สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการปกป้ องคุ้มครองนักเรียน
วันศุกร์ ที่ 26 - วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562
ณ บ้ านชุมพาบาล ศูนย์ งานอภิบาล สั งฆมณฑลสุราษฎร์ ธานี
1. หลักการและเหตุผล
การปกป้ องคุม้ ครองเด็ก/ผูเ้ ยาว์ เป็ นสิ่ งที่พระศาสนจักรให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ดังจะเห็ นว่าสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย นอกจากจะได้ออกแถลงการณ์นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุม้ ครอง
เด็ก/ผูเ้ ยาว์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2016 แล้ว ยังได้กาหนดให้บุคลากรหลักของสภาพระสังฆราชเผยแพร่ ขอ้ มูล
ความรู ้เพือ่ กระตุน้ การปฏิบตั ิที่เหมาะสมอย่างเป็ นรู ปธรรม
ด้ว ยความตระหนั ก ในความส าคัญ ของเรื่ อ งนี้ สภาการศึ ก ษาคาทอลิ ก จึ ง ได้จ ัด ให้ มี ค ณะท างาน
เพื่อการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้โรงเรี ยนคาทอลิกทุกโรงเรี ยนสามารถนานโยบายมาตรฐานของสภา
พระสังฆราชสู่ภาคปฏิบตั ิได้อย่างจริ งจังและเมื่อเตรี ยมการพร้อมแล้ว จึงเสนอจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์
1.
เพือ่ ให้บุคลากรหลักของโรงเรี ยนคาทอลิกตระหนักและเข้าใจในภารกิจการปกป้องคุม้ ครองนักเรี ยน
2.
เพือ่ ช่วยให้โรงเรี ยนคาทอลิกจัดทานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิของโรงเรี ยนในการปกป้องคุม้ ครอง
นักเรี ยนได้อย่างมีมาตรฐานและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ครบถ้วน
3.
เพือ่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ ข้าประชุม
3. เป้ าหมาย
เชิงปริ มาณ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประมาณ 50 คน จากไม่เกิน 25 โรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนที่ส่งบุคลากรร่ วมประชุ มสามารถวางนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิบงั คับใช้ไ ด้ต้ งั แต่ปี
การศึกษา 2562
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรี ยนคาทอลิกใส่ใจในการปกป้องคุม้ ครองนักเรี ยนอย่างเต็มกาลัง
2. โรงเรี ยนคาทอลิกมีมาตรการเทียบเคียงระดับสากลในการดูแลคุม้ ครองนักเรี ยน
4. วิทยากรและทีมงาน
1. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
2 ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ
ที่ปรึ กษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
3. ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อ.พงษ์นริ นทร์ รัตนรังสิกุล
คณะทีมงาน สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
-1-

กาหนดการ
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562
08.30 -9.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.50 น.

09.50 - 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.
13.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.
17.15 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 21.30 น.

วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562
07.00 – 08.00 น.
08.15 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 12.15 น.
12.15 – 13.00 น.

ลงทะเบียน
วจนพิธีกรรมเปิ ดการประชุม
Orientation – แนะนาวิทยากร แนะนาแนวทางการฝึ กอบรม
- แนะนาตัว
- ฝึ กสติฐานกาย ใจ และจิตวิญญาณ
- ฝึ กปฏิบตั ิการฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยนิ และสะท้อนกลับจับ
ประเด็นเพือ่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทักษะการสร้างโรงเรี ยนและพื้นที่ปลอดภัยสาหรับการเรี ยนรู ้
พักรับประทานอาหารว่าง
ทาความเข้าใจโครงสร้างความขัดแย้ง ความรุ นแรงและการละเมิด
รับประทานอาหารกลางวัน
Session 2 อานาจ แหล่งอานาจ และการใช้อานาจกระทาความ
รุ นแรงและการละเมิด
พักรับประทานอาหารว่าง
Session 3 สายธารความรุ นแรงและการละเมิด
พิธีบูชาขอบพระคุณ
รับประทานอาหารเย็น
Session 4 – บทบาทครู กบั การปกป้องความรุ นแรงและการละเมิด
ดูภาพยนตร์ เรื่ อง The Freedom Writer (กลุ่มใหญ่) และ
ถอดบทเรี ยนจากภาพยนตร์
รับประทานอาหารเช้า
ภาวนาเช้า
แนะนาคู่มือและนโยบายในการปกป้องคุม้ ครองนักเรี ยนในโรงเรี ยน
เพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ิ
พักรับประทานอาหารว่าง
ออกแบบ วางแผนปฏิบตั ิการการปกป้องคุม้ ครองเด็กในโรงเรี ยน
วจนพิธีกรรมปิ ด
รับประทานอาหารกลางวัน
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