ปรกึษาแกผู่ท้ี�ถกูกลา่วหาและครอบครัว    ของเขา ซึ�งจะขึ�นอยูก่บัการตดัสนิใจของครู
ใหญ ่และขึ�นอยูก่บัความรนุแรงของขอ้กลา่วหา

ผูถ้กูกระทาํ:

เหยื�อของการทารณุกรรมจะไดรั้บการสนับสนุนและชว่ยเหลอืจากทางโรงเรยีนทั �งดา้น
การใหคํ้าปรกึษา, ดา้นการแพทย ์   และดา้นจติใจ รวมไปการใหคํ้าปรกึษาชว่ยเหลอื
ดา้นจติใจจากฝ่ายแนะแนวของโรงเรยีน (โปรดอา่นนโยบายดา้นการให ้ความ



สนับสนุนทางจติใจของทางโรงเรยีนนานาชาตลิานนา) การดแูลดา้นการแพทยจ์ากครู
พยาบาลของโรงเรยีน          และการใหคํ้าปรกึษาจากครใูหญข่องโรงเรยีน

ในกรณีที�ตอ้งไดรัับการดแูลดา้นการแพทยจ์ากภายนอก จะใชป้ระกนัทางการแพทยท์ี�
นักเรยีนไดทํ้าไวก้บัทางโรงเรยีน   ตอนตน้ปีการศกึษาในการจา่ยคา่รักษา ในกรณี
ฉุกเฉนิที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งเวลาเรยีนและตอ้งไดรั้บการรักษาจากแพทยภ์ายนอก
ทางโรงเรยีนจะประสานงานกบัผูป้กครองหรอืผูด้แูล หากผูป้กครองหรอืผูด้แูลเป็นผู ้
ถกูกลา่วหา หรอืไมส่ามารถตดิตอ่ได ้ทางโรงเรยีนจะรับหนา้ที�ดแูล เพื�อใหนั้กเรยีนได ้
รับการรักษาตามความเหมาะสม

ในบางกรณี ทางโรงเรยีนอาจมคีวามจําเป็นตอ้งตดิตอ่หน่วยงานพเิศษภายนอกเพื�อ
เขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื อาทเิชน่  หน่วยงานสงัคมสงเคราะห์ สถานกงศลุ หรอื หน่วย
งานคุม้ครองเด็ก

บคุคลอื�นๆ ที�ไดร้บัผลกระทบ:

พนักงานและนักเรยีนของโรงเรยีนนานาชาตลิานนาทกุคนที�ไดรั้บผลกระทบจากขอ้
กลา่วหาเรื�องการทารณุกรรม จะไดรั้บการสนับสนุนจากการใหคํ้าปรกึษาของทาง
โรงเรยีน ในกรณีที�ขอ้กลา่วหารนุแรงและเกนิกวา่ที�ทางโรงเรยีนจะใหคํ้าปรกึษาได ้จะ
มกีารตดิตอ่ขอการสนับสนุนหน่วยงานที�ใหคํ้าปรกึษา และเครอืขา่ยสนับสนุนอื�น ซึ�ง
รวมไปถงึ สภาที�ปรกึษาจังหวดัเชยีงใหม ่และสภาที�ปรกึษาแหง่ชาต ิซึ�งสามารถตดิตอ่
ไดโ้ดยขอขอ้มลูจากครแูนะแนวของโรงเรยีน รายงานและขอ้มลูทั �งหมดจะถกูเกบ็
เป็นความลบั

การตดิตอ่สื�อสารกบัผูป้กครอง:

โรงเรยีนนานาชาตลิานนามุง่มั�นที�จะรว่มมอืกบัผูป้กครองและผูป้กครองตามกฎหมาย
ในเกอืบทกุสถานการณแ์ละปรกึษาหารอืกบัผูป้กครองเมื�อเกดิความกงัวลใจขึ�น

ในบางกรณีที�ทางโรงเรยีนอาจจะไมม่กีารปรกึษาหารอืกบัผูป้กครองไดแ้ก:่

● หากปรกึษาแลว้เด็กหรอืผูใ้หญท่ี�เกี�ยวขอ้งอาจไดรั้บอนัตรายมากขึ�น
● หากปรกึษาแลว้จะนํามาซึ�งความอคตหิรอืกอ่ใหเ้กดิอาชญากรรมรา้ยแรง
● หากปรกึษาแลว้จะกอ่ใหเ้กดิความลา่ชา้ในการการสอบสวนในขอ้กลา่วหา

หนา้ที�ของโรงเรยีน:

โรงเรยีนนานาชาตลิานนาจะดําเนนิการอยา่งเหมาะสม เพื�อปกป้องนักเรยีนที�คาดวา่
ถกูทํารา้ย เพื�อไมใ่หโ้ดนทํารา้ยมากกวา่ที�เป็นอยู ่(และบคุคลอื�นๆ ในโรงเรยีน) ใน
ระหวา่งและหลงัจากเหตกุารณห์รอืขอ้กลา่วหา



โรงเรยีนนานาชาตลิานนาจะไมรั่บผดิชอบหรอืรับผดิ ในกรณีที�พนักงานรายงานแลว้
ปรากฏวา่ผลไมเ่ป็นความจรงิตามขอ้ 29 ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองเด็กปี พ.ศ.
2546  นอกเสยีจากจะพสิจูนไ์ดว้า่พนักงานผูนั้�นตั �งใจที�จะใหข้อ้มลูที�เป็นเท็จ

3. การสนบัสนนุ

นักเรยีนที�โดนทําทารณุกรรม จะไดรั้บการดแูลและการสนับสนุนจากโรงเรยีนอยา่ง
เต็มที�

การสนับสนุนดงักลา่วรวมไปถงึ/แตไ่มจํ่ากดั เฉพาะการใหคํ้าปรกึษาและการสนับสนุน
ทางการแพทย,์ ครทูี�ปรกึษา         และครปูระจําชั �น การสนับสนุนนี� ครอบคลมุถงึผูท้ี�
ไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว หรอืผูท้ี�ถกูกลา่วหา เกี�ยวกบัเหตกุารณด์งั
กลา่วดว้ย

ในกรณีที�นักเรยีนตอ้งการความชว่ยเหลอืที�เกนิกวา่ที�ทางโรงเรยีนจะใหคํ้าปรกึษาได ้
จะมกีารตดิตอ่ขอการสนับสนุน      ตามความเหมาะสม โดยรว่มมอืกบัผูป้กครองหรอืผู ้
ปกครองตามกฏหมาย

ในบางกรณีอาจมคีวามจําเป็นและเหมาะสมที�จะตอ้งตดิตอ่สงัคมสงเคราะห์ หน่วยงาน
ดา้นกฏหมาย สถานกงศลุและ     สถานทตู สภาที�ปรกึษาจังหวดัเชยีงใหม ่สภาที�
ปรกึษาแหง่ชาตแิละหน่วยงานอสิระดา้นการคุม้ครองเด็ก

เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการสอบสวนทั �งหมดจะถกูเกบ็เป็นความลบั และเกบ็รักษาอยา่ง
ปลอดภยั โดยที�มสีมาชกิกรรมการดา้นความปลอดภยัและคุม้ครองเด็กของโรงเรยีน
(DSL) ครใูหญ ่และผูอํ้านวยการโรงเรยีนเทา่นั�น ที�จะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที�เป็นความ
ลบัของทางโรงเรยีนได ้

ภาคผนวก

ลกัษณะการทารณุกรรมที�สงัเกตไุด้

สญัญาณบง่บอกที�เป็นไปได:้

แมว้า่สญัญาณตอ่ไปนี�อาจไมบ่ง่ชี�วา่เด็กถกูทารณุกรรม แตก่อ็าจชว่ยใหผู้ใ้หญรั่บรูว้า่มี
บางอยา่งผดิปกต ิหากเด็กแสดงลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งใน 3 ประการตอ่ไปนี�
แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดข้องการถกูทํารา้ย ซึ�งอาจชี�ใหเ้ห็นวา่เด็กกําลงัมคีวาม
เครยีด ดงันั�นจงึควรใหค้วามสําคญัเสมอ

1. การเปลี�ยนแปลงทางพฤตกิรรม
2. แยกตวัเองจากเพื�อนและบคุคลรอบขา้ง
3. เหมอืนอยากจะพดูหรอืคยุแตก่ไ็มม่อีะไรจะพดู

สญัญาณบางอยา่งที�คาดวา่เด็กเคยถกูลว่งละเมดิทางเพศ



● ความเครยีดดา้นอารมณ์
● อาจมสีญัญาณทางกายภาพ เชน่ ความรูส้กึไมส่บายที�อวยัวะเพศ รอยแผล มคี
ราบอสจุหิรอืคราบเลอืดเปื�อนบนเสื�อผา้

● การเปลี�ยนแปลงทางพฤตกิรรม
● ปัญหาการนอนหลบั
● ความรูส้กึไมส่บายใจที�จะอยูก่บับคุคลอื�นตามลําพัง
● แสดงความรักที�มากเกนิไป หรอืมคีวามรูใ้นทางเพศที�ไมเ่หมาะสมกบัวยั
● การป่ลี�ยนแปลงของบคุลกิภาพ  เชน่ ไมม่ั�นใจ หรอืประหมา่
● พฤตกิรรมทดถอยกลบัไปสูร่ปูแบบพฤตกิรรมในวยัเด็ก
● ความอยากอาหารหรอืการกนิอาหารนอ้ยลงกระทนัหนั
● แยกตวัออกจากสงัคมภายนอก
● ไมไ่วว้างใจแมแ้ตค่นที�รูจั้กสนทิสนม
● กงัวลเกี�ยวกบัการถอดเสื�อผา้
● การทํารา้ยตวัเอง พยายามฆา่ตวัตาย

สญัญาณบางอยา่งที�คาดวา่เด็กถกูทาํรา้ยรา่งกาย

● บาดแผล รอยขดีขว่น รอยฟกชํ�า รอยไหม ้สภาพผวิหนังที�ไมด่ี
● สขุอนามยัไมด่ี
● รอยแผลที�ไมส่ามารถอธบิายได ้เชน่ รอยไหม ้รอยฟกชํ�า ฯลฯ
● การขาดนํ�า การขาดสารอาหาร  นํ�าหนักลดลง
● สวมเสื�อผา้เพื�อปกปิดบาดแผล แมอ้ยูใ่นสภาพอากาศที�รอ้น
● หวาดกลวัความชว่ยเหลอืทางการแพทย์
● พฤตกิรรมกา้วรา้ว
● กลวัการสมัผัสทางกายภาพ
● กลวัการเปลี�ยนชดุเมื�อตอ้งเขา้เรยีนวชิาพลศกึษา
● ขาดการรักษาบาดแผล

สญัญาณบางอยา่งที�คาดวา่เด็กถกูทาํรา้ยทางอารมณ์

● การเปลี�ยนแปลงทางอารมณ์
● การเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม
● ความสบัสน
● การเปลี�ยนแปลงของนํ�าหนักตวั
● การเห็นคณุคา่ในตนเองนอ้ยลง
● ความผดิปรกตดิา้นการพดู
● พฤตกิรรมเกี�ยวกบัประสาท
● พฤตกิรรมเฉยเมยหรอืกา้วรา้วมาก
● ปฏกิริยิาตอ่ความผดิพลาดมากจนเกนิไป



● หวาดกลวัตอ่สถานการณใ์หม่
● พฤตกิรรมตอบสนองตอ่ความเจ็บปวดที�ไมเ่หมาะสม
● การดถูกูคณุคา่ของตนเองตอ่เนื�อง (ฉันโง ่ฉันน่าเกลยีด ฯลฯ ) +

สญัญาณบางอยา่ง หากเด็กถกูปลอ่ยปละละเลย

● อาการหวิอยา่งตอ่เนื�อง
● สขุอนามยัไมด่ี
● ความเหนื�อยลา้ตอ่เนื�อง
● ไมไ่ดรั้บการรักษาทางการแพทย์
● ไมม่ปีฏสิมัพันธท์างสงัคม
● การขบัไล่

เคล็ดลบัที�ผูป้กครองสามารถชว่ยสรา้งใหโ้รงเรยีนเป็นสถานที�ท ี�ปลอดภยั

ผูป้กครองสามารถชว่ยสรา้งโรงเรยีนใหเ้ป็นที�ปลอดภยัไดต้ามแนวคดิดงักลา่วตอ่ไปนี�
ซ ึ�งไดนํ้ามาจากแบบอยา่งของผูป้กครองชมุชนอื�นๆ:

● พดูคยุเรื�องนโยบายของโรงเรยีนกบับตุรหลานของคณุ ใหก้ารสนับสนุน และ
ชว่ยบตุรหลานของคณุใหเ้ขา้ใจใน  เหตผุลเหลา่นั�น

● ใหบ้ตุรหลานของคณุมสีว่นรว่มในการกําหนดกฎเกณฑสํ์าหรับพฤตกิรรมที�บา้น
ที�เหมาะสม

● พดูคยุกบับตุรหลานของคณุเกี�ยวกบัความรนุแรงที�เขาเห็น
● สอนบตุรหลานของคณุใหรู้จั้กแกปั้ญหา และชมเชยเมื�อเขาทําตาม
● สอนบตุรหลานของคณุใหป้ลดปลอ่ยความโกรธโดยที�ไมทํ่ารา้ยผูอ้ื�นไมว่า่ทาง
วาจาหรอืทางรา่งกาย

● เมื�อคณุรูส้กึโกรธ ใหใ้ชโ้อกาสนี�แสดงตวัอยา่งที�เหมาะสมใหบ้ตุรหลานของคณุ
และพดูคยุกนัเกี�ยวกบัเรื�องนี�

● สอนบตุรหลานของคณุใหเ้ขา้ใจในคณุคา่และยอมรับความแตกตา่งของแตล่ะ
บคุคล

● สงัเกตพุฤตกิรรมผดิปรกตจิากบตุรหลานของคณุ ตวัอยา่งเชน่ การระเบดิ
อารมณโ์กรธบอ่ยครั �ง  การตอ่สูท้ี�รนุแรงและการรังแกผูอ้ื�น การขาดเพื�อน เหลา่
นี�อาจเป็นสญัญาณของปัญหารา้ยแรง  ควรขอความชว่ยเหลอืใหบ้ตุรหลานของ
คณุ พดูคยุกบัผูเ้ชี�ยวชาญที�เชื�อถอืไดจ้ากโรงเรยีน หรอืจากชมุชน



● เปิดชอ่งทางการสื�อสารกบับตุรหลานไวถ้งึแมว้า่มนัจะคอ่นขา้งยาก ชี�แนะบตุร
หลานเพื�อแจง้ใหค้ณุรูว้า่เขาจะอยูท่ี�ไหนกบัใคร และทําความรูจั้กกบัเพื�อนของ
เขา

● รับฟังบตุรหลานของคณุหากเขากงัวลเกี�ยวกบัเพื�อนที�อาจแสดงพฤตกิรรมที�ไม่
เหมาะสม แบง่ปันขอ้มลูนี�กบัผูเ้ชี�ยวชาญที�เชื�อถอืได ้เชน่ ที�ปรกึษาโรงเรยีน ครู
ใหญ ่หรอืครู

● มสีว่นรว่มในโรงเรยีนของบตุรหลานโดยการใหค้วามชว่ยเหลอืและตรวจ
การบา้น พดูคยุกบัครขูองเขา และเขา้รว่มงานของโรงเรยีน เชน่ การประชมุผู ้
ปกครอง

● มสีว่นรว่มและใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมของโรงเรยีน

ข ั�นตอนสาํหรบันกัเรยีนในการดาํเนนิการ

นักเรยีนสามารถชว่ยสรา้งโรงเรยีนใหเ้ป็นสถานที�ปลอดภยัได ้โดยการพบปะพดูคยุกบั
คร ูผูป้กครองและครแูนะแนว       เพื�อใหพ้วกเขาทราบวา่คณุสามารถมสีว่นรว่มและ
เป็นสว่นหนึ�งที�ทําใหโ้รงเรยีนเป็นสถานที�ปลอดภยั ซึ�งนํามาจากแบบอยา่งจาก
นักเรยีนหลากหลายโรงเรยีน:

● รับฟังเพื�อนของคณุ หากพวกเขาแบง่ปันความรูส้กึหรอืความคดิที�กงัวลใจ  ให ้
พวกเขาขอความชว่ยเหลอืจากผูใ้หญท่ี�เชื�อถอืได ้เชน่ ครแูนะแนวของโรงเรยีน
หรอืครทูี�ไวว้างใจ

● หากคณุกงัวลมาก ขอความชว่ยเหลอืใหพ้วกเขา และปรกึษากบัพอ่แมข่องคณุ
● พยายามเขา้รว่มในกจิกรรมที�สง่เสรมิความเขา้ใจดา้นความแตกตา่งในตวับคุคล
และเคารพสทิธขิองทกุคน

● รับเป็นที�ปรกึษาใหก้บันักเรยีนที�อายนุอ้ยกวา่ และ/หรอื สอนพเิศษใหก้บัเพื�อน
ของคณุ

● หลกีเลี�ยงกลุม่คนที�มกีารตอ่สู ้ละเวน้จากการลอ้เลน่ กลั�นแกลง้ และขม่ขูค่น
รอบขา้ง

● เป็นแบบอยา่ง - รับผดิชอบตอ่ความโกรธโดยไมทํ่ารา้ยผูอ้ื�นทั �งทางกายหรอื
ทางวาจา

● ขอความชว่ยเหลอืจากพอ่แมข่องคณุ หรอืผูใ้หญท่ี�ไวใ้จไดจ้าก ครแูนะแนว
หรอืคร ูหากคณุมคีวามรูส้กึโกรธ   ความกลวัความวติกกงัวล หรอืภาวะซมึเศรา้
อยา่งรนุแรง


