
การใช้งานระบบ MOE Safety Center มีรายละเอียดการใช้งานในด้านต่างๆ  หากผู้เเจ้งเหตุ

ต้องการทราบและท าความเข้าใจมากข้ึนเกี่ยวกับการแจ้งเร่ืองสามารถรับชม

คลิปวีดีโอได้ที่

คลิปวีดีโอการใช้งานส าหรับผู้แจ้งเหตุ

ในระบบ MOE Safty Center

https://www.youtube.com/channel/UC0MG3eE_ss5xwFcJl3qPLAA


การใช้งานส าหรับการแจ้งเหตุ

การด าเนินการแจ้งเหตุผ่านระบบ  MOE Safety Center ผู้เเจ้ง

สามารถเเจ้งได้ท้ังหมด 4 ช่องทาง  ได้แก่ www.moesafetycenter.com, 

Application:  MOESafetyCenter, Line @MOE SAFETY CENTER และ 

Call Center : 02-126-6565

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ MOE SAFETY CENTER

1. เข้าสู่ www.moesafetycenter.com  หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน 

MOE Safety Center ผ่าน App store และ Play store ผู้เเเจ้งสามารถ

สมัครตามข้ันตอนโดยใช้ email ของนักเรียนสมัคร หากนักเรียนยังไม่มี  

email ก็สามารถสมัครใหม่ได้ทันที (ขอแนะน าให้เป็น @hotmail.com เน่ืองจาก

เป็นระบบเดียวกับ Platform MOE Safety Center)  ส่ิงส าคัญเพ่ือเช่ือม

ข้อมูลของนักเรียนกับ สถานศึกษา ส่ิงท่ีควรรู้ก่อนสมัครคือ รหัสบัตรประจ าตัว

ประชาชนของนักเรียน และ รหัส 10 หลักของโรงเรียน

2.   กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก  จากน้ันจะข้ึนแจ้งเตือนขออนุญาตการ

เข้าถึง ให้กด “ด าเนินการต่อ”

3.    ในกรณีท่ีไม่เคยสมัครบัญชีมาก่อน จะไม่มีอีเมลอยู่ในระบบ ให้ท าการ

เลือก “สร้างบัญชี”  หากเคยสมัครแล้วก็สามารถกรอก Email และ 

Password เพ่ือเข้าสู่ระบบได้เลย

http://www.moesafetycenter.com
http://www.youtube.com/watch?v=yDMBU32Tcoc


การใช้งานส าหรับการแจ้งเหตุ (ต่อ)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ MOE SAFETY CENTER

4.    เม่ือกดปุ่มสร้างบัญชีแล้ว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูล

ดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลตามความเป็นจริง 

5.     กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ด้านล่างสุด จากน้ันเช็คใน Email ว่าได้รับ

ข้อความจาก MOE Safety Center หรือไม่ โดยอีเมลดังกล่าวอาจจะอยู่ในเมนู

ดังต่อไปน้ี

-กล่องขาเข้า (Inbox)

-จดหมายขยะ (Junk mail)

-โปรโมช่ัน (Promotion)

6.    เม่ือพบข้อความแล้วให้กดเข้าไปข้อความใน Email ท่ีเขียนว่า Verify 

my email address แล้วเปิดด้วยเบราเซอร์ใดก็ได้ 

7.    จากน้ันระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียว พร้อมข้อความ 

Successfully Verify email. น่ันหมายถึงลงทะเบียนอีเมลส าเร็จแล้ว

8.    เม่ือเรียบร้อยแล้ว ให้กลับเข้าสู่แอปพลิเคช่ัน MOE Safety Center 

อีกครั้ง แล้วกรอก Email และ Password ท่ีเพ่ิงสมัครเม่ือสักครู่ลงไป แล้ว

กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

เพียงเท่าน้ีบัญชีผู้แจ้ง ก็พร้อมใช้งานส าหรับการแจ้งเหตุท่ีเกี่ยวกับ

สถานศึกษาแล้วค่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=yDMBU32Tcoc


การใช้งานส าหรับการแจ้งเหตุ (ต่อ)

ขั้นตอนการเเจ้งเหตุ

ผู้เเจ้งสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยสถานศึกษาได้ 4 ช่องทาง 

โดยการเเจ้งเหตุผ่าน www.moesafetycenter.com  และ  Application 

สามารถท าได้ดังน้ี

1.   ให้ผู้เเจ้งเหตุเข้าท่ีหน้าเเจ้งเหตุ

2.   เลือกสถานะผู้เเจ้ง จะมีสามหัวข้อ ได้แก่

- ผู้ประสบเหตุโดยตรง

- ผู้ได้รับผลกระทบ

- ผู้พบเห็น

3.   ให้ผู้เเจ้งเลือกวันท่ีเกิดเหตุ (ซึ่งระบบจะก าหนดวันให้อัตโนมัติเป็นวันท่ี 

กดเเจ้งใน Application)

4.   จากน้ันให้ผู้เเจ้งเหตุเลือกต าเเหน่งท่ีเกิดเหตุ และหน่วยงานท่ีเกิดเหตุ 

(นักเรียนโรงเรียนท่ีเกิดเหตุ)

5.    กรอกช่ือเหตุการณ์ และรายละเอียดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

6.    เลือกคู่กรณี เเละนักเรียน  

7.    กรอกความคาดหวังเหตุการณ์ ท่ีต้องการได้รับจากการแก้ไข

8.    จากน้ันให้ท าการก าหนดการแจ้งเรื่องไปยังสถานท่ีว่าจะเเจ้งเรื่องให้กับ 

โรงเรียน หรือกระทรวง 

9.    เม่ือแล้วเสร็จ ให้กดด าเนินการเเจ้งเหตุ 

http://www.youtube.com/watch?v=yDMBU32Tcoc


การใช้งานส าหรับการแจ้งเหตุ (ต่อ)

แต่ถ้าหากผู้เเจ้งเหตุ ต้องการเเจ้งเรื่องผ่าน  Line ก็สามารถท าได้

ง่ายๆ โดยการกดเพ่ิมเพ่ือนแล้วค้นหา ID : @moesafetycenter เม่ือเข้า 

Add Friend เรียบร้อยแล้วให้ผู้เเจ้งเข้าไปยังหน้าห้องสนทนาแล้วสังเกตุท่ี 

icon  “แจ้งเหตุ”  ด้านล่าง และเเจ้งเรื่องท่ีต้องการร้องเรียนได้เลยค่ะ หากผู้

เจ้งเข้าช่องสนทนาในเครื่อง PC แล้วไม่พบ icon  “แจ้งเหตุ”  ไม่ต้องตกใจไป

นะคะ เพราะ icon น้ี จะปรากฎเฉพาะ Application Line ของระบบ Android 

และ IOS เท่าน้ันค่ะ

สุดท้ายหากไม่ค่อยใช้งานทางออนไลน์ ก็ยังมีเบอร์โทรให้

สามารถแจ้งเหตุได้ เพียงแค่โทรไปท่ี 02-126-6565 ก็จะมีคนคอยรับเรื่อง แล้ว

บันทึกเข้าสู่ระบบความปลอดภัยสถานศึกษา ส่งไปยังโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

และน่ีคือท้ัง 4 ช่องทางท่ีเราสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาได้

ง่าย ๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพ่ือให้ทุกคนปลอดภัย แต่ขอความร่วมมืออย่าแจ้ง

เรื่องเท็จ เพราะระบบจะบันทึกทุกเรื่องท่ีแจ้งเข้ามาแล้วสามารถตรวจสอบกลับ

ได้ หากพบว่าเท็จ ก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฐานการท าข้อมูลอัน

เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย เครดิตท่ีดีในการช่วยสร้างความ

ปลอดภัย ก็จะมีในฐานข้อมูลของทุกคนท่ีใช้งานน่ันเอง….ด้วยรักและห่วงใย 

MOE Safety Center 

http://www.youtube.com/watch?v=yDMBU32Tcoc


เม่ือเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย จะแจ้งช่องทางไหนดี?
การรับเรื่องแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ท าให้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน โดยใช้เทคโนโลยี

และ Social Media เข้ามาช่วยด าเนินการ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ง่าย ๆ ดังต่อไปน้ี

ทางเว็บไซต์ www.moesafetycenter.com เพียงลงทะเบียน

ยืนยันตัวตนในครั้งแรกเท่าน้ัน ก็สามารถใช้งานเพ่ือแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา1

ทางไลน์ @MOESafetyCenter ก็ง่ายและสะดวก เพียงแค่

สแกนคิวอาร์โค้ด กดแอดไลน์เพ่ิมเพ่ือน เท่าน้ีก็สามารถใช้เป็นอีกหน่ึง

ช่องทางในการแจ้งเหตุท่ีง่ายและสะดวก เพราะน่ีคือ Social ท่ีเราใช้เป็น

ประจ าน่ันเอง

2

ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน MOE Safety Center ใน PlayStore 

ส าหรับแอนดรอยด์ได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม หรือในระบบ IOS ตั้งแต่ 1 

มกราคม 2565 ก็ได้เช่นเดียวกัน
3

สุดท้ายหากไม่ค่อยใช้งานทางออนไลน์ ก็ยังมีเบอร์โทรให้สามารถ

แจ้งเหตุได้ เพียงแค่โทรไปท่ี 02-126-6565 ก็จะมีคนคอยรับเรื่อง แล้ว

บันทึกเข้าสู่ระบบความปลอดภัยสถานศึกษา ส่งไปยังโรงเรียนหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เช่นกัน

4

นี่คือทั้ง 4 ช่องทางที่เราสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา

ได้ง่าย ๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพ่ือให้ทุกคนปลอดภัย แต่ขอความร่วมมืออย่าแจ้ง

เร่ืองเท็จ เพราะระบบจะบันทึกทุกเร่ืองที่แจ้งเข้ามาแล้วสามารถตรวจสอบกลับได้ 

หากพบว่าเท็จ ก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฐานการท าข้อมูลอันเป็น

เท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย เครดิตที่ดีในการช่วยสร้างความปลอดภัย ก็จะ

มีในฐานข้อมูลของทุกคนที่ใช้งานนั่นเอง….ด้วยรักและห่วงใย MOE Safety 

Center

http://www.youtube.com/watch?v=Nc5KDfsv5e8


นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องท ายังไง

www.moesafetycenter.com

การสมัครให้นักเรียนใช้งาน MOE Safety Center  
สามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง

Application:  MOESafetyCenter

จากนั้นสมัครตามข้ันตอนโดยใช้ email ของนักเรียนสมัคร หากนักเรียน

ยังไม่มี  email ก็สามารถสมัครใหม่ได้ทันที (ขอแนะน าให้เป็น 

@gmail.com เนื่องจากเป็นระบบเดียวกับ Platform MOE Safety 

Center)  ส่ิงส าคัญเพ่ือเช่ือมข้อมูลของนักเรียนกับสถานศึกษา ส่ิงที่

ควรรู้ก่อนสมัครคือ รหัสบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และ รหัส 

10 หลักของโรงเรียน

และเมื่อสมัครเสร็จแล้ว การแจ้งเหตุของนักเรียนแต่ละคน ก็จะสามารถ

เก็บข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น ๆ 

ได้ทันที

http://www.moesafetycenter.com
http://www.youtube.com/watch?v=vz2o2136SAo


เราสามารถแจ้งเร่ืองอะไรได้บ้าง? 
ตามช่ือศูนย์ท่ีเรียกว่า MOE Safety Center : ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์น้ีก็จะรับแจ้งเหตุ

ความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ โดยแยกความไม่ปลอดภัยออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา(Accident)  เช่น เรื่องของ

อาคาร สถานท่ี การเดินทางไปยังโรงเรียน ภัยจากเครื่องมือและอุปกรณ์ 

หรือแม้กระท่ัง จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดเหตุ ก็แจ้งได้หมด เพ่ือช่วยเป็นหูเป็น

ตา จนน าไปสู่การแก้ไขให้เกิดสถานศึกษาปลอดภัย

1

ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์(Violence) อันเป็น

ความรุนแรงท่ีเกิดกับตัวเองและผู้อ่ืนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการล่วงละเมิดต่าง ๆ ท่ีท าให้มีผู้ได้รับผลกระทบ

ในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเกิดระหว่างนักเรียนกับนักเรยีน หรือ นักเรียนกับ

ผู้ใหญ่ก็ตาม

2

ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ

(Unhealthiness) เช่น โรคระบาดและความไม่ปลอดภัยด้านสาธารณสุข 

ภาวะทุพโภชนการ อาหารการกิน ปัญหาด้านยาเสพติด หรือเหตุการณ์

ผิดปกติท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วยก็แจ้งได้

3

ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ(Right) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ

และเสรีภาพในการเรียน ท่ีนักเรียนอยากร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมจาก

ระบบการศึกษา เพ่ือหาทางออกกับเรื่องเหล่าน้ัน
4

โดยทั้ง 4 กลุ่มความไม่ปลอดภัย จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดย

ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามที่สถานศึกษาใหรั้บมอบหมาย และหน่วยงาน

ต้นสังกัดก็จะเหน็ปัญหาและการแกไ้ขเหล่านั้นได้อีกทางดว้ย เพ่ือให้มั่นใจ

ว่า การแก้ไขปัญหาทุกด้านจะน าไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

ที่ดีย่ิงข้ึนเพ่ือทุกคน

http://www.youtube.com/watch?v=dS5_9uvXcuI


หากต้องการแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีแจ้งไปแล้ว

ต้องท าอย่างไร?
ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบท่ีมีความปลอดภัยในการเข้าถึง

ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีท าการบันทึกไว้ และมีระบบป้องกันการเข้าถึง

ข้อมูลจากบุคคลภายนอก อีกท้ังเป็นระบบท่ีไม่สามารถท่ีจะลบข้อมูลท่ีถูกบันทึกไว้

แล้วได้ การท่ีไม่สามารถลบข้อมูลท่ีบันทึกไว้ได้ นอกจากจะเพ่ิมความระมัดระวังใน

การใช้งานจากระบบไม่ว่าจะเป็นฝ่ังผู้แจ้งเอง ก็จะแจ้งด้วยเน้ือหาสาระท่ีถูกต้องและ

เป็นเรื่องจริง เพราะจะถูกบันทึกไว้ในระบบ โดยท่ีลบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีแจ้ง

เรื่องเข้ามาหรือคนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีสรุปเรื่องน้ันๆก็ตาม

เม่ือไรก็ตาม ท่ีมีการด าเนินการใดๆแล้วบันทึกเข้าไปในระบบ ข้อมูลทุก

อย่างจะถูกท าเป็นไทม์ไลน์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นท้ังคนแจ้งเหตุ เจ้าหน้าท่ี SC ท่ีสรุป

เรื่องราวหรือเจ้าหน้าท่ี SC Operator ท่ีด าเนินการ ก็ไม่สามารถลบเรื่องน้ันออก

จากระบบ 

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ก็สามารถท าได้โดยการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเข้าไปใน

ระบบและแจ้งว่าข้อมูลท่ีให้ไว้ก่อนหน้ามีความผิดพลาดประการใด โดยสามารถใส่

รายละเอียดเพ่ิมเติมลงไปในเน้ือหาเหล่าน้ันได้ หากมีข้อมูลใหม่ท่ีอัปเดตกว่าเดิม ก็

สามารถเพ่ิมเติมเข้าสู่ระบบ MOE Safety Center เพ่ือแจ้งส่ิงท่ีถูกต้องเป็น

ปัจจุบันน่ันเอง

แล้วเม่ือมีการมาตรวจสอบหรือติดตามเน้ือหาน้ันๆ ก็จะเห็นเลยว่า การให้

ข้อมูลไทม์ไลน์เหล่าน้ี จะเป็นการช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือท าให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ถูกละเลยหรือถูกดัดแปลงไป สามารถน าหลักฐานส่วนน้ี

ในการช้ีแจงเพ่ือการด าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

http://www.youtube.com/watch?v=e_2vRXfuA14


หากเกิดเหตุการณ์ระหว่างนักเรียน 2 สถาบัน  หาก

ต้องการแจ้งเหตุ จะแจ้งท่ีสถานบันไหนดี?
เร่ืองการทะเลาะวิวาทของนักเรียนหรือนักศึกษา หากเกิดข้ึนใน

สถานศึกษาก็สามารถแจ้งเร่ืองได้ตามปกติ  แต่หากเกิดข้ึนนอก

สถานศึกษา แล้วเป็นกรณีการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน นักศึกษา

มากกว่า 1 สถาบันข้ึนไป ผู้เห็นเหตุการณ์หรือเพ่ือนนักเรียนก็สามารถแจ้ง

เหตุเข้าไปยัง MOE Safety Center ได้เช่นกัน

โดยการแจ้งนั้น ให้เลือกสถานที่เกิดเหตุระบุต าแหน่งผ่านทาง GPS 

ที่ระบุจุดให้ หรือเราเลือกต าแหน่งในแผนที่ได้เลย แล้วหลังจากนั้นระบบก็จะ

ค้นหาสถานศึกษาในระแวกใกล้เคียง โชว์ข้ึนมาใน Platform ซึ่งผู้แจ้ง

สามารถเลือกสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับเหตุนั้น ๆ ได้มากกว่า 1 แห่ง โดย

การแจ้งเพียงคร้ังเดียว และระบบจะส่งการแจ้งเหตุเข้าไปยังสถานศึกษา

แต่ละแห่งตามที่แจ้ง โดยแยกเหตุการณ์ที่แจ้งออกเป็นแต่ละเคสของ

สถาบันการศึกษา

เมื่อสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา และได้

บันทึกการแก้ไขเข้าสู่ระบบ ผู้แจ้งเหตุก็จะสามารถรับรู้ได้ผ่านการแจ้งเตือน

ทางแอปพลิเคข่ัน 

MOE Safety Center ในทุกการอัพเดทของทุกสถานศึกษา 

เพ่ือให้รู้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ความปลอดภัย

แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างไร จนกว่ากรณีนั้น ๆ จะด าเนินการแก้ไขแล้ว

เสร็จ และได้รับการแจ้งปิดเคสนั่นเอง

http://www.youtube.com/watch?v=75iOyWOY0Fg


ถ้าเร่ืองท่ีแจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการ

แก้ไขต้องท ายังไง? 
เรื่องน้ีไม่ต้องห่วงเลยค่ะ กรณีหากแจ้งเรื่องไปแล้ว ไม่มีการด าเนินการ

ใด ๆ Platform MOE Safety Center จะมีการก าหนดระยะเวลาในการแก้ไข

ปัญหาท่ีแจ้ง โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีสถาศึกษาได้มีการ

ก าหนดไว้บน Platform และหากสถานศึกษาไม่แก้ไขปัญหาความปลอดภัยหรือไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามก าหนดเวลาท่ีแจ้งไว้ ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนไปยัง

หน่วยงานบังคับบัญชาอีกทางหน่ึง 

และหากการแก้ไขปัญหาปลอดภัย ถูกแก้ไขจนส้ินสุดกระบวนการ ทาง 

SC Action ของสถานศึกษาท าการปิดเคส ระบบก็จะท าการบันทึกสถิติของ

เหตุการณ์น้ัน ๆ ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดข้ึน แต่สถานศึกษาไม่ได้แก้ไขปัญหาหรอืใช้

เวลาในการแก้ไขล่าช้ากว่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ระบุความล่าช้า เพ่ือให้

ทางต้นสังกัดหรือศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ พร้อมถูก

บันทึกในระบบตามความเป็นจริงในการเข้าถึงหรือตรวจสอบ

ได้ง่าย

แต่หากการแก้ไขเหตุการณ์น้ัน ยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผู้แจ้งเหตุ ในแง่

ของผลลัพธ์ท่ีออกมา ผู้แจ้งก็สามารถ Re-Open case น้ัน ๆ ได้ ซึ่ง Platform 

MOE Safety Center จะส่งเหตุท่ีแจ้ง ข้ึนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดท่ีสูงข้ึนไป

อีก 1 ล าดับช้ัน เพ่ือให้ทราบเรื่องท่ีแจ้งและช่วยด าเนินการแก้ไขเหตุการณ์น้ัน ๆ 

ต่อไป

ดังน้ัน ไม่ต้องห่วงเลยว่า เรื่องท่ีแจ้งไป จะไม่ได้รับการดูแลแก้ไข เพราะ

ระบบจะส่งไปถึงหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสุดท้ายกระทรวงศึกษาก็จะรบัทราบ

รายละเอียดท้ังหมดโดยอัตโนมัติ และจะด าเนินการหาข้อสรุปของแต่ละเหตุการณ์ท่ี

เป็นธรรมได้อย่างแน่นอน

http://www.youtube.com/watch?v=4IA-4rNjjUA


หลังจากเหตุการณ์ท่ีแจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคส

เรียบร้อย แล้วเราต้องท าอะไรต่อหรือไม่?
หากเราในฐานะผู้แจ้งเหตุ  ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตาม สามารถติดตามการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาในระบบ MOE Safety Center แล้วเม่ือ

ผู้รับผิดชอบเคสน้ัน ๆ สรุปผลการด าเนินการเรียบร้อย โดยกรณีการรับแจ้งการ

ปิดเคส สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก

กรณีแรก หากมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี ในการให้

ความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความปลอดภัย ก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจ

ในการท าหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือค าขอบคุณท่ีช่วย

ด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

และเม่ือผลลัพธ์ท่ีออกมาในการแก้ไขปัญหาน้ันตรงกับความคาดหวังไว้

ตั้งแต่ตอนแจ้งเหตุการณ์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีท่ีทิศทางในการแก้ไขปัญหาและ

วิธีการแก้ไขปัญหาน้ันไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากผลลัพธ์ท่ีออกมาในการปิดเคส

น้ัน ไม่ได้ตรงกับส่ิงท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้า ก็อยากให้สังเกตถึงข้อจ ากัด

การด าเนินการว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการท าให้ตรงกับความ

ต้องการท่ีท่านแจ้งไว้

แต่หากผู้แจ้งรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือท่านแจ้งไปยังไม่ได้รบั

การแก้ไข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ท่านก็สามารถด าเนินการอีก

วิธีการหน่ึงได้ คือ การอุธรณ์หรือ Re-open case และการอุทรณ์ในครั้งน้ี ผู้ท่ีจะ

รับหน้าท่ีในการดูแลกรณีท่ีเกิดข้ึนน้ัน จะไม่ใช่หน่วยงานท่ีดูแลก่อนหน้า แต่จะเป็น

หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาน้ัน ๆ ขอให้ท่านม่ันใจได้เลยว่า การพิจารณา

แก้ไขปัญหาน้ัน หากมาถึงจุดสุดท้ายท่ีไม่สามารถอุธรณ์ได้ ก็เปรียบเสมือน การ

ฟอ้งร้องด าเนินคดี แล้วมีผู้พิพากษาฏีกาเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด คนสุดท้าย เพ่ือให้การ

แก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยน้ันจบลงได้อย่างเป็นธรรม

http://www.youtube.com/watch?v=c-hSsxqArRA


แล้วใครจะสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้บ้าง?
เมื่อ Platform นี้ เรียกว่า MOE Safety Center หรือ 

ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นั่นก็

หมายความว่า ทุกอย่างที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

ไม่ว่าจะกับใคร ทั้ง ผู้อ านวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง 

หรือชุมชน ก็สามารถแจ้งได้ทั้งหมด หากผู้แจ้งมีความเช่ือมโยงกับ

โรงเรียนหรือสถานศึกษา ก็จะมีสถานะตามที่ผูกพันกับสถานศึกษานั้น 

ๆ 

เช่น นายเอ นักเรียนช้ัน ม.6 แจ้งเข้ามา ก็จะมีสถานะว่า

นักเรียนเป็นผู้แจ้งเหตุ หรือหากครูเป็นผู้แจ้ง เรื่องที่แจ้งก็จะมีสถานะ

ผู้แจ้งเป็นครูของโรงเรียนนัน่เอง หรือหากพ่อแม่ของ ด.ญ.บี แจ้ง 

สถานะผู้แจ้งก็คือผู้ปกครอง 

ซ่ึงผู้ที่แจ้งก็จะทราบว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบ และสามารถ

ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุการณ์ที่แจ้งไปได้ทาง 

Platform นี้ด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถติดตามจนกระทั่งเห็น

ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาที่แจ้งเข้าไปได้เลยหล่ะ แบบนี้เรื่องไม่เงียบ

หาย แถมยังมีหลักฐานและรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งหมดให้เราได้

ติดตามด้วย เห็นไหมหล่ะ? สะดวกและง่ายดายจริงๆ  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้

เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษานั่นเอง

http://www.youtube.com/watch?v=5y9Hs3_ll-8


ผู้ปกครองสามารถใช้งานเพ่ือแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาได้หรือไม่? 

หากผู้ปกครองต้องการใช้งาน MOE Safety Center ก็สามารถใช้ได้

เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม ท้ังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือไลน์แอด โดย

เบื้องต้น ผู้ปกครองต้องท าการลงทะเบียนในระบบ MOE Safety Center ตามข้ันตอน 

และหากมีความสัมพันธ์กับบุตรหลาน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกับบุตรหลานและ

สถานศึกษาท่ีเรียนอยู่น้ัน ในช่วงลงทะเบียนก็ต้องใส่ความเช่ือมโยงกับนักเรียนหรือ

นักศึกษาเอาไว้ด้วย ผู้ปกครองสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับบุตรหลานได้ง่ายๆเพียงสแกน 

QR Code ของบุตรหลานท่ีได้ท าการสมัครเป็นผู้ใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว และการสแกน

เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลของผู้ปกครอง สามารถท าได้ ตามข้ันตอน ดังน้ี

1. เข้าไปท่ี Application MOE Safety Center 

2. จากน้ัน เข้าไปยังหน้าบัญชี 

2.1. หากเป็นส่วนของนักเรียน นักศึกษา ให้เลือกไปท่ี “QR ของฉัน”

2.2 หากเป็นในส่วนของผู้ปกครอง ให้ท าการเลือกไปท่ี “สแกน”  

จากน้ันให้ท าการสแกน QR Code ของบุตรหลาน เลือกความสัมพันธ์ 

และกดยืนยันได้เลยค่ะ

แล้วเม่ือต้องการใช้งานแจ้งเหตุในแต่ละครั้ง ระบบก็จะทราบได้ทันทีว่าผู้ปกครอง 

ต้องการแจ้งเรื่องไปท่ีสถานศึกษาใด ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการแจ้งเหตุ และสามารถติดตาม

การแก้ไขเหตุการณ์น้ัน ๆ ได้เหมือนกับบุตรหลาน ท่ีแจ้งเข้ามาด้วยตนเองเลยค่ะ 

แต่หากผู้ปกครองไม่ได้ท าการลงทะเบียนเช่ือมโยงกับนักเรียนไว้ ขณะท่ีต้องการ

แจ้งเหตุก็อาจจะไม่สามารถระบุตัวตนและความน่าเช่ือถือ รวมท้ังต้องกรอกรายละเอียดซ ้า 

ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการใช้งานมากกว่าผู้อ่ืน และอาจจะถูกระบุผู้แจ้ง

ว่าเป็นประชาชนท่ัวไป ท่ีต้องการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยท่ีเห็นน่ันเอง

ไม่เพียงแต่นักเรียน ครู หรือบุคลากรเท่าน้ัน แต่ผู้ปกครองก็สามารถเป็นส่วน

หน่ึงในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้บุตรหลานของท่านเกิดความ

ปลอดภัยในสถานศึกษาน่ันเองนะคะ

http://www.youtube.com/watch?v=qETHNXOZ438


นักเรียนแจ้งเล่น ๆ เข้าสู่ระบบ จะเกิดอะไรข้ึน

ในช่วงแรกของการใช้งาน คงจะเป็นเรื่องที่พอจะยอมรับได้ 

แต่ส่ิงส าคัญ ทางสถานศึกษาต้องท าความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน

ให้ชัดเจน ว่าระบบ MOE Safety Center ควรใช้งานเมื่อใด 

อย่างไร โดยเน้นไปที่การแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

หรือแจ้งเหตุเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดความไมป่ลอดภัยใน

สถานศึกษา หรือจะเกิดควมไม่ปลอดภัยกับนักเรียน นักศึกษา ก็

สามารถแจ้งเข้าระบบได้ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาช่วยกัน

ดูแล 

แต่หากใช้งานไปสักระยะนึง หากเกิดปัญหาการแจ้งเล่น หรือ

การแจ้งเท็จ ก็จะน าไปสู่ประเด็นเรื่อง การน าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงในทางกฎหมายแล้ว ถือว่าเป็นความผิด และ

สามารถน าไปสู่การลงดทษทางกฎหมายได้ต่อไป

ดังนั้นทางสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะ

ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับทั้ง ครู เจ้าหน้าที่

ทางการศึกษา นักเรียน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่สามารถใช้งานระบบ 

MOE Safety Center ได้นั่นเอง

http://www.youtube.com/watch?v=UTSY-Y_k02c


แจ้งเร่ืองผ่านระบบ จะเป็นความลับแค่ไหน เช่ือถือได้ไหม?
ไม่ว่าจะแจ้งความไม่ปลอดภัยในช่องทางไหนก็ตาม ท้ังเว็บไซต์ MOESAFETYCENTER.COM, แอปพลิเคชัน MOE Safety Center, 

Line@ MOE Safety Center หรือจะ Call Center ระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลไว้ท้ังหมด โดยมีเวลาระบุชัดเจนและไม่มีใครสามารถเข้า

มาลบข้อมูลเหล่าน้ีได้ โดยท่ีผู้เห็นข้อมูลเหล่าน้ีจะจ ากัดเฉพาะเพียงผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี

ผู้แจ้งเหตุ ซึ่งจะเห็นและติดตามเรื่องท่ีแจ้งได้ตลอดเวลาผ่านทาง

เว็บ, แอปพลิเคช่ันและไลน์แอดส์1

ผู้รับเรื่อง ซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าท่ี Safety Center หรือ SC ประจ า

โรงเรียนและเจ้าหน้าท่ี SC ของศูนย์ MOE Safety Center ตามแต่ท่ีผู้

แจ้งระบุในการแจ้ง
2

เจ้าหน้าท่ี Operaor หรือ ผู้ท่ีได้รับหน้าท่ีให้รับผิดชอบแก้ไข

ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากกรณีท่ีมีผู้แจ้งเข้ามา ซึ่งอาจจะเป็นได้ท้ัง

บุคลากรในโรงเรียน ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน
3

ต้นสังกัดของสถานศึกษาน้ัน ๆ ท่ีนอกจากจะเห็นข้อมูลการแจ้ง

แล้ว ยังสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือในการแก้ปัญหาได้อีกด้วย4

โดยระบบสามารถอัปเดตหรือติดตามได้ตลอดเวลาและสามารถเพ่ิมเติม

เร่ืองข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้อีกด้วย เพ่ือประสิทธิภาพการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ที่มากข้ึน นอกจากจะสร้างความปลอดภัยในการแจ้งเหตุและ

ยังไม่ต้องห่วงด้วยว่าเร่ืองที่แจ้งจะไม่มีใครดูแล หรือไม่ต้องห่วงว่าเร่ืองนั้นจะ

เงียบหายไป เพราะนี่ คือระบบที่ช่วยท าให้ทุกปัญหาได้รับการดูแลแก้ไขให้ดีข้ึน เพ่ือ

ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มากข้ึนนั่นเอง

ผู้บริหารศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

และผู้บริหารกระทรวง โดยต าแหน่งน่ันเอง5

http://www.youtube.com/watch?v=DXuw99utixE


หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center

หลายเรื่อง หลายกรณี ที่เกิดปัญหา จนน าไปสู่ความไม่

ปลอดภัยทั้งทางกาย และจิตใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

สร้างความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งความเจ็บปวดและความไมเ่ป็นธรรม

ของนักเรียน ซ่ึงในอดีตแจ้งเรื่องไปแล้ว แต่ไม่เป็นผลหรือไม่รู้เลยว่า

เรื่องนั้นจะถูกจัดการแก้ไขเมื่อไหร่และอย่างไร หากเรื่องนัน้เก่ียวกับ

ผู้บริหารสถานศึกษาด้วยแล้ว...จะไปปรึกษาใครหรือต้องไปแจ้งที่

กระทรวง เราควรท ายังไงดี

ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข จากนี้นักเรียนในสถานศึกษา

ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะสามารถแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นใน

สถานศึกษา ที่ท าให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย ทั้งกับตัวเรา หรือกับ

เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน หรือแม้กระทั่งเกิดความไม่ปลอดภัย กับครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ผ่านทาง Platform ของ MOE 

Safety Center 

แจ้งได้สะดวก รวดเร็ว มีหลักฐานยืนยัน มีเวลาบันทึกชัดเจน 

ที่ส าคัญเมื่อแจ้งเรื่องแล้ว จะมีคนคอยรับเรื่อง และด าเนินการจน

น าไปสู่การหาทางออกให้กับปัญหานัน้ ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน

สถานศึกษากับทุกคน

http://www.youtube.com/watch?v=OfvNAWRIazQ

