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กรณีลวงละเมิดทางเพศนักเรียน 

กลุมกฎหมายและคด ี

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

 
  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับกรณีลวงละเมิดทางเพศนักเรียน  

เพ่ือใหการปฏิบัติของสถานศึกษาเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง เล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองดังกลาว เพื่อใหการดําเนินการเร่ือง

รองเรียนและดําเนินการทางวินัย กรณีลวงละเมิดทางเพศนักเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอสรุปไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  หนังสือส่ังการ 
1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลับ ดวนที่สุด ที่ ศธ  

04009/1024 ลงวันที่ 9 เมษายน 2550 

2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04001/106   
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 

3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลับ ดวนที่สุด ที่ ศธ  

04285/ว 558 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 
4. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ  

04285/1417 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

  คํานิยาม “ลวงละเมิดทางเพศ”  

สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) ใหความหมายของคําวา “การลวงละเมิดทางเพศ” 
หมายถึง พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผูอื่นในเร่ืองเพศ ไมวาจะเปนคําพูด สายตา และการใชทาที 

รวมไปจนถึงการบังคับใหมีเพศสัมพันธ นอกจากนี้ตองคํานึงถึงความรูสึกของผูหญิงเปนหลัก การ
กระทําใดๆ ก็ตามที่ทําใหผูหญิงรูสึกอับอาย เปนการลวงเกินความเปนสวนตัว และผูหญิงไมยินยอม
พรอมใจใหทํา ถือเปนการลวงละเมิดทางเพศทั้งส้ิน และการกระทําที่ถือวาเปนการลวงละเมิดทางเพศ 

สามารถแยกประเภทได ดังนี ้
ขอ 1. การลวงละเมิดทางเพศทางคําพูด ไดแก 
     - การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับรูปรางหนาตา การแตงกาย ที่สอในทางลามก 

     - การเลาเร่ืองตลกลามก เร่ืองสองแงสองงาม 
     - การตามจีบ ตามต๊ือ เกี้ยวพาราสี ทั้งๆ ที่รูวาอีกฝายไมชอบ 
     - การพูดจาแทะโลม 

     - การใชคําพูดเพื่อกระตุนอารมณเพศ เปนตน 
ขอ 2. การลวงละเมิดทางเพศทางการกระทําที่ไมถูกเนื้อตองตัว ไดแก 
     - การจองมองของสงวน 

     - การโชวภาพโป หรือภาพที่สอไปในทางเพศ 

 หนา 1 



แนวทางปฏิบัติการดําเนินการเรื่องรองเรียนและดําเนินการทางวินัย           

กรณีลวงละเมิดทางเพศนักเรียน 

กลุมกฎหมายและคด ี

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

 
     - การแอบดูตามหองน้ํา (ถ้ํามอง) 
     - การแอบถายภาพ (ตามหองลองเส้ือ หองน้ํา) 

     - การโชวอวัยวะเพศ 
     - การเผยแพรภาพถายทางอินเทอรเน็ต ส่ือลามก คลิปวิดีโอ เปนตน 
ขอ 3. การลวงละเมิดทางเพศที่เปนการกระทําชัดแจง ไดแก 

     - การแตะตองเนื้อตัวที่ไมพึงประสงค 
     - การกระทําอนาจาร (การกระทําตอเนื้อตัว หรือตอรางกายของบุคคลอื่น  

เชน กอด จูบ ลูบ คลํา รางกายของหญิงเปนการแสดงความใครทางเพศ) 

     - การขอมีเพศสัมพันธ การบังคับใหมีเพศสัมพันธ การขมขืน เปนตน 

ตามคูมือ การดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน  
ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายของ “ลวงละเมิดทางเพศ” วา หมายถึง พฤติกรรมที่

ละเมิดสิทธิของผูอื่นในเร่ืองเพศไมวาจะเปนคําพูด สายตา และการใชทาที รวมไปจนถึงการบังคับ
ใหมีเพศสัมพันธ หรือการขมขืน โดยดูจากเจตนาของผูกระทําเปนสําคัญวามีความคิดเจตนาที่เปน
อกุศลจิตทางเพศหรือไม ประกอบกับพฤติกรรมแวดลอม (อางอิงจากสํานักงานกิจการสตรีและ

ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย) 
กรณีตัวอยางความผิดวินัย 
- การมีเพศสัมพันธ หรือการขอมีเพศสัมพันธ หรือการลวงละเมิดทางเพศถึงข้ัน 

พยายามมีเพศสัมพันธกับผูเรียนหรือนักศึกษาที่อยูในสถานศึกษา (ไลออก) 
- การมีพฤติกรรมทางกายที่เปนการสัมผัสเนื้อตัว โดยสอใหเห็นถึงเจตนาหรือ 

จุดมุงหมายที่จะดําเนินไปสูการมีเพศสัมพันธ (ปลดออก) 

- การมีพฤติกรรมทางกายอันหนึ่งอันใดหรือหลายพฤติกรรมประกอบกัน แมจะไมมี 
การสัมผัสเนื้อตัวแตมีหรือสอใหเห็นถึงเจตนาลวงเกินความเปนสวนตัว หรือความรูสึกสวนตัวในทางเพศ 
และมีผลทําใหผูถูกกระทําไดรับความอับอาย ความอึดอัด ความคับของใจ (เชน การมองในลักษณะ

ถ้ํามอง การมองดวยเจตนาลวงเกินทางเพศ การใหดูส่ือลามกอนาจาร การส่ังใหนักเรียนแสดง
ทาทางที่ไมเหมาะสมหรือใหแตงกายที่ไมเหมาะสมในทางเพศ เปนตน : ปลดออก)  

(อนาจาร คือ การกระทําตอเนื้อตัวบุคคลที่ไมสมควรทางเพศ ซ่ึงมิไดหมายความ 

เฉพาะการประเวณีหรือความใครเทานั้น แตรวมถึงการกระทําใหอับอายขายหนาในทางเพศดวย 
การที่กอดเอว จับมือและดึงแขน) 

  ตัวอยางการกระทําที่ศาลวินิจฉัยวาเปน “ผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง” ตามมาตรา 

94 วรรคสองและวรรคสาม 

- กระทําอนาจารเด็กนักเรียนหญิงซ่ึงเปนศิษยของตน (คําพิพากษาศาลปกครอง 
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กลางที่ 1239/2546 และ ที่ 676/2547) 

- ลอลวงนักเรียนหญิงซ่ึงเปนศิษยไปขมขืนกระทําชําเรา (คําพิพากษาศาลปกครอง 
กลางที่ 1006/2547 และที่ 787/2548) 

- มีความสัมพันธฉันชูสาวกับนักศึกษาหญิงซ่ึงเปนศิษยในขณะที่ตนเองมีภรรยา 
โดยชอบดวยกฎหมายอยูแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.96/2547) 

  สําหรับคํานิยามของคําวา “นักเรียน” จากคูมือการคุมครองและชวยเหลือเด็ก
นักเรียน ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการใหความหมายไว ดังนี้ 
นักเรียน หมายถึง เด็กซ่ึงกําลังรับการศึกษาที่อยูในความดูแลของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ผู เรียนในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา)  

จากหนังสือส่ังการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถสรุปเปน 
แนวทางในการปฏิบัติงาน กรณีลวงละเมิดทางเพศนักเรียน ดังนี้ 

1. มาตรการในการดําเนินการเร่ืองรองเรียนและดําเนินการทางวินัย กรณีลวงละเมิด 
ทางเพศนักเรียนนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดใหเปนมาตรการทาง
วินัยในเชิงรุก ที่ตองดําเนินการโดยเร็ว เพ่ือกันผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดไมใหปฏิบัติงานใน

หนาที่ อันจะสรางความเสียหายตอไป และเพ่ือความเปนธรรมแกทุกฝาย จึงกําหนดให
ผูบังคับบัญชาผูมีหนาที่ดําเนินการ 

2. เมื่อปรากฏเหตุวา 

 2.1 มีนักเรียนถูกลวงละเมิดทางเพศ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสืบสวน 
ขอเท็จจริงทันทีและใหเสร็จส้ินโดยเร็ว ใหทราบผลอยางชาภายใน 10 วัน  

 2.2 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      2.2.1 ถูกรองเรียนกลาวหา หรือ 
      2.2.2 ตองหาวากระทําผิดอาญา กรณีมีพฤติการณลวงละเมิดทาง 

เพศนักเรียน ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานการดําเนินการใหสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ โดยดวน 
   2.3 ถาเห็นวามีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดทางวินัย ใหดําเนินการทาง
วินัยทันที  

3. กรณีปรากฏพยานหลักฐานเบื้องตน และมีเหตุอันนาเช่ือวาผูถูกกลาวหากระทํา 
ผิดวินัยใหผูบังคับบัญชา ยายผูถูกกลาวหาออกจากสถานศึกษา เพื่อ 

3.1 เพื่อใหไดมีการตรวจสอบขอเท็จจริงไดชัดเจน หรือ 
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3.2 เพ่ือประโยชนในการสอบสวน  
     3.2.1 ปองกันการขมขูผูเสียหาย หรือพยาน และ 

      3.2.2 ไมใหเกิดผลกระทบตอนักเรียน 
  4. เมื่อปรากฏวา 

     4.1 มูลกรณีอันเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง จนถูกต้ังคณะกรรมการ 

สอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา และ 
     4.2 มีเหตุอันเช่ือวา 
      4.2.1 หากผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการ อาจเกิดความเสียหาย หรือ 

      4.2.2 ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปน 
อุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา หรือ 

      4.2.3 จะกอความไมสงบ  

     4.3 ใหผูบังคับบัญชาส่ังพักราชการ หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน (ตาม 
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2555) ตามควรแกกรณี 
เพ่ือรอฟงผลการสอบสวน  

  5. หามชวยเหลือผูกระทําผิดใหไมตองรับโทษดวยประการใดๆ หรือเขาไปไกลเกล่ีย
ประนีประนอมความกับผูเสียหาย 
  6. นําหรือแนะนําแกผูปกครองนักเรียน ใหพานักเรียนผูเสียหายไปใหแพทย เพ่ือ

ตรวจรางกายโดยเร็ว อยางชาภายใน 72 ช่ัวโมง นับแตเกิดเหตุเพ่ือเปนหลักฐานในคดี 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําชับใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถือปฏิบัติดําเนินการเร่ืองรองเรียนและดําเนินการทางวินัยในเร่ืองนี้ ตามหนังสือสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลับ ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/1024 ลงวันที่ 9 เมษายน 
2550 และ ลับ ที่ ศธ 04001/106 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 อยางเครงครัด และ
มาตรการคุมครองและชวยเหลือนักเรียน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กําหนด หากผูบังคับบัญชาผูใดละเลยตอการปฏิบัติหนาที่หรือมีพฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชามิใหตองรับโทษทางวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัย   
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แนวทางปฏิบัติการดําเนินการเรื่องรองเรียนและดําเนินการทางวินัย           

กรณีลวงละเมิดทางเพศนักเรียน 

กลุมกฎหมายและคด ี

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

 
 
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องรองเรียนและดําเนินการทางวินัย  

กรณีลวงละเมิดทางเพศนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูก

รองเรียนกลาวหา/ตองหาวากระทาํผิดอาญา 

กรณีลวงละเมิดทางเพศนักเรียน 

ปรากฏเหตุวา นักเรียนถูกลวงละเมิด

ทางเพศ 

นํา/แนะนํา ผปค.นร ใหพา นร.ไป

ตรวจรางกาย ภายใน 72 ชม. 

ให ผบช. ตรวจสอบขอเท็จจริง 

และรายงาน สพฐ. โดยดวน 

มีมูลที่ควรกลาวหาวา

กระทําผิดวินัย 

ใหดําเนินการ

ทางวินัยทันท ี

เม่ือปรากฏวามูลกรณีเปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง 

1. ถูกต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอยางรายแรง/

ถูกฟองคดีอาญา 

2. มีเหตุอันเช่ือวา 

   - หากอยูในหนาที่

ราชการ อาจเกิดความ

เสียหาย 

   - มีพฤติการณวาถาอยูใน

หนาที่ราชการจะเปน

อุปสรรคตอการสอบสวน

พิจารณา 

     - จะกอความไมสงบ 

ใหสั่งพักราชการ/

ใหออกจาก

ราชการไวกอน 

เม่ือปรากฏพยานหลักฐาน

เบื้องตนและมีเหตุนาเช่ือวา 

ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 

และเพ่ือ... 

1. เพ่ือใหไดมีการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงไดชัดเจน หรือ 

2. เพ่ือประโยชนในการ

สอบสวน  

 - ปองกันการขมขูผูเสียหาย 

หรือพยาน และ 

 - ไมใหเกิดผลกระทบตอ

นักเรียน  

ใหยายผูถูก

กลาวหาออกจาก

สถานศึกษา 
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