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หลักเกณฑ์การปฏิบัติ ค.ศ. 2016

รวมถึึงการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม ค.ศ.

หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา
(เพื่่�อการดููแลความปลอดภััยและ
สวััสดิิภาพของนัักเรีียนนานาชาติิ) ค.ศ. 2016

หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพื่่�อการดููแลความปลอดภััยและ
สวััสดิิภาพของนัักเรีียนนานาชาติิ) ค.ศ. 2016
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงอุุดมศึึกษา ทัักษะ และการจ้้างงานได้้จััดทำำ�หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิฉบัับนี้้�ขึ้้�นตามม
าตรา 238F แห่่งพระราชบััญญััติิการศึึกษา ค.ศ. 1989
หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิฉบัับนี้้�รวมการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมของหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพื่่�อการดููแลค
วามปลอดภััยและสวััสดิิภาพของนัักเรีียนนานาชาติิ) ค.ศ. 2019 (LI 2019/64) ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่�
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ส่วนที่ 1
บทนำำ�
1.

ชื่อ

5.

หลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิฉบัับนี้้�เป็็นหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิด้้านการ
ศึึกษา (เพื่่�อการดููแลความปลอดภััยและสวััสดิิภาพของนัักเรีียน
นานาชาติิ) ค.ศ. 2016 และมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมของหลัักเกณฑ์์กา
รปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพื่่�อการดููแลความปลอดภััยและสวััสดิิภา
พของนัักเรีียนนานาชาติิ) ค.ศ. 2019
2.

6.
1.

บทเฉพาะกาล การสงวน และบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง
บทเฉพาะกาล การสงวน และบทบััญญััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตามที่่ร� ะบุุไว้้ในตารางที่่� 1 มีีผลบัังคัับใช้้ตามระยะเวลาของบท
บััญญััติิ

4.

หลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติิั ฉบัับนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุน
เป้้าหมายของรััฐบาลในด้้านการศึึกษาระหว่่างประเทศ โดย
a.

โรงเรียนต้องด�ำเนินการทุกขั้นตอนที่จ�ำเป็นในการคุ้มครอง
นัักเรีียนนานาชาติิ และ

b.

ตรวจสอบเท่าที่สามารถท�ำได้ว่านักเรียนนานาชาติได้รับ
ประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้ประสบความสำำ�เร็็จด้้าน
การศึึกษาในประเทศนิิวซีีแลนด์์ได้้

วันเริ่มต้นใช้บังคับ
หลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิฉบัับนี้้�ได้้รัับการปรัับปรุุงเพื่่�อให้้สอดคล้้
องกัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม ค.ศ. 2019 และมีีผลบัังคัับใช้้วัันที่่� 1
กรกฎาคม ค.ศ. 2019

3.

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเป็นเอกสารทาง
กฎหมาย
หลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิฉบัับนี้้�เป็็นเอกสารทางกฎหมายและ
เป็็นกฎข้้อห้้ามโดยมีีวััตถุุประสงค์์เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิ 
ค.ศ. 2012 และต้้องเสนอต่่อสภาผู้้�แทนราษฎรตามมาตรา 41
ของพระราชบััญญััติิดัังกล่่าว

ขอบเขตของหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ขอบเขตของหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้เป็นการก�ำหนดสิ่งต่อไป
นี้ควบคู่กับการรับประกันคุณภาพอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในพระราช
บััญญััติิการศึึกษา ค.ศ. 1989
a.

ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังจากโรงเรียนต่อนักเรียนนานาชาติ และ

b.

กระบวนการส�ำคัญของโรงเรียนที่จ�ำเป็นต่อการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดี ความส�ำเร็จ และสิทธิของนักเรียนนานาชาติ

2.

หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้มิได้มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมของ
โรงเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนัักเรีียนที่่�ศึึกษานอกประเทศนิิวซีแี ลนด์์

3.

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจละเว้นการใช้
ส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ติิั หรืือทุุกข้้อกัับนัักเรีียน
ต่่อไปนี้้�
a.

นักเรียนที่เปลี่ยนสถานะจากนักเรียนในประเทศเป็นนักเรียน
นานาชาติ และ

b.

นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรการศึกษาทางไกล

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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ส่วนที่ 2
วิิธีอ่ี า่ นหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติั ิ
7.
1.

นิยามทั่วไป
ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
พระราชบััญญััต หมายถึึง พระราชบััญญััติิการศึึกษา ค.ศ. 1989
ตััวแทน หมายถึึง บุุคคล หน่่วยงาน หรืือองค์์กรที่่ดำ� ำ�เนิินการใน
นามของสถานศึึกษาหรืือโรงเรีียน และรวมถึึงตััวแทนที่่�รัับจ้้าง
ช่่วงด้้วย

การเรีียนการสอน ประกอบด้้วยห้้องเรีียน หลัักสููตร แผนการเรีียน
หรืือแผนการอบรม
a.

ซึ่งได้รับการอนุมัติหรือละเว้นตามมาตรา 4E ส่วนที่ 18
หรือส่วนที่ 20 ของพระราชบัญญัตินี้ และ

หน่่วยงานกำำ�กับดู
ั ูแลหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัตั หมายถึึง
บุุคคลหรืือบริิษััทตััวแทนที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งตามมาตรา 238FA(1)
ของพระราชบััญญััติินี้้�

b.

ซึ่งโรงเรียนได้รับอนุญาตให้สามารถให้บริการ (ตามที่ 
จ�ำเป็นภายใต้ส่วนที่ 18 หรือ 20 ของพระราชบัญญัตินี้) ได้
และ

การทำำ�สััญญาการสมััครเข้้าเรีียน

c.

ซึ่งโรงเรียนได้รับการยินยอมให้ด�ำเนินการประเมินตามมาตร
ฐานการประเมินที่เกี่ยวข้อง (ตามที่จ�ำเป็น ภายใต้ส่วนที่ 18
หรือ 20 ของพระราชบัญญัตินี้)

a.

b.

ส�ำหรับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐ
มีความหมายเดียวกันกับในมาตรา 2(1) ของพระราชบัญญัติ 
หรือ
ส�ำหรับโรงเรียนอื่นๆ หมายถึง การท�ำสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรระหว่างนักเรียนนานาชาติ (หรือบิดามารดาหรือผู้
ปกครองตามกฎหมายของนัักเรีียน ถ้้านัักเรีียนอายุุต่ำำ��กว่่า
18 ปีี) กัับโรงเรีียนที่่ใ� ห้้สิิทธิิแก่่นัก
ั เรีียนเพื่่อ� รัับการเรีียนการสอน
จากโรงเรีียนดัังกล่่าว

ผู้้�ดููแลที่่�ได้้รัับมอบหมาย หมายถึึง ญาติิหรืือเพื่่�อนสนิิทของ
ครอบครััวที่่�ได้้รัับการมอบหมายเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากบิิดา
มารดาหรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมายของนัักเรีียนนานาชาติิที่่�อายุุ
ต่ำำ��กว่่า 18 ปีี ให้้เป็็นผู้้�ดููแลและจััดหาที่่�พัักให้้กัับนัักเรีียนดัังกล่่าว

สมััครเรีียน หมายถึึง การขึ้้�นทะเบีียนหรืือการรัับบุุคคลเป็็น
นัักเรีียน เพื่่�อเข้้ารัับการเรีียนการสอนจากโรงเรีียนหลัังจากที่่�
นัักเรีียนรัับข้้อเสนอที่่�จะรัับการเรีียนการสอนจากโรงเรีียนแล้้ว
และ การสมััครเรีียน มีีความหมายที่่�สอดคล้้องกััน
การถููกขัับออกจากบ้้านเมืือง หมายถึึง กระบวนการย้้ายบุุคคล
หนึ่่�งจากประเทศหรืือถิ่่�นที่่�อยู่่�หนึ่่�งไปยัังประเทศหรืือถิ่่�นที่่�อยู่่�อีีก
แห่่งหนึ่่�ง
กลไกการคุ้้�มครองค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา หมายถึึง กลไกที่่�
อนุุมัติิั เป็็นกฎเกณฑ์์ตามมาตรา 253(1)(e) ของพระราชบััญญััติินี้้�

นัักเรีียนในประเทศ มีีความหมายเดีียวกัันกัับในมาตรา 2 ของ
พระราชบััญญััติินี้้�

โฮมสเตย หมายถึึง ที่่�พัักที่่�จััดให้้กัับนัักเรีียนนานาชาติิในที่่พั� ัก
อาศััยของครอบครััวหรืือครััวเรืือนที่่มีีนั
� ักเรีียนนานาชาติิพัักอาศััย
อยู่่�ไม่่เกิิน 4 คน

หมายถึึง แผนการระงัับข้้อพิิพาทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�
สััญญากัับนัักเรีียนนานาชาติิ (International Student

นัักเรีียนนานาชาติิ มีีความหมายเดีียวกัันกัับในมาตรา 238D
ของพระราชบััญญััติินี้้�

DRS

Contract Dispute Resolution Scheme)

ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรา 238J ของพระราชบััญญััติินี้้�
กฎเกณฑ์์ DRS หมายถึึง กฎเกณฑ์์ที่่�บััญญััติิไว้้ตามมาตรา
238M ของพระราชบััญญััติินี้้�
การตรวจสอบวิิเคราะห์์สถานะ หมายถึึง กระบวนการในการได้้
รัับข้้อมููลและตรวจสอบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคู่่�สััญญาก่่อนที่่�จะเข้้า
ทำำ�สััญญาผููกพััน
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หน่่วยงานรัับประกัันคุุณภาพการศึึกษา หมายถึึง หน่่วยงานตััว
แทนที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามพระราชบััญญััติิให้้ดำำ�เนิินการรัับประกััน
คุุณภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรงเรีียน

ผู้้�ปกครองตามกฎหมาย เมื่่�อเกี่่�ยวข้้องกัับนัักเรีียนนานาชาติิ 
หมายถึึง บุุคคลที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดยศาลหรืือพิินััยกรรมให้้รัับผิิด
ชอบความเป็็นอยู่่�และให้้การสนัับสนุุนด้้านการเงิินแก่่นัักเรีียน
และดููแลนัักเรีียนในประเทศบ้้านเกิิดของนัักเรีียน
หอพัักที่่�มีีใบอนุุญาต หมายถึึง หอพัักที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามข้้อ
กำำ�หนดด้้านการศึึกษา (หอพััก) ค.ศ. 2005

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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บิิดามารดา เมื่่อ� เกี่่ย� วข้้องกัับนักั เรีียนนานาชาติิ หมายถึึง บิิดาหรืือ
มารดาของนัักเรีียนซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบความเป็็นอยู่่�และให้้การ
สนัับสนุุนด้้านการเงิินแก่่นัักเรีียน
สถานศึึกษา มีีความหมายเดีียวกัันกัับในมาตรา 238D ของ
พระราชบััญญััติินี้้�

2.

ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ การอ้างอิงถึงอายุของบุคคลเป็น
การอ้้างอิิงถึึงอายุุตามวัันเกิิดปีีล่่าสุุดของบุุคคลดัังกล่่าว

3.

ค�ำศัพท์ที่ใช้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้และที่ได้รับการนิยาม
ไว้ในพระราชบัญญัติแต่มิได้นิยามไว้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับ
นี้ มีความหมายเดียวกันกับในพระราชบัญญัติ

การส่่งกลัับประเทศ หมายถึึง กระบวนการส่่งบุุคคลหนึ่่�งกลัับไป
ยัังประเทศที่่�เป็็นบ้้านเกิิดหรืือเป็็นพลเมืือง
ผู้้�ดููแลที่่�พััก หมายถึึง
a.

ผู้ดูแลโฮมสเตย์ หรือ

b.

ผู้จัดการหอพักที่ได้รับอนุญาตหรือ บุคคลอื่นใดที่มีหน้าที่
รัับผิิดชอบในการดููแลนัักเรีียนนานาชาติิในหอพัักที่่�มีีใบ
อนุุญาต หรืือ

c.

ผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมาย หรือ

d.

ผู้จัดการของที่พักซึ่ง

e.

i.

ด�ำเนินงานโดยโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาระดับ
อุุดมศึึกษา (ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในมาตรา 159
ของพระราชบััญญััติิ) และ

ii.

ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่พักของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
กัับสถานศึึกษานั้้�น หรืือ

ในกรณีที่เป็นที่พักชั่วคราว ผู้ควบคุมดูแลซึ่งมีหน้าที่รับผิด
ชอบในการดููแลนัักเรีียนนานาชาติิ

หอพัักของโรงเรีียน หมายถึึง หอพัักที่่มีี� ใบอนุุญาตซึ่่�งโรงเรีียน
เป็็นเจ้้าของหรืือเป็็นผู้้�บริิหารจััดการ และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
หลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิอนุุญาตให้้สามารถให้้บริิการแก่่
นัักเรีียนนานาชาติิที่่�สมััครเรีียนในปีีที่่� 1 ถึึง 6 หรืืออายุุไม่่เกิิน
10 ปีีและสมััครเรีียนในโรงเรีียนอื่่�นใด
โรงเรีียน หมายถึึง สถานศึึกษาที่่�ลงนามยอมรัับหลัักเกณฑ์์การ
ปฏิิบััติินี้้�
ตััวแทนที่่�รับั จ้้างช่่วง หมายถึึง บุุคคล หน่่วยงาน หรืือองค์์กรที่่�ได้้
ทำำ�สััญญากัับตััวแทนเพื่่�อดำำ�เนิินการในนามของตััวแทน

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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ส่วนที่ 3
การเข้้าเป็็นโรงเรีียนสมาชิิก
8. หน้าที่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์

การปฏิิบััติิในการรัับสมััครและประเมิินผล
สถานศึึกษาที่่�จะเข้้าเป็็นโรงเรีียนสมาชิิก
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิต้้อง

9.

a.

รับใบสมัครจากสถานศึกษาที่ต้องการเป็นโรงเรียนสมาชิกที่
ลงนามยอมรัับหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติิั ฉบัับนี้้� และ

b.

ประเมินใบสมัครเหล่านั้นเทียบกับ 
i.

หลักเกณฑ์การเข้าเป็นโรงเรียนสมาชิกตามที่ระบุไว้ใน
วรรค 9 และ

ii.

วัตถุประสงค์และขอบเขตของหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
ฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ในวรรค 5 และ 6

10. หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

อาจถอนชื่่�อโรงเรีียนสมาชิิกเมื่่�อได้้รับั การ
ร้้องขอ

เมื่่�อโรงเรีียนร้้องขอหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ติิั
อาจถอนชื่่�อโรงเรีียนจากการเป็็นโรงเรีียนสมาชิิกที่่�ลงนามยอมรัับ
หลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติิั ฉบัับนี้้�

หลักเกณฑ์ในการเข้าเป็นโรงเรียนสมาชิก
หลัักเกณฑ์์ในการสมััครเข้้าเป็็นโรงเรีียนสมาชิิกมีีดัังนี้้�
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a.

ผู้สมัครต้องเป็นสถานศึกษา

b.

ผู้สมัครเป็นผู้ให้บริการหรือมีเจตนาที่จะให้บริการการเรียน
การสอน

c.

ผู้สมัครมีการด�ำเนินการและผลการด�ำเนินงานในการบริหาร
จัดการการเงินอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

d.

ผู้สมัครมีนโยบายและกลวิธีการด�ำเนินงานที่จะท�ำให้ได้รับ
ผลลััพธ์์ที่่�มุ่่�งหวัังและสามารถดำำ�เนิินกระบวนการที่่�กำำ�หนดไว้้
ในหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิฉบัับนี้้�ได้้

e.

มิเช่นนั้น หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติจะไม่
พิิจารณาผู้้�สมััครว่่ามีีความเหมาะสมในการอนุุมััติิให้้เป็็น
โรงเรีียนสมาชิิกตามหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิฉบัับนี้้�

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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ส่วนที่ 4
สิ่่ง� ที่่�โรงเรีียนต้้องดำำ�เนิินการ
การตลาดและการประชาสััมพัันธ์์

ตััวแทน

11. ผลลัพธ์ 1:

13. ผลลัพธ์ 2:

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

โรงเรีียนต้้องตรวจสอบว่่าการทำำ�การตลาดและการประชาสััมพัันธ์์
ไปยัังนัักเรีียนนานาชาติิเกี่่�ยวกัับบริิการที่่�โรงเรีียนจััดหาให้้นั้้�น
ประกอบด้้วยข้้อมููลที่่ชั� ดั เจน เพีียงพอ และถููกต้้อง ซึ่่�งทำำ�ให้้นักั เรีียน
เหล่่านั้้�นสามารถตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับบริิการที่่�จััดหาให้้ได้้
12. กระบวนการ

ตััวแทน

การจัดการและควบคุมดูแล

โรงเรีียนต้้องจััดการและควบคุุมดููแลตััวแทนของตน (กล่่าวคืือตััว
แทนที่่�โรงเรีียนได้้ว่่าจ้้างให้้ทำำ�หน้้าที่่�แทนตน) อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อตรวจสอบว่่าตััวแทนเหล่่านั้้�นได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
a.

ให้ข้อมูลและให้ค�ำแนะน�ำที่น่าเชื่อถือแก่นักเรียนนานาชาติ
เกี่่�ยวกัับการเรีียน การทำำ�งาน และการใช้้ชีีวิิตในประเทศ
นิิวซีีแลนด์์ และ

โรงเรีียนแต่่ละแห่่งต้้อง
a.

กระตือรือร้นที่จะท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่นักเรียน
นานาชาติิต้้องการทราบ

b.

ปฏิบัติต่อนักเรียนนานาชาติด้วยความซื่อตรงและเป็น
มืืออาชีีพ

b.

ปรับปรุงข้อมูลและให้ข้อมูลแก่นักเรียนนานาชาติ และ
ทบทวนข้้อมููลเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าเป็็นข้้อมููลปััจจุุบััน และ

c.

ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรงเรียนใน
การปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ติิั ฉบัับนี้้�

c.

ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติได้รับข้อมูลต่อไปนี้เป็น
อย่่างน้้อย

14. กระบวนการ

i.

ผลการรับประกันคุณภาพของโรงเรียน และ

โรงเรีียนแต่่ละแห่่งต้้อง

ii.

นักเรียนนานาชาติได้รับการเรียนการสอน
การให้บริการจากเจ้าหน้าที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และอุปกรณ์ต่างๆ และ

a.

ด�ำเนินการตรวจสอบและบันทึกการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง
ของตัวแทนเพื่อเป็นการตรวจสอบเท่าที่จะสามารถท�ำได้ว่า
ตัวแทนดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการใดๆ
ที่เป็นเท็จ ท�ำให้เข้าใจผิดหลอกลวง หรือขัดต่อกฎหมาย และ

b.

ท�ำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับตัวแทนแต่ละราย และ

iii. DRS
iv.

v.

vi.

และ

ผลการเรียนของนักเรียนนานาชาติ รวมถึงช่องทางการ
ศึึกษาต่่อและการจ้้างงาน (ถ้้ามีี) และ

ba. ในช่่วงระยะเวลาของสััญญา ตรวจสอบกิิจกรรมและ

ดำำ�เนิินงานของตััวแทนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ

ผลการ

ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพโดยประมาณของนักเรียน
นานาชาติ และ

i.

ภาระหน้าที่ของตัวแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ

ที่พักและการเดินทาง หรือวิธีในการได้รับข้อมูลดังกล่าว

ii.

การให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการ
ศึึกษา การทำำ�งาน และการใช้้ชีีวิิตในนิิวซีีแลนด์์แก่่
นัักเรีียนนานาชาติิ และ

iii.

การปฏิบัติต่อนักเรียนนานาชาติตนด้วยความซื่อตรง
และเป็็นมืืออาชีีพ และ

iv.

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการด�ำเนินการใดๆ ที่ 
(ในความเห็นของโรงเรียน) เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนก
ฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรงเรียนในการปฏิบั
ติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ และ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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v.

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการด�ำเนินการใดๆ ที่ 
(ในความเห็นของโรงเรียน) เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายหรืือก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อโรงเรีียนในการ
ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิฉบัับนี้้� และ

bb. จััดการตััวแทนโดย
i.

B.

d.

มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�เป็็นเท็็จ
ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด หลอกลวง หรืือขััดต่่อกฎหมายร้้าย
แรงอย่่างต่่อเนื่่�องโดยไตร่่ตรองไว้้ก่่อน หรืือ

c.

ตรวจสอบว่าเอกสารได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม
และมอบให้กับนักเรียนนานาชาติ (หรือบิดามารดาหรือผู้
ปกครองตามกฎหมายของนัักเรีียนนานาชาติิที่่�อายุุ
ต่ำำ��กว่่า 18 ปีี) ตามที่่�เหมาะสม

ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อโรงเรีียนในการปฏิิบัติิต
ั าม
หลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิฉบัับนี้้� หรืือ

ด�ำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อจัดการกับการกระท�ำ
การหรือการละเว้นการกระท�ำการของตัวแทนที่เกี่ยว
ข้้องกัับเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�อธิิบายไว้้ในอนุุมาตรา (ba)

ตรวจสอบว่่าตััวแทนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและเก็็บรัักษา
ข้้อมููลที่่เ� ป็็นปััจจุุบันั ซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัับหน้้าที่่ข� องตััวแทนตามที่่ร� ะบุุ
ไว้้ในสััญญากัับโรงเรีียน

16. กระบวนการ:

การสอน

ข้อเสนอด้านการเรียน

โรงเรีียนแต่่ละแห่่งต้้องตรวจสอบว่่านัักเรีียนนานาชาติิได้้รัับข้้อมููล
ต่่อไปนี้้�เป็็นอย่่างน้้อย
16A.

1.

ข้้อเสนอ การสมััครเข้้าเรีียน การทำำ�สััญญา
และประกัันภััย

กระบวนการ: ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมก่อน
ท�ำสัญญา

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติได้รับข้อมูล
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยก่อนเข้าท�ำสัญญากับนักเรียน
a.

ผลการประเมินล่าสุดของหน่วยงานรับประกันคุณภาพ
ด้านการศึกษา

ข้อเสนอ การสมัครเข้าเรียน
การท�ำสัญญา และประกันภัย

b.

ประกาศข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่บัญญัติไว้ตาม
พระราชบััญญััติิว่า่ ต้้องมีีการเปิิดเผยคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานกำำ�กับั
ดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติิต่
ั ่อนัักเรีียนนานาชาติิ

โรงเรีียนต้้อง

c.

การศึกษาและผลการเรียน เช่น มกี ารมอบวุฒกิ ารศึกษาหรือไม่

d.

เงื่อนไขการคืนเงินที่สอดคล้องกับผลลัพธ์และกระบวนการ
ในวรรค 29 และ 30

e.

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และอุปกรณ์

f.

บริการและการสนับสนุน

g.

ประกันภัยและข้อก�ำหนดด้านวีซ่าส�ำหรับการรับการเรียน
การสอนจากโรงเรีียน

h.

หลักเกณฑ์การปฏิบัติและกฎเกณฑ์ DRS:

i.

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอด้านการเรียน
การสอน

15. ผลลัพธ์ 3:

a.

b.

สนับสนุนนักเรียนนานาชาติ (หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายของนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี) ให้
ได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอต่่อการตััดสิินใจสมััครเรีียนที่่�เหมาะกัับ
ผลการศึึกษาที่่มุ่่�� งหวััง และ
ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติ (หรือบิดามารดาหรือผู้
ปกครองตามกฎหมายของนัักเรีียนนานาชาติิที่่อ� ายุุต่ำ�ำ� กว่่า
18 ปีี) ได้้รัับข้้อมููลที่่จำ
� ำ�เป็็นในการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผล
ประโยชน์์และภาระหน้้าที่่�ก่่อนเข้้าทำำ�สััญญาผููกพัันทาง
กฎหมายกัับโรงเรีียน และ

ba. ตรวจสอบว่่าสััญญาการสมััครเข้้าเรีียนแต่่ละฉบัับมีีความ

ยุุติิธรรมและสมเหตุุสมผล และ

bb. ตรวจสอบว่่ามีีการลงโทษทางวิินััยใดๆ ตามหลัักความยุุติิธรรม

ตามธรรมชาติิ และ

8

ตรวจสอบว่่านัักเรีียนนานาชาติิมีีประกัันภััยที่่�เหมาะสม
รวมถึึงประกัันภััยที่่�ครอบคลุุมค่่าเดิินทาง ค่่ารัักษาพยาบาล
และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งกลัับประเทศ 
การนำำ�ออกนอกประเทศ และค่่าทำำ�ศพ และ

ยกเลิกสัญญากับตัวแทนถ้ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าตัวแทน
A.

ii.

bc.

2.

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่าก่อนเข้าท�ำสัญญาการ
สมััครเรีียนหรืือสมััครเรีียนกัับโรงเรีียน นัักเรีียนนานาชาติิแต่่ละคน
(หรืือบิิดามารดาหรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมายของนัักเรีียน
ถ้้านัักเรีียนอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี) ทราบถึึงสิิทธิิและภาระหน้้าที่่�ของ
นัักเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับการเรีียนการสอนจากโรงเรีียน
ซึ่่�งรวมถึึงสิิทธิิตามหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิฉบัับนี้้�

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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16B.
1.

2.

กระบวนการ: สัญญาการสมัครเรียน

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่ามีการท�ำสัญญาการ
สมััครเรีียนระหว่่างโรงเรีียนและนัักเรีียนนานาชาติิแต่่ละคน
(หรืือบิิดามารดาหรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมายของนัักเรีียน
ถ้้านัักเรีียนอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี) ที่่มีี� ข้้อมููลและเงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�
a.

ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวันที่เริ่มและสิ้นสุดการสมัครเข้าเรียน

b.

เงื่อนไขในการยกเลิกการสมัครเข้าเรียน

c.

สถานการณ์ที่ความประพฤติของนักเรียนอาจขัดกับสัญญา
การสมััครเรีียน (รวมถึึงความประพฤติิที่่�เกิิดขึ้้�นในขณะที่่�
นัักเรีียนไม่่ได้้อยู่่�ภายใต้้การดููแลหรืือการควบคุุมของโรงเรีียน
อย่่างใกล้้ชิิด)

d.

ประเภทของการลงโทษทางวินัยที่โรงเรียนอาจด�ำเนิน
การกัับนัักเรีียน (ตััวอย่่างเช่่น การพัักการเรีียน การไล่่ออก
หรืือยกเลิิกการสมััครเข้้าเรีียน)

e.

ขั้นตอนที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามเมื่อด�ำเนินการลงโทษทาง
วินัยกับนักเรียน

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่าสัญญาการสมัครเรียนมีความ
ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

16C.

กระบวนการ: การลงโทษทางวินัย

กระบวนการลงโทษทางวิินััยใดๆ ที่่ดำ� ำ�เนิินการโดยโรงเรีียนต้้อง
เป็็นไปตามหลัักความยุุติิธรรมตามธรรมชาติิ (ซึ่่�งรวมถึึงหลัักการที่่�
จำำ�เป็็นต่่อการตรวจสอบว่่ามีีการแก้้ปัญ
ั หาที่่รวด
� เร็็ว รอบคอบ และ
ยุุติิธรรมเกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�ต้้องดำำ�เนิินการลงโทษ)
16D.
1.

d.

กระบวนการ: ประกันภัย

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบเท่าที่สามารถด�ำเนินการได้ว่า
นัักเรีียนนานาชาติิแต่่ละคนที่่�สมััครเรีียนกัับโรงเรีียนเป็็นระยะ
เวลาการเรีียนการสอน 2 สััปดาห์์ขึ้้�นไป มีีประกัันภััยที่่�เหมาะสม
ซึ่่�งคุ้้�มครอง
a.

การเดินทางของนักเรียน
i.

มายังและออกจากประเทศนิวซีแลนด์ และ

ii.

ภายในนิวซีแลนด์ และ

iii.

นอกประเทศนิวซีแลนด์ถ้าการเดินทางเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการเรียนการสอน และ

b.

ค่ารักษาพยาบาลในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัย
ใบสั่งยา การผ่าตัด และการรักษาภายในโรงพยาบาล และ

c.

การที่นักเรียนถูกส่งกลับประเทศหรือถูกน�ำตัวออกนอก
ประเทศซึ่่�งเป็็นผลมาจากการเจ็็บป่ว่ ยหรืือการบาดเจ็็บรุนุ แรง
ซึ่่�งครอบคลุุมค่่าเดิินทางของสมาชิิกในครอบครััวในการช่่วย
เหลืือนัักเรีียนที่่ถู� กู ส่่งกลัับประเทศหรืือถููกขัับออกจากบ้้านเมืือง

การเสียชีวิตของนักเรียน ซึ่งครอบคลุม
i.

ค่าเดินทางของสมาชิกในครอบครัวในการเดินทางไป
ยังและออกจากประเทศนิวซีแลนด์ และ

ii.

ค่าใช้จ่ายในการส่งร่างกลับประเทศหรือน�ำออกนอก
ประเทศ และ

iii.

ค่าท�ำศพ

2.

อนุมาตรา (1)(a)(i) และ (ii) ประกอบด้วยการเดินทางไปยังและ
ออกจากประเทศที่่�เป็็นบ้้านเกิิดหรืือเป็็นพลเมืืองของนัักเรีียนก่่อน
ที่่�จะเริ่่�มการเรีียนการสอนและหลัังจากการเรีียนการสอนสิ้้�นสุุดลง
(ซึ่่�งอาจอยู่่�นอกระยะเวลาการสมััครเรีียน)

3.

อนุมาตรา (1)(a)(i) ไม่รวมถึงการเดินทางของนักเรียนไปยัง
ประเทศอื่่�นๆ เว้้นแต่่การเดิินทางนั้้�นมีีจุุดประสงค์์หลัักเพื่่�อต่่อเครื่่�
องบิินมายัังและออกจากนิิวซีีแลนด์์

16E.

กระบวนการ: การตัดสินใจที่ต้องมีสัญญา
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง

โรงเรีียนแต่่ละแห่่งต้้องตรวจสอบตามที่่�เหมาะสมว่่าได้้รัับสััญญา
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากบิิดามารดาหรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมาย
ของนัักเรีียนนานาชาติิที่่�อายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี เกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจที่่�
ส่่งผลต่่อนัักเรีียน

การเข้้าเมืือง
17. ผลลัพธ์ 4:

การเข้าเมือง

โรงเรีียนต้้อง
a.

ตรวจสอบว่าไม่ได้อนุญาตหรือยังคงอนุญาตให้บุคคลด�ำเนิน
การเรียนการสอนถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีสิทธิตามพระราช
บััญญััติิคนเข้้าเมืือง ค.ศ. 2009 ให้้ดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ได้้ และ

b.

ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะว่่านัักเรีียนนานาชาติิมีีสิิทธิิตามพระราชบััญญััติิคนเข้้า
เมืือง ค.ศ. 2009 ในการรัับการเรีียนการสอนที่่ต� นสมััครหรืือไม่่

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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18. กระบวนการ

โรงเรีียนแต่่ละแห่่งต้้อง
a.

b.

c.

ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติแต่ละคนที่สมัครเรียนกับ
โรงเรีียน มีีสถานะการเข้้าเมืืองสำำ�หรัับการศึึกษาในประเทศ
นิิวซีีแลนด์์ และ
รายงานให้ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์
ทราบเกี่่�ยวกัับการฝ่่าฝืืนหรืือพฤติิกรรมที่่น่� ่าสงสััยว่่านัักเรีียน
นานาชาติิ ฝ่่าฝืืนเงื่่�อนไขวีีซ่่า และ
แจ้งให้ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ทราบ
เกี่่�ยวกัับกัับการยกเลิิกการสมััครเข้้าเรีียน

การปฐมนิิเทศ
19. ผลลัพธ์ 5:

การปฐมนิเทศ

โรงเรีียนต้้องตรวจสอบว่่านัักเรีียนนานาชาติิมีีโอกาสเข้้าร่่วมแผน
การเรีียนที่่�ออกแบบไว้้เป็็นอย่่างดีีและเหมาะสมกัับวััยซึ่่�งให้้ข้้อมููล
และคำำ�แนะนำำ�ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเริ่่�มการเรีียนการสอนของนัักเรีียน
20. กระบวนการ
1.

b.

c.

d.

10

ส�ำหรับนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี โรงเรียนต้อง
ตรวจสอบว่่า (ถ้้ามีี) บิิดามารดา ผู้้�ปกครองตามกฎหมาย หรืือผู้้�ดูู
แลที่่�พัักของนัักเรีียนที่่�อยู่่�ในประเทศนิิวซีีแลนด์์ และนัักเรีียนสาม
ารถเข้้าถึึงข้้อมููลหรืือ แผนการปฐมนิิเทศที่่�มอบให้้กัับนัักเรีียนได้้

ความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
21. ผลลัพธ์ 6:

อยู่่�ที่่�ดีี

ความปลอดภัยและความเป็น

โรงเรีียนต้้อง
a.

จัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการศึกษาให้แก่นักเรียน
นานาชาติ และ

b.

ให้การสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน
นานาชาติ และ

c.

ตรวจสอบเท่าที่จะสามารถด�ำเนินการได้ว่านักเรียนนานา
ชาติิพัักอาศััยอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััย

22. กระบวนการ:

ทั่วไป

โรงเรีียนแต่่ละแห่่งต้้อง
a.

ให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำที่ครบถ้วนแก่นักเรียนนานาชาติแต่
ละคนเกี่ยวกับนโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
และ

ด�ำเนินการอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของนักเรียนนานาชาติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ
สมที่ส่งผลต่อนักเรียนนานาชาติ และ

b.

ให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำที่ครบถ้วนแก่นักเรียนนานาชาติ
แต่่ละคนเกี่่�ยวกัับบริิการ การสนัับสนุุน และสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกที่่�โรงเรีียนมอบให้้ และ

จัดท�ำและเก็บรักษานโยบายการจัดการพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ซึ่่�งได้้สื่่�อสารไปยัังเจ้้าหน้้าที่่�และนัักเรีียนและได้้ถููก
นำำ�มาดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ

c.

ให้ค�ำแนะน�ำแก่นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับวิธีการ

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่าแผนการปฐมนิเทศของ
โรงเรีียน
a.

2.

i.

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและการติดต่อพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายให้้รับผิิดช
ั
อบการสนัับสนุุนนัักเรีียนนานาชาติิ และ

รายงานและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย
(ส�ำหรับกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา) และ

ii.

ให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของ
นักเรียนนานาชาติ และ

ด�ำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ส�ำหรับกิจกรรมทั้งใน
และนอกสถานศึกษา) และ

iii.

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการให้ค�ำปรึกษา และ

iv.

ติดต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจ
ของประเทศนิิวซีีแลนด์์และหน่่วยงานที่่มีี� หน้้าที่่�รัับผิิด
ชอบการกำำ�กัับดููแลพระราชบััญญััติิ Oranga Tamariki
ค.ศ. 1989 และ

e.

ให้ข้อมูลแก่นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นค�ำร้อง
ทั้งต่อโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก และ

f.

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครเข้าเรียน

g.

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสิทธิโดยชอบธรรมของนักเรียน
รวมถึึงสิิทธิิในการคืืนเงิินค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา ถ้้านัักเรีียน
ถอนตััวจากการเรีียนการสอนด้้วยความสมััครใจ

d.

มีรายละเอียดการติดต่อที่เป็นข้อมูลล่าสุดของนักเรียนนานา
ชาติแต่ละคนและญาติใกล้ชิด และ

e.

ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คนที่นักเรียนนานา
ชาติิสามารถติิดต่่อในกรณีีฉุุกเฉิินได้้ตลอดเวลา (ตลอด 
24 ชั่่�วโมง ทุุกวััน)

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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23. กระบวนการ:
18
1.

ปี

เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี
โรงเรียนแต่ละ แห่งต้อง
a.

25. กระบวนการ:

นักเรียนนานาชาติทอี่ ยูใ่ นภาวะ
เสี่ยงหรือมีความต้องการพิเศษ

1.

ไม่รับสมัครนักเรียนนานาชาติที่อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
แต่่ไม่่เกิิน 18 ปีีที่่�ไม่่ได้้อาศััยอยู่่�กัับบิิดามารดาหรืือ
ผู้้�ปกครองตามกฎหมาย เว้้นแต่่
i.

นักเรียนจะอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม ซึ่่�งเข้้ารัับการเรีียนการสอนไม่่เกิิน 3 เดืือน หรืือ

ii.

นักเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลที่พัก และ

b.

มีรายละเอียดการติดต่อที่เป็นข้อมูลล่าสุดของบิดามารดา
ผู้ปกครองตามกฎหมาย และผู้ดูแลที่พักของนักเรียน และ

c.

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบิดามารดา
ผู้ปกครองตามกฎหมาย และผู้ดูแลที่พักของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่และความก้าวหน้าด้านการศึกษา และ

d.

ตรวจสอบว่าได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย
1 คนติิดตามดููแลและแก้้ไขปััญหาใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
นัักเรีียนนานาชาติิที่่�อายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี และ

e.

ถ้านักเรียนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลที่พัก
i.

ii.

2.

นักเรียนนานาชาติอายุต�่ำกว่า

ตรวจสอบว่ามีแผนส�ำหรับการย้ายการดูแลนักเรียนจาก
ผู้ดูแลที่พักไปยังบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
ของนักเรียน หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากบิดา
มารดาหรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมาย สำำ�หรัับ
A.

การย้้ายแต่่ละครั้้�งที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างช่่วงเวลาการ
สมััครเรีียน และ

B.

การย้้ายที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อการสมััครเรีียนสิ้้�นสุุดลง และ

2.

3.

ตรวจสอบว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายรับ
รู้ถึงแผนการย้ายแต่ละครั้ง

ข้อก�ำหนดในวรรค 22 มีผลบังคับใช้ (เพิ่มเติมจากวรรคนี้) กับ
นัักเรีียนนานาชาติิที่่�อายุุตั้้�งแต่่ 10 ปีีขึ้้�นไปแต่่ไม่่เกิิน 18 ปีี

24. กระบวนการ:
10

ปี

นักเรียนนานาชาติอายุต�่ำกว่า

1.

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ำ
กว่่า 10 ปีีอาศััยอยู่่�กัับบิิดามารดาหรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมาย
เว้้นแต่่จะพัักอยู่่�ในหอพัักของโรงเรีียน

2.

ข้อก�ำหนดในวรรค 22 และ 23 มีผลบังคับใช้ (เพิ่มเติมจาก
วรรคนี้้�) กัับนัักเรีียนนานาชาติิที่่�อายุุต่ำำ��กว่่า 10 ปีี

4.

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่า
a.

มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความต้องการและ
ปััญหาของนัักเรีียนนานาชาติิที่่�อยู่่�ในภาวะเสี่่�ยงหรืือมีีความ
ต้้องการพิิเศษ และ

b.

บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนนานา
ชาติิที่่�อายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีีหรืือญาติิใกล้้ชิิดของนัักเรีียนที่่�อายุุ
18 ปีีขึ้้�นไป รัับทราบถึึงสถานการณ์์ที่นั
่� ักเรีียนอยู่่�ในภาวะ
เสี่่�ยงหรืือมีีความต้้องการพิิเศษ และ

c.

มีการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่อหน่วยงานที่
เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สำำ�นัักงานตำำ�รวจของประเทศนิิวซีีแลนด์์และ
หน่่วยงานที่่มีี� หน้้าที่่รั� ับผิิดชอบการกำำ�กัับดููแลพระราชบััญญััติิ 
Oranga Tamariki ค.ศ. 1989 และต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติิต
ั ามที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
หลัักการในพระราชบััญญััติิว่า่ ด้้วยความเป็็นส่่วนตััว ค.ศ. 1993

นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงถ้าโรงเรียนมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามี
ปััญหาร้้ายแรงด้้านสุุขภาพ ความปลอดภััย หรืือความเป็็นอยู่่�
ของนัักเรีียน ซึ่่�งรวมถึึงตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
a.

นักเรียนไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเพียงพอจากภัย
อัันตรายหรืือการแสวงหาประโยชน์์

b.

นักเรียนไม่สามารถปกป้องสวัสดิภาพส่วนตัวได้อย่างเพียงพอ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งรวมถึงนักเรียนที่มีลักษณะ
ดัังนี้้�
a.

มีปัญหาทางกายภาพ การรับความรู้สึก สติปัญญา จิต สังคม
หรือพฤติกรรม หรือประสบปัญหาดังกล่าวหลายประการ 
และปััญหาดัังกล่่าวหรืือเหล่่านั้้�นส่่งผลต่่อความสามารถในการ
เข้้าร่่วม เรีียนรู้้� และประสบความสำำ�เร็็จ

b.

ต้องการแผนการเรียนหรือสภาพแวดล้อมในการศึกษาที่
มีการปรับเปลี่ยน หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือเฉพาะทางที่
จะสนับสนุนนักเรียนในการเข้าถึงหลักสูตรเข้าร่วม เรียนรู้
และประสบความส�ำเร็จ

วรรคนี้มีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในวรรค 22,
23 และ 24

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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26. กระบวนการ:
1.

ที่พัก

1A.

เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ำกว่า 18 ปีซึ่งอยู่
ภายใต้้การดููแลของผู้้�ดููแลที่่�พััก โรงเรีียนต้้อง
a.

ตรวจสอบว่าที่พักของนักเรียนมีความปลอดภัย
อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดทาง
กฎหมายทั้้�งหมด และ

b.

ตรวจสอบว่าการตรวจสอบความปลอดภัยที่อ้างอิงถึงใน
อนุุมาตรา 26A(1) มีีความสมบููรณ์์และเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็น
ปััจจุุบััน และ

2.

ba. ตรวจสอบว่่าการตรวจสอบความเหมาะสมมีีความ

สมบููรณ์์และเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันสำำ�หรัับนัักเรีียน
แต่่ละคนที่่�อายุุ 18 ปีีขึ้้�นไปและอาศััยอยู่่�ในที่่�พัักของผู้้�ดููแล
ที่่�พััก เพื่่�อความปลอดภััยของนัักเรีียน และ

bb. มีีสััญญาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรกัับผู้้�ดููแลที่่�พัักที่่�กำ�ำ หนดหน้้าที่่�

และความรัับผิิดชอบของแต่่ละฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแล
นัักเรีียน และ

c.

d.

12

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับนักเรียนและบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับที่
พัก และต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นซึ่งรวมถึง
การรายงานต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและย้ายนักเรียน
ไปยัังที่่�พัักที่่�เหมาะสม และ
สัมภาษณ์นักเรียนและตรวจเยี่ยมบ้านพักของนักเรียนอย่าง
เพียงพอเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพในการดูแลที่พัก
โดยพิจารณาถึงอายุของนักเรียน ระยะเวลาในการเข้าพัก
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

e.

ถ้าผู้ดูแลที่พักของนักเรียนเป็นผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมาย ตรวจ
สอบว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียน
ได้้มอบสััญญาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรว่่าผู้้�ดููแลที่่�ได้้รัับมอบหมา
ยจะต้้องได้้รับั อนุุมัติิั จากโรงเรีียนและโรงเรีียนไม่่ต้้องรัับผิิด
ชอบต่่อการดููแลนัักเรีียนในแต่่ละวัันเมื่่�อนัักเรีียนอยู่่�ภายใต้้
การดููแลของผู้้�ดููแลที่่�ได้้รัับมอบหมาย และ

ea.

ถ้้าผู้้�ดููแลที่่�พัักของนัักเรีียนเป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลที่่�อธิิบายไว้้ในมา
ตรา 26A(2) ตรวจสอบว่่าบิิดามารดาหรืือผู้้�ปกครองตาม
กฎหมายของนัักเรีียนได้้มอบสััญญาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรว่่า
โรงเรีียนไม่่ต้อ้ งรัับผิิดชอบต่่อการดููแลนัักเรีียนในแต่่ละวัันเมื่่อ�
นัักเรีียนอยู่่�ภายใต้้การดููแลของผู้้�ควบคุุมดููแลที่่�ได้้รัับมอบห
มาย และ

f.

ตรวจสอบว่ามีการแยกนักเรียนนานาชาติที่อายุต่างกันใน
ที่่�พัักอย่่างเหมาะสม และ

g.

ตรวจสอบว่านักเรียนได้รับการดูแลในที่พักอย่างเหมาะสม

สำำ�หรัับจุุดประสงค์์ของอนุุมาตรา (1)(ba) ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป
และอาศััยอยู่่�ในที่่�พัักของผู้้�ดููแลที่่พั� ัก รวมถึึงบุุคคลที่่มีี� อายุุ
ดัังกล่่าว ซึ่่�ง
a.

อาศัยอยู่ในที่พักนั้นชั่วคราว หรือ

b.

ก�ำลังอาศัยหรือจะอาศัยอยู่ในที่พักนั้นเป็นระยะเวลา 1 ช่วง
ขึ้้�นไปในเดืือนใดๆ (ไม่่ว่่าเพื่่�อค่่าตอบแทนที่่�มีีคุุณค่่าหรืือไม่่)
ซึ่่�งระยะเวลาแต่่ละช่่วงดัังกล่่าวติิดต่่อกััน 5 คืืนขึ้้�นไป

เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน
ที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ โรงเรียนต้อง
a.

ตรวจสอบว่าที่พักของนักเรียนมีความปลอดภัย
อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมาย
ทั้งหมด และ

b.

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับนักเรียนเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยว
กัับที่พั่� ัก และต้้องรัับผิิดชอบต่่อการแก้้ไขปััญหาเหล่่านั้้�นซึ่่�ง
รวมถึึงการรายงานต่่อหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3.

เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จัดหา
ที่่�พัักด้้วยตนเอง โรงเรีียนต้้องตรวจสอบว่่านัักเรีียนได้้รัับ
คำำ�แนะนำำ�และข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�จะทำำ�ให้้นัักเรีียนเข้้าใจสิิทธิิและ
ภาระหน้้าที่่ข� องตนในฐานะเป็็นผู้้�พัักอาศััยใน
ประเทศนิิวซีแี ลนด์์

3A.

เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงข้้อสงสััย ถ้้าผู้้�ดููแลที่่�พัักเป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลที่่�อธิิบาย
ไว้้ในมาตรา 26A(2) หรืือผู้้�ดููแลที่่�ได้้รัับมอบหมาย โรงเรีียนต้้อง
ปฏิบัิ ัติิตามข้้อกำำ�หนดของมาตรานี้้�และรัับรองความปลอดภััย
สุุขภาพ และความเป็็นอยู่่�ที่ดีีข
่� องนัักเรีียน

4.

ในวรรคนี้ ปัญหาด้านที่พักประกอบด้วยปัญหาด้านสุขภาพและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�เกิิดจากที่่�พัักหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับที่่�พัักของนัักเรีียน
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26A.
1.

กระบวนการ: การตรวจสอบความปลอด
ภัยและการตรวจสอบความเหมาะสม

การตรวจสอบความปลอดภัยส�ำหรับผู้ดูแลที่พักที่อ้างอิงถึงใน
วรรค 26(1)(b)
a.

ต้องประกอบด้วย
i.

การยืนยันตัวตน และ

ii.

การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงที่รวมถึงการติดต่อบุคคล
หรืือหน่่วยงานต่่อไปนี้้�อย่่างน้้อย 1 รายเพื่่�อจุุดประสงค์์
ในการรัับข้้อมููลที่่�โรงเรีียนเห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องกัับการ
ประเมิินความเสี่่�ยง:
A.

b.

2.

3.

นายจ้้าง องค์์กร หรืือหน่่วยงานลงทะเบีียนเดิิมหรืือ
ปััจจุุบัันของผู้้�ดููแลที่่�พััก

B.

หน่่วยงานออกใบอนุุญาตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหรืือ
กิิจกรรมการประกอบอาชีีพของผู้้�ดููแลที่่พั� ัก

C.

บุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ดููแลที่่พั� ัก และ

iii.

การตรวจสอบฐานข้อมูลต�ำรวจนิวซีแลนด์ เพื่อรับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง และ

iv.

การสัมภาษณ์ผู้ดูแลที่พัก เพื่อรับข้อมูลที่โรงเรียนเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง และ

v.

การประเมินความเสี่ยงที่ค�ำนึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ
ภายใต้้วรรคย่่อย (i) ถึึง (iv) เพื่่�อพิิจารณาว่่าผู้้�ดููแลที่่�พััก
มีีความเสี่่�ยงต่่อความปลอดภััยของนัักเรีียนหรืือไม่่ และ

เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถ้าด�ำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
หลัังจากวัันที่่�ตรวจสอบความปลอดภััยล่่าสุุด

การสนัับสนุุน ให้้คำำ�แนะนำำ�และ
บริิการแก่่นัักเรีียน
27. ผลลัพธ์ 7:

การสนับสนุน ให้ค�ำแนะน�ำ และ
บริการแก่นักเรียน

โรงเรีียนต้้องตรวจสอบว่่านัักเรีียนนานาชาติิได้้รัับคำำ�แนะนำำ�
และบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วนในการสนัับสนุุนผลการ
เรีียนของตน
28. กระบวนการ

โรงเรีียนแต่่ละแห่่งต้้อง
a.

ตรวจสอบว่าข้อมูลและค�ำแนะน�ำที่โรงเรียนมอบให้แก่
นัักเรีียนนานาชาติิมีีความถููกต้้อง เหมาะสมกัับวััย และ
เป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบััน และ

b.

ให้ข้อมูลแก่นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและ
ภาระหน้าที่ของนักเรียน (ถ้ามี) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
นัักเรีียนได้้รัับหรืือเข้้ารัับคำำ�แนะนำำ�หรืือบริิการ และ

c.

ให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำแก่นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับ

เป็นผู้ควบคุมดูแลที่อ้างอิงถึงในวรรค (e) ของค�ำนิยามทั่วไป
ของผู้ดูแลที่พักในวรรค 7(1) และ

b.

ไม่ใช่ผู้อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ และ

c.

อยู่ในระหว่างการเดินทางพร้อมกับนักเรียนนานาชาติเพื่อ
จุุดประสงค์์ในการดููแลนัักเรีียนระหว่่างการเรีียนการสอน
ของนัักเรีียน

การตรวจสอบที่เหมาะสมซึ่งอ้างอิงถึงในวรรค 26(1)(ba)
เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถ้าด�ำเนินการเสร็จสิ้นภายใน
3 ปีีหลัังจากวัันที่่�ตรวจสอบล่่าสุุด

วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลที่มีพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน และ

ii.

การสนับสนุนด้านวัฒนธรรมและชุมชน และ

iii.

วิธีปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ 
แตกต่างในนิวซีแลนด์ และ

d.

ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติได้รับข้อมูลและ ค�ำแนะน�ำ
เกี่่�ยวกัับช่่องทางการศึึกษาต่่อหรืือการพััฒนาความก้้าวหน้้า
ในอาชีีพตามที่่�เหมาะสม และ

e.

ตรวจสอบว่า (ถ้ามี) นักเรียนนานาชาติสามารถเข้าถึงข้อมูล
และคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับ

อนุวรรค (1)(a)(ii) ถึง (v) มิได้มีผลบังคับใช้กับผู้ดูแลที่พักซึ่ง
a.

i.

i.

ค่าจ้างขั้นต�่ำและเงื่อนไขการท�ำงานในประเทศ 
นิวซีแลนด์ และ

ii.

จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานสูงสุดที่อนุญาตให้ท�ำได้ตาม
เงื่่�อนไขวีีซ่่า

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019
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การจััดการการเพิิกถอนวิิชาเรีียนและการปิิด
กิิจการ
29. ผลลัพธ์ 8:

การจัดการการเพิกถอนวิชา
เรีียนและการปิิดกิิจการ

โรงเรีียนต้้องตรวจสอบว่่าค่่าธรรมเนีียมที่่�นัักเรีียนนานาชาติิจ่่าย
สำำ�หรัับการเรีียนการสอนในประเทศนิิวซีีแลนด์์ได้้รัับการปกป้้อง
และคุ้้�มครอง ในกรณีีที่่�นัักเรีียนเพิิกถอนวิิชาเรีียนหรืือสิ้้�นสุุดการ
เรีียนการสอนหรืือโรงเรีียนปิิดตััวลง

ขั้้�นตอนการยื่่�นคำำ�ร้้อง
31. ผลลัพธ์ 9:

โรงเรีียนต้้องตรวจสอบว่่านัักเรีียนนานาชาติิทุุกคนสามารถเข้้าถึึง
ขั้้�นตอนการจััดการคำำ�ร้้องที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม
32. กระบวนการ
1.

30. กระบวนการ
1.

2.

3.
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โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่า
a.

นโยบายการคืนเงินมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนด กฎหมาย และ

b.

ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่นักเรียนนานาชาติ (หรือบิดามารดา
หรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมายของนัักเรีียนนานาชาติิที่่�อายุุต่ำำ��
กว่่า 18 ปีี) ในการทำำ�ความเข้้าใจสิิทธิิและภาระหน้้าที่่�ของตน
ตามนโยบายการคืืนเงิินดัังกล่่าว

2.

นโยบายการคืนเงินต้องมีเงื่อนไขการคืนเงินส�ำหรับสถานการณ์
ต่อไปนี้
a.

นักเรียนไม่ได้รับวีซ่านักเรียน

b.

นักเรียนเพิกถอนวิชาเรียนด้วยความสมัครใจ

c.

โรงเรียนระงับการสอนตามที่ได้ท�ำสัญญาไว้กับนักเรียน ไม่ว่า
จะยุติด้วยความสมัครใจหรือเป็นไปตามที่หน่วยงานรับ
ประกัันคุุณภาพการศึึกษากำำ�หนด 

d.

โรงเรียนยุติการเป็นโรงเรียนสมาชิก

e.

โรงเรียนยุติการเป็นสถานศึกษา

ส�ำหรับสถานการณ์ในอนุมาตรา (2)(c) หรือ (d) โรงเรียนต้องจัด
การค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับบริการที่ไม่ได้ส่งมอบหรือค่า
ธรรมเนีียมส่่วนที่่�ไม่่ได้้ใช้้ ดัังนี้้�
a.

คืนเงินจ�ำนวนดังกล่าวให้กับนักเรียน (หรือบิดามารดาหรือ
ผู้้�ปกครองตามกฎหมายของนัักเรีียน) หรืือ

b.

ถ้าเป็นค�ำสั่งของนักเรียนหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์
การปฏิิบััติิหรืือหน่่วยงานที่่รั� ับผิิดชอบกลไกการคุ้้�มครอง
ค่่าธรรมเนีียม ต้้องโอนเงิินให้้กัับโรงเรีียนแห่่งอื่่�นตามที่่ต� กลง
ไว้้กัับนัักเรีียน (หรืือบิิดามารดาหรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมาย
ของนัักเรีียน)

การจัดการค�ำร้อง

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่า
a.

มีกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพในการจัดการค�ำร้อง
ของนัักเรีียนนานาชาติิ และ

b.

นักเรียนนานาชาติได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องให้ค�ำแนะน�ำนักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับ
สิ่่�งเหล่่านี้้�
a.

การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์
การปฏิบัิ ติิั หรืือ DRS หรืือหน่่วยงานทางการอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ถ้้านัักเรีียนไม่่สามารถเข้้าถึึงขั้้�นตอนการแจ้้งคำำ�ร้้องต่่อ
โรงเรีียนหรืือไม่่พอใจผลหรืือประสบการณ์์ในการใช้้ขั้้�นตอน
ดัังกล่่าว และ

b.

วิธีการร้องเรียนกับหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัิ ติิั หรืือการหาข้้อสรุุปของข้้อพิิพาทด้้านการเงิินตาม DRS

การปฏิิบััติติ ามแผนการระงัับข้้อพิิพาทที่่�เกี่่�ยว
ข้้องกัับการทำำ�สััญญากัับนัักเรีียนนานาชาติิ
33. ผลลัพธ์ 10:

การปฏิบัติตามแผนการระงับ
ข้้อพิิพาทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�สััญญากัับ
นัักเรีียนนานาชาติิ

โรงเรีียนต้้องปฏิบัิ ติิต
ั ามกฎเกณฑ์์ DRS
34. กระบวนการ
1.

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่ามีความเข้าใจกฎเกณฑ์ DRS
และตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นในข้อพิพาทที่
ตนเป็็นคู่่�กรณีี

2.

การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ DRS เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติ และอาจมีบทลงโทษจากหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์
การปฏิบัติ
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การฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติั ิ
35. การรายงานการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
1.

2.

36.

1.

2.

3.

4.

บุคคลใดๆ อาจ
a.

ร้องเรียนกับหน่วยงานหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การ
ปฏิิบััติิว่่ามีีการฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ติิ 
ั หรืือ

b.

ยื่นค�ำร้องต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

37. การตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

การปฏิิบััติิ

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
a.

ต้องเผยแพร่กระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนหรือ
การยื่่�นคำำ�ร้้อง และ

b.

อาจก�ำหนดแบบฟอร์มส�ำหรับการร้องเรียนหรือการยื่นค�ำ
ร้อง

การด�ำเนินการของหน่วยงานก�ำกับดูแล
หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนหรือ
การยื่่�นคำำ�ร้้อง
เมอื่ ได้รบข
ั อ้ ร้องเรียนหรือการยนื่ ค�ำร้องตามมาตรา 35 หน่วยงาน
กำำ�กัับดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิต้้องวิินิิจฉััยว่่าข้้อร้้องเรีียนหรืือกา
รยื่่�นคำำ�ร้้องมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิซึ่่�ง
จำำ�เป็็นต้้องมีีการสืืบสวนเพิ่่�มเติิมหรืือไม่่

1.

โรงเรียนแต่ละแห่งต้องด�ำเนินการและบันทึกการประเมินตนเอง
(ตามความถี่ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติก�ำหนด
ไว้้) เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานเทีียบกัับผลลััพธ์์และกระบวนการที่่�
จำำ�เป็็น ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ในหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิฉบัับนี้้�

2.

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต้องตรวจสอบผลการ
ดำำ�เนิินงานของโรงเรีียนแต่่ละแห่่งเทีียบกัับผลลััพธ์์และกระบวน
การที่่�จำำ�เป็็น โดยตรวจสอบรายงานการประเมิินตนเองและข้้อมููล
อื่่�นใด ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ติิั เห็็นว่่าเหมาะ
สมอย่่างละเอีียด 

3.

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจสืบสวนผลการ
ดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน ถ้้ามีีข้้อกัังวลว่่าโรงเรีียนไม่่ได้้ปฏิบัิ ัติิตาม
หรืือมีีความเสี่่�ยงที่่�จะไม่่ปฏิบัิ ัติิตามหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ติิั

4.

การสืบสวน

ถ้าหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติวินิจฉัยแล้วว่าต้องมี
การสืบสวนเพิ่มเติม จะต้อง
a.

บันทึกและสืบสวนการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว และ

b.

แจ้งบุคคลที่ร้องเรียนหรือยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับการวินิจฉัยที่จะ
มีการสืบสวนเกิดขึ้น

ถ้าหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติวินิจฉัยแล้วว่าไม่
ต้้องมีีการสืืบสวนเพิ่่ม� เติิม ต้้องมีีการพิิจารณาทางเลืือกต่่อไปนี้้�และ
ดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม
a.

ส่งต่อข้อร้องเรียนหรือค�ำร้องไปยังหน่วยงานอื่น

b.

จัดการข้อร้องเรียนหรือค�ำร้องอย่างไม่เป็นทางการ

c.

ยุติข้อร้องเรียนหรือค�ำร้อง

ในการสืบสวนข้อร้องเรียนหรือค�ำร้อง
หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์ การปฏิบัติอาจช่วยเหลือบุคคลที่
ร้องเรียนหรือยื่นค�ำร้อง (หรือส่งต่อเพื่อรับความช่วยเหลือ) ถ้า
จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการช่่วยเหลืือเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการสืืบ
สวน (เช่่น การช่่วยเหลืือด้้านภาษา)

5.

a.

อาจด�ำเนินการโดยการตัดสินใจของหน่วยงานก�ำกับดูแล
หลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติิั เองหรืือเป็็นผลจากข้้อมููลที่่�ได้้รัับ ซึ่่�ง
รวมถึึงข้้อร้้องเรีียนหรืือรายงานการฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การ
ปฏิบัิ ติิ 
ั และ

b.

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจ
(แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ) ด�ำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับ
ความยิินยอมของโรงเรีียน
i.

ตรวจเยี่ยมสถานที่ 

ii.

ตรวจสอบและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียน

iii.

สัมภาษณ์พนักงานและโรงเรียนตามความเหมาะสม

โรงเรียนต้องปฏิบัติตามที่หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติร้องขออย่างสมเหตุสมผลเพื่อเข้าถึงเอกสาร พนักงาน
และนักเรียนในระหว่างการสืบสวน
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6.

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจ
a.

ถ้าสามารถด�ำเนินการได้และเหมาะสม ปรึกษาและแบ่งปัน
ข้้อมููลกัับหน่่วยงานรัับประกัันคุุณภาพการศึึกษาและหน่่วยงาน
ทางการที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยมีีจุุดประสงค์์ที่่�จะเข้้าร่่วมโดยเห็็น
พ้้องต้้องกัันในการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิหรืือการ
ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิ และ

b.

รับและพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานรับประกัน
คุุณภาพการศึึกษาและหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยมีี
จุุดประสงค์์เดีียวกััน

38. บทลงโทษส�ำหรับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติ

หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิอาจกำำ�หนดบทลง
โทษสำำ�หรัับการฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิโดยเป็็นไปตาม
มาตรา 238G ของพระราชบััญญััติินี้้�
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ส่วนที่ 6
หน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ลหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติั ิ
39. การรายงานและเผยแพร่ภาระหน้าที่
1.

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต้องรายงานกิจกรรม
การจััดการหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ติิั ไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี

2.

ถ้าในระหว่างการสืบสวน หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การ
ปฏิิบััติิพบปััญหาทางระบบใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคุุณภาพการศึึกษา
หรืือการฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิอย่่างร้้ายแรง หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิต้้องรายงานปััญหาหรืือการฝ่่าฝืืน
ต่่อหน่่วยงานรัับประกัันคุุณภาพการศึึกษาและหน่่วยงานทางการ
ใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3.

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจแจกจ่ายหรือเผย
แพร่่ข้้อสรุุปของการสืืบสวนและผลการฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การปฏิิ
บััติิ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับความเหมาะสมในการคุ้้�มครองและการลบข้้อมููล
ความลัับเพื่่�อปกป้้องความเป็็นส่่วนตััว โดยมีีจุุดประสงค์์จำำ�กััดเฉพ
าะตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในอนุุมาตรา (4)

4.

จุดประสงค์ที่อ้างอิงถึงในอนุมาตรา (3) คือ

5.

a.

การให้ข้อมูลแก่สถานศึกษา นักเรียน และกลุ่มที่มีความ
สนใจด้้านการศึึกษาอื่่�นๆ และ

b.

การสาธิตกระบวนการสืบสวนและการตัดสินใจตามหลัก
เกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิ

40. การเปิดเผยประกาศข้อก�ำหนดและแนว

ทางปฏิิบััติิ

หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหลัักเกณฑ์์การปฏิบัิ ัติิอาจวิินิิจฉััยว่่า
เงื่่�อนไขบางประการที่่�กำำ�หนดไว้้และประกาศตามส่่วนที่่� 18A
ของพระราชบััญญััติิ ต้้องเปิิดเผยให้้กับนั
ั ักเรีียนนานาชาติิ

หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต้องด�ำเนินการตามสม
ควรในการเผยแพร่หลักเกณฑ์การปฏิบัติให้กับสถานศึกษาและ
นัักเรีียนนานาชาติิ 
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ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
บทเฉพาะกาล การสงวน และบทบััญญััติที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้อง
ส่วนที่ 1
บทบััญญััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมของ
หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพื่่�อการดูู
แลความปลอดภััยและสวััสดิิภาพของนัักเรีียน
นานาชาติ) ค.ศ. 2019
1.	สััญญาการสมััครเรีียนที่่�ดำำ�เนิินการก่่อนวัันเริ่่�มต้้นใช้้บัังคัับ
1. สััญญาการสมััครเรีียนที่่�ดำ�ำ เนิินการก่่อนวัันเริ่่�มต้้นใช้้บัังคัับวรรคนี้้�
จะถืือเป็็นการปฏิบัิ ัติิตามการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมของหลัักเกณฑ์์การ
ปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพื่่�อการดููแลความปลอดภััยและสวััสดิิภาพ
ของนัักเรีียนนานาชาติิ) ค.ศ. 2019 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาการ
สมััครเรีียน จนกระทั่่�งก่่อน
a.

การสิ้นสุดหรือการยกเลิกสัญญาการสมัครเข้าเรียน และ

b.

วันที่ 31 ธันวาคม 2019

2. ในวัันเริ่่�มต้้นใช้้บัังคัับวรรคนี้้� โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงอนุุมาตรา (1) สััญญา
การสมััครเรีียนที่่�ดำำ�เนิินการก่่อนวัันเริ่่�มต้้นใช้้บัังคัับวรรคนี้้�ต้้องมีี
ข้้อมููลและเงื่่�อนไขที่่�ตรงตามข้้อกำำ�หนดในวรรค (c), (d) และ (e)
ของวรรค 16B(1) ตามที่่ร� ะบุุไว้้ในการแก้้ไขเพิ่่ม� เติิมของหลัักเกณฑ์์
การปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพื่่�อการดููแลความปลอดภััยและ
สวััสดิิภาพของนัักเรีียนนานาชาติิ) ค.ศ. 2019 (ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ
ความประพฤติิของนัักเรีียนและการลงโทษทางวิินััย)

ลงวัันที่่� 2 มีีนาคม 2016 ณ เวลลิิงตััน
Hon Steven Joyce,

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา ทักษะ และการจ้างงาน
จัดทำ�ภายใต้อำ�นาจแห่งพระราชบัญญัติ ค.ศ. 2012
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 10 มีนาคม 2016
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จัดทำ�ภายใต้อำ�นาจแห่งพระราชบัญญัติ ค.ศ. 2012
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 28 มีนาคม 2019
หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ควบคุมดูแลโดยสํานักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (NZQA)
เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์:
ตีพิมพ์ภายใต้อำ�นาจของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ ธันวาคม 2016
เอื้อเฟื้อภาพโดย Brand Lab

