
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการใช้เครื่องมือประเมินผลผู้ผ่านภาวะวิกฤติ (Assessment of Survivor Outcomes (ASO)) 
เครื่องมือ ASO เป็นการประเมินที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ในการวัดผลผู้ผ่านภาวะวิกฤติ และความคืบหน้าของผู้ผ่านภาวะวิกฤติจาก
ความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์เพื่อการฟื้นฟู International Justice Mission (IJM) ก าหนดให้มีการฟื้นฟูเพื่อผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติสามารถอยู่ในสังคมได้โดยมีความเสี่ยงต่ าในการตกเป็นเหยื่ออีก การประเมินมีจุดประสงค์หลักสองประการคือ (1) เครื่องมือ
บริหารจัดการรายกรณีเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ผ่านภาวะวิกฤติโดยจัดท าแผนการให้บริการที่ปรับให้เหมาะสม และ (2) 
เครื่องมือวัดผลกระทบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมการติดตามผลโดยประเมินความคืบหน้าของผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติ 
 
เรายินดีที่จะแบ่งปันเครื่องมือนี้โดยไม่คดิมลูค่า เนื่องจากเราเชื่อว่า ASO เป็นการประเมินที่ส าคญัในการวัดผลผูผ้่านภาวะวิกฤติ
และความคืบหน้าในการฟื้นฟู อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้เครื่องมือ ASO มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องใช้อย่างถูกต้อง International 
Justice Mission (IJM) ก ำหนดให้มีกำรลงชื่อและปฏิบัติตำมข้อตกลงผู้ใช้ในกำรใช้เคร่ืองมือ ASO ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกองค์กรที่ใช้เครื่องมือ ASO ใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผูผ้่านภาวะวิกฤติจากความรุนแรง 
 
หากมีค าถามเกี่ยวกับเครื่องมือ ASO หรือต้องการใช้เครื่องมือ โปรดติดต่อ Global Aftercare [aftercare@ijm.org] 
 



ข้อตกลงผู้ใช้ (ภำคบังคับ) 
 
ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (“ข้อตกลง”) มีผลบังคับในวันที่ _______________ (“วันที่มีผลบังคับ”) ระหว่าง International Justice 
Mission ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก าไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี 501(c)(3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคนยากจนจากความรุนแรง
ในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตู้ ปณ. 58147 วอชิงตัน ดีซี 20037-8147 International Justice Mission 
(IJM) และ__________________________________________________________________ ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 
____________________________________________________________________________ (“ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต”) 
 
เมื่อลงช่ือในข้อตกลงนี้ องค์การยุติธรรมนานาชาติและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตกลงกันดังต่อไปนี้: 
• International Justice Mission (IJM) จะมอบสิทธิก์ารใช้เครื่องมือ ASOให้กับผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นสิทธิที่จ ากัดและเพิกถอนได้
เพื่อการใช้เครื่องมือ ASO  การศึกษาตรวจสอบ คู่มือแนวทางปฏิบัติ การฝึกอบรมและทรัพยากร International Justice Mission 
(IJM) ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (“ทรัพยากร ASO”) เพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะในการประเมินผลผู้ผ่านภาวะวิกฤติและความคืบหน้าในการ
ฟื้นฟู ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอาจท าส าเนาทรัพยากร ASO เพื่อการใช้งานของตนเอง แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น สิทธิ์การใช้งานที่
จ ากัดนี้เป็นสิทธิ์เดียวที่มอบให้แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตกลงยอมรับว่าสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้
ไม่ได้มอบให้แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และ International Justice Mission (IJM) มีสิทธ์ิตามดุลยพินิจในการมอบสิทธิ์
การใช้งานในลักษณะเดียวกันหรือสิทธ์ิเพิ่มเติมใหแ้ก่ผู้อื่น  
• ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ท่ีมอบกรรมสิทธ์ิ สิทธ์ิในการแจกจ่ายต่อ จ าหน่าย ถ่ายโอน หรือสิทธ์ิช่วงในทรัพยากร ASO แก่ผู้ใช้ที่
ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตกลงยอมรับว่าทรัพยากร ASO นั้นจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ International Justice Mission 
(IJM) แต่เพียงผู้เดียวตลอดไป และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะไม่อนุญาตให้สิทธิ์ช่วง จ าหน่าย แจกจ่ายต่อ หรือถ่ายโอนทรัพยากร ASO 
หรือสิทธ์ิในการใช้งานท่ีมอบให้ภายใต้ข้อตกลงนี้ 
• ข้อตกลงนี้ไม่ได้สื่อความหมายว่า International Justice Mission (IJM) จะรับรองหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของ
ผู้ ใช้ที่ ได้รับอนุญาต และข้อตกลงนี้ไม่ได้สร้างตัวแทน หุ้นส่วนหรือกิจการร่วมค้าใดๆ ระหว่างผู้ใช้ที่ ได้รับอนุญาตและ 
International Justice Mission (IJM) 
• ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะไม่แก้ไขทรัพยากร ASO และจะไม่อนุญาตให้บุคคลใดแก้ไขทรัพยากร ASO โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการ Global Director of Aftercare ของ International Justice Mission (IJM) [aftercare@ijm.org] 
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะไม่สร้างงานใหม่จากทรัพยากร ASO ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
• International Justice Mission (IJM) อาจท าการปรับปรุงทรัพยากร ASO เป็นครั้งคราว โดย International Justice Mission 
(IJM) จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องตรวจสอบว่ามีการใช้ทรัพยากร ASO เวอร์
ช่ันล่าสุดเท่าน้ัน 
• ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องตรวจสอบว่าทุกคนในองค์กรทีใ่ช้ทรัพยากร ASO ได้ผ่านการฝึกอบรม IJM ASO ก่อนการใช้ทรัพยากร 
ASO และการฝึกอบรมทบทวนซึ่ง International Justice Mission (IJM) จัดท าขึ้น 
• เมื่อสื่อสารเกี่ยวกับทรัพยากร ASO ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องอ้างอิงถึง International Justice Mission (IJM) ว่าเป็นแหล่งที่มา
ของทรัพยากร ASO 
• ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุที่มีทรัพย์สินทางปัญญา International Justice Mission (IJM) เพื่อขออนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก International Justice Mission (IJM) International Justice Mission (IJM) จะตรวจสอบผลงานท่ีสง่



มาโดยทันที และจะไม่ระงับความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควร อย่างไรก็ตาม การที่ International Justice Mission (IJM) ไม่ได้
ตอบรับนั้นจะถือว่าเป็นการไม่อนุมัติ 
• ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะแจ้งให้ International Justice Mission (IJM) ทราบทันทีหากมีกรณีที่เช่ือว่ามีการใช้ทรัพยากร ASO ใน
ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ 
• ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับเมื่อลงช่ือโดย International Justice Mission (IJM) และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับ
ต่อเนื่องจนกว่า International Justice Mission (IJM) หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 
• International Justice Mission (IJM) มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้หากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตใช้ทรัพยากร ASO ในลักษณะที่ไม่
เหมาะสมหรือในลักษณะไม่สอดคล้องกับคู่มือแนวทางปฏิบัติ ASO รวมถึงแนวทางที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพของ International Justice Mission (IJM) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การยุติธรรมนานาชาติ เมื่อยกเลิก
ข้อตกลงแล้วผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องหยุดใช้ทรัพยากร ASO ทันท ี
• ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเข้าใจดีว่า ภายใต้ข้อตกลงนี้ International Justice Mission (IJM) อาจมีการเปิดเผยข้อมูลความลับเกี่ยวกับ
ทรัพยากรASO ภาระกิจของหน่วยงานInternational Justice Mission (IJM) และ/หรือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
ตกลงจะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกใดๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือได้รับอนุญาตจาก 
International Justice Mission (IJM) เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะสามารถเปิดเผยข้อมูลความลับต่อพนักงาน 
กรรมการ ผู้ให้ค าปรึกษาหรือท่ีปรึกษาหากบุคคลดังกล่าวตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ 
• ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปกป้อง ชดใช้และป้องกันไม่ให้ International Justice Mission (IJM) ได้รับความเสียหายจากการ
ด าเนินการใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจาก (1) การฝ่าฝืนข้อตกลงของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือ (2) การใช้ทรัพยากร 
ASO ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต 
• ข้อตกลงนี้จะถูกตีความและมีผลบังคับตามกฎหมายของรัฐเวอร์จิเนียโดยไม่ค านึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน 
• ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่าง International Justice Mission (IJM) และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจท าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย 
 
บรรดาการบอกกล่าวตามข้อตกลงนี้จะต้องส่งไปยัง: 
 
ในกรณีที่ส่งถึง International Justice Mission (IJM): 
ตู้ ปณ. 58147 
วอชิงตัน ดีซี 20037-8147 
อีเมล: aftercare@ijm.org 
โทรสาร: 
ถึง: Global Director of Aftercare 
 

ในกรณีที่ส่งถึง <ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญำต>: 
ที่อยู่ 
ที่อยู่ 
อีเมล: 
โทรสาร: 
ถึง: ช่ือ/ต าแหน่ง 
 

 
 
 
 



เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงไดล้งช่ือในข้อตกลงนี้โดยตัวแทนผู้มีอ านาจในวันที่ระบุด้านล่าง 
 
International Justice Mission (IJM)  
 
___________________________  
         นายแอนดรูว์ วสุวงศ์ 
     ผู้อ านวยการมูลนิธไิอเจเอ็ม 
 
วันท่ี: 11 กรกฎาคม 2562  
                                 

[ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญำต]  
 
 ___________________________  
[ช่ือ ต าแหน่ง]            
 
 
วันท่ี: _______________________  
                         

 
 
 



ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับอนุญำต 
 
ช่ือผู้ติดต่อหลักขององค์กร (หากแตกต่างจากข้างต้น):  
 
ต าแหน่ง (หากแตกต่างจากข้างตน้):  
 
ที่อยู่อีเมล (หากแตกต่างจากข้างตน้):  
 
โทรศัพท:์  
 
จ านวนผู้ผ่านวิกฤติโดยเฉลีย่ต่อปทีี่องค์กรให้ความช่วยเหลือ:  
 
ประเทศท่ีองค์กรคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ ASO:  
 
 

กำรให้ควำมยินยอมในกำรสื่อสำร 
 

☐ International Justice Mission (IJM) สามารถเปดิเผยได้ว่าผู้ใช้ได้รับอนุญาตใช้ ASO 
 

☐ International Justice Mission (IJM) สามารถใสโ่ลโก้ของผู้ใช้ที่ได้รับอนญุาตเมื่อมีการติดต่อสื่อสารว่าองค์กรใดที่ใช้ ASO 


	toggle_1: Off
	toggle_2: Off


