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จำกพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พุทธศักรำช 
2562 หมวดที่ 1 มำตรำท่ี 5 ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่ำมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมี
คุณธรรม ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

1. ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และ กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้ำที ่



     
 

3. กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว 
และมีจิตสำธำรณะ  

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  

6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

7. ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของ
ทำงรำชกำร 



     

 

ข้ำพเจ้ำจึงสนใจที่จะศึกษำในเรื่องจริยธรรมของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ เนื่องจำกเป็นเรื่องที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหม่และน่ำจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงตน
ในฐำนะผู้บริหำรได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักจริยธรรมและ
เหมำะสมต่อไปในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่จะเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรน ำ
เรื่อง จริยธรรม ไปใช้ในกำรด ำรงตนได้อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม 



     
ควำมหมำยของจริยธรรม 

พจนำนุกรมไทยฉบบรำชบัณฑิตสถำน (2554) ให้
ควำมหมำยของจริยธรรมไว้ว่ำ ธรรมที่เป็นข้อ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรมอันดี และส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (2559) ไดก้ล่ำวว่ำ จริยธรรม 
เป็นหลักกำร (Principle) ที่บุคคลยึดถืออยู่ในใจในกำร
ตัดสิน ควำมถูก-ผิด ดี-เลว ควร-ไมค่วรท ำของพฤติกรรม
ต่ำงๆ จริยธรรม 



     
ควำมส ำคัญของจริยธรรม 

วศิน อินทสระ (2541) ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของ
จริยธรรมไว้ดังนี ้

1.  จริยธรรมเป็นรำกฐำนอันส ำคัญแห่งควำมเจริญรุ่งเรือง 
ควำมมั่นคงและควำมสงบสุขของปัจเจกชน 

2.  กำรพัฒนำบ้ำนเมือง ต้องพัฒนำจิตใจคนก่อน หรือ
อย่ำงน้อยก็ให้พัฒนำพร้อมกันกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคม 

 

 



     
ควำมส ำคัญของจริยธรรม 

3.  จริยธรรมเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและมีคุณค่ำส ำหรับ 

ทุกคน ทุกวิชำชีพ ทุกสังคม สังคมจะอยู่รอดได้ก็ด้วย
จริยธรรม 

4.  ถ้ำชำวโลกช่วยกันละทิ้งควำมละโมบโลภมำก แล้ว
มำมีชีวิตอยู่อย่ำงเรียบง่ำยช่วยกันสร้ำงสรรค์สังคม ยึด
เอำจริยธรรมเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต 



     
องค์ประกอบของจริยธรรม 

ธีระพร อุวรรณโณ (2530) ได้จ ำแนกองค์ประกอบทำง
จริยธรรมท้ัง 3 ประกำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
1.  ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ได้แก่ ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเหตุผลของควำมถูกต้องดีงำม  
2.  ด้ำนควำมรู้สึก (Feeling) ได้แก่ ควำมพึงพอใจ  
ควำมศรัทธำที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงจริยธรรม 
3.  ด้ำนพฤติกรรม (Conduct) ได้แก่พฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกทำงจริยธรรม 

 



     
คุณลักษณะด้ำนจริยธรรม 

จ ำนง อำศิรวัจน์ (2529) ได้กล่ำวถึงโครงสร้ำงคุณลักษณะ
ของจริยธรรมพื้นฐำนไว้ 29 ประกำร ในท่ีนี้ข้ำพเจ้ำ
ยกตัวอย่ำงท่ีส ำคัญไว้ 5 ประกำร ดังนี ้
1.  กำรไม่โลภและไม่ขโมย 
2.  กำรไม่พูดปด ไม่บิดเบือน ไม่อ ำพรำงควำมจริง 
3.  กำรไม่ลองและเสพสิ่งเสพติดให้โทษ 
4. ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
5. กำรยอมรับควำมเปลี่ยนแปลง 

 



     
จริยธรรมด้ำนควำมรับผิดชอบ 

พัชรำ  บุญลำโภ (2529) สรุปประเภทของควำม
รับผิดชอบเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1. ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง หมำยถึง กำรกระท ำที่มีต่อ
ตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เช่น กำรตรงต่อเวลำ 
2. ควำมรับผิดชอบต่อกำรงำน หมำยถึง ผู้ที่รู้จักหน้ำที่
หรือเข้ำใจในบทบำทของตนเองที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน 
และปฏิบัติงำนน้ัน ๆ ด้วยควำมเรียบร้อย ครบถ้วน 
3. ควำมรับผิดชอบต่อส่วนร่วม หมำยถึง ผู้ที่รู้จักหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสังคม  

 



     
กำรพัฒนำและปลูกฝังจริยธรรม 

ทฤษฎีกำรพัฒนำจริยธรรมมีหลำกหลำย ข้ำพเจ้ำจึงขอ
เลือกยกตัวอย่ำงทฤษฎีกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
พื้นฐำนของโคลเบอร์ก (1989) ซึ่งมีขั้นตอนกำรพัฒนำ 
6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กำรหลบหลีกกำรลงโทษ 2. ขั้นกำร
แสวงหำรำงวัล 3. ขั้นท ำตำมท่ีผู้อื่นเห็นชอบ 4. ขั้นท ำ
ตำมกฎเกณฑ์ของสังคม 5. ขั้นกำรใช้เหตุผลและ
วิจำรณญำณ 6. ขั้นยึดอุดมคติสูงสุด  



     
กำรวัดและประเมินผลจริยธรรม 

โกศล มีคุณ (2533) ได้สรุปวิธีกำรวัดและประเมินผลไว้ 
3 วิธีด้วยกัน คือ 1. กำรสังเกต 2. กำรให้บอกเรื่องรำว
ของตนเองทั้งผ่ำนกำรใช้แบบสอบวัดและกำรสัมภำษณ์ 
3. กำรให้ผู้อื่นช่วยเล่ำเรื่องหรือทำงมิติสังคม นอกจำกนี้ 
กมล ภู่ประเสริฐ (2528) ยังได้กล่ำวว่ำยังมีกำร
ประเมินผลทำงจริยธรรมโดยกำรสร้ำงสถำนกำรณ์เป็น
กำรประเมินที่อำศัยระดับพฤติกรรมด้ำนควำมรู้สึก ซึ่งมี
กำรก ำหนดขั้นของควำมรู้สึกเพื่อให้นักศึกษำเลือกตำม
สถำนกำรณ์ท่ีได้สร้ำงขึ้น 



     
ควำมหมำยของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ (2549) ได้ให้
ควำมหมำยของผู้บริหำรสถำนศึกษำไว้ว่ำ บุคคลซึ่ง
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำภำยใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำอื่น ที่จัด
กำรศึกษำปฐมวัย ขั้นพื้นฐำน และอุดมศึกษำต่ ำ
กว่ำปริญญำทั้งของรัฐและเอกชน 



     
ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ทองดี เมืองเจริญ (2549) ได้กล่ำวว่ำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำเป็นบุคคลที่ส ำคัญที่สุด เพรำะจะท ำให้
ภำรกิจในสถำนศึกษำบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจำก
จะน ำองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมำยปลำยทำงแล้ว ยังต้อง
น ำพำ คนให้มีควำมสุขในกำรเดินทำงด้วย
ควำมส ำเร็จ นอกจำกมีควำมรู้ควำมสำมำรถแล้ว
จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรบริหำรงำนด้วย 



     
จริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

สิทธิศักดิ์ ขุนนำแก้ว (2550) ได้กล่ำวถึงจริยธรรม
ตำมทรรศนะของท่ำนพุทธทำสภิกขุประกอบด้วย  
1. ประพฤติตนดีงำมสม่ ำเสมอ 2. น ำนักเรียนพ้น
จำกทำงเสื่อม 3. ไม่ท ำโทษนักเรียนเกินกว่ำเหตุ 4. 
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำตำมอำชีพตำมควำมสำมำรถ
ของตน 5. มีระเบียบวินัย 6. รักษำชื่อเสียงและ
ค่ำนิยมของโรงเรียนและคณะคร ูเป็นต้น  



     
ทฤษฎีทำงจริยศำสตร์ 

James Fiester (2006) ไดก้ล่ำวถึงจริยศำสตร์ เป็น
สำขำหน่ึงของปรัชญำ เป็นกำรศึกษำเรื่องเกี่ยวกับควำม
ดี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. อภิจริยศำสตร์ 
เป็นกำรศึกษำถึงที่มำของหลักจริยธรรม 2. จริยศำสตร์
เชิงบรรทัดฐำน เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรม 3. จริยศำสตร์ประยุกต์ คือ กำร
น ำหลักจริยศำสตร์ไปประยุกต์ใช้กับกรณีเฉพำะเพื่อตอบ
ค ำถำมในประเด็นทำงจริยธรรม อำทิ สงครำมนิวเคลียร์  



     
พุทธจริยศำสตร์ 

พระเหวิททร ์เทวินโท (2548) ได้กล่ำวว่ำ พุทธจริย
ศำสตร์เป็นกำรน ำค ำสอนของพระพุทธศำสนำมำ
พิจำรณำปัญหำที่เกี่ยวข้องกับจริยศำสตร์ และใช้
เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำว่ำดีหรือถูกต้องมีลักษณะ
อย่ำงไรแบ่งเป็นประเด็น ดังนี้ 1. พื้นฐำนทำง
จริยธรรม 2. จุดมุ่งหมำยทำงจริยธรรม 3. เกณฑ์
ตัดสินทำงจริยธรรมของพระพุทธศำสนำ 4. พุทธ 
จริยศำสตร์ส ำหรับผู้บริหำร 



     
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

ดวงเดือน พันธุมนำวิน (2544) ได้กล่ำวถึงต้นไม้
จริยธรรมว่ำแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. ส่วนที่เป็น
ดอกและผล แสดงถึงพฤติกรรมในทำงที่ดี 2. ส่วน
ล ำต้นของต้นไม้ ประกอบด้วย ควำมสำมำรถ, 
ลักษณะมุ่งอนำคต, ควำมเชื่ออ ำนำจในตน, 
คุณธรรม ค่ำนิยม และทัศนคติ, แรงจูงใจ 3. ส่วน
รำกของต้น ประกอบด้วย สติปัญญำ, ประสบกำรณ์
ทำงสังคม, สุขภำพจิต 



     
ภำพของต้นไม้จริยธรรม 

 



     
จริยธรรมในกำรจัดกำร 

Ibid (2003) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรจัดกำรท่ีมีจริยธรรมเป็น
สิ่งที่พึงปรำรถนำของสังคม ชำร์ป เพน ได้เสนอหลักกล
ยุทธ์เชิงคุณธรรมไว้ 5 ประกำร ได้แก่ 1. แนะน ำคุณค่ำ
และข้อผูกพันให้เข้ำใจ 2. ผู้น ำขององค์กรต้องมีควำม
ผูกพันเป็นส่วนตัว น่ำเชื่อถือ 3. คุณค่ำที่ยอมรับ ต้อง
บูรณำกำรไปสู่ช่องทำงกำรตัดสินใจ 4. มีระบบองค์กรและ
โครงสร้ำงสนับสนุน 5. ผู้จัดกำรทุกคนจะต้องมีทักษะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะตัดสินใจอย่ำงมีจริยธรรม 



     
จริยธรรมในองค์กำร 

อ ำพล สำรสิริเวชกุล (2550) ได้กล่ำวถึง
องค์ประกอบของจริยธรรมองค์กำรไว้ 3 ประกำร 
ได้แก่ 1. จริยธรรมด้ำนสังคม-ตำมสถำนที่ 
       2. จริยธรรมด้ำนวิชำชีพ-ตำมหน้ำที่ 
       3. จริยธรรมบุคคล-ตำมแต่บุคคล 



     
แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรม 

พิภพ วชังเงิน (2545) ได้เสนอวิธีกำรพัฒนำ
จริยธรรมไว้ 5 ประกำร ได้แก่ 1. ให้ควำมรู้ควำมคิด
ที่สูงกว่ำ ให้เหตุผลที่เหนือกว่ำที่เป็นอยู่ 2. กำรอบรม
ทำงศำสนำ 3. กำรใช้อิทธิพลของกลุ่มให้เกิดคล้อย
ตำม 4. กำรให้เลียนแบบจำกตัวแบบ 5. กำรให้แสดง
บทบำท 



     
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อำคม มำกมีทรัพย์ (2556) ได้ศึกษำเรื่องจริยธรรม
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งเป็นงำนวิจัยทั้งเชงิ
คุณภำพและปริมำณ จำกกำรวิจัยพบว่ำจริยธรรม
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำประกอบด้วย 11 
องค์ประกอบ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำส่วนใหญ่มี
องค์ประกอบด้ำนควำมเมตตำกรุณำเป็นอันดับที่หนึ่ง
และองค์ประกอบด้ำนควำมรับผิดชอบเป็นอนัดับ
สุดท้ำย 



     
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุทัด จันทะสินธุ์ (2560) ได้ศึกษำเร่ืองรูปแบบภำวะผู้น ำ
เชิงจริยธรรมแบบบูรณำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนซึ่งเป็น
งำนวิจัยทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ จำกกำรวิจัยพบว่ำ 
รูปแบบภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมแบบบูรณำกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 3 มิติคือ1.มิติด้ำนกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีจริยธรรม มี 15 องค์ประกอบ 2. มิติ
ด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์อย่ำงมีจริยธรรม มี 14 
องค์ประกอบ 3. มิติด้ำนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
จริยธรรม มี 12 องค์ประกอบ 



     
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิรัช วรรณรัตน์และโกสุม สำยใจ (2555) ได้ศึกษำเรื่อง 
คุณลักษณะผู้น ำเชิงจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
ของคณำจำรย์ ระดับอุดมศึกษำเครือข่ำยวิชำกำรเบญจมิตร 
และเครือข่ำยวิจัยประชำชื่น สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนซึ่งเป็นงำนวิจัยเชิงเปรียบเทียบ จำก
กำรวิจัยพบว่ำ ระดับคุณลักษณะผู้น ำเชิงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพครู อยู่ในระดับมำกกำรเปรียบเทียบ
คุณลักษณะผู้น ำเชิงจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
ไม่พบควำมแตกต่ำงและกำรศึกษำควำมสมัพันธ์ระหว่ำง
ลักษณะผู้น ำเชิงจริยธรรมกับจรรยำบรรณวิชำชีพครู
ควำมสัมพันธ์กัน ในทิศทำงบวกและอยู่ในระดับสูง  



     
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุธันยชนก ทรัพย์ย้อย (2558) ได้ศึกษำเร่ือง บทบำทของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรบริหำรงำนพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ี กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต 2 จำกกำร
วิจัยพบว่ำ บทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำร
บริหำรงำนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรเปรียบเทียบ
บทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรบริหำรงำน
คุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำม
แตกต่ำงกันตำมขนำดของสถำนศึกษำ 



     
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พรรณประภำ ใจดี (2559) ได้ศึกษำเรื่อง พฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่สง่ผลต่อ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 จำก
กำรวิจัยพบว่ำ 1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหำร อยู่ในระดับมำก 2. คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมำก และ 3. 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนวิถีพุทธได้ร้อยละ 
42.10 



     
กรณีตัวอย่ำงที่ 1 

นำยวิโรจน์ ประธำนคณะกรรมกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ใน
หน่วยงำนรำชกำร ไดว้ำงแผนและออกกฎเกณฑ์กำร
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัที่เขำเป็น
หุ้นส่วนอย่ำงลับ ๆ นำยไพศำล ผู้ใต้บังคับบัญชำของ
นำยวิโรจน์ตรวจพบเข้ำ จึงต้องกำรที่จะรักษำ
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำรไว้แต่กังวลว่ำจะส่งผล
ต่อหน้ำที่กำรงำนของตน 



     

ข้อที่พึงกระท ำ 
กำรที่นำยไพศำล มีควำมเห็นคัดค้ำนผู้บังคับบัญชำในที่ประชุม
โดยยึดมั่นในหลักกำรและควำมถูกต้องเป็นส ำคัญถือว่ำเป็นกำร
ปฏิบัตติำมจริยธรรม ซึ่งนอกจำกกำรคัดค้ำนแล้วได้จัดท ำบันทึก
ค ำคัดค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำรประชุม หรือในเรื่องนั้น
แล้วแต่กรณีเพื่อให้สำมำรถเป็นหลักฐำนป้องกันกำรมีส่วนร่วมรู้
เห็นในกำรกระท ำดังกล่ำว  นอกจำกนั้น นำยไพศำลยังมีกำร
กระท ำที่สอดคล้องกับจริยธรรมคือ ได้ตรวจพบว่ำหลักเกณฑ์
กำรจัดซ้ือครุภัณฑท์ี่ก ำหนดนั้นอำจมีกำร “ล็อกสเป็ค” โดยไม่
ทรำบมำก่อนว่ำบริษัทที่มำยื่นเป็นบริษัทที่นำยวิโรจน์ 
ผู้บังคับบัญชำมีส่วนได้เสีย แสดงถึงกำรเป็นผู้มีควำมละเอียด 
รอบคอบ มีควำมรับผิดชอบและใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจอย่ำง
ตรงไปตรงมำตำมข้อมูลหลักฐำนที่ปรำกฏ 



     

 
บทลงโทษของผู้กระท ำผิด 

ส่วนนำยวิโรจน์ถือว่ำไดก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมท่ีว่ำ
ต้องไม่เสนอหรืออนุมัติโครงกำรกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำ
นิตกิรรมหรือสัญญำ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้
ประโยชน์ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย เหตุเพรำะได้
มีกำรวำงแผนออกกฎเกณฑ์ กำรจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้
บริษัทท่ีตนเองเป็นหุ้นส่วนได้ผลประโยชนจ์ึงถือว่ำเป็น
กำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและเป็นกำรกระท ำที่
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 



     
กรณีตัวอย่ำงที่ 2 

เพื่อนร่วมงำนของท่ำน 2 คน ก ำลังแสดง
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองและเกิดกำรโต้แย้ง
กัน เนื่องจำกแต่ละคนมีควำมคิดเห็นฝักใฝ่
กลุ่มเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
กัน และขอควำมเห็นจำกท่ำนเพื่อสนับสนุน 



     
ข้อที่พึงกระท ำ 

ท่ำนต้องไม่ให้ควำมคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวกับกำร
เคลื่อนไหวของกลุ่มทำงกำรเมือง ไม่สนับสนุน
เพื่อนคนใดคนหนึ่งและพยำยำมให้เพื่อน 2 คน  
ยุตกิำรวิพำกษ์วิจำรณ์ทำงกำรเมืองในที่ท ำงำน 
เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนร่วมกันใน
ฐำนะทีมงำนและท ำลำยสัมพันธภำพ
บรรยำกำศของกำรท ำงำนในหน่วยงำน 



     
กรณีตัวอย่ำงที่ 3 

ข่ำวครู 5 คน ศิษย์เก่ำ 2 คน ข่มขืนนักเรียน 
วัย 14 ถึง 6 ครั้ง พร้อมเพื่อน ม.4 เริ่มตั้งแต่
เดือนมีนำคม 2562 เป็นเวลำ 1 ปี 



     
บทลงโทษ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน หรือ สพฐ. และ ศึกษำธิกำร
จังหวัดมุกดำหำร มีค ำสั่งให้ครูทั้ง 5 คน
ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน และตั้งกรรมกำร
สอบสวนวินัยร้ำยแรง 
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