International School Bangkok
นโยบายการคุม้ ครองเด็กนักเรี ยน
อนุมตั ิเมื*อวันที* 21 เมษายน พ.ศ.2558
การคุม้ ครองความปลอดภัย หมายถึงการปฏิบตั ิการใดๆโดยโรงเรี ยน ISB เพืAอสร้างความมันA ใจว่า
นักเรี ยนของเราจะได้รับประสบการณ์
และสิA งแวดล้อมทีAปลอดภัยและเหมาะสมต่อการเติบโตและการพัฒนาอย่างสู งสุ ดตามศักยภาพของนักเรี ยน
และได้รับการปกป้องจากภยันตรายใดๆ ครู ทุกคนในโรงเรี ยนISB มีพนั ธกิจและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
มีความสามารถทีAจะระบุได้วา่ เด็กคนใดต้องการความช่วยเหลือและความคุม้ ครอง
รวมทัQงดําเนินการอย่างเหมาะสมให้แน่ใจว่านักเรี ยนได้รับความเป็ นอยูท่ ีAดี
การล่วงละเมิดและการทอดทิQงเด็ก ถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการพัฒนาของเด็ก ทัQงทางร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ โรงเรี ยน ISB
ได้รับแนวทางและยึดถือมาตรการตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กของสหประชาชาติ (UN Convention on the
Rights of the Child and acts) ซึA งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ของประเทศไทย (Thai
Child Protection Act 2003) ในการปกป้องเด็กให้รอดพ้นจากอันตราย
นิยามศัพท์ (Definition of Terms)
คํานิยามศัพท์ของการล่วงละเมิดมีความซับซ้อน และแตกต่างตามวัฒนธรรมทีAหลากหลาย โรงเรี ยน ISB
จึงได้กาํ หนดคํานิยามศัพท์ของการล่วงละเมิดและการละเลยต่อเด็กไว้ดงั นีQ
การล่ วงละเมิดทางกาย (Physical Abuse) หมายถึงการทีAร่างกายได้รับบาดเจ็บซึA งมิใช่อุบตั ิเหตุ
อันตรายทางร่ างกายอาจเกิดจากการกระทําของพ่อแม่หรื อผูด้ ูแล เจตนาให้เด็กได้รับการเจ็บป่ วย
ทัQงนีQรวมถึงการทีAผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลเจตนาทําร้ายโดยได้ไตร่ ตรองไว้ล่วงหน้า
อันเป็ นผลให้เด็กป่ วยหรื อบาดเจ็บ
การทอดทิง5 (Neglect) คือการทีAผปู ้ กครองหรื อผูม้ ีหน้าทีAดูแลเด็กละเลยในการจัดหา อาหาร เสืQ อผ้า ทีAพกั อาศัย
สุ ขอนามัย และการรักษาพยาบาล ทีAเหมาะสมให้กบั เด็กในขณะทีAสามารถกระทําได้

ทัQงนีQรวมถึงการไม่ควบคุมดูแล อันเป็ นผล ให้เกิดอันตรายคุกคามต่อสุ ขภาพ
ความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ีAดีของเด็ก
การล่ วงละเมิดทางอารมณ์ (Emotional Abuse) หมายถึง การทําร้ายทางด้านอารมณ์อย่างต่อเนืAอง
อันเป็ นผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก การล่วงละเมิดทางอารมณ์นQ นั ได้
รวมถึงการจํากัดอาณาเขตของเด็ก การทําให้รู้สึกตํAาต้อย การทําให้อบั อาย การข่มขู่ และการคุกคาม
(รวมถึงการกลันA แกล้งผ่านอินเทอร์เน็ต) การสร้างความหวาดกลัว การแบ่งแยก การเยาะเย้ยถากถาง
หรื อการทําร้ายด้วยวิธีอืAนทีAไม่ใช่ทางกาย ในรู ปแบบของการไม่เป็ นมิตรหรื อการปฏิเสธต่อเด็ก
การล่ วงละเมิดทางเพศ (Sexual Abuse) หมายถึงการบังคับ การกดดัน
ข่มขู่หรื อล่อลวงเด็กให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางเพศ ไม่วา่ เด็กจะรับรู ้ถึงสถานการณ์หรื อไม่กต็ าม
กิจกรรมต่างๆนีQอาจจะรวมทัQงมีการสัมผัสหรื อไม่มีการสัมผัสทางร่ างกาย ยกตัวอย่างเช่น การให้เด็กเข้าร่ วมดู
หรื อมีให้ส่วนร่ วมในการผลิตสืA อทีAแสดงถึงรู ปลักษณ์ทางเพศ การให้ดูกิจกรรมทางเพศ
การสนับสนุนให้เด็กมีพฤติกรรมทีAไม่เหมาะสม หรื อการชักนําเด็กเพืAอเตรี ยมเข้าสู่ การล่วงละเมิดทางเพศ
(รวมถึงการกระทําผ่านอินเทอร์เน็ต)
มาตรการการประเมินและการลดความเสี= ยง (Risk Assessment and Mitigation)
1. ISB จะประเมินความเสีA ยงสําหรับทุกเหตุการณ์/กิจกรรมทีAเกีAยวข้องกับเด็กนักเรี ยน
รวมถึงรายการ/โครงการต่างๆซึA งเกีAยวข้องกับนักเรี ยนและพัฒนากลยุทธทีAจะลดความเสีA ยงให้นอ้ ยทีAสุด
2. ISB
จะปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในการจ้างงานตามรายละเอียดในคู่มือความคุม้ ครองความปลอดภัยเด็กนั
กเรี ยน (Student Safeguarding Manual)
เพืAอให้มนัA ใจว่าพนักงานเป้าหมายจะทํางานกับนักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
• พนักงานทีAได้รับการว่าจ้างทุกคนต้องได้รับการตรวจสอบประวัติภูมิหลัง
การตรวจสอบประวัติภูมิหลังจะเป็ นส่ วนหนึAงของกระบวนการจ้างงานสําหรับพนักงานใหม่
ผูส้ มัครงานในตําแหน่งงานของ ISB (และพนักงานปั จจุบนั )ทุกคน
ต้องลงชืAอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพืAอแสดงการยอมรับนโยบายซึA งเป็ นส่ วนหนึAงของกระบวนการตามสัญ
ญาว่าจ้าง

• ตรวจสอบหลักฐานของเอกสารทีAระบุตวั ตนและคุณสมบัติทีAได้รับการรับรอง การขอให้เปิ ดเผยข้อมูล
การถูกจับกุมในอดีตทีAผา่ นมา(ถ้ามี)
และผูส้ มัครงานทุกคนจะต้องมีบุคคลอ้างอิงอย่างน้อยสองคนในทุกกรณี
3. ISB จะทําการประเมินในการปฏิบตั ิการด้านความคุม้ ครองเด็กขององค์กรพันธมิตรต่างๆ
ก่อนทีAจะไปเข้าร่ วมกับองค์กรนัQนๆ
4. ISB จะดําเนินการเพืAอคงไว้ซA ึ งการรับรองมาตรฐาน (accredited)
ในด้านการคุม้ ครองสิ ทธิเด็กจากหน่วยงานทีAเชืAอถือได้และมีชืAอเสี ยง
ข้ อกําหนดความประพฤติและจรรยาบรรณ (Behavior Protocols and Code of Conduct)
จรรยาบรรณของพนักงาน ISB ได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือความคุม้ ครองเด็กนักเรี ยน (Student
Safeguarding Manual) ถึงความคาดหวังเฉพาะเกีAยวกับการสร้างความสัมพันธ์กบั นักเรี ยน การเผยแพร่ ภาพถ่าย
หรื อข้อมูลระบุตวั ตนของนักเรี ยนออกสู่ สาธารณะ รวมถึงความเหมาะสมของการใช้โซเชียลมีเดีย (social
media)
การให้ ความรู้ และการฝึ กอบรม (Education and Training)
1. ISB จะให้ขอ้ มูลเกีAยวกับนโยบายนีQแก่พนักงาน ผูป้ กครองและนักเรี ยนเป็ นประจําทุกปี
(ตามทีAเห็นสมควร)
2. ISB จะจัดให้มีการฝึ กอบรมเพืAอให้ความรู ้เรืA องการป้องกันการล่วงละเมิดสิ ทธิเด็กแก่พนักงาน นักเรี ยน
และผูป้ กครอง ตามทีAระบุไว้ในคู่มือความคุม้ ครองความปลอดภัยของนักเรี ยน (Student Safeguarding
Manual)
3. คู่มือความคุม้ ครองความปลอดภัยของนักเรี ยน (Student Safeguarding Manual)
จะมีการระบุขQ นั ตอนการรายงานอย่างชัดเจน
และจะมีการให้ขอั มูลแก่ทุกฝ่ ายทีAเกีAยวข้องเป็ นประจําทุกปี
4. องค์กรพันธมิตรจะต้องรับทราบถึงการคุม้ ครองสิ ทธิเด็กของนักเรี ยน
รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบภายใต้นโยบายทีAทางโรงเรี ยนได้ระบุไว้
เมืAอมีความร่ วมมือใดๆเกิดขึQนกับองค์กรนัQนๆ
5. เด็กๆและครอบครัวจะได้รับทราบเกีAยวกับเจตนารมณ์ของ ISB
ทีAมีต่อการคุม้ ครองความปลอดภัยเด็กนักเรี ยน และสิA งทีAจะต้องดําเนินการ
ถ้าทางครอบครัวมีความห่วงใยทีAเกีAยวข้องกับเด็ก

การรายงานหรื อแจ้งเหตุ (Reporting)
1. ISB จะพัฒนาขัQนตอนการให้ความคุม้ ครองเด็กนักเรี ยนสําหรับครู และพนักงานอย่างต่อเนืAอง
เพืAอให้มีการเตรี ยมพร้อมสามารถรับมือกับการป้องกัน การรายงาน และการสอบสวน
หากเกิดกรณี การล่วงละเมิดเด็กนักเรี ยน
2. พนักงานและผูเ้ กีAยวข้องของ ISB ทุกคนต้องแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบทันที
กรณี สงสัยว่ามีการล่วงละเมิดหรื อละเลยเด็ก
เมืAอใดก็ตามทีAมีเหตุทีAน่าเชืAอถือได้วา่ เด็กกําลังได้รับหรื อมีความเสีA ยงทีAจะได้รับความเดือดร้อนจากการถู
กล่วงละเมิดหรื อถูกทอดทิQง พนักงาน ISB ต้องรายงานกับ ผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยน
อาจารย์ใหญ่หรื ออาจารย์แนะแนว ทุกรายไม่วา่ จะเกิดขึQนในหรื อนอกโรงเรี ยน
3. การรายงานและติดตามผลในทุกกรณี ทีAมีเหตุการณ์สงสัยว่ามีการล่วงละเมิดหรื อการทอดทิQง
จะมีการดําเนินการสอดคล้องกับข้อบังคับการจัดการภายใต้นโยบายนีQ
(คู่มือการคุม้ ครองความปลอดภัยเด็กนักเรี ยน Student Safeguarding Manual)
หากมีกรณี การล่วงละเมิดหรื อทอดทิQงเด็กเกิดขึQน
โรงเรี ยนจะประเมินความต้องการทางการแพทย์และพยาบาล
หรื อเข้าไปดําเนินการทีAจะปกป้องความปลอดภัยของเด็ก และจัดทําแผนการติดตามผล นอกจากนีQ
กรณี ทีAสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดหรื อถูกทอดทิQง จะถูกรายงานให้หน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบหรื อตามทีAกฎหมายกําหนดไว้
4. ข้อมูลทีAเกีAยวข้องกับกรณี สงสัยว่ามีการล่วงละเมิดและถูกทอดทิQงถือเป็ นความลับซึA งจะถูกเปิ ดเผยให้กบั
ผูท้ ีAเกีAยวข้องทีAตอ้ งการให้ทราบภายในโรงเรี ยนเท่านัQน และข้อมูลนีQจะไม่ถูกเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
โฆษณา หรื อแพร่ กระจายผ่านสืA อสาธารณะ หรื อเทคโนโลยีอA ืAนๆไม่วา่ ในกรณี ใดๆ
การฝ่ าฝื นกฎหมายการรักษาความลับอาจมีโทษเป็ นความผิดทางอาญา
5. ในกรณี ทีAพนักงานของทางโรงเรี ยนเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหาในเหตุการณ์การล่วงละเมิดหรื อการทอดทิQงเด็กนั
กเรี ยน ISB จะมีการดําเนินการสอบสวนเต็มรู ปแบบ
ตามด้วยการดําเนินการตามขัQนตอนของหลักกระบวนการตามกฎหมายอย่างระมัดระวัง
การดูแลความปลอดภัยของนักเรี ยนถือเป็ นเรืA องเร่ งด่วนสู งสุ ดของโรงเรี ยน
การติดตามและการทบทวน (Monitoring and Review)

1. นโยบายฉบับนีQ และขัQนตอนปฏิบตั ิทQ งั หมด แนวทาง และแผนงานต่างๆ ทีAพฒั นาขึQนภายใต้นโยบายนีQ
มีความสอดคล้องกับกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
2. นโยบายจะไดัรับการทบทวนปรับปรุ งแก้ไขอย่างน้อยทุกๆ 3ปี
โดยคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน(Board of Trustees) และทุก 1 ปี โดยทีมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (ISB
Leadership Team)
3. การบังคับใช้นโยบายนีQจะมีการควบคุมดูแลโดย Head of School
ผูม้ ีหน้าทีAรายงานประสิ ทธิผลของการดําเนินการให้กบั คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน (Board of
Trustees) ทราบ
มีผลบังคับใช้ ณ วันทีA 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2558

