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ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองเด็ก 
สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม บุคลากร และนิสิตนักศึกษา สนค. ผู้ที่พำนักภายในสนค. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ

สนค. และผู้ท่ีมาติดต่อท่ีสนค. 
กลุ่มเป้าหมาย  

นิยามศัพท์  
1. “เด็ก” หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการ

สมรส  
2. “ละเมิด” คือ การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลภายนอกโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้

เขา (ผู้ถูกกระทำ) เสียหายแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่าง
ใดก็ดี  กฎหมายถือว่า ผู้นั้นทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้น  

เด็กอาจถูกละเมิดหรือไม่ได้รับการคุ้มครองจากการละเมิดในลักษณะต่าง ๆ เช่น  
2.1 “การละเมิดทางด้านร่างกาย” หมายถึง การทำร้ายร่างกายเด็ก  การตี การเฆี่ยน การเขย่า หรือการจ้ี

ด้วยไฟ เป็นต้น 
2.2 “การละเมิดทางอารมณ์” หมายถึง การใช้คำพูด ถ้อยคำท่ีหยาบคาย หรือการกระทำท่ีเลือกปฏิบัติ ดู

หมิ่น หรือทำให้หวาดกลัว ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า เช่น การตำหนิ การตะโกนด่าทอ การวิจารณ์อย่าง
รุนแรง และอื่น ๆ 

2.3 “การละเมิดทางเพศ” หมายถึง การสัมผัสที่ไม่เหมาะสม การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การบังคับ 
หรือการล่อลวงเด็กให้มีกิจกรรมทางเพศ 

2.4 “การละเลยทอดทิ้ง” หมายถึง การที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กไม่สามารถ หรือไม่ทำสิ่งที่ควร
กระทำในการจัดหาสนับสนุนสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้แก่เด็ก เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่พัก การดูแล
สุขภาพกาย ใจ หรือให้การศึกษา 

2.5 “บุคลากรและนิสิตนักศึกษา” หมายถึง บุคลากรและนิสิตนักศึกษาท่ีในปัจจุบัน ทำงานและพักอาศัย
อยู่ในสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

2.6 “สนค.” หมายถึง สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 
หมวดที ่1. การสัมผัสทางกาย 

1.1 การติตต่อสัมพันธ์กับเด็กทางร่างกาย 
 บุคลากรและนิสิตนักศึกษา จะต้องไม่จับตัว อุ้ม จุมพิต กอด หรือสัมผัสเด็กด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสม 

หรือขัดต่อธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควรขอความ
ยินยอมจากเด็กก่อนท่ีจะสัมผัสตัวหรือจับเด็ก 
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1.2 กิจกรรมท่ีต้องมีการถูกเนื้อต้องตัว 
• ในการสอน/ทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีต้องมีการถูกเนื้อต้องตัวเด็ก บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ควรจะต้อง

อธิบายให้เด็กฟังถึงเหตุผลในการถูกเนื้อต้องตัวว่าเป็นส่ิงจำเป็น จะเป็นไปในรูปแบบใด ใช้เวลาน้อยท่ีสุดเท่าท่ี
จำเป็น และควรจะเกิดขึ้นในที่สาธารณะที่ทุกคนมองเห็นได้ เว้นเสียแต่ว่าเด็กกำลังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือท่ีไม่ปลอดภัย การถูกเนื้อต้องตัวนี้ควรจะได้รับความยินยอมจากเด็ก และบุคลากรและนิสิตนักศึกษาต้อง
เข้าใจว่าเด็กยอมรับได้มากน้อยเพียงใด 

•   บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ควรจะสังเกตความรู้สึกและพฤติกรรมการตอบสนองของเด็ก หากเด็กมี
การแสดงออกท่ีอึดอัด ท้ังทางคำพูดและการกระทำ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ควรพิจารณาหาทางเลือกอื่น
เมื่อเห็นว่าเด็กอาจตีความการกระทำนั้นอย่างผิด ๆ เช่น การเว้นระยะห่าง การให้พนักงานผู้อื่นเข้ามาช่วย 
หรือขอให้เด็กท่ีไม่ค่อยอึดอัดกับการกระทำนั้น ๆ เข้ามาช่วยในการสาธิต 

 
1.3 การสัมผัสทางกายในกรณีฉุกเฉิน  
•    ในทุก ๆ การสัมผัสทางร่างกายในกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น ท่ีอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อเด็ก ควรจะบันทึก 

และรายงานทันที ต่อผู้อำนวยการ สนค. หรือกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค.ท่านใดท่านหนึ่ง รับทราบ  
•    ในกรณีการสัมผัสทางร่างกายในกรณีฉุกเฉิน  ควรจะใช้กำลังที่น้อยที่สุด และใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าท่ี

จำเป็น 
 

หมวดที ่2. การล่วงละเมิด 
2.1 การล่วงละเมิด 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา จะต้องทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ของตนกับเด็กมีความ

เหมาะสมกับวัยและเพศของเด็ก 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา จะต้องรายงานให้กับผู้อำนวยการ หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค.

ท่านใดท่านหนึ่งทราบในทันที  หากพบว่าเด็กนักเรียนคนใดมีความประพฤติที่เรียกร้องความสนใจอย่างไม่
เหมาะสม หรือแสดงตัวว่ามาติดเนื้อต้องใจบุคลากรและนิสิตนักศึกษา 

•   บุคลากรและนิสิตนักศึกษา จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กหรือเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นในหรือ
นอกสนค.  

 
2.2 การกระทำทารุณ / การถูกละเลยทอดท้ิง 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษาจะไม่ทำการกระทำทารุณเด็กท้ังทางร่างกาย วาจาและทางเพศ  
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ไม่ละเลยทอดท้ิงเด็กให้อยู่ลำพัง โดดเด่ียว โดยจะประสานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีถูกกระทำทารุณ / ถูกละเลยทอดท้ิง 
 



3 

 

2.3 การถูกล่อลวงและลักพา 
•    เน้นย้ำระเบียบการเข้า-ออกหอพัก  การขออนุญาตออกสถานท่ี และการลากลับบ้าน   
•    จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยใน

สนค. 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ช่วยสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและลักพาตัวเด็ก 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษาประสานงานเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ผู้ปกครอง เพื่อดำเนินการติดตามค้นหาใน

กรณีเกิดเหตุการณ์ 
•    ประสานแจ้งผู้ปกครองเด็กรับทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยรายงานให้ผู้อำนวยการให้รับทราบ

ตามลำดับ 
 
2.4 การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
•    การท่ีบุคลากรและนิสิตนักศึกษา แสวงหาประโยชน์และล่วงละเมิดเด็กนั้น ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรง 

และด้วยเหตุนี้ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาผู้นั้นจะถูกไล่ออกจากหน้าท่ี และสิทธิในการอยู่สนค.โดยทันที 
 

หมวดที ่3. การเก็บความลับ 
3.1 การรักษาความลับ 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทุกคนอาจจะได้เห็นการกระทำท่ีจะต้องเก็บรักษาความลับ ในกรณีเหล่านี้

การกระทำดังกล่าวไม่ควรจะถูกนำออกไปพูดถึงนอกสนค. รวมไปถึงการนำไปพูดกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของ
เด็ก และไม่ควรนำไปพูดคุยกับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาด้วยกัน ยกเว้นการนำไปบอกกับผู้อำนวยการ สนค. 
ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 

•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา จะต้องบอกเล่าข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นส่ิงที่น่าเป็นห่วงเกี ่ยวกับความ
ปลอดภัยและสวัสดิการของเด็ก ต่อผู้อำนวยการสนค. หรือกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. ท่านใดท่านหนึ่ง
โดยตรง 

•    ในสถานการณ์ท่ีไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตัวเด็ก ข้อมูลควรจะถูกใช้อย่างไม่ต้องกล่าวถึงช่ือเด็ก 
•    โปรดทราบว่าหากเด็กขอพูดคุยปรับทุกข์เกี่ยวกับปัญหาของพวกเขา บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ไม่

ควรให้สัญญาว่าจะเก็บไว้เป็นความลับถ้าส่ิงท่ีเด็กเปิดเผยหรือมีแนวโน้มจะเปิดเผยเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
ท่ีพวกเขาหรือเด็กคนอื่นจะได้รับความเดือดร้อน 

 
3.2 บทสนทนาในเรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อน 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา จะต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการสอบถาม

ข้อมูลรายละเอียดหรือคำถามนำจะไม่ถูกเข้าใจผิด เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ออกเสียง/บอกเล่าเรื่องราวของตน 
•    การตอบสนองช้ันแรกควรจะเป็นการรับทราบข้อมูลท่ีเด็กเล่าให้ฟังและสนับสนุนเขา พนักงานควรจะ

ให้เวลากับเด็กได้บอกเล่าเรื่องราวของตนและควรจะนำไปพิจารณาอย่างจริงจัง 
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•    ในระหว่างการเปิดเผยใด ๆ พยายามท่ีจะฟังให้เงียบและพยายามท่ีจะไม่ตกใจหรือแสดงอาการไม่เช่ือ 
•    พยายามท่ีจะสงบ ไม่มีการตัดสินและเห็นใจเด็ก อย่าให้คำสัญญาท่ีคุณไม่สามารถรักษาได้  
•    ให้ความมั่นใจเท่าท่ีจะทำได้และบอกเด็กว่าคุณจะทำอย่างไร ให้ความมั่นใจกับเด็กว่าพวกเขากำลังทำ

ในส่ิงท่ีถูกต้องแล้วที่มาบอกกับคุณ 
•    ตอบสนองต่อส่ิงท่ีเด็กพูดเท่าท่ีจำเป็นเท่านั้นหรือเท่าท่ีคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าถามคำถามช้ีนำ 

ถามต่อไปด้วยคำถามปลายเปิด อย่าพยายามวิพากษ์วิจารณ์ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด เพราะอาจ
เป็นสมาชิกในครอบครัวที่เด็กอาจจะมีความผูกพันอยู่ด้วย 

•    หากมีข้อสงสัยในบทสนทนาใดๆ กับเด็ก บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควรบอกเล่าเรื่องบทสนทนาใด ๆ 
เหล่านี้กับผู้อำนวยการสนค. หรือกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. ท่านใดท่านหนึ่ง 
 
หมวดที ่4. ผู้เช่า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอก 

4.1 ผู้เช่า / บุคคลภายนอก / ผู้มาติดต่อองค์กรและการเข้าถึงของคนภายนอก 
•    ไม่ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอเด็ก หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของเด็ก 
•    หลีกเล่ียงการอยู่กับเด็กตามลำพัง 
•    ไม่ขอข้อมูลการติดต่อจากเด็ก 
•    หลีกเล่ียงการถูกเนื้อต้องตัวเด็ก และเว้นระยะห่างท่ีเหมาะสม 

 
หมวดที ่5. สื่อและการติดต่อสื่อสาร 

5.1 การถ่ายรูป วิดีโอ และส่ือในการสร้างสรรค์อื่นๆ  
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษาไม่ควรถ่ายภาพเด็กในลักษณะที่เด็กเสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเปิดเผยข้อมูล

ส่วนตัวของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยข้อมูลในส่ืออินเทอร์เน็ต 
•    การสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเด็ก ควรใช้รูปภาพเหมาะสม และให้เกียรติกับเด็ก ไม่ใช่

เสนอภาพท่ีให้เห็นว่าเด็กตกเป็นเหยื่อถูกกระทำทารุณกรรม เด็กควรแต่งกายให้มิดชิด และควรหลีกเล่ียงการ
ใช้รูปภาพท่ีมีลักษณะท่าทางเป็นเชิงยั่วยวนทางเพศ รวมทั้งหลีกเล่ียงภาษาท่ีส่ือความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ 

•    การใช้ภาพของเด็กในเว็บไซต์ของสนค. ควรต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากสนค.ซึ่งรับผิดชอบ
โครงการ และบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็กก่อน การยินยอมควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจเป็นส่วน
หนึ่งของเอกสารประกอบซึ่งบิดามารดา/ผู้ปกครองต้องเซ็นอนุญาต 

•    เมื่อจัดทำเว็บไซต์หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก สนค.จะไม่ลงข้อมูล
ส่วนตัวหรือด้านกายภาพท่ีผู้อื่นอาจใช้เพื่อหาท่ีอยู่ท่ีเฉพาะเจาะจงของเด็ก 
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5.2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
•    ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามบุคลากรและนิสิตนักศึกษา ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสนค. ในการค้นหา

รูปภาพท่ีไม่เหมาะสม ส่ือลามกเด็ก หรือสะสมภาพลามกอนาจารเด็ก หรือสร้างขึ้น จัดเก็บ หรือเผยแพร่ส่ือนี้ 
ถ้ามีหลักฐาน บุคคลนั้นจะถูกห้ามไม่ให้ทำงานใกล้ชิดกับเด็ก 

•    ในกรณีท่ีมีการใช้อุปกรณ์ของสนค. ในการค้นหารูปภาพท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงส่ือลามกผู้ใหญ่ บุคคล
นั้นจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์คลิปหลุดไปสู่เด็ก 

 
5.3 ส่ือเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ 
•    ท่านต้องหลีกเล่ียงในการนำเสนอส่ือท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็ก เช่น ภาพยนตร์ หนังสือ เกมคอมพิวเตอร์ 

เว็บไซต์ และรูปภาพ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรง เพศ เพศสัมพันธ์ การใช้ยาเสพติดหรือภาษาที่ไม่
เหมาะสม รวมถึงส่ือลามกอนาจาร 

•    ส่ือท่ีต้องหลีกเล่ียง เช่น เรื่องความรุนแรง เรื่องของเพศ และเพศสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่
เหมาะสม เรื่องของการพนัน และการใช้สารเสพติด 

•    ห้ามนำภาพอนาจารเด็กมาใช้เพื่อการศึกษาหรือให้ความรู้ใด ๆ เนื่องจากเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและ
ความเป็นส่วนตัวของเด็ก 

 
5.4 ส่ือสังคมและการติดต่อออนไลนกับเด็ก 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา จะต้องไม่ส่ือสารกับเด็กหรือเยาวชนในแบบท่ีอาจจะถูกตีความได้ว่า เป็น

การส่ือสารที่มีนัยหรือเร้าอารมณ์ทางเพศ รวมถึงทางวาจา จดหมาย บันทึก อีเมล์ โทรศัพท์ การส่งข้อความ
หรือการติดต่อสัมพันธ์ทางกาย 

•    การติดต่อกับเด็กนักเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อาจจะทำให้เด็กสับสนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ดังนั้น บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควรจะติดต่อกับเด็กผ่านทางช่องทางการส่ือสาร
ท่ีรับการอนุมัติแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในสนค. 

•    คำขอใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ส่วนบุคคลใดๆ สำหรับการเรียนรู้เฉพาะทาง หรือการแนะนำให้
คำปรึกษาควรจะต้องขอการอนุมัติผ่านหัวหน้าฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นการโปร่งใส 

•    ข้อข้องใจเกี่ยวกับความประพฤติของบุคลากรและนิสิตนักศึกษา ต่อการติดต่อกับเด็กทางออนไลน์
ควรจะได้รับการรายงานไปถึงผู้อำนวยการ สนค. 

 
5.5 การติดต่อนอกองค์กรและการให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
•    ควรหลีกเล่ียงในการไปบ้านหรือท่ีพักอาศัย หรือเช้ือเชิญเด็กมาเยี่ยมท่ีบ้านของท่านตามลำพังโดยไม่มี

ผู้ใหญ่ท่ีเป็นบุคคลท่ีสามอยู่ด้วย 
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หมวดที่ 6. เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง 
6.1 เด็กท่ีอยู่ในความเศร้าเสียใจ 
•    บางคราวที่เด็กที่กำลังเศร้าเสียใจต้องการคำปลอบประโลมและการให้กำลังใจ ซึ่งอาจรวมถึงการถูก

เนื้อต้องตัวอย่างเหมาะสมกับอายุของเด็ก บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ควรจะมีสติรู้ตัวตลอดเวลาเพื่อท่ีว่าการ
ถูกเนื้อต้องตัวเด็กนี้ไม่ดูเป็นการข่มขู่คุกคาม ล่วงเกิน หรืออาจทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิดได้ 

•    หากบุคลากรและนิสิตนักศึกษา มีความกังวลเกี่ยวกับความจำเป็นในการให้การปลอบประโลมเด็กใน
ลักษณะนี้เป็นเวลาต่อเนื่อง บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ควรจะปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้อำนวยการสนค. 
หรือกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. คนใดคนหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้จะต้องมีการตัดสินใจว่าเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
ที่จะให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาให้คำแนะนำและปลอบโยนเด็กต่อไปหรือควรจะส่งเด็กให้กับบุคลากรและ
นิสิตนักศึกษาผู้อื่นท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กคนนั้น  

 
6.2 เด็กท่ีต้องได้รับการดูแลหรือมีปัญหา 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือต้องได้รับการปฐมพยาบาลต้อง

มั่นใจว่า   มีเด็กคนอื่นหรือบุคลากรและนิสิตนักศึกษาคนอื่นอยู่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีความจำเป็น
ในการจับต้องตัวเด็กอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ 

•    เมื่อใดก็ตามท่ีเป็นไปได้ เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องช่วยเหลือเด็กในเรื่องของการเข้าห้องน้ำ ควรจะมีผู้ใหญ่อีกคน
หนึ่งไปด้วย และถ้าเป็นไปได้นักเรียนควรจะได้รับการส่งเสริมให้เปล่ียนเส้ือผ้าเอง  

 
6.3 เด็กท่ีมีความต้องการช่วยเหลือพิเศษในการศึกษาหรือคนพิการ 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควรตระหนักว่าเด็กท่ีมีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษทางการศึกษา

และความพิการมีความซับซ้อนในการป้องกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความต้องการพิเศษของเด็กหรือความ
พิการ อุปสรรคท่ีเพิ่มขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งทำให้ยากต่อการระบุและรับรู้ถึงอาการการล่วงละเมิด เช่น เด็ก
อาจจะมีอารมณ์ พฤติกรรม หรือการบาดเจ็บจากการเกี่ยวข้องกับความพิการของพวกเขา มากกว่าความเป็น
จริงท่ีว่าพวกเขาอาจจะถูกทำร้าย 

•    ควรตระหนักว่าเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอาจได้รับผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น การกล่ัน
แกล้งอย่างไม่เหมาะสม แต่อาจไม่แสดงอาการใดๆ ออกมา เนื่องด้วยความยากลำบากในการส่ือสาร ทำให้เด็ก
บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและอาจทำให้ยากที่จะเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวได้ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควร
ระมัดระวังเป็นพิเศษและรายงานข้อกังวลทั้งหมด และหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของการ
บาดเจ็บหรือพฤติกรรมใด ๆ  
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6.4 การทำร้ายตัวเอง 
•  หากคุณสงสัยว่านักเรียนเป็นผู้ทำร้ายตนเอง คุณจะต้องรายงานไปยังหัวหน้าการป้องกันที่ได้การ

แต่งตั้ง ซึ่งจะพิจารณาขั้นตอนต่อไป มีแนวโน้มว่าจะต้องมีการพูดคุยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องและบิดามารดา/
ผู้ดูแลของพวกเขา เพื่อยอมรับข้ันตอนการปฏิบัติหรือการส่งต่อไปยังองค์กรท่ีดูแลนักเรียนได้ 
 
หมวดที ่7. กิจวัตรประจำวัน 

7.1 สถานการณ์ท่ีอยู่กันเพียงสองต่อสอง 
•    ถ้าบุคลากรและนิสิตนักศึกษาอยู่ในห้องกับเด็กตามลำพัง (กล่าวคือ ในหอพัก การเข้าค่าย และการไป

ทัศนศึกษา) ต้องเปิดประตูท้ิงไว้หรือออกไปในท่ีมีผู้คนพลุกพล่าน กรณีท่ีสามารถทำได้และเห็นว่าเหมาะสม 
 
7.2 การอาบน้ำและเปล่ียนเส้ือผ้า 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ควรจะหลีกเล่ียงการถูกเนื้อต้องตัวใด ๆ ในขณะท่ีเด็กไม่ได้สวมเส้ือผ้า 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ล่วงล้ำทางสายตาขณะที่อยู่ในห้องเปลี่ยน

เส้ือผ้า 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ไม่ควรเปล่ียนเส้ือผ้าในท่ีเดียวกับเด็ก 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า ในที่ที ่จัดไว้สำหรับบุคลากรและนิสิต

นักศึกษา เท่านั้น 
 
7.3 การจัดกิจกรรม 
•     บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อเด็กในองค์กร ในกิจกรรมฯลฯ โดยตรง ซึ่งต้อง

คำนึงถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทุก
รูปแบบ รวมถึงความปลอดภัยต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ 

•     เมื่อท่านจัดกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ควรมีการจัดผู้ดูแลอย่างชัดเจนและเหมาะสม รวมถึง
จำนวนท่ีสอดคล้องกับจำนวนของเด็ก เพศ วัย และกิจกรรมท่ีเด็กปฏิบัติ 

•     ควรมีรายช่ือ ท่ีอยู่ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของเด็กทุกคนท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
•     ควรมีการประเมินผลในเรื่องของการคุ้มครองเด็กในสนค. ทุกปีการศึกษา 
•     เมื่อท่านจะจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก ท่านควรคิดถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ

ต่อเด็กได้ และจะต้องมีการวางแผนเพื่อจะป้องกันอันตรายก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมนั้น ๆ โดยคำนึงถึงส่ิงเหล่านี้ 
o อันตรายจากไฟไหม้และมีการหนีไฟอย่างปลอดภัย 
o อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 
o บุคคลท่ีไม่สบาย และสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ ควรงดกิจกรรมดังกล่าว 
o การบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นจนนำมาสู่การสูญเสียอวัยวะ 
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•    กิจกรรมและสันทนาการท่ีจะจัดให้กับเด็กนั้นควรคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของเพศ วัย เช้ือชาติ 
ความบกพร่องทางร่างกาย ฐานะ สภาพครอบครัว เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นการปลูกฝังค่านิยมในเดก็ได้ 
หากมีความไม่เหมาะสมกับเด็กจะนำมาสู่การสร้างปมด้อยให้กับเด็ก 

•    การจัดกิจกรรมที่ต้องปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง หรือไปในสถานที่ที่ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถควบคุมได้ 
หรือไม่ได้อยู่ในสายตา ผู้จัดกิจกรรมควรคำนึงถึงว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่ออันตรายท่ีเด็กจะ
ได้รับ 

•    ห้ามจัดกิจกรรมท่ีนำมาซึ่งความอับอายท่ีมีต่อเด็ก เช่น การถอดเส้ือผ้าหรือการแสดงออกท่าทางท่ีไม่
เหมาะสมในเรื ่องของเพศ ความพิการทางร่างกายหรือสมอง รวมถึงการจัดการประกวดเด็กในทางที ่ไม่
เหมาะสมตามวัยและเพศหรือมีจุดมุ่งหมายไปในทางอนาจาร 

•    ห้ามจัดกิจกรรมท่ีเชิญชวนให้เด็กมีความสนใจท่ีจะด่ืมสุรา เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ และส่ิงเสพติด
ทุกประเภท 

•    สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมควรเป็นสถานท่ีท่ีมีอาณาเขตอย่างชัดเจน 
•    กิจกรรมท่ีจัดจะต้องอยู่ในสายตาของผู้จัดกิจกรรมตลอดเวลา 
•    ควรมีการจัดตู้ยาและผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับยาอย่างถูกต้องในสถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมนั้น ๆ 
•    ไม่ควรให้เด็กกินยาโดยท่ีไม่ได้แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ (นอกจากกรณีฉุกเฉิน) 
•    เมื่อเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กโดยเฉพาะประวัติการ

แพ้ยา แพ้อาหารบางชนิด หรือโรคประจำตัว 
 
7.4 การลากลับบ้านของเด็ก 
•    บุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลการลากลับบ้านของเด็ก จะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการ สนค. รับทราบทุกครั้ง

ท่ีเด็กลากลับบ้าน และประสานงานให้ผู้ปกครองเด็กรับทราบ 
 
7.5 การพาเด็กไปนอกสถานท่ี 
•    กิจกรรมท่ีนำเด็กไปนอกสถานท่ี ทัศนศึกษา หรือค่าย ควรจะมีเอกสารท่ีแจ้งไปยังผู้ปกครองของเด็ก

โดยชี้แจงถึงสถานที่ กิจกรรม วันและเวลาอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ปกครองรับรู้ และอนุญาตอย่างถูกต้อง ใน
การจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี ควรจะให้ผู้ปกครองของเด็กมีส่วนร่วมในการดูแลด้วย 

•    พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจราจร มีประสบการณ์ในการขับขี่และ
มีความรับผิดชอบ 

•    ยานพาหนะที่ใช้ต้องมีสภาพที่ปลอดภัย มีมาตรฐานตรงตามกรมการขนส่งกำหนด และต้องคำนึงถึง
จำนวนของผู้ท่ีโดยสารเพื่อให้เหมาะกับสภาพยานพาหนะท่ีใช้ 

•    หลีกเล่ียงการเดินทางกับเด็กตามลำพังโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิด
อุบัติเหตุกับเด็ก) และไม่พาเด็กไปในท่ีลับตาผู้คน 
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7.6 การเข้าค่ายพักแรม / ค้างคืนนอกสถานท่ี 
•    กิจกรรมท่ีนำเด็กไปนอกสถานท่ี ทัศนศึกษา หรือค่าย ควรจะมีเอกสารท่ีแจ้งไปยังผู้ปกครองของเด็ก

โดยช้ีแจงถึงสถานท่ี กิจกรรม วันและเวลาอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ปกครองรับรู้และอนุญาตอย่างถูกต้องในการ
จัดกิจกรรมนอกสถานท่ี ควรจะให้ผู้ปกครองของเด็กมีส่วนร่วมในการดูแลด้วย 

•    กิจกรรมท่ีเด็กต้องเข้าค่ายพักแรม ควรจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
o แจ้งรายละเอียดในกิจกรรม และรายการต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ และต้องได้รับความ

ยินยอมโดยการมีการยืนยันด้วยเอกสาร หรือใบตอบรับท่ีจัดทำขึ้น 
o ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครหรือกรรมการ ในการจัดกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้น ๆ 
o สถานท่ีท่ีจะจัดค่ายพักแรมในส่วนของห้อง ควรแยกในส่วนของผู้ชายผู้หญิงอย่างชัดเจน และควรมี

ผู้ใหญ่ในการควบคุมในห้องนอนอย่างน้อย 2 คน โดยคำนึงถึงเพศท่ีเหมาะสม 
o ผู้ใหญ่ท่ีควบคุมในห้องนอนนั้น ควรนอนอยู่ห่างจากเด็ก แต่ต้องสามารถมองเห็นและดูแลเด็กได้ 
o ควรจะทราบถึงโรคประจำตัวของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม เพราะโรคประจำตัวบางชนิดอาจจะไม่

เหมาะกับกิจกรรมบางชนิด เช่น กีฬาบางชนิดกับเด็กท่ีเป็นโรคหัวใจ 
•     สถานท่ีทุกท่ีควรจะคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าค่าย เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า หรือ

ท่ีตากเส้ือผ้า หากในกรณีเด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก หรือเด็กท่ีต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ หรือเด็กท่ีไม่สบาย ควรจะมีการแจ้งบุคคลท่ีเกี่ยวข้องให้รับทราบ 

 
7.7 การปกป้องและส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
•    เมื่อท่านจะจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก ท่านควรคิดถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบ

ต่อเด็กได้ และจะต้องมีการวางแผนเพื่อจะป้องกันอันตราย ก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมนั้น ๆ โดยคำนึงถึงส่ิงเหล่านี้ 
o อันตรายจากไฟไหม้และมีการหนีไฟอย่างปลอดภัย 
o อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 
o บุคคลท่ีไม่สบาย และสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ ควรงดกิจกรรมดังกล่าว 
o การบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นจนนำมาสู่การสูญเสียอวัยวะ 

•    สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมควรเป็นสถานท่ีท่ีมีอาณาเขตอย่างชัดเจน 
•    กิจกรรมท่ีจัดจะต้องอยู่ในสายตาของผู้จัดกิจกรรมตลอดเวลา 

 
หมวดที ่8.  ระเบียบวินัย 

8.1 การลงโทษ / จัดความประพฤติ 
•    หาก สนค. มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก ห้ามลงโทษด้วยวิธีที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ไม่ว่าทางร่างกาย

และจิตใจ หรือด้วยวิธีการใด ๆ 
•    เมื่อความประพฤติของเด็กจะต้องถูกปรับเปล่ียน เพื่อความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยของตัวเด็กและผู้อื่นเป็น

ส่ิงท่ีสำคัญท่ีต้องคำนึงถึงส่ิงเหล่านี้ 
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o ต้องมีกระบวนการตักเตือนก่อนท่ีจะมีการลงโทษ 
o ต้องอธิบายให้เด็กทราบถึงเหตุผลท่ีจะลงโทษ 
o เปิดโอกาสให้เด็กได้ช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีเขากระทำ 
o การลงโทษต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเหมาะสมกับเพศและวัยของ

เด็ก 
o ไม่ควรใช้วิธีการท่ีรุนแรงในการลงโทษต่อเด็ก 
o ไม่ควรใช้วิธีท่ีทำให้เด็กได้รับความอับอาย บาดเจ็บ หรือสูญเสียอวัยวะ 
o ไม่ควรลงโทษเด็กโดยการท้ิงเด็กไว้ลำพังเพียงคนเดียว เช่น ขังไว้ในห้องน้ำหรือสถานท่ีอื่น ๆ 
o ไม่ควรจับตัวเด็กด้วยความรุนแรงนอกจากส่ิงท่ีเขากระทำมีผลต่อตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าหากมีความ

จำเป็นท่ีจะต้องกระทำ ควรมีการบันทึกและรายงานต่อผู้ปกครองของเด็กให้รับทราบ 
 
8.2 การข่มเหงรังแก / กล่ันแกล้ง 
•    ห้ามรังเกียจ หรือจงใจดูหมิ่น เหยียดหยาม เยาะเย้ย ถากถาง คุกคาม หรือดูถูกผู้เยาว์ 
 
8.3 ยาเสพติด 
•    ห้ามสูบบุหรี่ กัญชาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อหน้าเด็ก ขณะพำนักอยู่ใน สนค.  
•    ห้ามเสพหรือขายยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย หรือใช้ยาเสพติดเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ ขณะเมื่อกำลังทำงาน 

หรือขณะพำนักอยู่ใน สนค. 
 
8.4 การทะเลาะวิวาท 
•    ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
•    จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาทโดยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี

ตำรวจ 
•    ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียน ผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ผู้ปกครองเด็กทราบและจัดเจ้าหน้าท่ี

ดูแล โดยรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบตามลำดับ 
 
8.5 อบายมุข 
•    กำหนดให้ สนค. เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 
•    ห้ามด่ืมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ขณะกำลังทำงานหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

เด็ก 
•    ห้ามอนุญาตให้เด็กดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สูบยาสูบ ผลิตภัณฑ์จากกัญชา หรือเสพสารเสพติดท่ีผิด

กฎหมายใด ๆ  
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•    ห้ามบุคลากรและนิสิตนักศึกษาชักนำหรือพาเด็ก ๆ ไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานบันเทิง
ประเภทต่าง ๆ หรือนำเด็กไปนอกสถานท่ีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ สนค.  

 
8.6 พฤติกรรมชู้สาวระหว่างบุคลากรและเด็ก  
•    รักษาขอบเขตและระยะห่างที่ชัดเจนระหว่างเด็ก และบุคลากรและนิสิตนักศึกษา  ถ้าบุคลากรและ

นิสิตนักศึกษาพบว่าเป็นการไม่เหมาะสม หรือเด็กได้แสดงให้เห็นว่าให้ความสนใจตัวเขา (เธอ) เป็นพิเศษ เขา 
(เธอ) ต้องรายงานสถานการณ์ดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสนค. เพื่อนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการ
คุ้มครองเด็ก สนค. เพื่อมีมาตรการต่อไป 

•    ห้ามบุคลากรและนิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมชู้สาวกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสนใจตัวเขา (เธอ) 
เป็นพิเศษ จนทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้ หากพบว่ามีพฤติกรรมเช่นนั้น จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง และ
ดำเนินการลงโทษสูงสุดตามระเบียบสนค. 
 
หมวดที ่9. ระเบียบปฏิบัติอยา่งมืออาชีพ 

9.1 การประเมินความเส่ียง 
•    ผู้บริหารมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านประเด็นการคุ้มครองเด็กในการดำเนินงานทุกโครงการและ

ดำเนินการเป็นขั้นตอนตามท่ีจำเป็นเพื่อลดโอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิดขึ้นกับเด็ก 
•    ส่ิงสำคัญคือบุคลากรและนิสิตนักศึกษาทุกคนและบุคลากรซึ่งปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยตรง ต้องมีความ

ตระหนักถึงสถานการณ์ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านประเด็นการคุ้มครองเด็กและจัดการความเสี่ยงดังกล่าว  (ลด
โอกาสท่ีความเส่ียงดังกล่าวจะเกิดขึ้น) 

 
9.2 ข้อปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ี 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทุกคน คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการที่ปรึกษา และบุคลากร

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร จำเป็นต้องเข้าใจนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กของทาง
องค์กร รวมถึงเซ็นรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และพวกเขาควรได้รับการแจ้งให้ทราบ หากองค์กรมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายในภายหลัง 

•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา รวมทั้งอาสาสมัคร และผู้แทนขององค์กรต้องมีความคุ้นเคยกับนโยบาย
คุ้มครองเด็ก รวมถึงตระหนักต่อปัญหาการล่วงละเมิดและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็ก 

•    สิ่งสำคัญสำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยตรง คือ ต้องคุยกับเด็กๆ เรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ และสนับสนุนให้เด็ก ๆ แจ้งให้ทางองค์กรทราบหากมี
ข้อกังวล 

•    สิ่งสำคัญสำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยตรง คือ ต้องสร้างให้เด็กมี
ศักยภาพในการคุ้มครองตัวเอง ซึ่งทำได้โดยสอนเด็ก ๆ เรื่องสิทธิของพวกเขา การกระทำที่ยอมรับได้และ
ยอมรับไม่ได้ รวมถึงส่ิงท่ีพวกเขาสามารถทำได้หากเกิดปัญหา 
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•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษามีหน้าท่ีสร้างสภาพแวดล้อมซึ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ เข้าใจและสามารถระบุได้
ว่าการกระทำซึ่งไม่เหมาะสมเป็นอย่างไร และให้พวกเขาสามารถพูดคุยเรื่องสิทธิและข้อกังวลของตนได้อยา่ง
เปิดเผย 

•    เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง ได้รับความเคารพจากทุกคน และให้ความสำคัญในการรับฟัง
เขาเหล่านั้น โดยเห็นถึงความสำคัญในความต้องการของเขา เมื่อสนค. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ถึงแม้ว่าเป็นกิจกรรม
ท่ีจัดขึ้นเพื่อเด็กโดยเฉพาะ ก็ต้องคำนึงถึงการเรียนรู้และการรับรู้  ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ 

•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษาสนค. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจเด็กจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็น
ส่วนสำคัญ 

•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา สนค. จะปฏิบัติตามกฏระเบียบ หากพิสูจน์ได้ว่าบุคลากรและนิสิต
นักศึกษา ทำผิดกฏและขัดต่อนโยบายคุ้มครองเด็ก จะดำเนินการทางวินัยและระเบียบของ สนค. โดยทันที 

•    หากพบข้อสงสัยใดๆ ให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. ดำเนินตามขั ้นตอนและรายงานต่อ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องโดยทันที  

•    ต้องเข้าใจและยอมรับข้อจำกัดในความสามารถของท่าน ท่านไม่ควรปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีท่านไม่เคย
มีความเข้าใจ ไม่เคยปฏิบัติ หรือได้รับการอบรมมาก่อน เช่น การให้คำปรึกษาในเชิงจิตเวช การปฐมพยาบาล 
หรือการนำเด็กไปทำกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง การปีนเขา การว่ายน้ำ กีฬาบางประเภทท่ีมีความอันตราย แต่ถ้า
ท่านมีความจำเป็นดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ท่านควรจะปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือผู้ท่ีมีความชำนาญในด้านนั้น 

•    แม้ว่ามีความจำเป็นที่ท่านจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเด็ก แต่ท่านก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้
เด็กจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยท่านมากจนเกินไป 

•    ท่านจะต้องสนับสนุนให้เด็กมีความสามารถในการเป็นผู้นำ 
•    บุคลากรและนิสิตนักศึกษา จะต้องไม่ว่าจ้างเด็กให้ทำงานส่วนตัว เช่นจ้างให้ “ช่วยงานบ้าน” หรือให้

ท่ีพักอาศัยแก่เด็กในบ้านพักของตน ถึงแม้ว่าการว่าจ้างเด็กให้ช่วยงานบ้านจะเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ในท้องถิ่นนั้น 
ๆ และเด็กได้ประโยชน์ก็ตาม เพราะว่าการว่าจ้างดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด และไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และความพยายามขององค์กรในการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
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การรายงานและสง่ต่อข้อมูล (เมื่อสงสยัหรือเกิดกรณีลว่งละเมดิ) 

 

การรายงานและส่งต่อข้อมูล (เม่ือสงสัยหรือเกิดกรณีล่วงละเมิด) 

หมวดที่ 1. การรายงานในกรณีสงสัยหรือเกิดการล่วงละเมิดเด็ก 
แนวทางการตอบสนองต่อเด็กในกรณีที่เด็กเปิดเผยว่าตัวเองหรือเพื่อนถูกกระทำรุนแรง/ล่วงละเมิด 

1.1 การจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล  
หลักการทั่วไป  
หากเด็กเด็กขอพูดคุยปรับทุกข์เกี่ยวกับปัญหาของเขากับครูหรือบุคลากรท่านใดไม่ควรให้สัญญาว่าจะ

เก็บไว้เป็นความลับ ถ้าสิ่งท่ีเด็กเปิดเผยหรือมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดที่ได้รับ ครูหรือ
บุคลากรควรให้ข้อมูลนี้เป็นคำเตือนก่อนพูดคุยกับเด็ก โดยคำแนะนำต่อไปนี้ยึดหลักปฏิบัติท่ีสำคัญสำหรับครู
และบุคลากรทุกท่าน ดังนี้  

1. รับฟัง  
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควรหยุดและฟังเด็กท่ีต้องการพูดเพื่อปรับทุกข์ โดยต้องให้เวลากับเด็ก ใน

ระหว่างการเปิดเผยใด ๆ พยายามที่จะฟังให้เงียบและพยายามที่จะไม่ตกใจหรือแสดงอาการว่าไม่เชื่อในสิ่งท่ี
เด็กพูด ถ้าในกรณีท่ีบุคลากรและนิสิตนักศึกษานั้นไม่ว่างในขณะท่ีเด็กขอพูดคุยด้วย สามารถบอกเด็กได้ว่าให้
ไปพบได้อย่างเร็วที่สุด 

2. สร้างความม่ันใจ  
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควรควบคุมตัวเองให้สงบ ไม่ตัดสิน แสดงให้เด็กเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

ให้ความมั่นใจกับเด็กว่าเด็กกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่บอกกับคุณในเรื่องนี้ ให้ความมั่ นใจเท่าที่ทำได้และ
บอกเด็กว่าคุณจะทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้แต่จะต้องไม่ให้คำสัญญาท่ีไม่สามารถรักษาไว้ได้กับเด็ก 

3. ตอบสนอง  
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควรตอบสนองต่อสิ่งที่เด็กพูดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและเท่าที่ต้องการข้อมูล

เพิ่มเติม ไม่ควรถามคำถามช้ีนำแต่ควรถามต่อไปด้วยคำถามปลายเปิด เช่น "มีอะไรท่ีหนูอยากบอกพี่อีกไหม?" 
เป็นต้น และไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดเพราะอาจเป็นคนท่ีเด็กผูกพันหรือไว้ใจ 

4. บันทึก  
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาควรจดบันทึกย่อเกี ่ยวกับสิ่งที่เด็กพูดในระหว่างการสนทนา แต่ถ้ าไม่

สามารถทำได้ให้จดบันทึกไว้โดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะทำได้และภายใน 24 ช่ัวโมง นอกจากนั้นจะต้องตรวจสอบว่า
ได้บันทึกส่ิงท่ีเด็กพูดไว้และไม่ใช่การตีความในส่ิงท่ีเด็กพูดด้วยตนเอง พร้อมท้ังบันทึกวัน เวลา และสถานท่ีไว้
เพิ่มเติมด้วย 
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1.2 คำอธิบายว่าด้วยเร่ืองการรายงานในกรณีสงสัยหรือเกิดการล่วงละเมิดเด็ก   

           เม่ือเกิดกรณีสงสัยหรือเกิดการล่วงละเมิดเด็กขึ้นให้ดำเนินการดังนี้ 

• ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานผู้บริหารทราบ และรายงานตามลำดับข้ัน 
• นำเด็กเข้าสู่การช่วยเหลือบำบัด รักษาโดยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด

และต่อเนื่อง 
• ประสานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล 
• เชิญเพื่อนสนิทของเด็กมาพูดคุยสอบถามข้อมูล/ข้อเท็จจริง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
• เชิญนักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยามาพูดคุยกับเด็กเพื่อปรับสภาพจิตใจ 
• ส่งเด็กเข้ารับการตรวจรักษา และให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์/หรือการติดเช้ือ 
• ให้ผู้ปกครองแจ้งความดำเนินคดีและให้คำแนะนำผู้ปกครองในการปรึกษากับนักสังคม

สงเคราะห์ของกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานอัยการ คดีเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว และตำรวจ 

• ปกปิดข้อมูลและสถานการณ์ของเด็กให้เป็นความลับ  
• กรณีจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ 

1.3 แผนผังขั้นตอนการรายงานในกรณีสงสัยหรือเกิดการล่วงละเมิดเด็ก 
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1.4 แบบฟอร์มการรายงานในกรณีสงสัยหรือเกิดการล่วงละเมิดเด็ก 

แบบฟอร์มการรายงานกรณีเกิดข้อสงสัยหรือเกิดการล่วงละเมิด 

 

ช่ือเด็ก  

ท่ีอยู่  

 

วัน/เดือน/ปีเกิด  

เด็กทราบหรือไม่ว่ามีการบันทึก             ทราบแล้ว           ยังไม่ทราบ 

หากไม่ทราบเพราะเหตุใด  

 

ลงช่ือผู้แจ้ง/ลายเซ็น  

วันท่ี/เวลา  

วิตกกังวลเกี่ยวกับ  

 

 

 เริ่มต้นการดำเนินการ  

 

ลงชื่อผู้แจง้/ลายเซ็น 

 การติดตาม  

 

ลงชื่อผู้แจง้/ลายเซ็น 

 ข้อสรุป/ผลลัพท์ 

 

 

 

 

ลงชื่อผู้แจง้/ลายเซ็น 
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หมวดที่ 2. การกล่าวหาบุคลากรและนิสิตนักศึกษา 

2.1 การจัดการข้อกล่าวหาที่มีขึ้นต่อบุคลากรและนิสิตนักศึกษา  
 1. เด็กสามารถย่ืนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำทารุณได้และผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องสามารถยื่นเรื่องแทน

ได้  
 2. จะต้องนำข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการ

กระทำทารุณต่อบุคลากรและนิสิตนักศึกษานั้นแจ้งต่อผู้อำนวยการทันที โดยผู้อำนวยการจะดำเนินการในส่ิงท่ี
เห็นว่าจำเป็นโดยทันที  

 3. กระบวนการจัดการข้อกล่าวหาจะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกัน โดยให้ความ
คุ้มครองเด็กและปกป้องความปลอดภัยของผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วย ทั้งนี้ สนค. จะต้องเก็บรักษาความลับและ
ป้องกันมิให้มีการนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะในขณะที่ข้อกล่าวหานั้นกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนหรือการ
พิจารณา  

 4. ผู้อำนวยการและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจะสืบสวนและจัดการข้อกล่าวหาท่ีไม่มีเหตุอันสมควร
ท่ีมีข้ึนต่อบุคลากรและนิสิตนักศึกษา 

 5. ถ้าบุคลากรและนิสิตนักศึกษามีข้อกังวลที่ไม่เป็นเรื่องร้ายแรงเกี่ยวกับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
ท่านอื่น ให้นำเรื่องแจ้งต่อตัวแทนคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. ถ้าข้อกังวลดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงควร
นำเรื่องแจ้งต่อผู้อำนวยการ  

 6. กรณีท่ีมีข้อกังวลต่อผู้อำนวยการควรนำเรื่องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สนค. ท้ังนี้ 
ข้อกังวลหรือข้อกล่าวหาที่มีขึ้นต่อผู้อำนวยการจะต้องแจ้งเรื ่องโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวทราบแต่อย่างใด  
 

2.2 ประเภทข้อกล่าวหา  
ก. ยืนยันแล้ว : มีหลักฐานบ่งช้ีเพียงพอในการพิสูจน์ข้อกล่าวหานั้น  
ข. เป็นเท็จ : มีหลักฐานเพียงพอในการพิสูจน์หักล้างข้อกล่าวหานั้น  
ค. ไม่มีเหตุผลอันสมควร : มีหลักฐานที่ชัดเจนในการพิสูจน์ว่ามีการกระทำเพื ่อหลอกลวงโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อกล่าวหานั้นเป็นเท็จโดยส้ินเชิง  
ง. ไม่มีมูลความจริง : ไม่มีหลักฐานหรือหลักเกณฑ์อันเหมาะสมรองรับข้อกล่าวหาท่ีทำขึ้น นอกจากนี้ 
อาจช้ีให้เห็นได้ว่าผู้ยื่นข้อกล่าวหาเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นผิด หรือมีส่ิงผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับส่ิงท่ี
เขาเห็นหรืออาจไม่ทราบเหตุการณ์ท้ังหมด  
จ. ไม่มีการพิสูจน์ : ลักษณะนี้จะต่างจากข้อกล่าวหาเท็จ ซึ่งจะหมายความว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอมา
พิสูจน์ หรือพิสูจน์หักล้างข้อกล่าวหานั้น ดังนั้น คำดังกล่าวไม่มีความหมายโดยนัยเป็นความผิดหรือ
การเป็นผู้บริสุทธิ์  
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2.3 การคุ้มกันและข้ันตอนในการยืนยันความบริสุทธิ์  
1. บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่รู ้สึกกังวลเกี่ยวกับการกระทำของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมหอพัก 

บุคลากรและนิสิตนักศึกษาท่านนั้นอาจกังวลว่าเข้าใจสถานการณ์ผิดและอาจสงสัยว่าการแจ้งเรื ่องจะเป็น
ผลเสียต่อเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือไม่ ท้ังนี้ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทุกคนต้องระลึกเสมอว่าสวัสดิภาพ
ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สนค. จะให้การคุ้มกันและมีขั้นตอนในการยืนยันความบริสุทธิ์อยู่โดยบุคลากรและ
นิสิตนักศึกษาสามารถขอเก็บข้อกังวลหรือข้อกล่าวหานั้นเป็นความลับได้และขอให้ดำเนินการสอบซักถาม
รายละเอียดเป็นการส่วนตัว  

2. ใน สนค.อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดในการปกป้องคุ้มครองเด็กหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ขึ้นได้ แต่จะต้องไม่มีการเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวและต้องมีการพิสูจน์พร้อมทั้งแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็วเพื่อให้
เกิดผลดีต่อ สนค.  บุคลากร และเหนือส่ิงอื่นใดคือเด็ก 

3. สนค. ตระหนักดีว่าบุคลากรและนิสิตนักศึกษามักจะเป็นบุคคลแรกท่ีสงสัยหรือทราบว่ามีส่ิงผิดปกติ
เกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีหน้าท่ีจัดการข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้องเด็กอย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ 
สนค. ยังตระหนักดีว่ามีเหตุผลมากมายท่ีบุคลากรและนิสิตนักศึกษามักรู้สึกลังเลที่จะพูดถึงข้อกังวลดังกล่าว 
นั่นเป็นเหตุผลท่ี สนค. จะคอยสนับสนุนบุคลากรและนิสิตนักศึกษาทุกคนท่ี “ออกมาพูด” เกี่ยวกับข้อกังวลท่ี
พวกเขามีอยู่เสมอ  

4. ในการเปิดเผยเรื่องราวใน สนค. นั้น ท่านต้องทำด้วยความสุจริตใจเท่านั้น กล่าวคือด้วยความเช่ือ
อย่างสัตย์จริงเกี่ยวกับข้อกังวลท่ีท่านยื่นเรื่องมา ท้ังนี้ ตามนโยบายและหลักปฏิบัติแล้ว สนค. พยายามส่งเสริม
ให้ท่านยื่นข้อกังวลเป็นการภายใน ซึ่งท่านสามารถนำเรื่องยื่นต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. บุคลากร
และนิสิตนักศึกษาคนใดคนหนึ่งภายใน สนค. หรือยื่นต่อผู้อำนวยการโดยตรง โดยจะมีการเก็บข้อกังวลของ
ท่านไว้เป็นความลับ นอกจากนี้ สนค. จะสืบสวนข้อกังวลของท่านให้เป็นผลในทันทีและจะแจ้งผลการสืบสวน
ให้ทราบโดยเร็วที่สุด  

5. หากบุคลากรและนิสิตนักศึกษาแจ้งเรื่องการกระทำทารุณเด็กและเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร
และนิสิตนักศึกษาในโรงเรียน ซึ่งภายหลังมีการตัดสินว่าไม่เป็นความจริง บุคลากรและนิสิตนักศึกษาท่านนั้นไม่
ต้องรับผิดชอบใด ๆ เว้นแต่บุคลากรและนิสิตนักศึกษาท่านนั้นจงใจให้ข้อมูลท่ี เป็นเท็จและมีเจตนาให้ผู้อื่น
ได้รับความเสียหาย ก็จะให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย 

หมวดที่ 3. ข้อกล่าวหาของเด็กต่อเด็กคนอื่น (การทารุณกรรมระหว่างเด็ก) 
ในกรณีท่ีมีข้อกล่าวหาว่าเด็กคนหนึ่งอาจทารุณกรรมเด็กคนอื่นจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง การ

ข่มเหงอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น เด็กหญิงที่ถูกเด็กผู้ชายจับต้อง ถูกทำร้าย หรือถูกกระทำอย่างไม่
ถูกต้อง เป็นต้น ไม่ว่าพฤติกรรมใด ๆ ที่เด็กคนหนึ่งกระทำรุนแรงต่อเด็กคนอื่น ๆ จะไม่ถือว่าเป็นเพียงการ
กระทำของเด็กหรือเป็นเพียงธรรมชาติของเด็กที่อาจเล่นกันหรือเป็นการทดลอง แต่จะถือว่าเป็นการใช้ความ
รุนแรงและเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ หากการดำเนินการท่ีกล่าวหาเป็นส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีไม่
สามารถให้ความยินยอมโดยอ้างความเป็นผู้เยาว์หรือความทุพพลภาพใด ๆ การกระทำนี้อาจเป็นอันตรายและ
ควรได้รับการปฏิบัติตามข้ันตอนของสนค.เช่นเดียวกับกรณีอื่น ๆ  
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หมวดที่ 4. การเก็บบันทึกและการรักษาความลับ 
4.1 การจดบันทึก 

• บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เด็กเปิดเผยข้อมูลให้ฟังจะต้องจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ในแบบฟอร์มของ สนค. ในข้อ 1.4 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได้ (ถึงแม้ว่าในกรณีที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อเด็กก็ควรระบุให้แน่ชัดว่า
อะไรทำให้คุณรู้สึกกังวล) หลังจากนั้นส่งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็วท่ีสุด นอกจากการเปิดเผยข้อมูล
ของเด็กแล้ว การบันทึกข้อมูลของเด็กเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อ 

o คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. รู้สึกกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพหรือความเป็นอยู่ของเด็ก 
o มีข้อมูลท่ีน่ากังวลจากผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
o สนค. ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับความห่วงใยในการคุ้มครองเด็กของเด็กคนนั้น ๆ 

• ในกรณีที่เด็กได้เปิดเผยข้อมูลแต่บุคลากรและนิสิตนักศึกษาผู้นั้นไม่มีแบบฟอร์มในข้อ 1.4 ของ
สนค. โปรดจำไว้ว่าส่ิงท่ีควรจะบันทึกไว้นั้นประกอบด้วย  

o รายละเอียดของเด็ก : ช่ือ วัน เดือน ปี เกิด ท่ีอยู่ และรายละเอียดของครอบครัว  
o วันท่ีและเวลาของเหตุการณ์ / ข้อวิตกกังวล  
o ลักษณะของความกังวลท่ีเกิดขึ้น 
o ดำเนินการโดยใคร : ช่ือและตำแหน่งของบุคคลท่ีทำบันทึก 
o ส่ิงท่ีเด็กพูดในทุกรายละเอียด (ในคำพูดของตัวเอง) 
o เวลาและสถานท่ีของการเปิดเผย  
o มีใครอยู่ในช่วงเวลาท่ีมีการเปิดเผย  
o การวางตัวของเด็กในตอนท่ีเด็กเริ่มเปิดเผย และเมื่อเสร็จส้ินการเปิดเผยข้อมูล  

• การเปิดเผยข้อมูลหรือข้อกล่าวหาควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลท่ีละเอียดอ่อนและควร
เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและแน่นหนาโดยแยกออกจากบันทึกทั่วไปที่เกี่ยวกับเด็กและ
ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. เท่านั้น หากข้อมูลใดถูกนำ
ออกมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะต้องมีการบันทึกวันที่ไว้ในแฟ้มพร้อมระบุว่าใครเปน็ผู้
นำไป เมื่อใด และเพื่อจุดประสงค์อะไร  

• บันทึกข้อมูลของเด็กท่ีมีการเปิดเผยควรมีการระบุวันท่ีไว้อย่างชัดเจนและจัดเก็บโดยไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง  

 
4.2 การเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

ข้อมูลท่ีเด็กเปิดเผยและบันทึกต่าง ๆ ของเด็กนั้นถือว่าเป็นความลับ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามารถ
รับรู้ข้อมูลเหล่านั้นได้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองเด็กหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน 
แต่ผู้อื่นท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรรับรู้ข้อมูลดังกล่าวโดยเด็ดขาด 



19 

 

 
 

หมวดที่ 5. ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานท้องถ่ิน 
ข้อมูลติดต่อสำหรับบริการสังคมในประเทศไทย  
1. มูลนิธิสายเด็ก 1387  
2. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธเิด็ก (ศพด.)  

กรุงเทพ ฯ 02-4121196 / 02-4120736 

www.thaichildrights.org  
3. มูลนิธิเพือ่ยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  

328/1 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย  
โทร: +66 (0) 2 215 3388 ต่อ 190 แฟกซ์ : 66 (0) 2 215 8272 

www.ecpat.net  
4. ศูนย์ประชาบดี 1300  
5. หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคมสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 

กรุณาอย่าติดต่อหน่วยงานบริการข้างต้นโดยที่ยังไม่ได้ติดต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก สนค. 
ก่อน คณะกรรมการคุ้มครองเด็กสนค. จะปรึกษาเรื่องการส่งตัวเด็กนักเรียนไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอกภายใน
คณะกรรมการเอง ซึ่งอาจรวมถึงการบำบัดครอบครัว การทำร้ายตัวเอง การติดยาเสพติด หรือการรักษาทาง
คลินิก 

 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน 

 

 1. ผป. รวี เย็น              ผู้อำนวยการ สนค. 
 2. นางสาวษมาพร พุฒิเกิดพันธ์              ผู้จัดการหอหญิง 

 3. นายธนสรรค์ เกตุพุฒ            ผู้จัดการหอชาย 

          4. นางสุกัญญา เจริญสุข            เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีที่จะดำเนินการและปฏบิัติงานภายใต้ข้อปฏิบัติดังกล่าว 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................................. 
        (                                                                  ) 

 

ลงช่ือพยาน................................................................... 
                (                                                                  ) 

 

วันท่ี............................................................................. 
 

 
 


