
 

 

 

หวัขอ้: คําแนะนําเกีย่วกบัการสนบัสนุนนกัเรยีนขา้มเพศ 
 
คําแนะนํานี้ใหค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกับปัญหาท่ัวไปของความกังวลทีจํ่าเป็นตอ้งไดร้ับการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารสนับสนุนทีเ่ห
มาะสมสําหรับนักเรยีนขา้มเพศและชมุชนโรงเรยีน 
แนวทางเหลา่นี้มจุีดหมายเพือ่ชีแ้นะแนวปฏบัิตพิืน้ฐานสําหรับโรงเรยีน ซึง่จะไมค่รอบคลมุทุกสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
มเีจตนาเพือ่ใหคํ้าแนะนําในทันทสํีาหรับโรงเรยีนเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีป่ลอดภัยและเอาใจใสนั่กเรยีน
ทกุคน 
และเพือ่ปลูกจติสํานกึใหเ้จา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนมคีวามตระหนักถงึแนวปฏบัิตทิีเ่ป็นเลศิเพือ่จัดการกับสถานการณ์ทีเ่กดิ
ขึน้ 
 
ความตอ้งการของนักเรยีนขา้มเพศมคีวามเป็นปัจเจกสงูได ้ขึน้อยูกั่บสถานการณ์ของนักเรยีน 
ควรมกีารประเมนิความตอ้งการของนักเรยีนแตล่ะคนเป็นกรณีไป 
ซึง่สามารถทําไดโ้ดยการประชมุพูดคยุกับนักเรยีนและกับบดิามารดาหรอืผูป้กครองของนักเรยีนหากเหมาะสม 
เจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนควรอนุญาตใหนั้กเรยีนเป็นผูกํ้าหนดและแสดงออกซึง่อัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง 
และควรคํานงึถงึสทิธใินความเป็นสว่นตัวและการรักษาความลับทีเ่กีย่วขอ้งกับอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศของ
นักเรยีน  

คําจํากดัความสําหรบัคําสําคญั 
 
“เพศโดยกําเนดิ” หมายถงึการกําหนดเพศ ซึง่ปกตแิลว้คอื “ชาย” หรอื “หญงิ” ใหกั้บบคุคลเมือ่บคุคลนัน้เกดิ 
  
“เพศ” หมายถงึชดุของลักษณะทางสงัคม จติวทิยา และอารมณ์ 
ซึง่ไดร้ับอทิธพิลจากความคาดหวังของสงัคมทีจํ่าแนกบคุคลเป็นเพศหญงิ เพศชาย หรอือืน่ ๆ 
  
“การแสดงออกทางเพศ” หมายถงึลักษณะทีบ่คุคลแสดงหรอืแสดงออกทางเพศต่อผูอ้ืน่ 
บอ่ยครัง้แสดงออกผ่านพฤตกิรรม เสือ้ผา้ ทรงผม กจิกรรม น้ําเสยีง หรอืกริยิาทา่ทาง 
 
“อตัลกัษณ์ทางเพศ” หมายถงึ การรับรูท้างความรูส้กึทีล่กึซึง้ภายในของบุคคลวา่เป็นเพศชาย เพศหญงิ หรอือืน่ ๆ 
ไมว่า่อัตลักษณ์ทีเ่กีย่วกับเพศนัน้จะแตกต่างจากสรรีวทิยาหรอืเพศโดยกําเนดิของบุคคลหรอืไม่ก็ตาม 
ทกุคนมอีตัลกัษณ์ทางเพศ 
  
“สภาวะทีไ่มส่อดคลอ้งกบัเพศสภาพ” 
หมายถงึการแสดงใหเ้ห็นทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศทีแ่ตกต่างจากการแสดงออกทีเ่กีย่วเนื่องกับเพศโดยกําเนิ
ดท่ัวไป 
การแสดงออกทางเพศของบคุคลอาจแตกต่างไปจากความคาดหวังแบบเหมารวมเกีย่วกับลักษณะของเพศหญงิและเพ
ศชายที ่“ควรจะ” เป็นหรอืแสดงออกมา 
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สภาวะทีไ่มส่อดคลอ้งกบัเพศสภาพไมไ่ดม้คีวามหมายแบบเดยีวกบับคุคลขา้มเพศ 
ไมใ่ชว่า่นกัเรยีนทีม่สีภาวะทีไ่มส่อดคลอ้งกบัเพศสภาพทุกคนจะเป็นบคุคลขา้มเพศ  
 
“เพศ” หมายความว่า คณุลักษณะเฉพาะทางโครโมโซม ฮอรโ์มน 
และกายวภิาคทีใ่ชใ้นการจําแนกบคุคลวา่เป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ 
 
“บคุคลขา้มเพศ” หมายถงึ บุคคลทีม่อัีตลักษณ์ทางเพศแตกตา่งจากเพศโดยกําเนดิ “บคุคลขา้มเพศ” 
ไมเ่หมอืนกบั “เกย”์  
 
“การเปลีย่นผา่น” หมายถงึ 
กระบวนการทีบ่คุคลขา้มเพศเริม่ดําเนนิชวีติตามเพศทีบ่คุคลนัน้ระบใุหเ้ป็นและมักจะรวมถงึการเปลีย่นรูปแบบการแตง่
กาย การเลอืกชือ่ใหม ่การขอใหผู้ค้นใชคํ้าสรรพนามทีถ่กูตอ้ง และอาจรวมถงึการบําบัดดว้ยฮอรโ์มนและการผ่าตัด 
 
ความเป็นมา 
เมือ่เร็ว ๆ นี้ 
มนัีกเรยีนมากขึน้ทีรู่ส้กึสบายใจในการแสดงอัตลักษณ์ของการเป็นบคุคลขา้มเพศและการขอการสนับสนุนในโรงเรยีน 
นอกจากนี้ มบีดิามารดาจํานวนมากขึน้เรือ่ย ๆ 
ไดข้อใหโ้รงเรยีนตระหนักและอํานวยความสะดวกใหบ้ตุรของพวกเขาทีเ่ป็นบุคคลขา้มเพศ สําหรับนักเรยีนหลาย ๆ 
คนโรงเรยีนถอืเป็นพืน้ทีป่ลอดภัยในการแสดงออกอยา่งแทจ้รงิ ดังนัน้ 
การพจิารณาว่าสิง่ใดทีเ่หมาะสมทีส่ดุสําหรับนักเรยีนของเราทัง้ผูท้ีร่ะบวุ่าเป็นบคุคลขา้มเพศและผูไ้มเ่ป็นจงึเป็นสิง่สําคั
ญ 
 
ในขณะทีปั่ญหาของนักเรยีนขา้มเพศไดย้า้ยไปอยูใ่นระดับแนวหนา้ของภมูทัิศนท์างการศกึษาและขอบเขตอํานาจทีศ่า
ลและกฎหมายควบคมุไปถงึหลายแหง่ รวมทัง้ฮาวายทีไ่ดจั้ดทําคําแนะนําขึน้มาเพือ่สนับสนุนนักเรยีนขา้มเพศ 
สิง่สําคัญคอืตอ้งจําไวว้่านักเรยีนเหลา่นี้ยังคงเผชญิกับอุปสรรคมากมาย เครอืข่ายการศกึษาเกย ์เลสเบีย้น คนตรงเพศ 
(Gay, Lesbian, Straight Education Network, “GLSEN”) 
ดําเนนิการสํารวจแนวโนม้ความคดิเห็นในโรงเรยีนระดับชาตทิกุสองปีโดยเนน้ทีป่ระสบการณ์ทางการศกึษาของนักเรยีน
ทีเ่ป็นเกย ์เลสเบีย้น ไบเซ็กชวล และบคุคลขา้มเพศ จากการสํารวจแนวโนม้ความคดิเห็นในโรงเรยีนระดับชาตปีิ ค.ศ. 
2013 ของ GLSEN (GLSEN’s 2013 National School Climate Survey) พบว่านักเรยีน LGBT 
ทีม่ปีระสบการณ์การเลอืกปฏบัิตกัิบ LGBT ในโรงเรยีนมแีนวโนม้ทีจ่ะขาดเรยีนมากกวา่สามเทา่ในเดอืนทีผ่า่นมา 
มเีกรดเฉลีย่ (GPA) ต่ํากว่าเพือ่น มคีวามเห็นคณุค่าในตัวเองต่ํากว่าเพือ่น และมภีาวะซมึเศรา้ในระดับทีส่งูกวา่เพือ่น0

1  
ตัวอยา่งของการเลอืกปฏบัิตทิีเ่ฉพาะเจาะจงสําหรับนักเรยีนขา้มเพศรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
การไมใ่ชช้ือ่และคําสรรพนามทีต่อ้งการ 
และความจําเป็นในการใชห้อ้งสขุา/หอ้งล็อกเกอรต์ามเพศโดยกําเนดิของพวกเขา1

2  
  
โรงเรยีนมบีทบาทสําคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ทีด่ขีองนักเรยีน 
และสิง่สําคัญคอืเรายังคงทํางานร่วมกับนักเรยีนทุกคนและครอบครัวของพวกเขาตอ่ไป 
  

 
1 Kosciw, J. G. Greytak, E. A., Palmer, N. A., & Bosen, M. J.  (2014). 
การสํารวจแนวโนม้ความคดิเห็นในโรงเรยีนระดับชาตปีิ ค.ศ. 2013:  ประสบการณ์ของเยาวชนทีเ่ป็นเลสเบีย้น เกย ์
ไบเซ็กชวล และบุคคลขา้มเพศในโรงเรยีนในประเทศของเรา  นวิยอรก์: GLSEN, หนา้ 41  
2 ดไูดจ้ากเอกสารใน 1 หนา้ 37-40 
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กฎหมายของรฐับาลกลางและของรฐั และนโยบายคณะกรรมการการศกึษา 
 
หลักการทางกฎหมายเกีย่วกับการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรยีนขา้มเพศยังไมเ่ป็นทีแ่น่ชดั 
รัฐฮาวายดําเนนิการสอดคลอ้งกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบัิต ิ
รวมถงึตอ่อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกตอ่บคุคล เราจะตดิตามการพัฒนากฎหมายในปัจจุบันต่อไป 
และจะแกไ้ขคําแนะนําของกระทรวงฯ ตามความเหมาะสม 
 
กฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐทีจั่ดการกับการเลอืกปฏบัิตบินพืน้ฐานทางเพศ อัตลักษณท์างเพศ 
และ/หรอืการแสดงออกทางเพศ ไดแ้ก:่ 
 

• หมวด 9 ของพระราชบญัญตักิารแกไ้ขการศกึษา (Education Amendments Act) ปี ค.ศ. 1972 
ซึง่หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบัิตแิละการลว่งละเมดิทีอ่ยู่บนพืน้ฐานทางเพศภายในโครงการหรอืกจิกรรมทางการศึ
กษาใด ๆ ทีไ่ดร้ับความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากรัฐบาลกลาง 
ซึง่รวมถงึการเลอืกปฏบัิตทิีอ่ยู่บนพืน้ฐานของการแสดงออกซึง่การรับรูใ้นลักษณะเหมารวมเรือ่งเพศของบคุคล 
หรอืความไมส่อดคลอ้งกับทัศนคตแิบบเหมารวมเกีย่วกับความเป็นชายและความเป็นหญงิ 

 
• หมวด 4 ของพระราชบญัญตัสิทิธพิลเมอืง (Civil Rights Act) ปี ค.ศ. 1964 

ซึง่หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบัิตแิละการลว่งละเมดิทีอ่ยู่บนพืน้ฐานทางเพศในโรงเรยีนและวทิยาลัยของรัฐ 
ซึง่รวมถงึการเลอืกปฏบัิตบินพืน้ฐานของความไม่สอดคลอ้งกับทัศนคตแิบบเหมารวมทางเพศแบบดัง้เดมิ 

 
ภายใตห้มวด 9 และหมวด 4 นักเรยีนทุกคน 
รวมถงึนักเรยีนขา้มเพศและนักเรยีนทีไ่ม่สอดคลอ้งกับทัศนคตแิบบเหมารวมทางเพศ 
จะไดร้ับการคุม้ครองจากการเลอืกปฏบัิตทิีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทางเพศ 

 
• กฎหมายของรฐั  (§§368-1, 489-2, และ 489-3, การแกไ้ขกฎหมายของรฐัฮาวาย (Hawai`i 

Revised Statutes)) 
ซึง่คุม้ครองบคุคลจากการเลอืกปฏบัิตติามอัตลักษณ์หรอืการแสดงออกทางเพศในเรือ่งการอํานวยความสะดว
กของรัฐ การใชง้าน การเขา้พัก และการเขา้ถงึบรกิารทีไ่ดร้ับความชว่ยเหลอืทางการเงนิของรัฐ   

 
• หมวด 8 บทที ่19 ของกฎการบรหิารแหง่รฐัฮาวาย (Hawai`i Administrative Rules) 

ซึง่รวมถงึการหา้มใชว้าจาหรอืแสดงออกแบบไมใ่ชว้าจาทีทํ่าใหผู้อ้ืน่รูส้กึไมส่บายใจ กดดัน ถกูคกุคาม 
หรอืตกอยูใ่นอันตรายเนื่องจากเหตผุลของอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ 

  
นอกจากนี้ ภารกจิของกระทรวงศกึษาธกิารแหง่รัฐฮาวาย (Hawai`i Department of Education) 
คอืการพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน อปุนสิยั และความเป็นอยู่ทีด่ทีางอารมณ-์สงัคมของเด็กทกุคน 
รัฐจําเป็นตอ้งสนับสนุนนักเรยีนทกุคนในการพัฒนาอัตลักษณ์ของพวกเขา นโยบายของคณะกรรมการการศกึษา 
(Board of Education, BOE) หลายฉบับสนับสนุนภารกจินี้ รวมถงึ: 
  

• นโยบาย E-3, Na Hopena A‘o: "DOE 
ทํางานร่วมกันเป็นระบบทีร่วมทุกคนในชมุชนทีก่วา้งขึน้เพือ่พัฒนาความสามารถทีเ่สรมิสรา้งการรับรูถ้งึความเป็
นเจา้ของ ความรับผดิชอบ ความเป็นเลศิ อะโลฮ่า คณุภาพชวีติทีด่โีดยรวม และรัฐฮาวาย” 

  
• นโยบาย 101.1 จรรยาบรรณของนกัเรยีน: “คาดหวังใหนั้กเรยีนมคีวามซือ่สตัย ์

ประพฤตตินอย่างมศัีกดิศ์ร ีและปฏบัิตติ่อผูอ้ืน่ดว้ยความเคารพและสภุาพอ่อนโยน 
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บคุคลไมค่วรรบกวนสทิธขิองผูอ้ืน่ ซึง่รวมถงึการใชภ้าษา การกระทํา และการแตง่กายทีเ่หมาะสม 
คาดหวังใหนั้กเรยีนไมล่ว่งละเมดิผูอ้ืน่ไมว่่าดว้ยวธิใีด” 

 

• นโยบาย 101.6 ระบบสนบัสนุนนกัเรยีนแบบครอบคลุม (Comprehensive Student Support 
System): “BOE 
ตระหนักถงึความสําคัญของการจัดใหม้กีารสอนทีม่ปีระสทิธภิาพในสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีป่ลอดภัย 
เชงิบวก ดแูลเอาใจใส ่และใหก้ารสนับสนุน…DOE 
จะตอ้งจัดทํากรอบของระบบสนับสนุนนักเรยีนแบบครอบคลมุเพือ่สนับสนุน 
การดําเนนิการ ดว้ยความซือ่ตรง […] การสนับสนุนนักเรยีนทีเ่หมาะสมผา่นบรกิารทีห่ลากหลายตามลําดับ” 

 

• นโยบาย 106.5 มุง่เนน้ทีน่กัเรยีน:  
“การเนน้ทีโ่ครงการทางการศกึษาสําหรับโรงเรยีนของรัฐในรัฐฮาวายจะเนน้ทีก่ารเตบิโตและการพัฒนาของนัก
เรยีนแตล่ะคน”  

 
• นโยบาย 305.10 การตอ่ตา้นการลว่งละเมดิ การตอ่ตา้นการรงัแก 

และการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัติอ่นกัเรยีนทีก่ระทําโดยบคุลากร: “DOE 
หา้มมใิหม้กีารลว่งละเมดิและ/หรอืการรังแกในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดในเรือ่งดังต่อไปนี้: 
อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ลักษณะและรูปลักษณ์ทางกายภาพ 
และรสนยิมทางเพศ”  “นักเรยีนจะตอ้งไมถ่กูกดีกันในการเขา้ร่วม ถกูปฏเิสธในการไดร้ับผลประโยชน ์
หรอืถกูคกุคาม รังแก และเลอืกปฏบัิตภิายใตโ้ครงการ บรกิาร หรอืกจิกรรมใด ๆ ของ DOE”   

 
กฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐและนโยบายของ BOE ทีก่ลา่วถงึสทิธคิวามเป็นสว่นตัวของนักเรยีน ไดแ้ก:่ 
 

• พระราชบญัญตัสิทิธแิละความเป็นสว่นตวัทางการศกึษาของครอบครวั (Family Educational 
Rights and Privacy Act, FERPA) ปกป้องความเป็นสว่นตัวของบันทกึทางการศกึษาของนักเรยีน ภายใต ้
FERPA 
โรงเรยีนตอ้งไดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรกอ่นจงึจะสามารถเปิดเผยขอ้มูลจากบันทกึทางการศกึษ
าของนักเรยีนใหผู้อ้ืน่ทีน่อกเหนือจากบดิามารดา/ผูป้กครองตามกฎหมายทราบได ้
 

• หมวด 8 บทที ่6 ของกฎการบรหิารแหง่รฐัฮาวาย ควบคมุการรักษาความลับของบันทกึสว่นบคุคล 
รวมถงึบันทกึของนักเรยีนดว้ย 
 

• หมวด 8 บทที ่34 ของกฎการบรหิารแหง่รฐัฮาวาย 
ควบคมุการคุม้ครองสทิธแิละความเป็นสว่นตัวทางการศกึษาของนักเรยีนและบดิามารดา    
 

• นโยบาย BOE 500.21 ขอ้มูลและบนัทกึทีเ่ป็นความลบัของนกัเรยีน: 
“ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับนักเรยีนแตล่ะคนหรอือดตีนักเรยีนในโรงเรยีนของรัฐจะไมถ่กูเปิดเผยหรอืเผยแพร่โดยบุค
ลากรของกระทรวงศกึษาธกิาร (กระทรวงฯ) เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากนักเรยีน บดิามารดา 
หรอืผูป้กครองแต่ละคน ทีอ่นุญาตโดยกระทรวงฯ หรอืตามทีก่ฎหมายกําหนด รายงานทีกํ่าหนดใหเ้ป็น 
"ความลับ" ประกอบดว้ยขอ้มลูทีม่ลัีกษณะใกลช้ดิและเป็นสว่นบคุคล 
และจะตอ้งไดร้ับการปกป้องและเคารพตามหลักจรยิธรรมวชิาชพี 
รายงานดังกล่าวจะตอ้งไม่อยูใ่นแฟ้มขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดท่ั้วไป […] 
โรงเรยีนของรัฐทุกแหง่จะตอ้งเก็บรักษาแฟ้มขอ้มลูของบันทกึทีถ่าวรของนักเรยีนรายบคุคลตามทีก่ระทรวงฯ 
หรอืกฎหมายกําหนด” 
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คําแนะนํา 
 
โรงเรยีนควรทํางานเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีใ่หค้ณุคา่และเคารพนักเรยีนทุกคน 
และสนับสนุนการพัฒนาเด็กทัง้หมด 
คําแนะนําสําหรับความตอ้งการและสถานการณ์ท่ัวไปทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ธบิายไวด้า้นลา่ง 

การก ําหนดอตัลกัษณ ์ทางเพศของนกัเรยีน 
 

โรงเรยีนควรยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอยา่งแทจ้รงิของนักเรยีน 
นักเรยีนไมจํ่าเป็นตอ้งไดร้ับการวนิจิฉัยทางการแพทยห์รอืดา้นสขุภาพจติหรอืเกณฑก์ารรักษาเพือ่จะไดเ้ป็นทีรู่จั้กและเค
ารพในอัตลักษณ์ทางเพศของเขาและเธอ 
 
นักเรยีนขา้มเพศทีพ่รอ้มจะทําใหเ้ปลีย่นในวงสงัคม ไม่วา่นักเรยีนจะผา่นการแปลงเพศมาหรอืไมก็่ตาม 
สามารถเริม่ดว้ยการเปลีย่นวธิกีารพูดกับนักเรยีน (ชือ่ทีต่อ้งการ คําสรรพนามทีต่อ้งการ) การแตง่กาย 
และการเขา้ถงึกจิกรรมและสิง่อํานวยความสะดวกทีต่อ้งการ 
 
สถานการณ์ของนักเรยีนแต่ละคนแตกตา่งกัน ดังนัน้ขัน้ตอนนี้ควรเริม่ตน้ดว้ยการประชมุระหว่างนักเรยีนและผูด้แูล 
ผูใ้หคํ้าปรกึษา เพือ่หารอืเกีย่วกับประเภทของการสนับสนุนทีนั่กเรยีนรอ้งขอ ในระหวา่งการประชมุครัง้แรกนี้ 
ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูดู้แลควรพยายามคน้หาดว้ยว่าบดิามารดาของนักเรยีนตระหนักถงึอัตลักษณ์ทางเพศของนักเรยีนค
นดังกล่าวมากนอ้ยเพยีงใด บดิามารดาของนักเรยีนอาจเขา้หรอืไมเ่ขา้ประชมุในครัง้แรกก็ได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสถานการณ์ของแตล่ะบคุคลและวธิเีริม่การประชมุ 
อาจมบีางสถานการณ์ทีนั่กเรยีนยังไมไ่ดพู้ดคุยกับบดิามารดาถงึสถานะบุคคลขา้มเพศของตน 
แตย่ืน่คํารอ้งเพือ่ขอการสนับสนุน สามารถพบกรณีเหลา่นี้ไดบ้อ่ยขึน้ในโรงเรยีนระดับมัธยมตน้และมัธยมปลาย 
มากกวา่ในระดับประถมศกึษา 
 
โรงเรยีนควรปรับเปลีย่นการสนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการของนักเรยีนแตล่ะคน 
และตอ้งจัดทําเอกสารทีเ่กีย่วกับการสนับสนุนดังกล่าว 
ทัง้นักเรยีนและทางโรงเรยีนควรลงนามในเอกสารทีอ่ธบิายรายละเอยีดของการสนับสนุนทีต่กลงกันไว ้
มกีารกระตุน้ใหท้างโรงเรยีนใชแ้ผนสนับสนุนอัตลักษณ์ทางเพศของนักเรยีนตามทีแ่นบมาดว้ย (เอกสารแนบ ก) 
ซึง่เป็นเอกสารทีแ่สดงถงึความเขา้ใจเกีย่วกับการสนับสนุนทีไ่ดต้กลงกันไวข้องทุกฝ่าย 
 

เมือ่มกีารจัดทําแผนแลว้ ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูด้แูลควรตดิตามผลกับบคุลากรของโรงเรยีนทีเ่หมาะสม 
(ตามความเหมาะสมกับการสนับสนุนทีต่กลงกันไว)้ 
เพือ่แจง้ใหพ้วกเขาทราบถงึอัตลักษณ์ทางเพศทีไ่ดย้นืยันแลว้ของนักเรยีนและการสนับสนุนทีต่กลงกันไว ้
การสนับสนุนทีเ่หมาะสมอาจเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่อัตลักษณ์ของนักเรยีนพัฒนาไป 
นักเรยีนหรอืบดิามารดา/ผูป้กครองของนักเรยีนสามารถจัดการประชมุกับผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูด้แูลของโรงเรยีนเพือ่เปลี่
ยนแผนการสนับสนุนได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากการสนับสนุนทีร่อ้งขอเกีย่วขอ้งกับสิง่อํานวยความสะดวกทีแ่บง่แยกเพศจะไดร้ับผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงดังกลา่ว ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูด้แูลควรทบทวนแผนตามความจําเป็นร่วมกับนักเรยีน (และบดิามารดา 
หากเกีย่วขอ้ง) เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง และควรจัดใหม้กีารสนับสนุนนักเรยีนขา้มเพศอย่างสมํ่าเสมอ 
 
ตัวอยา่งทีห่นึง่: มคีนเห็นนักเรยีนคนหนึง่ทีด่เูหมอืนผูช้ายมักสวมใสเ่สือ้ผา้ทีด่เูป็นผูห้ญงิ เชน่ กระโปรงและชดุเดรส 
นักเรยีนคนดังกลา่วใชส้ิง่อํานวยความสะดวกทีจั่ดไวสํ้าหรับผูช้ายเป็นประจําและไมเ่คยรอ้งขอวา่อยากทําสิง่ทีต่รงกันขา้
ม นักเรยีนคนนัน้ยังคงใชช้ือ่ตามกฎหมายซึง่เป็นชือ่ผูช้าย ในกรณีนี้อาจไม่จําเป็นตอ้งดําเนนิการใด ๆ 
ดเูหมอืนวา่นักเรยีนคนนี้มสีภาวะทีไ่มส่อดคลอ้งกับเพศสภาพ และอาจระบหุรอืไมก็่ไดว้า่เป็นบคุคลขา้มเพศ 
หากนักเรยีนคนดังกลา่วประสบกับการรังแกหรอืการลว่งละเมดิ 
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ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนทีเ่หมาะสมควรเขา้ไปใหก้ารสนับสนุนเพือ่จัดการกับการรังแกหรอืการลว่งละเ
มดินัน้ 
 
ตัวอยา่งทีส่อง: นักเรยีนคนหนึง่และบดิามารดาของนักเรยีนขอเขา้พบอาจารยใ์หญ ่
นักเรยีนมเีอกสารจากผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยท์ีเ่กีย่วกับอัตลักษณ์ทางเพศของนักเรยีนคนดังกล่าว 
กรณีนี้ตรงไปตรงมามากขึน้ อกีครัง้ สามารถใชก้ารประชมุครัง้นี้หรอืการประชมุครัง้ต่อ ๆ 
ไปจัดทําแผนสนับสนุนนักเรยีนสําหรับอัตลักษณ์ทางเพศ (Student Support Plan for Gender Identity) 
สําหรับนักเรยีนขา้มเพศคนดังกลา่วได ้
จากนัน้ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูด้แูลของโรงเรยีนควรตดิตามผลกับบคุลากรของโรงเรยีนทีเ่หมาะสมเพือ่แจง้อัตลักษณ์ทาง
เพศของนักเรยีนและการสนับสนุนทีต่กลงกันไว ้
  
ตัวอยา่งทีส่าม: นักเรยีนทีด่เูหมอืนผูห้ญงิคนหนึง่เขา้ไปหาครูและแจง้ชือ่ทีด่เูป็นผูช้ายและขอใหใ้ชคํ้าสรรพนามผูช้าย 
ครูคนดังกลา่วควรเห็นดว้ยทีจ่ะใชช้ือ่และคําสรรพนามทีนั่กเรยีนตอ้งการ 
และควรแจง้นักเรยีนวา่ทางโรงเรยีนจะประสานงานกับนักเรยีนเพือ่ใหก้ารสนับสนุนและสิง่อํานวยความสะดวกตามทีร่อ้ง
ขอ 
 

การเขา้ถงึส ิง่อํานวยความสะดวกทีแ่บง่แยกเพศ 
 

ในกรณีทีนั่กเรยีนตอ้งการความเป็นสว่นตัวเพิม่ขึน้หรอืรูส้กึไม่ปลอดภัย 
โรงเรยีนควรจัดหาสิง่อํานวยความสะดวกทีเ่ป็นทางเลอืกตามสมควรใหแ้กนั่กเรยีน 
ซึง่รวมถงึหอ้งสขุาและหอ้งล็อกเกอรด์ว้ย 

การเขา้ถงึหอ้งสุขา 
โรงเรยีนสามารถจัดใหม้บีรกิารหอ้งสขุาแยกสําหรับนักเรยีนชายและหญงิ 
นักเรยีนควรสามารถเขา้ถงึการใชห้อ้งสขุาทีส่อดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอยา่งแทจ้รงิของตน 
 
เมือ่การสนับสนุนของนักเรยีนขา้มเพศรวมถงึการเขา้ถงึการใชห้อ้งสขุาทีส่อดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอยา่
งแทจ้รงิของพวกเขา อาจจําเป็นตอ้งมสีิง่อํานวยความสะดวกสําหรับนักเรยีนคนอืน่ ๆ ดว้ย ในกรณีนี้ หากนักเรยีนคนใด 
ไมว่า่จะเป็นบคุคลขา้มเพศหรอืไมก็่ตามตอ้งการความเป็นสว่นตัวเพิม่ขึน้ หรอืรูส้กึไม่สบายใจ 
โรงเรยีนควรพยายามทกุวถิทีางเพือ่ใหนั้กเรยีนคนดังกลา่วสามารถเขา้ถงึหอ้งสขุาทางเลอืกไดต้ามสมควร (เชน่ 
หอ้งสขุาแบบหอ้งเดยีวหรอืหอ้งสขุาของสํานักงานอนามัย) นักเรยีนขา้มเพศควรพจิารณาหอ้งสขุาทีจ่ะใช ้
นักเรยีนขา้มเพศไมค่วรถกูบังคับใหใ้ชห้อ้งสขุาทางเลอืก โรงเรยีนอาจดําเนนิการเพือ่กําหนดหอ้งสขุาที ่
"เป็นกลางทางเพศ" แบบหอ้งเดยีวในวทิยาเขต 
 
ตัวอยา่งทีห่นึง่: นักเรยีนชายขา้มเพศ (หญงิเป็นชาย) คนหนึง่ตอ้งการใชห้อ้งสขุาชายในวทิยาเขต 
เขาควรไดร้ับอนุญาตใหใ้ชห้อ้งสขุาชายได ้เนื่องจากสอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอย่างแทจ้รงิของเขา 
 
ตัวอยา่งทีส่อง: นักเรยีนหญงิไมข่า้มเพศคนหนึง่รูส้กึไม่สบายใจเพราะหญงิขา้มเพศคนหนึง่ (ชายเป็นหญงิ) 
ใชห้อ้งสขุาหญงิ นักเรยีนหญงิไมข่า้มเพศคนดังกล่าวควรไดร้ับอนุญาตใหใ้ชห้อ้งสขุาทางเลอืก  
 
ตัวอยา่งทีส่าม: นักเรยีนหญงิขา้มเพศ (ชายเป็นหญงิ) คนหนึง่รูส้กึไมส่บายใจในการใชห้อ้งสขุาหญงิ 
แตไ่มต่อ้งการใชห้อ้งสขุาชายเนื่องจากเธอรูส้กึวา่ไมป่ลอดภัย 
นักเรยีนคนดังกลา่วควรไดร้ับอนุญาตใหใ้ชห้อ้งสขุาทางเลอืกเหมอืนกับตัวอยา่งขา้งตน้ 
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ตัวอยา่งทีส่ี:่ มคีนเห็นนักเรยีนคนหนึง่ทีด่เูหมอืนผูช้ายเดนิเขา้ไปในหอ้งสขุาหญงิ 
เมือ่บคุลากรของโรงเรยีนเขา้ไปพูดคยุ นักเรยีนระบุวา่อัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอยา่งแทจ้รงิของตนคอืเพศหญงิ 
นักเรยีนคนดังกลา่วควรไดร้ับอนุญาตใหใ้ชห้อ้งสขุาทีต่รงกับเพศทีร่ะบ ุ
แจง้นักเรยีนคนดังกล่าววา่ทางโรงเรยีนจะประสานงานกับนักเรยีนเพือ่ใหก้ารสนับสนุนและสิง่อํานวยความสะดวกตามทีร่ ้
องขอ 

การเขา้ถงึหอ้งล็อกเกอร  ์
โรงเรยีนสามารถจัดใหม้กีารบรกิารหอ้งล็อกเกอรท์ีแ่ยกสําหรับนักเรยีนชายและหญงิ 
นักเรยีนควรสามารถเขา้ถงึหอ้งล็อกเกอรท์ีส่อดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอยา่งแทจ้รงิของพวกเขา 
 
เมือ่การสนับสนุนของนักเรยีนขา้มเพศรวมถงึการเขา้ถงึหอ้งล็อกเกอรท์ีส่อดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอยา่ง
แทจ้รงิของพวกเขา อาจจําเป็นตอ้งมสีิง่อํานวยความสะดวกสําหรับพวกเขาหรอืนักเรยีนคนอืน่ ๆ ดว้ย 
หากนักเรยีนคนใด ไมว่่าจะเป็นบคุคลขา้มเพศหรอืไมก็่ตาม ตอ้งการความเป็นสว่นตัวเพิม่ขึน้ 
โดยไมคํ่านงึถงึเหตผุลพืน้ฐาน โรงเรยีนควรจัดใหม้กีารเขา้ถงึทางเลอืกไดต้ามสมควร เชน่: 
 

(1) การใหบ้รกิารตูล็้อกเกอรท์ีใ่กลกั้บสํานักงานของโคช้หรอืกลุม่เพือ่นทีใ่หก้ารสนับสนุน 
(2) การใชพ้ืน้ทีส่ว่นบคุคลภายในพืน้ทีส่ว่นกลางของการบรกิารหอ้งล็อกเกอร ์
(3) การใชพ้ืน้ทีส่ว่นบคุคลในบรเิวณใกลเ้คยีง หรอื 
(4) ตารางการเปลีย่นเสือ้ผา้เฉพาะบคุคล 

 
ตัวอยา่งทีห่นึง่: ชายขา้มเพศ (หญงิเป็นชาย) คนหนึง่ตอ้งการเปลีย่นเสือ้ผา้ในหอ้งล็อกเกอรช์าย 
ตราบใดทีนั่กเรยีนคนดังกลา่วรูส้กึปลอดภัย เขาควรไดร้ับอนุญาตใหเ้ปลีย่นในหอ้งล็อกเกอรช์าย 
 
ตัวอยา่งทีส่อง: ชายขา้มเพศ (หญงิเป็นชาย) คนหนึง่รูส้กึไม่สบายใจทีจ่ะเปลีย่นเสือ้ผา้ในหอ้งล็อกเกอรช์าย 
แตไ่มต่อ้งการเปลีย่นในหอ้งล็อกเกอรห์ญงิเพราะเขาระบวุ่าตนเองเป็นผูช้ายและรูส้กึว่าไมเ่หมาะสม 
โรงเรยีนควรพยายามอํานวยความสะดวกหนึง่ในทางเลอืกทีร่ะบไุวใ้นคําแนะนําหรอืทางเลอืกอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกันใหกั้บนั
กเรยีนคนดังกลา่ว 
 
ตัวอยา่งทีส่าม: หญงิขา้มเพศ (ชายเป็นหญงิ) คนหนึง่ไดเ้ลอืกทีจ่ะเปลีย่นเสือ้ผา้ในหอ้งล็อกเกอรห์ญงิ 
นักเรยีนหญงิไมข่า้มเพศหลายคนรูส้กึไมส่บายใจกับสถานการณ์เชน่นี้ 
นักเรยีนหญงิไมข่า้มเพศเหล่านัน้ควรไดร้ับหนึง่ในทางเลอืกทีร่ะบุไวใ้นคําแนะนํานี้หรอืทางเลอืกอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกัน  
 

การเดนิทางและการเขา้พกัคา้งคนื (โรงเรยีนประจํา) 
 

โรงเรยีนตอ้งอนุญาตใหนั้กเรยีนขา้มเพศเขา้ถงึการอํานวยความสะดวกในเรือ่งการเขา้พักทีส่อดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางเ
พศทีย่ดึครองอยา่งแทจ้รงิของนักเรยีน 
โรงเรยีนไมส่ามารถกําหนดใหนั้กเรยีนขา้มเพศเขา้พักในหอ้งสําหรับพักคนเดยีวหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่ไม่ได ้
มนัีกเรยีนคนอืน่รอ้งขอ อยา่งไรก็ตาม โรงเรยีนสามารถใหนั้กเรยีนเขา้พักในหอ้งสําหรับพักคนเดยีวได ้
หากนักเรยีนคนดังกลา่วเลอืกพักดว้ยความสมัครใจ 
 
ช ือ่และคําสรรพนามทีต่อ้งการ 

 

นักเรยีนขา้มเพศมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับการเรยีกชือ่และใชคํ้าสรรพนามทีส่อดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอย่างแทจ้
รงิของพวกเขา 
หากนักเรยีนรอ้งขอเจา้หนา้ทีค่วรเรยีกพวกเขาดว้ยชือ่และใชคํ้าสรรพนามทีส่อดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครอง
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อยา่งแทจ้รงิของพวกเขาแตล่ะคน 
นักเรยีนขา้มเพศไม่จําเป็นตอ้งเปลีย่นชือ่หรอืเพศตามกฎหมายหรอืเปลีย่นบันทกึอยา่งเป็นทางการ 
การจงใจหรอืยนืกรานทีจ่ะปฏเิสธการเคารพในอัตลักษณ์ทางเพศของนักเรยีนถอืเป็นการเลอืกปฏบัิต ิ
ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึการผดิพลาดโดยไม่ไดตั้ง้ใจหรอืโดยสจุรติ 
 
ควรแจง้ครูและเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนคนอืน่ ๆ 
ถงึชือ่ทีนั่กเรยีนตอ้งการซึง่อยูใ่นทะเบยีนรายชือ่นักเรยีนและคําสรรพนามทีต่อ้งการเมือ่พูดกับนักเรยีน 
เมือ่ระบบขอ้มลูนักเรยีนของ DOE (เชน่ SIS) รองรับ "ชือ่ทีต่อ้งการ" 
แลว้ควรมกีารบันทกึชือ่ทีนั่กเรยีนตอ้งการไวใ้นระบบ ครูและเจา้หนา้ทีโ่รงเรยีนคนอืน่ ๆ 
ควรคอยระมัดระวังเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ชือ่ตามกฎหมายของนักเรยีนขา้มเพศถกูเก็บไวเ้ป็นความลับหากชือ่นัน้แตกตา่งจากชื่
อทีนั่กเรยีนตอ้งการ 
 
ตัวอยา่ง: นักเรยีนคนหนึง่เขา้ไปหาครเูพือ่แจง้ชือ่ทีด่เูป็นผูห้ญงิและขอใหใ้ชคํ้าสรรพนามผูห้ญงิ 
แมว้า่เพศโดยกําเนดิของนักเรยีนคนดังกลา่วจะระบวุ่าเป็นเพศชายและชือ่ตามกฎหมายก็เป็นผูช้าย 
ครูคนดังกลา่วควรเห็นดว้ยทีจ่ะใชช้ือ่และคําสรรพนามทีนั่กเรยีนตอ้งการ 
จากนัน้ชว่ยนักเรยีนจัดประชมุกับผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูด้แูล ในระหวา่งการประชมุครัง้แรก 
ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูดู้แลควรพยายามคน้หาดว้ยว่าบดิามารดาของนักเรยีนตระหนักถงึอัตลักษณ์ทางเพศของนักเรยีนมา
กนอ้ยเพยีงใด ควรจัดทําแผนสนับสนุนนักเรยีนสําหรับอัตลักษณ์ทางเพศในการประชมุตดิตามผล 
จากนัน้ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูด้แูลควรตดิตามผลกับครูและบคุลากรของโรงเรยีนทีเ่หมาะสมคนอืน่ ๆ 
เพือ่แจง้ถงึการสนับสนุนทีต่กลงกันไว ้
 

บนัทกึ ความเป็นสว่นตวั และการรกัษาความลบั 
 

ในเวลานี้ 
โรงเรยีนจําเป็นตอ้งใชช้ือ่ตามกฎหมายและเพศโดยกําเนดิของนักเรยีนในการทดสอบมาตรฐานและรายงานอย่างเป็นท
างการ 
เจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนควรคํานงึวา่อัตลักษณ์ทางเพศและชือ่ทีต่อ้งการของนักเรยีนขา้มเพศอาจไม่สอดคลอ้งกับบันทกึ
อยา่งเป็นทางการ 
และควรปกป้องความเป็นสว่นตัวของนักเรยีนโดยหลกีเลีย่งการเปิดเผยชือ่ตามกฎหมายและเพศโดยกําเนดิของนักเรยีน
โดยไม่ไดตั้ง้ใจ เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้
 
ควรถอืว่าขอ้มูลเกีย่วกับอัตลักษณ์ทางกฎหมายของนักเรยีนขา้มเพศ อัตลักษณ์ทางเพศของบคุคลขา้มเพศ 
และเพศโดยกําเนดิเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ การเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วแกนั่กเรยีนคนอืน่ บดิามารดาของพวกเขา 
หรอืบคุคลทีส่ามอาจเป็นการละเมดิกฎหมายความเป็นสว่นตัว เชน่ FERPA 
หา้มเปิดเผยขอ้มลูสถานะของนักเรยีนขา้มเพศใหผู้อ้ืน่ทราบ เวน้แตก่ฎหมายกําหนดใหเ้ปิดเผย 
หรอืเวน้แตนั่กเรยีนคนดังกลา่วจะอนุญาตใหเ้ปิดเผย 
ในขอบเขตทีบั่นทกึหรอืขอ้มูลไดเรกทอรเีกีย่วกับนักเรยีนไมใ่ชบั่นทกึทางกฎหมาย 
หรอืตามกฎหมายแลว้โรงเรยีนไมจํ่าเป็นตอ้งใชช้ือ่ตามกฎหมายหรอืเพศของนักเรยีน โรงเรยีนควรใชช้ือ่ คําสรรพนาม 
และการระบเุพศตามทีนั่กเรยีนรอ้งขอ 
 
ตัวอยา่งทีห่นึง่: ชายขา้มเพศ (หญงิเป็นชาย) มชีือ่ตามกฎหมายเป็นผูห้ญงิและชือ่ทีต่อ้งการเป็นผูช้าย 
ในวันแรกของการเรยีน ครูจะใสช่ือ่นักเรยีนทุกคนลงบนบัตรทีต่ดิอยู่บนโต๊ะ 
นักเรยีนคนดังกลา่วเขา้ไปหาครูเพือ่อธบิายว่าเขาอยากใชช้ือ่ทีเ่ขาตอ้งการเพือ่ตดิบนโต๊ะ 
ครูคนดังกลา่วควรทําบัตรใหมโ่ดยใชช้ือ่ทีนั่กเรยีนตอ้งการ 
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ครูคนดังกลา่วควรชว่ยเหลอืนักเรยีนเพิม่เตมิโดยจัดประชมุกับผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูดู้แล ในระหวา่งการประชมุครัง้แรก 
ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูดู้แลควรพยายามคน้หาว่าบดิามารดาของนักเรยีนตระหนักถงึอัตลักษณ์ทางเพศของนักเรยีนมากน ้
อยเพยีงใด ควรจัดทําแผนสนับสนุนนักเรยีนสําหรับอัตลักษณ์ทางเพศในการประชมุตดิตามผล 
จากนัน้ผูใ้หคํ้าปรกึษาหรอืผูด้แูลควรตดิตามผลกับครูและบคุลากรของโรงเรยีนทีเ่หมาะสมคนอืน่ ๆ 
เพือ่แจง้ถงึการสนับสนุนทีต่กลงกันไว ้
  
ตัวอยา่งทีส่อง: ในการแจกสมุดการทดสอบมาตรฐาน 
ครูอา่นชือ่ตามกฎหมายของนักเรยีนแตล่ะคนตามทีพ่มิพไ์วใ้นสมดุการทดสอบ 
และนักเรยีนขา้มเพศไดย้นืยันชือ่และคําสรรพนามทีต่อ้งการตอ่ครูแลว้ เนื่องจากครูทราบแลว้ว่านักเรยีนใชช้ือ่อืน่ 
ครูควรเรยีกนักเรยีนดว้ยชือ่ทีนั่กเรยีนตอ้งการและเก็บชือ่ตามกฎหมายของนักเรยีนไวเ้ป็นความลับ 
ไมว่า่จะมกีารจัดทําแผนสนับสนุนนักเรยีนสําหรับอัตลักษณ์ทางเพศหรอืไม่ก็ตาม  
 
ตัวอยา่งบันทกึทีไ่มเ่ป็นทางการ: รายชือ่นักเรยีนในชัน้เรยีน บัตรประจําตัวนักเรยีน หนังสอืรุ่น 
ทะเบยีนรายชือ่และเอกสารของสโมสร ผลงานของนักเรยีน และโปรแกรมการสําเร็จการศกึษา 
  
พลศกึษา (PE) 

 

นักเรยีนขา้มเพศไมค่วรถกูปฏเิสธโอกาสในการเขา้ร่วมเรยีนวชิาพลศกึษา 
นักเรยีนควรไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในโรงยมิเพือ่การพักผ่อนหย่อนใจและกฬีาทีแ่บ่งแยกเพศตามอัตลักษณ์ท
างเพศทีย่ดึครองอย่างแทจ้รงิของพวกเขา 
 

ตัวอยา่งทีห่นึง่: นักเรยีนหญงิขา้มเพศ (ชายเป็นหญงิ) ตอ้งการเตน้ในฐานะฝ่ายหญงิขณะเรยีนวชิา PE 
ทีส่อนเกีย่วกับการเตน้รํา นักเรยีนคนดังกลา่วควรไดร้ับอนุญาตใหเ้ตน้รําในฐานะฝ่ายหญงิ 
 

ตัวอยา่งทีส่อง: ระหวา่งเรยีนวชิา PE ทีส่อนฟตุบอล ครูแบง่ชัน้เรยีนแตล่ะเกมตามเพศ 
นักเรยีนหญงิไมข่า้มเพศคนหนึง่ตอ้งการเลน่ในทมีของเด็กผูช้าย 
นักเรยีนคนดังกลา่วควรไดร้ับอนุญาตใหเ้ลน่ในทมีเด็กผูช้าย 
 

การแขง่ขนักรฑีา 
 

กระทรวงฯ กําลังหารอืเกีย่วกับเรือ่งนี้ หากมคํีาถามใด ๆ โปรดตดิตอ่นโิคล ไอสะ-ไลจมีา (Nicole Isa-Iijima) 
ผูเ้ชีย่วชาญหมวด 9 (Title IX Specialist) ทีห่มายเลขโทรศัพท ์(808) 784-6325 หรอืโลตัสโนต้ 
 

ระเบยีบการแตง่กาย 
 

นักเรยีนทุกคนควรไดร้ับอนุญาตใหส้วมใสเ่สือ้ผา้ทีพ่วกเขาเลอืก 
ไมว่า่จะสอดคลอ้งกับทัศนคตแิบบเหมารวมทางเพศแบบดัง้เดมิหรอืไม ่
โดยทีเ่สือ้ผา้ดังกล่าวไมล่ะเมดิระเบยีบการแตง่กายของโรงเรยีน ระเบยีบการแตง่กายควรมคีวามเป็นกลางทางเพศ 
นักเรยีนสามารถแตง่กายตามอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศของพวกเขา 
บคุลากรของโรงเรยีนไมค่วรบังคับใชร้ะเบยีบการแตง่กายของโรงเรยีนทีเ่ขม้งวดมากขึน้กับนักเรยีนขา้มเพศและนักเรยีน
ทีม่สีภาวะทีไ่ม่สอดคลอ้งกับเพศสภาพ ระเบยีบฯ 
นี้ใชกั้บการแตง่กายทีโ่รงเรยีนตลอดจนกจิกรรมร่วมและกจิกรรมนอกหลักสตูรของโรงเรยีน 
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ตัวอยา่งทีห่นึง่: นักเรยีนทีด่เูหมอืนผูช้ายมาโรงเรยีนในชดุเดรส นักเรยีนคนดังกลา่วไมจํ่าเป็นตอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ 
เวน้แตช่ดุเดรสนัน้จะละเมดิระเบยีบการแตง่กายของโรงเรยีน  
 

ตัวอยา่งทีส่อง: 
นักเรยีนทีด่เูหมอืนผูช้ายคนหนึง่ไดร้ับการยอมรับใหเ้ขา้ร่วมทมีเชยีรล์ดีเดอรแ์ละตอ้งการสวมเครือ่งแบบเชยีรล์ดีเดอรแ์
บบผูห้ญงิ ไม่วา่นักเรยีนจะเป็นบคุคลขา้มเพศหรอืไมก็่ตาม 
นักเรยีนคนดังกลา่วควรไดร้ับอนุญาตใหส้วมเครือ่งแบบทีเ่ขาเลอืก 
แตไ่ม่ไดห้มายความวา่นักเรยีนคนนัน้จะสามารถเขา้ถงึหอ้งสขุาหรอืหอ้งล็อกเกอรห์ญงิได ้
นักเรยีนทีม่สีภาวะทีไ่มส่อดคลอ้งกับเพศสภาพอาจไม่ไดเ้ป็นบคุคลขา้มเพศ 
การประชมุกับนักเรยีนคนดังกล่าวเพือ่ทําความเขา้ใจอัตลักษณ์ทางเพศใหด้ยีิง่ขึน้น่าจะเป็นขัน้ตอนต่อไปทีด่ ี
 

ตัวอยา่งทีส่าม: 
เจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนเห็นนักเรยีนทีด่เูหมอืนผูห้ญงิคนหนึง่สวมกางเกงยนีสท์รงหลวมทีเ่ผยใหเ้ห็นชดุชัน้ใน 
โดยไมคํ่านงึถงึเพศ นี่อาจเป็นการละเมดิระเบยีบการแตง่กายของโรงเรยีน 
นักเรยีนคนดังกลา่วอาจไดร้ับผลทีต่ามมาจากการละเมดิระเบยีบการแตง่กายนี้ 
ตัวอยา่งทีส่ี:่ นักเรยีนทีด่เูหมอืนผูช้ายคนหนึง่มาโรงเรยีนโดยสวมเสือ้กลา้ม 
ตามระเบยีบการแตง่กายของโรงเรยีนถอืวา่เสือ้กลา้มไมเ่หมาะกับเด็กผูช้าย 
แตย่อมรับไดสํ้าหรับเด็กผูห้ญงิตราบใดทีส่ายมคีวามกวา้งพอ 
สายบนเสือ้กลา้มของนักเรยีนจะไมถ่อืวา่ไมเ่หมาะสมหากนักเรยีนทีด่เูหมอืนผูห้ญงิเป็นผูส้วมใส ่ในกรณีนี้ 
นักเรยีนคนดังกลา่วควรไดร้ับอนุญาตใหส้วมเสือ้กลา้มนัน้ 
และโรงเรยีนควรแกไ้ขระเบยีบการแตง่กายใหม้คีวามเป็นกลางทางเพศ 
 

กจิกรรมตามเพศอ ืน่ ๆ 
 

นักเรยีนควรไดร้ับอนุญาตใหม้สีว่นร่วมในกจิกรรมตามเพศใด ๆ และสอดคลอ้งกับกฎ นโยบาย 
หรอืการปฏบัิตทิีส่อดคลอ้งกันกับอัตลักษณ์ทางเพศทีย่ดึครองอยา่งแทจ้รงิของพวกเขา 
 

ตัวอยา่งทีห่นึง่: นักเรยีนหญงิขา้มเพศคนหนึง่ (ชายเป็นหญงิ) ตอ้งการเขา้ประกวดพรอมควนี 
นักเรยีนคนดังกลา่วควรไดร้ับอนุญาตใหป้ระกวด 
และไมค่วรถกูบังคับใหป้ระกวดพรอมคงิอันเนื่องมาจากเพศโดยกําเนดิของนักเรยีนคนดังกลา่ว 
 

ตัวอยา่งทีส่อง: นักเรยีนไดจั้ดใหม้กีารแสดงของชัน้เรยีนสําหรับนักศกึษาปีสามทกุคนในระหว่างการชมุนุมใหกํ้าลังใจ 
การแสดงดังกล่าวมกีลุม่ต่าง ๆ ทีทํ่าหนา้ทีแ่ตกตา่งกันตามเพศ 
นักเรยีนขา้มเพศควรไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกลุม่เพศทีพ่วกเขาระบ ุเชน่ หญงิขา้มเพศ (ชายเป็นหญงิ) 
ควรไดร้ับอนุญาตใหอ้ยูกั่บกลุม่เด็กหญงิ ในขณะทีช่ายขา้มเพศ (หญงิเป็นชาย) 
ควรไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมกลุ่มเด็กชาย 
 
ตัวอยา่งทีส่าม: นักเรยีนหญงิขา้มเพศคนหนึง่ (ชายเป็นหญงิ) ตอ้งการออดชินัสําหรับ Women's Ensemble 
ซึง่เป็นกลุม่นักรอ้งประสานเสยีงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุในวทิยาเขต 
ทีป่รกึษา/ครูควรอนุญาตใหนั้กเรยีนคนดังกล่าวออดชินัและไม่ควรประเมนินักเรยีนในเชงิวพิากษ์วจิารณ์มากหรอืนอ้ยไป
กวา่นักเรยีนหญงิคนอืน่ ๆ 
 
ตัวอยา่งทีส่ี:่ นักเรยีนหญงิขา้มเพศคนหนึง่ (ชายเป็นหญงิ) 
ขอสวมใสเ่ครือ่งแตง่กายสําหรับพธิสํีาเร็จการศกึษาทีเ่ป็นสสํีาหรับนักเรยีนหญงิ 
นักเรยีนคนดังกลา่วควรไดร้บัอนุญาตใหส้วมเครือ่งแตง่กายสําหรับพธิสํีาเร็จการศกึษาสําหรับผูห้ญงิ 
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ชุมชนโรงเรยีน 
 
ตัง้แตปี่การศกึษา 2016-17 โรงเรยีนควรทําในสิง่ต่อไปนี้: 
 
1. สง่หนังสอืแจง้ประจําปีใหกั้บนักเรยีนทุกคน รวมทัง้บดิามารดา/ผูป้กครองของนักเรยีน 

เพือ่แจง้ใหท้ราบถงึสทิธขิองนักเรยีนขา้มเพศในการขอรับการสนับสนุน 
หนังสอืแจง้ดังกลา่วควรมวีธิกีารสือ่สารทีแ่นะนําใหนั้กเรยีนทีม่คีวามกังวลเรือ่งความเป็นสว่นตัวตดิตอ่กับโรงเรยีน 
หนังสอืแจง้ประจําปีนี้จะเป็นเหมอืนการบอกกลา่วแก ่(ก) 
นักเรยีนขา้มเพศและครอบครวัถงึสทิธขิองพวกเขาและวธิเีร ิม่ตน้รับการสนับสนุนดังกลา่ว และ (b) 
นักเรยีนไมข่า้มเพศและครอบครัวถงึการสนับสนุนดังกลา่วทีจ่ะมใีหนั้กเรยีนขา้มเพศ 
  
ควรสง่หนังสอืแจง้ประจําปีตัง้แตต่น้ปีการศกึษา 
จะมกีารรอสง่หนังสอืแจง้ก็ต่อเมือ่นักเรยีนขา้มเพศเริม่รอ้งขอการสนับสนุนซึง่จะสง่ผลใหม้กีารระบตัุวตนของนักเรยี
นคนดังกลา่วโดยไม่ไดตั้ง้ใจ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการละเมดิความเป็นสว่นตัว 
 
ดตัูวอยา่งวธิกีารสือ่สารไดใ้นเอกสารแนบ ข (Attachment B) ในหนังสอืแจง้ประจําปี 
 

2. เพือ่แจง้ใหช้มุชนโรงเรยีนทราบจะมคํีาแถลงตอ่ไปนี้อยูใ่นคูม่อื: 
 
ควรพูดคยุกับผูใ้หคํ้าปรกึษาหากนักศกึษาขา้มเพศมคํีาถามหรอืขอ้กังวลเกีย่วกับการสนับสนุนอัตลักษณ์ทางเพศข
องตน รวมถงึชือ่ คําสรรพนาม การแสดงออกทางเพศ การใชส้ิง่อํานวยความสะดวก 
หรอืการมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีแ่บง่แยกเพศ 

 
ในขณะทีโ่รงเรยีนเริม่พัฒนาและใหก้ารสนับสนุนแกนั่กเรยีนขา้มเพศ จะมชีว่งเวลาของการปรับตัวใหกั้บคณาจารย ์
เจา้หนา้ที ่นักเรยีน และบดิามารดา 
โรงเรยีนควรจัดใหม้กีารปรกึษาหารอืกับผูใ้หคํ้าปรกึษาและผูดู้แลเกีย่วกับขอ้กังวลใด ๆ ทีนั่กเรยีนอาจม ี
และควรทํางานเหมอืนเป็นชมุชนโรงเรยีนในดา้นการศกึษาและสรา้งความตระหนักรูถ้งึมลูเหตขุองแนวทางเหลา่นี้ในขณ
ะทีม่กีารปกป้องความเป็นสว่นตัวและการรักษาความลับของนักเรยีนขา้มเพศแต่ละคน 
 
หากคณุมคํีาถาม ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ หรอืระบสุถานการณ์ทีต่อ้งการการพจิารณาเป็นรายกรณ ีโปรดตดิตอ่เบธ 
ชมิเมลเฟนนกิ (Beth Schimmelfennig) รักษาการผูอํ้านวยการสํานักงานกํากับดแูลการปฏบัิตติามสทิธพิลเมอืง 
หรอืนโิคล ไอสะ-ไลจมีา ผูเ้ชีย่วชาญหมวด 9 ทีห่มายเลขโทรศัพท ์(808) 784-6325 
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รายการอา้งองิ 
 
เครอืขา่ยการศกึษาเกย ์เลสเบีย้น คนตรงเพศ (Gay, Lesbian, Straight Education Network, GLSEN), 
http://www.glsen.org  
 
สเปกตรัมทางเพศ (Gender Spectrum), https://www.genderspectrum.org  
 
กระทรวงศกึษาธกิารแหง่สหรัฐ สํานักงานสทิธพิลเมอืง (US Department of Education, Office of Civil Rights), 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html  
 
กระทรวงศกึษาธกิารแหง่สหรัฐ สํานักงานสทิธพิลเมอืง 26 ตุลาคม ค.ศ. 2010 “จดหมายถงึเพือ่นร่วมงานทีร่ัก” (“Dear 
Colleague Letter”) http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201010.html 
 
นโยบายคณะกรรมการการศกึษาแหง่รัฐฮาวาย (State of Hawaii Board of Education Policy) #305.10 
(เดมิรูจั้กกันในนามนโยบายคณะกรรมการการศกึษา #4211) 
http://www.hawaiiboe.net/policies/4200series/Pages/4211.aspx  
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