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1.	 ชือ่

หลกัเกณฑ์การปฏิบตัฉิบบันีเ้ป็นหลกัเกณฑ์การปฏบิตัด้ิานการศกึษา (เพือ่
การดแูลความปลอดภยัและสวสัดภิาพของนกัเรยีนนานาชาต)ิ ค.ศ. 2016

2.	 วนัเร่ิมต้นใช้บงัคบั

หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

3.	 การยกเลกิและแทนทีฉ่บับก่อนหน้า

1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
นักเรียนนานาชาติฉบับก่อนหน้า (ฉบับก่อนหน้า) ที่บังคับใช้ก่อนที ่
หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้

2. ฉบบัก่อนหน้าจะยังคงมผีลบังคบัใช้ (เสมอืนว่าไม่ได้ถูกยกเลกิและแทนท่ี) 
โดยไม่ค�านงึถงึอนมุาตรา (1) ส�าหรบันกัเรียนนานาชาตท่ีิสมคัรเข้าเรยีน
ในสถานศกึษาก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม 2559 และจะมผีลโดยมิได้อยูภ่าย
ใต้หลักเกณฑ์การปฏบิติัฉบบันีจ้นถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2559

4.	 หลกัเกณฑ์การปฏิบตัเิป็นเอกสาร 
ทางกฎหมาย

หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายและเป็นกฎข้อ
ห้ามโดยมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ค.ศ. 2012 และ
ต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าว 

5.	 วตัถปุระสงค์ของหลกัเกณฑ์การปฏบัิติ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
รัฐบาลในด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดย

a. โรงเรียนต้องด�าเนินการทุกขั้นตอนที่จ�าเป็นในการคุ้มครอง
นักเรียนนานาชาติ และ

b. ตรวจสอบเท่าที่สามารถท�าได้ว่านักเรียนนานาชาติได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความส�าเร็จด้านการ
ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ได้

6.	 ขอบเขตของหลกัเกณฑ์การปฏบิตัิ

1. ขอบเขตของหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้เป็นการก�าหนดสิ่งต่อไปนี้ 
ควบคู่กับการรับประกันคุณภาพอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษา ค.ศ. 1989

a. ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังจากโรงเรียนต่อนักเรียนนานาชาติ และ

b. กระบวนการส�าคัญของโรงเรียนที่จ�าเป็นต่อการส่งเสริมความเป็น
อยู่ที่ดี ความส�าเร็จ และสิทธิของนักเรียนนานาชาติ

2. หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้มิได้มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมของโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ศึกษานอกประเทศนิวซีแลนด์

3. หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจละเว้นการใช้ส่วนใด 
ส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การปฏิบัติหรือทุกข้อกับนักเรียนต่อไปนี้

a. นักเรียนที่เปลี่ยนสถานะจากนักเรียนในประเทศเป็นนักเรียน
นานาชาติ

b. นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรการศึกษาทางไกล

ส่วนท่ี 1 
บทน�า
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ส่วนที่ 2 วรรค 7

7.	 นยิามทัว่ไป

1. ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

พระราชบัญญัต ิหมายถึง พระราชบัญญัติการศึกษา ค.ศ. 1989

ตัวแทน หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ด�าเนินการในนาม
ของสถานศึกษาหรือโรงเรียน และรวมถึงตัวแทนที่รับจ้างช่วงด้วย

หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัต ิหมายถึง บุคคลหรือบริษัท
ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 238FA(1) ของพระราชบัญญัตินี้

ผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง ญาติหรือเพื่อนสนิทของครอบครัว 
ที่ได้รับการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือ 
ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 18 ปี  
ให้เป็นผู้ดูแลและจัดหาที่พักให้กับนักเรียนดังกล่าว

นักเรียนในประเทศ มีความหมายเดียวกันกับในมาตรา 2  
ของพระราชบัญญัตินี้ 

DRS หมายถึง แผนการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการท�าสัญญา
กับนักเรียนนานาชาติ (international Student Contract 
Dispute Resolution Scheme) ที่จัดท�าขึ้นตามมาตรา 238J 
ของพระราชบัญญัตินี้

กฎเกณฑ์ DRS หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 238M 
ของพระราชบัญญัตินี้ 

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ หมายถึง กระบวนการในการได้รับ
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาก่อนที่จะเข้าท�า
สัญญาผูกพัน 

หน่วยงานรับประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง หน่วยงานตัวแทน
ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติให้ด�าเนินการรับประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

การเรียนการสอน ประกอบด้วยห้องเรียน หลักสูตร แผนการเรียน 
หรือแผนการอบรม

a. ซึ่งได้รับการอนุมัติหรือละเว้นตามมาตรา 4E ส่วนที่ 18 หรือ 
ส่วนที่ 20 ของพระราชบัญญัตินี้ และ

b. ซึ่งสถานศึกษาได้รับอนุญาตให้สามารถให้บริการ (ตามที่จ�าเป็น 
ภายใต้ส่วนที่ 18 หรือ 20 ของพระราชบัญญัตินี้) ได้ และ

c. ซึ่งสถานศึกษาได้รับการยินยอมให้ด�าเนินการประเมินตาม
มาตรฐานการประเมินที่เกี่ยวข้อง (ตามที่จ�าเป็น ภายใต้ส่วนที่ 18 
หรือ 20 ของพระราชบัญญัตินี้) 

สมัครเรียน หมายถึง การขึ้นทะเบียนหรือการรับบุคคลเป็นนักเรียน
เพื่อเข้ารับการเรียนการสอนจากโรงเรียนหลังจากที่นักเรียนรับข้อเสนอ
ที่จะรับการเรียนการสอนจากโรงเรียนแล้ว และ การสมัครเรียน  
มีความหมายที่สอดคล้องกัน 

การถูกขับออกจากบ้านเมือง หมายถึง กระบวนการย้ายบุคคลหนึ่ง
จากประเทศหรือถิ่นที่อยู่หนึ่งไปยังประเทศหรือถิ่นที่อยู่อีกแห่งหนึ่ง

กลไกการคุ้มครองค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึงกลไกที่อนุมัติเป็น
กฎเกณฑ์ตามมาตรา 253(1)(e) ของพระราชบัญญัตินี้ 

โฮมสเตย์ หมายถึง ที่พักที่จัดให้กับนักเรียนนานาชาติในที่พักอาศัย
ของครอบครัวหรือครัวเรือนที่มีนักเรียนนานาชาติพักอาศัยอยู ่
ไม่เกิน 4 คน 

นักเรียนนานาชาต ิมีความหมายเดียวกันกับในมาตรา 238D ของ 
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ปกครองตามกฎหมาย เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติ หมายถึง
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลหรือพินัยกรรมให้รับผิดชอบความเป็น
อยู่และให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่นักเรียน และดูแลนักเรียนใน
ประเทศบ้านเกิดของนักเรียน

ส่วนท่ี 2 
วธีิอ่านหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิ
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ส่วนที่ 2 วรรค 7

หอพักที่มีใบอนุญาต หมายถึง หอพักที่ได้รับอนุญาตตามข้อก�าหนด
ด้านการศึกษา (หอพัก) ค.ศ. 2005

บิดามารดา เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติ หมายถึง บิดาหรือ
มารดาของนักเรียนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบความเป็นอยู่และให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่นักเรียน 

สถานศึกษา มีความหมายเดียวกันกับในมาตรา 238D  
ของพระราชบัญญัตินี้

การส่งกลับประเทศ หมายถึง กระบวนการส่งบุคคลหนึ่งกลับไปยัง
ประเทศที่เป็นบ้านเกิดหรือเป็นพลเมือง

ผู้ดูแลที่พัก หมายถึง

a. ผู้ดูแลโฮมสเตย์ หรือ

b. ผู้จัดการหอพักที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นใดที่มีหน้าที่รับ 
ผิดชอบในการดูแลนักเรียนนานาชาติในหอพักที่มีใบอนุญาต หรือ

c. ผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมาย หรือ

d. ในกรณีที่เป็นที่พักชั่วคราว หมายถึงผู้ควบคุมดูแล

หอพักของโรงเรียน หมายถึง หอพักที่มีใบอนุญาตซึ่งโรงเรียนเป็น
เจ้าของหรือเป็นผู้บริหารจัดการ และหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์
การปฏิบัติอนุญาตให้สามารถให้บริการแก่นักเรียนนานาชาติที่สมัคร
เรียนในปีที่ 1 ถึง 6 หรืออายุต�่ากว่า 10 ปี และนักเรียนนานาชาติที่
สมัครเรียนในสถานศึกษาอื่น

โรงเรยีน หมายถงึ สถานศกึษาทีล่งนามยอมรบัหลกัเกณฑ์การปฏบัิตนิี้ 

ตัวแทนที่รับจ้างช่วง หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้ท�า
สัญญากับตัวแทนเพื่อด�าเนินการในนามของตัวแทน

2. ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ การอ้างอิงถึงอายุของบุคคลเป็นการ
อ้างอิงถึงอายุตามวันเกิดปีล่าสุดของบุคคลดังกล่าว

3. ค�าศัพท์ที่ใช้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้และที่ได้รับการนิยามไว้ใน
พระราชบัญญัติแต่มิได้นิยามไว้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ มีความ
หมายเดียวกันกับในพระราชบัญญัติ



2016/57
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ส่วนที่ 3 วรรค 8

ส่วนท่ี 3 
การเข้าเป็นโรงเรียนสมาชกิ

8.	 หน้าท่ีของหน่วยงานก�ากบัดูแลหลกัเกณฑ์
การปฏิบตัใินการรับสมคัรและประเมนิผล
สถานศกึษาทีจ่ะเข้าเป็นโรงเรียนสมาชกิ

หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต้อง

a. รับใบสมัครจากสถานศึกษาที่ต้องการเป็นโรงเรียนสมาชิกที่ลงนาม
ยอมรับหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ และ

b. ประเมินใบสมัครเหล่านั้นเทียบกับ

i. หลักเกณฑ์การเข้าเป็นโรงเรียนสมาชิกตามที่ระบุไว้ในวรรค 
9 และ

ii. วัตถุประสงค์และขอบเขตของหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้
ตามที่ระบุไว้ในวรรค 5 และ 6

9.	 หลกัเกณฑ์ในการเข้าเป็นโรงเรยีนสมาชกิ

หลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าเป็นโรงเรียนสมาชิกมีดังนี้

a. ผู้สมัครต้องเป็นสถานศึกษา

b. ผูส้มคัรเป็นผูใ้ห้บรกิารหรอืมเีจตนาทีจ่ะให้บรกิารการเรยีนการสอน

c. ผู้สมัครมีการด�าเนินการและผลการด�าเนินงานในการบริหาร
จัดการการเงินอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

d. ผู้สมัครมีนโยบายและกลวิธีการด�าเนินงานที่จะท�าให้ได้รับผลลัพธ์
ที่มุ่งหวังและสามารถด�าเนินกระบวนการที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์
การปฏิบัติฉบับนี้ได้

e. มิเช่นนั้น หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติจะไม่พิจารณา
ผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมในการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนสมาชิก
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้

10.	หน่วยงานก�ากบัดแูลหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
อาจถอนชือ่โรงเรยีนสมาชกิเม่ือได้รบัการ
ร้องขอ

เมื่อโรงเรียนร้องขอ หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจถอน
ชื่อโรงเรียนจากการเป็นโรงเรียนสมาชิกที่ลงนามยอมรับหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติฉบับนี้
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ส่วนที่ 4 วรรค 11

ส่วนท่ี 4 
สิง่ท่ีโรงเรยีนต้องด�าเนนิการ

การตลาดและการประชาสมัพันธ์

11.	ผลลัพธ์ 1: การตลาดและการประชาสมัพันธ์

โรงเรียนต้องตรวจสอบว่าการท�าการตลาดและการประชาสัมพันธ์ไปยัง
นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับบริการที่โรงเรียนจัดหาให้นั้นประกอบด้วย
ข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และถูกต้อง ซึ่งท�าให้นักเรียนเหล่านั้นสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับบริการที่จัดหาให้ได้

12.	กระบวนการ

โรงเรียนแต่ละแห่งต้อง

a. กระตือรือร้นที่จะท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่นักเรียนนานาชาติ
ต้องการทราบ

b. ปรับปรุงข้อมูลและให้ข้อมูลแก่นักเรียนนานาชาติ และทบทวน
ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลปัจจุบัน และ

c. ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติได้รับข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

i. ผลการรับประกันคุณภาพของโรงเรียน และ

ii. นักเรียนนานาชาติได้รับการเรียนการสอน การให้บริการจาก
เจ้าหน้าที่ สิ่งอ�านวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่างๆ และ

iii. DRS และ

iv. ผลการเรียนของนักเรียนนานาชาติ รวมถึงช่องทางการศึกษา
ต่อและการจ้างงาน (ถ้ามี) และ

v. ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพโดยประมาณของนักเรียน
นานาชาติ และ

vi. ที่พักและการเดินทาง หรือวิธีในการได้รับข้อมูลดังกล่าว

ตวัแทน

13.	ผลลพัธ์ 2: การจดัการและควบคุมดแูล
ตวัแทน

โรงเรียนต้องจัดการและควบคุมดูแลตัวแทนของตน (กล่าวคือตัวแทน
ที่โรงเรียนได้ว่าจ้างให้ท�าหน้าที่แทนตน) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตรวจสอบว่าตัวแทนเหล่านั้นได้ด�าเนินการดังนี้

a. ให้ข้อมลูและให้ค�าแนะน�าท่ีน่าเชือ่ถือแก่นกัเรยีนนานาชาติเก่ียวกับ
การเรยีน การท�างาน และการใช้ชีวติในประเทศนวิซีแลนด์ และ

b. ปฏิบัติต่อนักเรียนนานาชาติด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ

14.	กระบวนการ

โรงเรียนแต่ละแห่งต้อง

a. ด�าเนินการตรวจสอบและบันทึกการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของ
ตัวแทนเพื่อเป็นการตรวจสอบเท่าที่จะสามารถท�าได้ว่าตัวแทน 
ดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการใดๆ ที่เป็นเท็จ  
ท�าให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือขัดต่อกฎหมาย และ

b. ท�าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับตัวแทนแต่ละราย และ

c. ยกเลิกสัญญากับตัวแทนถ้ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าตัวแทนเหล่านั้นหรือ
ตัวแทนสัญญาจ้าง

i. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการใดๆ ที่เป็นเท็จ ท�าให้เข้าใจ
ผิด หลอกลวง หรือขัดต่อกฎหมายร้ายแรงอย่างต่อเนื่องโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน

ii. ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรงเรียนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การปฏิบัติฉบับนี้ และ

d. ตรวจสอบว่าตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตัวแทนตามที่ระบุไว้ใน
สัญญากับโรงเรียน
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ส่วนที่ 4 วรรค 15

ข้อเสนอ การสมคัรเข้าเรยีน และการท�าสญัญา

15.	ผลลัพธ์ 3: ข้อเสนอ การสมัครเข้าเรยีน และ
การท�าสญัญา

โรงเรียนต้อง

a. สนับสนุนนักเรียนนานาชาติ (หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายของนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 18 ปี)  
ให้ได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสมัครเรียนที่เหมาะกับผ 
ลการศึกษาที่มุ่งหวัง และ

b. ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติ (หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายของนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 18 ปี) ได้รับ
ข้อมูลที่จ�าเป็นในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และ
ภาระหน้าที่ก่อนเข้าท�าสัญญาผูกพันทางกฎหมายกับโรงเรียน และ

c. ตรวจสอบว่าเอกสารได้รับการจดัเกบ็อย่างเหมาะสม และมอบให้กับ
นกัเรียนนานาชาติ (หรอืบิดามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายของ
นกัเรียนนานาชาติทีอ่ายตุ�า่กว่า 18 ปี) ตามทีเ่หมาะสม

16.	กระบวนการ

1. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติได้รับข้อมูลต่อไป
นี้เป็นอย่างน้อย

a. ผลการประเมินล่าสุดของหน่วยงานรับประกันคุณภาพ

b. ประกาศข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่บัญญัติไว้ตามพระราช-
บัญญัติว่าต้องมีการเปิดเผยค�าสั่งของหน่วยงานก�ากับดูแล 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อนักเรียนนานาชาติ 

c. การศึกษาและผลการเรียน เช่น มีการมอบวุฒิการศึกษาหรือไม่

d. เงื่อนไขการคืนเงินที่สอดคล้องกับผลลัพธ์และกระบวนการในวรรค 
29 และ 30

e. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ สิ่งอ�านวยความสะดวก และอุปกรณ์

f. บริการและการสนับสนุน

g. ประกันภัยและข้อก�าหนดด้านวีซ่าส�าหรับการรับการเรียนการสอน
จากโรงเรียน

h. หลักเกณฑ์การปฏิบัติและกฎเกณฑ์ DRS:

i. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอด้านการเรียนการสอน

2. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่าการเรียนการสอนเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติและเหมาะสมกับความคาดหวัง ทักษะภาษาอังกฤษ  
และความสามารถทางการศึกษาของนักเรียน

3. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่าก่อนเข้าท�าสัญญากับโรงเรยีนหรอื
สมคัรเรยีนกับโรงเรยีน นกัเรยีนนานาชาตแิต่ละคน (หรอืบิดามารดาหรอื
ผู้ปกครองตามกฎหมายของนกัเรยีน ถ้านกัเรียนอายตุ�า่กว่า 18 ปี)  
ทราบถงึสิทธแิละภาระหน้าท่ีของนกัเรยีนท่ีเก่ียวข้องกับการรบัการเรยีน 
การสอนจากโรงเรยีน ซึง่รวมถงึสิทธติามหลักเกณฑ์การปฏบัิตฉิบับนี้

4. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่ามีการท�าสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรระหว่างโรงเรียนและนักเรียนนานาชาติแต่ละคน (หรือบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียน ถ้านักเรียนอายุต�่า
กว่า 18 ปี) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวันที่เริ่มและสิ้น
สุดการสมัครเข้าเรียน เงื่อนไขในการยกเลิกการสมัครเข้าเรียน และ
เงื่อนไขในการยกเลิกสัญญา

5. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบเท่าที่สามารถด�าเนินการได้ว่าใน
ระหว่างที่นักเรียนนานาชาติสมัครเรียนกับโรงเรียนเป็นระยะเวลาการ
เรียนการสอน 2 สัปดาห์ขึ้นไป นักเรียนมีประกันภัยที่เหมาะสมซึ่ง
คุ้มครอง 

a. การเดินทางของนักเรียน

i. มายังและออกจากประเทศนิวซีแลนด์ และ

ii. ภายในนิวซีแลนด์ และ

iii. นอกประเทศนิวซีแลนด์ถ้าการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร และ

b. ค่ารักษาพยาบาลในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัย 
ใบสั่งยา การผ่าตัด และการรักษาภายในโรงพยาบาล และ

c. การที่นักเรียนถูกส่งกลับประเทศหรือถูกน�าตัวออกนอกประเทศซึ่ง
เป็นผลมาจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บรุนแรง ซึ่งครอบคลุม
ค่าเดินทางของสมาชิกในครอบครัวในการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูก
ส่งกลับประเทศหรือถูกขับออกจากบ้านเมือง

d. การเสียชีวิตของนักเรียน ซึ่งครอบคลุม

i. ค่าเดินทางของสมาชิกในครอบครัวในการเดินทางไปยังและ
ออกจากประเทศนิวซีแลนด์ และ 

ii. ค่าใช้จ่ายในการส่งร่างกลับประเทศหรอืน�าออกนอกประเทศ 
และ

iii. ค่าท�าศพ

6. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบตามที่เหมาะสมว่าโรงเรียน 
ได้รับสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
ตามกฎหมายของนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 18 ปีเกี่ยวกับ 
การตัดสินใจที่ส่งผลต่อนักเรียน
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การเข้าเมอืง

17.	ผลลัพธ์ 4: การเข้าเมอืง

โรงเรียนต้อง

a. ตรวจสอบว่าไม่ได้อนุญาตหรือยังคงอนุญาตให้บุคคลด�าเนินการ
เรียนการสอนถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีสิทธิตามพระราชบัญญัต ิ
คนเข้าเมือง ค.ศ. 2009 ให้ด�าเนินการเรียนการสอนได้ และ

b. ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 
ว่านักเรียนนานาชาติมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
ค.ศ. 2009 ในการรับการเรียนการสอนที่ตนสมัครหรือไม่

18.	กระบวนการ

โรงเรียนแต่ละแห่งต้อง

a. ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติแต่ละคนที่สมัครเรียนกับโรงเรียน 
มีสถานะการเข้าเมืองส�าหรับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ และ

b. รายงานให้ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ทราบ
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่านักเรียนนานาชาติ
ฝ่าฝืนเงื่อนไขวีซ่า และ

c. แจ้งให้ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ทราบ 
เกี่ยวกับกับการยกเลิกการสมัครเข้าเรียน

การปฐมนเิทศ

19.	ผลลัพธ์ 5: การปฐมนเิทศ

โรงเรียนต้องตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติมีโอกาสเข้าร่วมแผน 
การเรียนที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับวัยซึ่งให้ข้อมูลและ 
ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นต่อการเริ่มการเรียนการสอนของนักเรียน

20.	กระบวนการ

1. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่าแผนการปฐมนิเทศของโรงเรียน

a. ให้ข้อมูลและค�าแนะน�าที่ครบถ้วนแก่นักเรียนนานาชาติแต่ละคน
เกี่ยวกับนโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ

b. ให้ข้อมูลและค�าแนะน�าที่ครบถ้วนแก่นักเรียนนานาชาติแต่ละ
คนเกี่ยวกับบริการ การสนับสนุน และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่
โรงเรียนมอบให้ และ

c. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและการติดต่อพนักงานที่ได้รับ 
มอบหมายให้รับผิดชอบการสนับสนุนนักเรียนนานาชาติ และ

d. ให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของ
นักเรียนนานาชาติ และ

e. ให้ข้อมูลแก่นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นค�าร้องทั้งต่อ
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก และ

f. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครเข้าเรียน

2. ส�าหรับนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 18 ปี โรงเรียนต้องตรวจสอบว่า 
(ถ้ามี) บิดามาดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ดูแลที่พักของนักเรียน
ที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ และนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ
แผนการปฐมนิเทศที่มอบให้กับนักเรียนได้

ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ทีด่ี

21.	ผลลัพธ์ 6: ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทีด่ี

โรงเรียนต้อง

a. จัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการศึกษาให้แก่นักเรียน
นานาชาติ และ

b. ให้การสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน
นานาชาติ และ

c. ตรวจสอบเท่าที่จะสามารถด�าเนินการได้ว่านักเรียนนานาชาต ิ
พักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

22.	กระบวนการ: ทัว่ไป

โรงเรียนแต่ละแห่งต้อง

a. ด�าเนินการอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียนนานาชาติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่ง
ผลต่อนักเรียนนานาชาติ และ

b. จัดท�าและเก็บรักษานโยบายการจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งได้สื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่และนักเรียน และได้ถูกน�ามาด�าเนิน
การอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

c. ให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับวิธีด�าเนินการดังนี้

i. รายงานและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
(ส�าหรับกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา) และ

ii. ด�าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ส�าหรับกิจกรรมทั้งในและ
นอกสถานศึกษา) และ

iii. เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการให้ค�าปรึกษา และ

iv. ติดต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานต�ารวจ และ
หน่วยงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประเทศ
นิวซีแลนด์ และ
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d. มีรายละเอียดการติดต่อที่เป็นข้อมูลล่าสุดของนักเรียนนานาชาติ
แต่ละคนและญาติใกล้ชิด และ

e. ตรวจสอบว่ามเีจ้าหน้าทีอ่ย่างน้อย 1 คนทีน่กัเรยีนนานานาชาติ
สามารถติดต่อในกรณฉุีกเฉินได้ตลอดเวลา (ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั)

23.	กระบวนการ: นักเรียนนานาชาติอายุต�่ากว่า 
18 ปี

1. เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 18 ปี โรงเรียนแต่ละ
แห่งต้อง

a. ไม่รบัสมคัรนกัเรยีนนานาชาตทิีอ่ายต้ัุงแต่ 10 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกิน 18 
ปีทีไ่ม่ได้อาศยัอยูก่บับดิามารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย เว้นแต่

i. นักเรียนจะอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ซึ่งเข้ารับการเรียนการสอนไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ii. นักเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลที่พัก และ

b. มีรายละเอียดการติดต่อที่เป็นข้อมูลล่าสุดของบิดามารดา  
ผู้ปกครองตามกฎหมาย และผู้ดูแลที่พักของนักเรียน และ

c. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบิดามารดา ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย และผู้ดูแลที่พักของนักเรียนเกี่ยวกับความเป็นอยู่และ
ความก้าวหน้าด้านการศึกษา และ

d. ตรวจสอบว่าได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คนติดตาม
ดูแลและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติที่อายุ
ต�่ากว่า 18 ปี และ

e. ตรวจสอบว่าได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเกี่ยวกับแผนการส่งต่อการดูแล
นักเรียนนานาชาติหลังจากที่การสมัครเข้าเรียนกับโรงเรียนของ
นักเรียนสิ้นสุดลง

2. วรรคนี้มีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อก�าหนดในวรรค 22

24.	กระบวนการ: นกัเรียนนานาชาตอิายตุ�า่กว่า 
10 ปี

1. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 10 
ปีอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เว้นแต่จะพักอยู่
ในหอพักของโรงเรียน

2. วรรคนีม้ผีลบังคับใช้เพิม่เตมิจากข้อก�าหนดท่ีระบุไว้ในวรรค 22 และ 23

25.	กระบวนการ: นกัเรียนนานาชาตท่ีิอยูใ่นภาวะ
เสีย่งหรอืมคีวามต้องการพเิศษ

1. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่า

a. มมีาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการความต้องการและปัญหาของ
นกัเรียนนานาชาติท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงหรอืมคีวามต้องการพเิศษ และ

b. บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนนานาชาต ิ
ที่อายุต�่ากว่า 18 ปีหรือญาติใกล้ชิดของนักเรียนที่อายุ 18 ป ี
ขึ้นไปรับทราบถึงสถานการณ์ที่นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือม ี
ความต้องการพิเศษ และ

c. มีการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานต�ารวจ และหน่วยงานเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด์ และต่อหน่วยงาน
ก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักการในพระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1993 

2. นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงถ้าโรงเรียนมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีปัญหา
ร้ายแรงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย หรือความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่ง
รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้

a. นักเรียนไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเพียงพอจากภัยอันตราย
หรือการแสวงหาประโยชน์

b. นักเรียนไม่สามารถปกป้องสวัสดิภาพส่วนตัวได้อย่างเพียงพอ

3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งรวมถึงนักเรียนที่มีลักษณะดังนี้

a. มีปัญหาทางกายภาพ การรับความรู้สึก สติปัญญา จิตสังคม หรือ
พฤติกรรม หรือประสบปัญหาดังกล่าวหลายประการ และปัญหา
ดังกล่าวหรือเหล่านั้นส่งผลต่อความสามารถในการเข้าร่วม เรียนรู้ 
และประสบความส�าเร็จ หรือ

b. ต้องการแผนการเรยีนหรอืสภาพแวดล้อมในการศกึษาท่ีมกีารปรบั
เปล่ียน หรอือปุกรณ์หรอืเครือ่งมือเฉพาะทางท่ีจะสนบัสนนุนกัเรยีน
ในการเข้าถงึหลักสูตร เข้าร่วม เรยีนรู ้และประสบความส�าเร็จ

4. วรรคนี้มีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในวรรค  
22, 23 และ 24
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26.	กระบวนการ: ทีพั่ก

1. เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 18 ปีซึ่งอยู่ภายใต้การ
ดูแลของผู้ดูแลที่พัก โรงเรียนต้อง

a. ตรวจสอบว่าที่พักของนักเรียนมีความปลอดภัย อยู่ในสภาพที่
ยอมรับได้ และเป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมายทั้งหมด และ

b. ตรวจสอบว่าผู้ดูแลที่พักได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม และ

c. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับนักเรียนและบิดามารดาหรือ 
ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับที่พัก 
และต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นซึ่งรวมถึงการ
รายงานต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและย้ายนักเรียนไปยังที่พัก 
ที่เหมาะสม และ 

d. สัมภาษณ์นักเรียนและตรวจเยี่ยมบ้านพักของนักเรียนอย่างเพียง
พอเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพในการดูแลที่พัก โดย
พิจารณาถึงอายุของนักเรียน ระยะเวลาในการเข้าพัก และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 

e. ตรวจสอบว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียน
ได้มอบสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมายจะ
ต้องได้รับอนุมัติจากโรงเรียนและโรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ
ดูแลนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลที่ได้รับมอบ
หมาย และ

f. ตรวจสอบว่ามีการแยกนักเรียนนานาชาติที่อายุต่างกันในที่พัก
อย่างเหมาะสม และ

g. ตรวจสอบว่านักเรียนได้รับการดูแลในที่พักอย่างเหมาะสม

2. เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในที่พัก 
ที่โรงเรียนจัดหาให้ โรงเรียนต้อง

a. ตรวจสอบว่าที่พักของนักเรียนมีความปลอดภัย อยู่ในสภาพที่
ยอมรับได้ และเป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมายทั้งหมด และ

b. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับนักเรียนเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ที่พัก และต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นซึ่งรวมถึงการ
รายงานต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จัดหาที่พักด้วย
ตนเอง โรงเรียนต้องตรวจสอบว่านักเรียนได้รับค�าแนะน�าและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่จะท�าให้นักเรียนเข้าใจสิทธิและภาระหน้าที่ของตนในฐานะ
เป็นผู้พักอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์

4. ในวรรคนี้ ปัญหาด้านที่พัก ประกอบด้วยปัญหาด้านสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่เกิดจากที่พักหรือเกี่ยวข้องกับที่พักของนักเรียน

การสนับสนนุ ให้ค�าแนะน�า และบรกิารแก่นกัเรยีน

27.	ผลลัพธ์ 7: การสนบัสนนุ ให้ค�าแนะน�า และ
บรกิารแก่นกัเรยีน

โรงเรียนต้องตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติได้รับค�าแนะน�าและบริการ
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนในการสนับสนุนผลการเรียนของตน

28.	กระบวนการ

โรงเรียนแต่ละแห่งต้อง

a. ตรวจสอบว่าข้อมูลและค�าแนะน�าที่โรงเรียนมอบให้แก่นักเรียน
นานาชาติมีความถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และเป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน และ 

b. ให้ข้อมูลแก่นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและภาระ
หน้าที่ของนักเรียน (ถ้ามี) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนักเรียน 
ได้รับหรือเข้ารับค�าแนะน�าหรือบริการ และ

c. ให้ข้อมูลและค�าแนะน�าแก่นักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับ

i. วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลที่มีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมแตกต่างกัน และ

ii. การสนับสนุนด้านวัฒนธรรมและชุมชน และ

d. ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติได้รับข้อมูลและค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ช่องทางการศึกษาต่อหรือการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพตามที่
เหมาะสม และ

e. ตรวจสอบว่า (ถ้ามี) นักเรียนนานาชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลและค�า
แนะน�าเกี่ยวกับ

i. ค่าจ้างขัน้ต�า่และเง่ือนไขการท�างานในประเทศนวิซแีลนด์ และ

ii. จ�านวนชัว่โมงการท�างานสงูสดุทีอ่นญุาตให้ท�าได้ตามเงือ่นไขวีซ่า
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การจดัการการเพกิถอนวชิาเรยีนและการปิดกจิการ

29.	ผลลัพธ์ 8: การจัดการการเพกิถอนวชิาเรยีน
และการปิดกจิการ

โรงเรียนต้องตรวจสอบว่าค่าธรรมเนียมที่นักเรียนนานาชาติจ่ายส�าหรับ
การเรียนการสอนในประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการปกป้องและคุ้มครอง
ในกรณีที่นักเรียนเพิกถอนวิชาเรียนหรือสิ้นสุดการเรียนการสอนหรือ
โรงเรียนปิดตัวลง

30.	กระบวนการ

1. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่า

a. นโยบายการคืนเงินมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามข้อก�าหนด
กฎหมาย และ

b. ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่นักเรียนนานาชาติ (หรือบิดามารดาหรือผู้
ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนนานาชาติที่อายุต�่ากว่า 18 ปี) 
ในการท�าความเข้าใจสิทธิและภาระหน้าที่ของตนตามนโยบายการ
คืนเงินดังกล่าว

2. นโยบายการคืนเงินต้องมีเงื่อนไขการคืนเงินส�าหรับสถานการณ์ต่อไปนี้

a. นักเรียนไม่ได้รับวีซ่านักเรียน

b. นักเรียนเพิกถอนวิชาเรียนด้วยความสมัครใจ

c. โรงเรียนระงับการสอนตามที่ได้ท�าสัญญาไว้กับนักเรียน ไม่ว่าจะยุติ
ด้วยความสมัครใจหรือเป็นไปตามที่หน่วยงานรับประกันคุณภาพ
การศึกษาก�าหนด

d. โรงเรียนยุติการเป็นโรงเรียนสมาชิก

e. โรงเรียนยุติการเป็นสถานศึกษา

3. ส�าหรับสถานการณ์ในอนุมาตรา (2)(c) หรือ (d) โรงเรียนต้องจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับบริการที่ไม่ได้ส่งมอบหรือค่าธรรมเนียมส่วน
ที่ไม่ได้ใช้ ดังนี้

a. คืนเงินจ�านวนดังกล่าวให้กับนักเรียน (หรือบิดามารดาหรือ 
ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียน) หรือ

b. ถ้าเป็นค�าสั่งของนักเรียนหรือหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกลไกการคุ้มครองค่าธรรมเนียม 
ต้องโอนเงินให้กับโรงเรียนแห่งอื่นตามที่ตกลงไว้กับนักเรียน (หรือ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียน)

ขัน้ตอนการยืน่ค�าร้อง

31.	ผลลัพธ์ 9: การจัดการค�าร้อง

โรงเรียนต้องตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติทุกคนสามารถเข้าถึง 
ขั้นตอนการจัดการค�าร้องที่เหมาะสมและเป็นธรรม

32.	กระบวนการ

1. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่า

a. มีกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพในการจัดการค�าร้องของ
นักเรียนนานาชาติ และ

b. นักเรียนนานาชาติได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว

2. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องให้ค�าแนะน�านกัเรยีนนานาชาตเิก่ียวกับส่ิงเหล่านี้

a. การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติ หรือ DRS หรือหน่วยงานทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้า
นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงขั้นตอนการแจ้งค�าร้องต่อโรงเรียนหรือ 
ไม่พอใจผลหรือประสบการณ์ในการใช้ขั้นตอนดังกล่าว และ

b. วิธีการร้องเรียนกับหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติหรือ
การหาข้อสรุปของข้อพิพาทด้านการเงินตาม DRS

การปฏิบตัติามแผนการระงบัข้อพพิาทท่ีเกีย่วข้องกบัการท�า
สญัญากบันกัเรยีนนานาชาติ

33.	ผลลัพธ์ 10: การปฏบิตัติามแผนการระงบั
ข้อพพิาททีเ่กีย่วข้องกบั การท�าสญัญากบั
นกัเรียนนานาชาติ

โรงเรียนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ DRS

34.	กระบวนการ

1. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องตรวจสอบว่ามีความเข้าใจกฎเกณฑ์ DRS และ
ตรวจสอบว่าได้ปฏบัิตติามกฎเกณฑ์เหล่านัน้ในข้อพพิาทท่ีตนเป็นคูก่รณี

2. การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ DRS เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
และอาจมีบทลงโทษจากหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
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ส่วนท่ี 5 
การฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การปฏบัิติ

35.	การรายงานการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การปฏบิตัิ

1. บุคคลใดๆ อาจ

a. ร้องเรียนกับหน่วยงานหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ หรือ

b. ยื่นค�าร้องต่อหน่วยงานก�ากับดูแลเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

2. หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

a. ต้องเผยแพร่กระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนหรือการยื่น
ค�าร้อง และ

b. อาจก�าหนดแบบฟอร์มส�าหรับการร้องเรียนหรือการยื่นค�าร้อง

36.	การด�าเนินการของหน่วยงานก�ากับดูแล 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนหรือ 
การยื่นค�าร้อง

1. เมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือการยื่นค�าร้องตามมาตรา 35 หน่วยงาน
ก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต้องวินิจฉัยว่าข้อร้องเรียนหรือการยื่น
ค�าร้องมีความเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติซึ่งจ�าเป็น
ต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมหรือไม่

2. ถ้าหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติวินิจฉัยแล้วว่าต้องมีการ
สืบสวนเพิ่มเติม จะต้อง

a. บันทึกและสืบสวนการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว และ

b. แจ้งบุคคลที่ร้องเรียนหรือยื่นค�าร้องเกี่ยวกับการวินิจฉัยที่จะมีการ
สืบสวนเกิดขึ้น

3. ถ้าหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติวินิจฉัยแล้วว่าไม่ต้องมี
การสืบสวนเพิ่มเติม ต้องมีการพิจารณาทางเลือกต่อไปนี้และด�าเนิน
การอย่างเหมาะสม

a. ส่งต่อข้อร้องเรียนหรือค�าร้องไปยังหน่วยงานอื่น

b. จัดการข้อร้องเรียนหรือค�าร้องอย่างไม่เป็นทางการ

c. ยุติข้อร้องเรียนหรือค�าร้อง

4. ในการสืบสวนข้อร้องเรียนหรือค�าร้อง หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์
การปฏิบัติอาจช่วยเหลือบุคคลที่ร้องเรียนหรือยื่นค�าร้อง (หรือส่งต่อ
เพื่อรับความช่วยเหลือ) ถ้าจ�าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการสืบสวน (เช่น การช่วยเหลือด้านภาษา)

37.	การตรวจสอบการปฏิบตัติามหลักเกณฑ์ 
การปฏิบตัิ

1. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องด�าเนินการและบันทึกการประเมินตนเอง  
(ตามความถี่ที่หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติก�าหนดไว้)  
เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานเทียบกับผลลัพธ์และกระบวนการที่จ�าเป็น 
ซึ่งก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้

2. หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต้องตรวจสอบผลการ
ด�าเนินงานของโรงเรียนแต่ละแห่งเทียบกับผลลัพธ์และกระบวนการ 
ที่จ�าเป็น โดยตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองและข้อมูลอื่นใด 
ที่หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติเห็นว่าเหมาะสม 
อย่างละเอียด

3. หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจสืบสวนผลการด�าเนิน
งานของโรงเรียน ถ้ามีข้อกังวลว่าโรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติตาม หรือมีความ
เสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

4. การสืบสวน

a. อาจด�าเนินการโดยการตัดสินใจของหน่วยงานก�ากับดูแล 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเองหรือเป็นผลจากข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งรวมถึง 
ข้อร้องเรียนหรือรายงานการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และ

b. หน่วยงานก�ากับดแูลหลักเกณฑ์การปฏบัิตอิาจ (แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ) 
ด�าเนินขัน้ตอนต่อไปนี ้โดยขึน้อยูกั่บความยนิยอมของโรงเรียน

i. ตรวจเยี่ยมสถานที่

ii. ตรวจสอบและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียน

iii. สัมภาษณ์พนักงานและโรงเรียนตามความเหมาะสม
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5. โรงเรียนต้องปฏิบัติตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ร้องขออย่างสมเหตุสมผลเพื่อเข้าถึงเอกสาร พนักงาน และนักเรียนใน
ระหว่างการสืบสวน 

6. หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจ

a. ถ้าสามารถด�าเนินการได้และเหมาะสม ปรึกษาและแบ่งปันข้อมูล
กับหน่วยงานรับประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานทางการ
ที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดประสงค์ที่จะเข้าร่วมโดยเห็นพ้องต้องกันใน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การปฏิบัติ และ

b. รับและพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานรับประกันคุณภาพ
การศึกษาและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดประสงค์เดียวกัน

38.	บทลงโทษส�าหรับการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การ
ปฏบัิติ

หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจก�าหนดบทลงโทษ
ส�าหรับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติโดยเป็นไปตามมาตรา 238G 
ของพระราชบัญญัตินี้
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39.	การรายงานและเผยแพร่ภาระหน้าที่

1. หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต้องรายงานกิจกรรม 
การจัดการหลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้ในรายงานประจ�าปี

2. ถ้าในระหว่างการสืบสวน หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
พบปัญหาทางระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาหรือการ
ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างร้ายแรง หน่วยงานก�ากับดูแล 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติต้องรายงานปัญหาหรือการฝ่าฝืนต่อหน่วยงาน 
รับประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานทางการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจแจกจ่ายหรือเผยแพร่
ข้อสรุปของการสืบสวนและผลการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ โดยขึ้น
อยู่กับความเหมาะสมในการคุ้มครองและการลบข้อมูลความลับเพื่อ
ปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยมีจุดประสงค์จ�ากัดเฉพาะตามที่ก�าหนดไว้
ในอนุมาตรา (4) 

4. จุดประสงค์ที่อ้างอิงถึงในอนุมาตรา (3) คือ

a. การให้ข้อมูลแก่สถานศึกษา นักเรียน และกลุ่มที่มีความสนใจ 
ด้านการศึกษาอื่นๆ และ

b. การสาธิตกระบวนการสืบสวนและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์
การปฏิบัติ

5. หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต้องด�าเนินการตามสมควร
ในการเผยแพร่หลักเกณฑ์การปฏิบัติให้กับสถานศึกษาและนักเรียน
นานาชาติ

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2016 ณ เวลลิงตัน

Hon Steven Joyce, 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา ทักษะ และการจ้างงาน

ส่วนท่ี 6 
หน่วยงานก�ากบัดูแลหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิ

40.	การเปิดเผยประกาศข้อก�าหนดและแนวทาง
ปฏบัิติ

หน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติอาจวินิจฉัยว่าเงื่อนไข 
บางประการที่ก�าหนดไว้และประกาศตามส่วนที่ 18A ของ 
พระราชบัญญัติ ต้องเปิดเผยให้กับนักเรียนนานาชาติ
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ค�าอธิบาย

ค�าอธิบายนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การปฏิบัติ แต่มีจุดมุ่งหมายที่
จะชี้แจงเกี่ยวกับการบังคับใช้ทั่วไป

หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ได้
ก�าหนดกรอบการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ 
เผยแพร่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา ทักษะ และการจ้างงาน 
สอดคล้องกับส่วนที่ 18A แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา ค.ศ. 1989

หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้มีข้อก�าหนดส�าหรับหน่วยงานก�ากับดูแล 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติและสถานศึกษาที่มอบการเรียนการสอนให้แก ่
นักเรียนนานาชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนสมาชิกที่ลงนามยอมรับหลักเกณฑ ์
การปฏิบัติฉบับนี้ (โรงเรียน)

ข้อก�าหนดส�าหรบัหน่วยงานก�ากบัดูแลหลกัเกณฑ์การปฏิบตัปิระกอบด้วย 
ข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้องกับการรบัสมคัรและประเมนิผลสถานศกึษาท่ีต้องการ 
เป็นโรงเรยีนสมาชกิทีล่งนามยอมรบัหลกัเกณฑ์การปฏิบตัแิละตีพมิพ์รายงาน 
ประจ�าปี

ข้อก�าหนดส�าหรับโรงเรียนเกี่ยวข้องกับ

• การตลาดและการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนนานาชาติ และ

• การจัดการและควบคุมดูแลตัวแทนที่ด�าเนินการในนามโรงเรียน และ

• สนับสนุนนักเรียนนานาชาติให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอ  
การสมัครเข้าเรียน และการเข้าท�าสัญญากับโรงเรียน และ

• ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ. 2009 และ

ค�าอธิบาย

• จดัให้มแีผนการปฐมนเิทศท่ีให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์และเหมาะสม 
และ 

• จดัหาสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเหมาะสมให้แก่นกัเรยีนนานาชาติ 
และ

• ตรวจสอบว่านักเรียนนานาชาติทราบถึงการให้ค�าปรึกษาและบริการ
ต่างๆ ที่มีให้และ

• จดัการการเพิกถอนวชิาเรยีนของนักเรยีนนานาชาต ิหรือการยกเลิก
หลักสูตรการเรยีนการสอนหรอืการปิดกิจการของโรงเรยีนอย่างเหมาะ
สม

• จัดให้มีการเข้าถึงขั้นตอนการจัดการค�าร้อง

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ยังมีขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน
จากนักเรียนนานาชาติเมื่อมีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
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จัดท�าภายใต้อ�านาจแห่งพระราชบัญญัติ ค.ศ. 2012
วันที่ประกาศใน Gazette: 10 มีนาคม 2016 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติฉบับนี้ควบคุมดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด ์
ตีพิมพ์ภายใต้อ�านาจของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ ธันวาคม 2016

เอื้อเฟื้อภาพโดย Brand Lab
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