
คูมื่อการปกป้องและคุม้ครองเดก็ 
โรงเรียนนานาชาติลานนา 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสัิยทัศน์ของโรงเรียน :  
เรามุง่ม่ันท่ีจะจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเป็นเลิศทางวชิาการในสิง่
แวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยความเอาใจใส ่
 
 
พันธกิจของโรงเรียน :  
โรงเรียนนานาชาติลานนาใชร้ะบบการเรียนการสอนจากประเทศอังกฤษเพ่ือ
ให้นักเรียนของเราสามารถเขา้ถึงศักยภาพของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และกลาย 
เป็นพลเมืองท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และประสบความ  
สาํเร็จ 
 

  



โรงเรียนนานาชาติลานนาให้ความสาํคัญกับความเป็นอยูท่ี่ดี, สุขภาพและการปกป้องคุม้ครองเดก็
เป็นสิง่สาํคัญอันดับแรกซ่ึงสอดคลอ้งกับคา่นิยมหลักของโรงเรียน 

คาํแสดงเจตนารมณ์  
สุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยูท่ี่ดีของนักเรียนมีความสาํคัญอยา่งยิง่สาํหรับครูและ
พนักงานทุกคนของโรงเรียนนานาชาติลานนา สิง่แวดลอ้มในการเรียนของโรงเรียนจะดีท่ีสุดไดก้็
ตอ่เม่ือเดก็นักเรียนรู้สกึปลอดภัย ไดรั้บการสนับสนุนและม่ันคง ครูและพนักงานของโรงเรียนทุก
คนมีความมุง่ม่ันท่ีจะสร้างสิง่แวดลอ้มดังกลา่วโดยการ: 

● ปฏิบัติตอ่เดก็ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ 
● คงความมีเสถียรภาพ, มีความคงเสน้คงวา และ มีสภาพแวดลอ้มท่ีคาดการณ์ได ้
● บังคับใชก้ฎ, ขอบเขต และ กฎระเบียบ อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นธรรม 
● แทรกแซงเม่ือเช่ือวา่เดก็ถูกทาํร้ายหรือเสี่ยงตอ่การถูกทาํร้าย  

 
นอกเหนือไปจากน้ี ทางลานนาสนับสนุนการนําหลักอนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ขององคก์าร
สหประชาชาติ ปี 1989 (The United Nations Convention of the Rights of the 
Child) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเม่ือปี 1994 สนธิสัญญาดังกลา่วมีการกาํหนดสทิธิเบ้ืองตน้ท่ี
เดก็พึงไดรั้บไวอ้ยา่งชัดเจน ซ่ึงรวมไปถึง:  

● สทิธิท่ีจะมีชีวติแบบครอบครัว 
● สทิธิในความเป็นสว่นตัว 
● สทิธิท่ีจะไดรั้บความชว่ยเหลือหรือการสนับสนุนในรูปแบบตา่งๆ เม่ือเกิดเหตุร้ายข้ึนกับ

พวกเขา 
● สทิธิท่ีจะมีสว่นในการตัดสนิใจเก่ียวกับสิง่ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง 
● สทิธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องจากการทาํร้ายในทุกรูปแบบ  

น่ีหมายถึงวา่ทางโรงเรียนนานาชาติลานนาจะไม:่ 

● ลงโทษนักเรียนโดยการตี (และเช่ือวา่ผูใ้หญไ่มค่วรลงโทษดว้ยวธีิการดังกลา่วดว้ย) 
● แสดงความโหดร้ายหรือกระทาํการใดๆ ให้เดก็เกิดความอาย 
● เยาะเยย้ หรือ หมิน่เกียรติ  

 
การกระทาํทารุณตอ่เดก็คืออะไร? 

องคก์ารอนามัยโลก  (WHO) ให้คาํนิยามการกระทาํทารุณตอ่เดก็ดังน้ี : 
“หมายรวมถึงการกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการลว่งละเมิดสทิธิสว่นบุคคล ทัง้ทางกาย (physical) จิตใจ 
(emotional) เชน่ การลว่งละเมิดทางเพศ, การละเลย, การกระทาํโดยประมาท, การแสวง
ประโยชน์ซ่ึงกอ่ให้เกิดอันตรายหรืออาจกอ่ให้เกิดอันตรายแกสุ่ขภาพ, ความอยูร่อด, พัฒนาการ
หรือศักดิศ์รีของเดก็...” 

การกระทาํทารุณตอ่เดก็ แบง่เป็น  4 หัวขอ้ดังน้ี : 
การทาํร้ายทางเพศ : 

● การขม่ขืนหรือการสัมผัสทางเพศโดยผูใ้หญ ่ 



● การบังคับให้เดก็มีเพศสัมพันธกั์บผูใ้หญ ่
● การบังคับให้เดก็ดูกิจกรรมทางเพศ 
● การบังคับให้เดก็มีเพศสัมพันธกั์บเดก็ดว้ยกันเอง 

การทาํร้ายร่างกาย : 
● การทุบตีเดก็ 
● การกอ่ให้เกิดความบาดเจบ็และความเจบ็ปวด 
● การวางยาพิษ รวมถึงการใชย้าเสพยติ์ดหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์ว้ย 
● การกด, การมัดหรือการใชก้าํลังจนทาํให้เดก็ไมส่ามารถเคล่ือนไหวได ้ 

 
การทาํร้ายทางอารมณ์ : 

● พฤติกรรมโหดร้ายท่ีทาํให้เกิดความหวาดกลัวทางอารมณ์ตอ่เดก็ 
● การลงโทษท่ีทาํให้เดก็รู้สกึดอ้ยคา่, ทาํให้อับอาย เชน่ การถูกกระทาํให้อับอายในท่ี

สาธารณะหรือการไมใ่ห้รับประทานอาหาร  
● การลงโทษหรือพฤติกรรมใดๆ ท่ีขัดกับอนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ ปี 1989 

 
การปลอ่ยปละละเลย: 
น่ีคือสว่นท่ียากท่ีสุดในการให้คาํจาํกัดความเก่ียวกับการทาํร้าย องคก์ารสหประชาชาติ (UN) ให้
คาํจาํกัดความไวว้า่ “เดก็ท่ีอยูโ่ดยขาดการดูแลท่ีเหมาะสมจากผูใ้หญ”่ และไดใ้ห้คาํจาํกัดความเพิม่
เติมไวอี้กวา่ “การอยูอ่าศัยในสภาพท่ีขาดแคลนอาหาร, ท่ีพักอาศัย หรือ การดูแลเอาใจใส”่ 

การปลอ่ยปะละเลยมักจะทาํให้เดก็เปราะบางและเสี่ยงตอ่การถูกกระทาํทารุณรูปแบบอ่ืนๆ ไดง้า่ย
ข้ึน  

                                                      ………………… 

 
 องคป์ระกอบหลัก 3 ประการเก่ียวกับนโยบายคุม้ครองสทิธิเดก็ของทางโรงเรียนประกอบไปดว้ย: 
 

1. การป้องกัน : สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัยในโรงเรียน ดว้ยการสอนท่ีมีความใสใ่จและ
ระมัดระวัง มีผูใ้ห้คาํปรึกษาท่ีเขา้ถึงได ้ให้ความชว่ยเหลือท่ีเหมาะสมแกนั่กเรียน ปฏิบัติตน
เป็นตน้แบบท่ีดี 

2. การคุม้ครอง : ปฏิบัติตามขัน้ตอนท่ีวางไว ้พนักงานมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันและสามารถตอบ
สนองตอ่การปกป้องและคุม้ครองเดก็ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความละเอียดออ่น 

3. การสนับสนุน : มีการให้คาํปรึกษาและการแนะแนวแกนั่กเรียนท่ีอาจมีความเสี่ยง และการ
แนะแนวดังกลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่นักเรียน 

 

1. การป้องกัน 
การสรรหาบุคลากร : 



กอ่นท่ีจะรับพนักงานเขา้ทาํงานท่ีโรงเรียนนานาชาติลานนา จะมีขัน้ตอนตา่งๆ ดังตอ่ไปน้ี: 

● การสัมภาษณ์พนักงานและให้โอกาสท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลใดๆ กต็ามท่ีอาจนํามาซ่ึงความ
กังวลและปัญหาตอ่โรงเรียนในอนาคต หากบุคคลดังกลา่วตอ้งการท่ีจะทาํงานกับทาง
โรงเรียน 

● ตอ้งมีขอ้มูลประวัติอาชญากรรมจากประเทศบา้นเกิดและประเทศท่ีเคยทาํงานอยู ่
● สอบถามประวัติจากบุคคลอา้งอิง เพ่ือดูวา่มีขอ้มูลใดท่ีน่ากังวลเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัย

ของเดก็ 
● ให้หนังสอืคูมื่อครูเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวอยา่งเหมาะสมเม่ืออยูกั่บเดก็ และการ

รายงานเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีเดก็ถูกทารุณ 
 
การอบรม: 
โรงเรียนนานาชาติลานนามุง่ม่ันท่ีจะให้การอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภัยและการปกป้อง
นักเรียนแกพ่นักงานทุกคน 

ความมุง่ม่ันท่ีจะป้องกัน/ ปกป้อง : 
นานาชาติลานนามุง่ม่ันท่ีจะดูแลความเป็นอยูท่ี่ดีแกนั่กเรียนของเรา และยังสนับสนุนการใชส้ทิธิ
ของเดก็ท่ีจะไดรั้บการรับฟังอยา่งจริงจังเพ่ือให้เดก็แตล่ะคนสามารถแสดงความคดิเหน็, มุมมอง
และความกังวลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 2. การคุม้ครอง   

ครูทุกคนของโรงเรียนนานาชาติลานนาหากอยูใ่นสถานการณ์ จะแยกแยะไดว้า่นักเรียนคนไหน
ตอ้งการความชว่ยเหลือและการคุม้ครอง และจะตอ้งรายงานให้กับสมาชิกกรรมการดา้นความ
ปลอดภัยและคุม้ครองเดก็ของโรงเรียนทราบ นักเรียนคนใดกต็ามท่ีพนักงานเหน็วา่ตอ้งการความ
ชว่ยเหลือ ให้ผูนั้น้รายงานสิง่ท่ีเหน็เม่ือสมควร ไมค่ดิเอาเองวา่จะมีผูอ่ื้นรายงานเร่ืองท่ีตนกังวลใจ
แทนตนเอง รายงานทัง้หมดไมว่า่จะเป็นขอ้สงสัยหรือเหตุการทารุณกรรมตอ่เดก็ท่ีเกิดข้ึนจริง จะ
ไดรั้บการดูแลและสอบสวนอยา่งจริงจัง  

 

ขอ้พึงปฏิบัติ 

พนักงานทุกคนของโรงเรียนนานาชาติลานนาตอ้งเซน็รับทราบขอ้ปฏิบัติดังกลา่ว ซ่ึงวัตถุประสงค์
ในการเซน็ขอ้ปฏิบัติน้ีเพ่ือให้ความคุม้ครองทัง้พนักงานและเดก็นักเรียน ขอ้พึงปฏิบัติดังกลา่วมีไว้
เพ่ือ: 
 

1. ครู, ครูผูส้อนแทน, และครูอาสาสมัคร 
2. พนักงานออฟฟิศ 
3. พนักงานประจาํ 
4. ผูม้าเย่ียมโรงเรียน 
5. คนขับรถ 
6. ผูป้กครอง และ นักเรียน 



 
ขอ้พึงปฏิบัติของครู 
ขอ้พึงปฏิบัติน้ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมท่ีเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบในทุกดา้น เม่ือมีการ
ปฏิสัมพันธร์ะหวา่งครูกับนักเรียน: 

1. ขอบเขตเก่ียวกับอาชีพ 
2. สถานการณ์แบบตัวตอ่ตัว 
3. การแสดงความคดิเหน็และการสนทนา เก่ียวกับ/ กับ นักเรียน  
4. การไปทาํกิจกรรมนอกโรงเรียน 
5. การสัมผัสทางร่างกาย 
6. จดหมายสว่นตัว/ การสื่อสารกับนักเรียน  

 

ขอ้พึงปฏิบัติของผูม้าเย่ียมโรงเรียน: 
ผูม้าเย่ียมโรงเรียนตอ้งทราบวา่ครูมีหน้าท่ีพิเศษท่ีตอ้งเอาใจใสแ่ละดูแลเดก็นักเรียน ดังนัน้ผูม้า
เย่ียมโรงเรียนตอ้งให้ความเคารพในหน้าท่ีดังกลา่วของครูดว้ย  
 
ความหลงไหลไดป้ล้ืมและการแอบชอบ : 
ในบางกรณี นักเรียนอาจเกิดความหลงไหลหรือชอบพอกับพนักงานในโรงเรียน กรณีดังกลา่ว
ตอ้งไดรั้บการจัดการอยา่งเป็นมืออาชีพและมีความละเอียดออ่นตอ่สถานการณ์ พนักงานไมค่วรสง่
เสริมความรู้สกึดังกลา่วหรือทาํให้เป็นเร่ืองขบขัน ควรขอคาํปรึกษาจากพนักงานท่ีมีความอาวุโส
มากกวา่ในทุกกรณี  

 

การจัดการกับขอ้กลา่วหา  
โรงเรียนนานาชาติลานนาถือวา่ผูใ้หญ ่ ทุกคน  ตอ้งรายงานการทารุณกรรมตอ่เดก็ อยา่สรุปวา่ผูอ่ื้น
จะรายงานแทนตนเอง เน่ืองจากผูใ้หญห่ลายคนท่ีมีความสงสัยวา่เดก็อาจถูกทารุณกรรมแตไ่ม่
รายงานเพราะคดิวา่ไมใ่ชเ่ร่ืองของตน หรืออาจกอ่ให้เกิดความยุง่ยากหรือตนเองอาจเขา้ใจผิด  

 
ทา่นควรทาํอยา่งไรหากสงสัยวา่เดก็ถูกทาํร้ายหรือถูกทารุณกรรม?  
ผูใ้หญท่ี่มีความสงสัยวา่เดก็อาจถูกทารุณกรรมแตไ่มร่ายงานเพราะคดิวา่ไมใ่ชเ่ร่ืองของตนหรือ
อาจกอ่ให้เกิดความยุง่ยากหรือตนเองอาจเขา้ใจผิด ในโรงเรียนนานาชาติลานนานัน้ ถือวา่ผูใ้หญ่
ทุกคนตอ้งรายงานการทารุณกรรมตอ่เดก็ ดังนัน้จงอยา่สรุปวา่ผูอ่ื้นจะรายงานแทนตัวทา่นเอง 

สิง่ท่ีทา่นตอ้งปฏิบัติ: 

1. พูดคุยกับกรรมการดา้นความปลอดภัยและปกป้องเดก็ โดยทางโทรศัพท,์ คุยดว้ย
ตนเองหรือทางอีเมล  
        หรือ 



2.   เขียนในสิง่ท่ีทา่นกังวล (รวมถึง ช่ือ, วันท่ี, สถานท่ี และรายละเอียดมากท่ีสุดเทา่ท่ีจะ
ทาํได)้ หรือกรอกฟอร์มท่ีอยูใ่นห้องพักพนักงานโดยใสช่ื่อและวันท่ีแลว้มอบให้พนักงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
        หรือ 

3.   สง่อีเมลมาท่ี childsafety@lannaist.ac.th 

รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการทารุณกรรมเดก็ทัง้ท่ีเป็นขอ้สงสัยหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง จะไดรั้บ
การสอบสวนและจัดการอยา่งจริงจัง และอาจตอ้งมีการพูดคุยเพิม่เติมกับทา่นในเร่ืองดังกลา่วดว้ย 

*สมาชิกของทีมกรรมการผูดู้แลดา้นความปลอดภัยและคุม้ครองเดก็ไดแ้ก ่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน, 
อาจารยใ์หญ,่ หัวหน้าครูฝ่ายมัธยม, หัวหน้าฝ่ายแนะแนวหลักสูตรมัธยมปลาย ครูแนะแนวระดับ
ประถมศกึษา, หัวหน้าครูฝ่ายประถม, ผูป้ระสานงานการศกึษาพิเศษ, ครูใหญป่ฐมวัย 

การรายงานเก่ียวกับระดับปฐมวัย: พนักงานแผนกปฐมวัยควรรายงานสิง่ท่ีกังวลกับครู
ใหญป่ฐมวัย  

การรายงานเก่ียวกับระดับประถม: พนักงานแผนกประถมควรรายงานสิง่ท่ีกังวลกับ 
หัวหน้าครูฝ่ายประถม ครูแนะแนว หรือผูป้ระสานงานการศกึษาพิเศษ 

การรายงานเก่ียวกับระดับมัธยม: พนักงานแผนกมัธยมควรรายงานสิง่ท่ีกังวลกับ หัวหน้า
ครูฝ่ายมัธยม หรือ หัวหน้าฝ่ายแนะแนวหลักสูตรมัธยมปลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกดา้นความปลอดภัยและคุม้ครองเดก็ไมส่ามารถรับคาํร้องไดเ้น่ืองจากการลาหยุด
งาน หรือติดภารกิจอ่ืนใด ทา่นสามารถแจง้สิง่ท่ีทา่นกังวลกับหัวหน้าแผนกทา่นใดกไ็ด ้หรือแจง้
โดยตรงกับหัวหน้าฝ่ายแนะแนวหลักสูตรมัธยมปลายอาจารยใ์หญ ่หรือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน (
ทางโรงเรียนจะจัดให้มีสมาชิกในคณะกรรมการบริหารรวมอยูใ่นทีมดว้ย อยา่งไรกต็าม สมาชิกผู้
นัน้จะไมไ่ดรั้บเร่ืองโดยตรง ) 
 

บทบาทของครูแนะแนวและทีมผูบ้ริหารอาวุโส : 
ขอ้กังวลท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภัยและการคุม้ครองเดก็จะถูกสง่ให้หัวหน้าฝ่ายแนะแนว
หลักสูตรมัธยมปลาย ซ่ึงจะทาํการเกบ็ขอ้มูลและประสานงานกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในรายงานการทารุณ
กรรมและการกระทาํผิดตอ่เดก็ในทุกกรณี และจะแจง้ตอ่อาจารยใ์หญแ่ละผูอ้าํนวยการโรงเรียน
ตามลาํดับตอ่ไป  

การสง่ตอ่ขอ้มูลให้กับหน่วยงานตา่งๆ รวมถึงหน่วยงานดา้นกฏหมาย, สังคมสงเคราะหแ์ละสถาน
ทูต จะกระทาํโดยอาจารยใ์หญแ่ละผูอ้าํนวยการโรงเรียน  

 
ผูถู้กกลา่วหา : 
ผูท่ี้ถูกกลา่วหาในกรณีพฤติกรรมทารุณกรรมจะถือวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกวา่จะมีผลตัดสนิวา่เป็นผู้
กระทาํความผิดจริง ในระหวา่งการสอบสวน ผูนั้น้มีสทิธ์ิท่ีจะทราบขอ้มูลและเขา้ใจถึงขัน้ตอนการ
สอบสวน เป็นหน้าท่ีของทางโรงเรียนท่ีจะให้ขอ้มูลดังกลา่วในแตล่ะขัน้ตอนในการสอบสวนขอ้
กลา่วหาแกผู่ถู้กกลา่วหา  



การให้ความสนับสนุนทางจิตใจแกผู่ท่ี้ถูกกลา่วหาและครอบครัวผา่นการให้คาํปรึกษาจากทาง
โรงเรียนอาจมีความจาํเป็น ซ่ึงจะข้ึนอยูกั่บการตัดสนิใจของอาจารยใ์หญ ่และข้ึนอยูกั่บความ
รุนแรงของขอ้กลา่วหา 
  
ผูถู้กกระทาํ : 
เหย่ือของการทารุณกรรมจะไดรั้บการสนับสนุนจากทางโรงเรียนทัง้ดา้นการให้คาํปรึกษา, 
ทางการแพทย ์และทางดา้นจิตใจ รวมไปถึงความสนับสนุนให้คาํปรึกษาทางจิตใจจากฝ่าย
แนะแนวของโรงเรียนดว้ย (โปรดอา่นนโยบายดา้นการให้ความสนับสนุนทางจิตใจของทาง
โรงเรียนนานาชาติลานนา) การดูแลดา้นการแพทยจ์ากครูพยาบาลของโรงเรียน และการให้คาํ
ปรึกษาจากอาจารยใ์หญข่องโรงเรียน  

ในกรณีท่ีตอ้งการการดูแลดา้นการแพทยน์อกเหนือจากทางโรงเรียนให้ จะใชป้ระกันท่ีทาง
นักเรียนไดท้าํไวกั้บทางโรงเรียนตอนตน้ปีการศกึษาในการจา่ยคา่รักษา ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงข้ึน
ระหวา่งเวลาเรียนและตอ้งไดรั้บการรักษาจากแพทย ์ทางโรงเรียนจะประสานงานกับผูป้กครอง
หรือผูดู้แล หากผูป้กครองหรือผูดู้แลเป็นผูถู้กกลา่วหา หรือไมส่ามารถติดตอ่ได ้ทางโรงเรียนจะ
มีหน้าท่ีดูแล เพ่ือให้นักเรียนไดรั้บการรักษาตามความเหมาะสม 

ในบางกรณีสาํคัญบางกรณี ทางโณงเรียนอาจตอ้งมีการติดตอ่หน่วยงานพิเศษเพ่ือเขา้มาให้ความ
ชว่ยเหลือ อาทเิชน่ หน่วยงานสังคมสงเคราะห,์ สถานกงศุล หรือ หน่วยงานคุม้ครองเดก็  

บุคคลอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ : 
พนักงานและนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติลานนาทุกคนท่ีไดรั้บผลกระทบจากขอ้กลา่วหาเร่ือง
การทารุณกรรม จะไดรั้บการสนับสนุนจากการให้คาํปรึกษาของทางโรงเรียน ในกรณีท่ีขอ้กลา่ว
หารุนแรงและเกินกวา่ท่ีทางโรงเรียนจะให้คาํปรึกษาได ้จะมีการติดตอ่ขอการสนับสนุนหน่วยงาน
ท่ีให้คาํปรึกษา และเครือขา่ยสนับสนุนอ่ืน ซ่ึงรวมไปถึง สภาท่ีปรึกษาจังหวัดเชียงใหม ่และสภาท่ี
ปรึกษาแหง่ชาติ ซ่ึงสามารถติดตอ่ไดโ้ดยขอขอ้มูลจากครูแนะแนวของโรงเรียน รายงานและขอ้มูล
ทัง้หมดจะถูกเกบ็เป็นความลับ 

 
การติดตอ่สื่อสารกับผูป้กครอง : 
โรงเรียนนานาชาติลานนามุง่ม่ันท่ีจะร่วมมือกับผูป้กครองและผูป้กครองตามกฎหมายในเกือบทุก
สถานการณ์และปรึกษาหารือกับผูป้กครองเม่ือเกิดความกังวลใจข้ึน 

ในบางกรณีท่ีทางโรงเรียนอาจจะไมมี่การปรึกษาหารือกับผูป้กครองไดแ้ก:่ 

● หากปรึกษาแลว้เดก็หรือผูใ้หญท่ี่เก่ียวขอ้งอาจไดรั้บอันตรายมากข้ึน  
● หากปรึกษาแลว้จะนํามาซ่ึงความอคติหรือกอ่ให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรง 
● หากกอ่ให้เกิดความลา่ชา้ในการการสอบสวนในขอ้กลา่วหา 

  
หน้าท่ีของโรงเรียน : 



โรงเรียนนานาชาติลานนาจะดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปกป้องนักเรียนท่ีคาดวา่ถูกทาํร้าย เพ่ือไม่
ให้โดนทาํร้ายมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่(และบุคคลอ่ืนๆ ในโรงเรียน) ในระหวา่งและหลังจากเหตุการณ์
หรือขอ้กลา่วหา  
โรงเรียนนานาชาติลานนาจะไมรั่บผิดชอบหรือรับผิด ในกรณีท่ีพนักงานรายงานแลว้ปรากฏวา่ผล
ไมเ่ป็นความจริงตามขอ้ 29 ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองเดก็ปี พ.ศ. 2546  นอกเสยีจากจะ
พิสูจน์ไดว้า่พนักงานผูนั้น้ตัง้ใจท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็  

3. การสนับสนุน 

นักเรียนท่ีโดนทาํทารุณจะไดรั้บการดูแลและการสนับสนุนจากโรงเรียนอยา่งเตม็ท่ี  

การสนับสนุนดังกลา่วรวมไปถึง/แตไ่มจ่าํกัดเฉพาะ, การให้คาํปรึกษาและการสนับสนุนทางการ
แพทย,์ ครูท่ีปรึกษา และครูประจาํชัน้ ความสนับสนุนเหลา่น้ี ครอบคลุมถึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกลา่ว หรือผูท่ี้ถูกกลา่วหาเก่ียวกับเหตุการณ์ดังกลา่วดว้ย 

ในกรณีท่ีนักเรียนตอ้งการความชว่ยเหลือท่ีเกินกวา่ท่ีทางโรงเรียนจะให้คาํปรึกษาได ้จะมีการ
ติดตอ่ขอการสนับสนุนตามความเหมาะสมโดยร่วมมือกับผูป้กครองหรือผูป้กครองตามกฏหมาย 

ในบางกรณีอาจมีความจาํเป็นและเหมาะสมท่ีจะตอ้งติดตอ่สังคมสงเคราะห,์ หน่วยงานดา้นกฏ
หมาย, สถานกงศุลและสถานทูต,  สภาท่ีปรึกษาจังหวัดเชียงใหม,่ สภาท่ีปรึกษาแหง่ชาติและ
หน่วยงานอิสระดา้นการคุม้ครองเดก็  

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการสอบสวนทัง้หมดจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลับในตูท่ี้ลอ็คไว ้เฉพาะสมาชิก
กรรมการผูดู้แลดา้นความปลอดภัยและคุม้ครองเดก็เทา่นัน้ ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลับ
ของทางโรงเรียนได ้ 

 

 

 

 
“She was full of yearning. To leave, to be someone else, somewhere else, to start moving and never 
stop. And yet the more the innermost part of her screamed to move, the more she recognised that she 
was frozen to one place, one life.”  
― Richard Flanagan, The Narrow Road to the Deep North 
 

https://www.goodreads.com/work/quotes/25086415

