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 การอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety ซึ่งเป็นระบบ ถูกจัดต้ังขึ้นมา 
เพื่อดูแลความปลอดภัยท้ังร่างกายและจิตใจของนักเรียน เช่น การบูลล่ี การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้สร้างระบบ MOE 
SAFETY CENTER 
  ระบบ MOE-Safety-Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based 
Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้าง
ทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE  Safety  Center เมื่อมีความรู้สึกไม่
ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งก าลังเกิดภัยอย่างหนึ่ง
อย่างใดใน 4 กลุ่มภัย 
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณต้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและเครือข่ายการท างานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้น าแนวทางไปต่อยอดและ
เป็นวิธีปฎิบัติเพื่อให้ได้ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนท้ังร่างกายและจิตใจอย่างสูงสุด  
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สพฐ. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน 

ความปลอดภัย (MOE Safety Center) 
 ระบบ MOE-Safety-Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital 
BasedManagement เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงระบบ 
MOE  Safety  Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้
ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งก าลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 
  1) ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์(Violence) 2) ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ(Accident) 3) 
ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) และ 4) ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
(Unhealthiness) สามารถร้องทุกข์ร้องเรียน หรือเตือน โดยผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ช่องทางได้แก่ 
   1. www.MOESAFEtycenter.com ระบบ Web App Responsive 
  2. Mobile App. : MoeSafetyCenter 
  3. Line@ : MoeSafetyCenter และ 
  4. โทร : 02 126 6565 เมื่อระบบ ได้รับข้อมูลผ่าน 4 ช่องทางนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบซึ่ง
เรียกว่า SC : Safety Center ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ จะรับข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนท่ัวไป สามารถลดขั้นตอน ลดเวลา มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
และให้การคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยท่ี
เกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรการ 3 ปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ “ป้องกนั ปลูกฝัง 
ปราบปราม” อย่างแท้จริง 

ท่ีมา : https://www.obec.go.th/archives/549723 
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สรุปการใช้งานส าหรับผู้แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center  

1. นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องท ายังไง? 

การสมัครให้นักเรียนใช้งาน MOE Safety สามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง 

http://www.moesafetycenter.com/ 

Application : MOESafetyCenter 

จากนั้นสมัครตามขั้นตอนโดยใช้ email ของนักเรียนสมัคร หากนักเรียนยังไม่มี email ก็สามารถ
สมัครใหม่ได้ทันที (ขอแนะน าให้เป็น @gmail.com เนื่องจากเป็นระบบเดียวกับ Platform MOE Safety 
Center) ส่ิงส าคัญเพื่อเช่ือมข้อมูลของนักเรียนกับสถานศึกษา ส่ิงท่ีควรรู้ก่อนสมัครคือ รหัสบัตรประจ าตัว
ประชาชนของนักเรียน และ รหัส 10 หลักของโรงเรียน 

และเมื่อสมัครเสร็จแล้ว การแจ้งเหตุของนักเรียนแต่ละคน ก็จะสามารถเก็บข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใน
การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น ๆ ได้ทันที 

 

2. เราสามารถแจ้งเร่ืองอะไรได้บ้าง? 

ตามช่ือศูนย์ท่ีเรียกว่า MOE Safety Center : ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนย์นี้ก็จะรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ โดยแยกความไม่ปลอดภัยออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 

1. ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา (Accident) เช่น เรื่องของอาคาร สถานท่ี การเดินทางไปยัง
โรงเรียน ภัยจากเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือแม้กระท่ัง จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดเหตุ ก็แจ้งได้หมด เพื่อ
ช่วยเป็นหูเป็นตา จนน าไปสู่การแก้ไขให้เกิดสถานศึกษาปลอดภัย  

2. ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) อันเป็นความรุนแรงท่ีเกิดกับตัวเองและผู้อื่น
ในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นท้ังทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการล่วงละเมิดต่าง ๆ ท่ีท าให้มีผู้ได้รับ
ผลกระทบในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเกิดระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือ นักเรียนกับผู้ใหญ่ก็ตาม  

3. ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ (Unhealthiness) เช่น โรคระบาดและ
ความไม่ปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนการ อาหารการกิน ปัญหาด้านยาเสพติด หรือ
เหตุการณ์ผิดปกติท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วยก็แจ้งได้ 

4. ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ (Right) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิและเสรีภาพในการเรียน ท่ีนักเรียน
อยากร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมจากระบบการศึกษา เพื่อหาทางออกกับเรื่องเหล่านั้น 

โดยท้ัง 4 กลุ่มความไม่ปลอดภัย จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามท่ี
สถานศึกษาให้รับมอบหมาย และหน่วยงานต้นสังกัดก็จะเห็นปัญหาและการแก้ไขเหล่านั้นได้อีกทางด้วย 
เพื่อให้มั่นใจว่า การแก้ไขปัญหาทุกด้านจะน าไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีดียิ่งขึ้นเพื่อทุกคน 

 

 

http://www.moesafetycenter.com/
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3. หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้วต้องท าอย่างไร? 

ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบท่ีมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตาม
ช่วงเวลาท่ีท าการบันทึกไว้ และมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก อีกท้ังเป็นระบบท่ีไม่
สามารถท่ีจะลบข้อมูลท่ีถูกบันทึกไว้แล้วได้ การท่ีไม่สามารถลบข้อมูลท่ีบันทึกไว้ได้ นอกจากจะเพิ่มความ
ระมัดระวังในการใช้งานจากระบบไม่ว่าจะเป็นฝ่ังผู้แจ้งเอง ก็จะแจ้งด้วยเนื้อหาสาระท่ีถูกต้องและเป็นเรื่องจริง 
เพราะจะถูกบันทึกไว้ในระบบ โดยท่ีลบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีแจ้งเรื่องเข้ามาหรือคนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีสรุป
เรื่องนั้นๆก็ตาม 

เมื่อไรก็ตาม ท่ีมีการด าเนินการใดๆแล้วบันทึกเข้าไปในระบบ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกท าเป็นไทม์ไลน์ไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นท้ังคนแจ้งเหตุ เจ้าหน้าท่ี SC ท่ีสรุปเรื่องราวหรือเจ้าหน้าท่ี Operator ท่ีด าเนินการ ก็ไม่สามารถ
ลบเรื่องนั้นออกจากระบบ 

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ก็สามารถท าได้โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในระบบและแจ้งว่าข้อมูลท่ีให้ไว้
ก่อนหน้ามีความผิดพลาดประการใด โดยสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปในเนื้อหาเหล่านั้นได้ หากมี
ข้อมูลใหม่ท่ีอัปเดตกว่าเดิม ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ MOE Safety Center เพื่อแจ้งส่ิงท่ีถูกต้องเป็น
ปัจจุบันนั่นเอง 

แล้วเมื่อมีการมาตรวจสอบหรือติดตามเนื้อหานั้นๆ ก็จะเห็นเลยว่า การให้ข้อมูลไทม์ ไลน์เหล่านี้ จะ
เป็นการช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือการเปล่ียนแปลง เพื่อท าให้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นไม่ถูกละเลยหรือถูก
ดัดแปลงไป สามารถน าหลักฐานส่วนนี้ในการช้ีแจงเพื่อการด าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

 

4. หากเกิดเหตุการณ์ระหว่างนักเรียน 2 สถาบัน หากต้องการแจ้งเหตุ จะแจ้งที่สถาบันไหนดี? 

เรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนหรือนักศึกษา หากเกิดขึ้นในสถานศึกษาก็สามารถแจ้งเรื่องได้
ตามปกติ  แต่หากเกิดขึ้นนอกสถานศึกษา แล้วเป็นกรณีการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน นักศึกษามากกว่า 1 
สถาบันขึ้นไป ผู้เห็นเหตุการณ์หรือเพื่อนนักเรียนก็สามารถแจ้งเหตุเข้าไปยัง MOE Safety Center ได้เช่นกัน 

โดยการแจ้งนั้น ให้เลือกสถานท่ีเกิดเหตุระบุต าแหน่งผ่านทาง GPS ท่ีระบุจุดให้ หรือเราเลือกต าแหน่ง
ในแผนท่ีได้เลย แล้วหลังจากนั้นระบบก็จะค้นหาสถานศึกษาในระแวกใกล้เคียง โชว์ขึ้นมาใน Platform ซึ่งผู้
แจ้งสามารถเลือกสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุนั้น ๆ ได้มากกว่า 1 แห่ง โดยการแจ้งเพียงครั้งเดียว และ
ระบบจะส่งการแจ้งเหตุเข้าไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งตามท่ีแจ้ง โดยแยกเหตุการณ์ท่ีแจ้งออกเป็นแต่ละเคส
ของสถาบันการศึกษา 

เมื่อสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และได้บันทึกการแก้ไขเข้าสู่ระบบ ผู้แจ้ง
เหตุก็จะสามารถรับรู้ได้ผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคช่ัน 

MOE Safety Center ในทุกการอัพเดทของทุกสถานศึกษา เพื่อให้รู้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการ
ด าเนินการเพื่อน าไปสู่ความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างไร จนกว่ากรณีนั้น ๆ จะด าเนินการแก้ไขแล้ว
เสร็จ และได้รับการแจ้งปิดเคสนั่นเอง 
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5. ถ้าเร่ืองที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการแก้ไขต้องท ายังไง? 

กรณีหากแจ้งเรื่องไปแล้ว ไม่มีการด าเนินการใด ๆ Platform MOE Safety Center จะมีการก าหนด
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาท่ีแจ้ง โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีสถานศึกษาได้มีการก าหนดไว้
บน Platform และหากสถานศึกษาไม่แก้ไขปัญหาความปลอดภัยหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม
ก าหนดเวลาท่ีแจ้งไว้ ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานบังคับบัญชาอีกทางหนึ่ง 

และหากการแก้ไขปัญหาปลอดภัย ถูกแก้ไขจนส้ินสุดกระบวนการ ทาง SC ของสถานศึกษาท าการปิด
เคส ระบบก็จะท าการบันทึกสถิติของเหตุการณ์นั้น ๆ ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่สถานศึกษาไม่ได้แก้ไขปัญหา
หรือใช้เวลาในการแก้ไขล่าช้ากว่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ระบุความล่าช้า เพื่อให้ทางต้นสังกัดหรือศูนย์
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ พร้อมถูกบันทึกในระบบตามความเป็นจริงในการเข้าถึงหรือ
ตรวจสอบได้ง่าย 

แต่หากการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผู้แจ้งเหตุ ในแง่ของผลลัพธ์ท่ีออกมา ผู้แจ้งก็
สามารถ Re-Open case นั้น ๆ ได้ ซึ่ง Platform MOE Safety Center จะส่งเหตุท่ีแจ้ง ขึ้นไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดท่ีสูงขึ้นไปอีก 1 ล าดับช้ัน เพื่อให้ทราบเรื่องท่ีแจ้งและช่วยด าเนินการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ๆ ต่อไป 

ดังนั้น ไม่ต้องห่วงเลยว่า เรื่องท่ีแจ้งไป จะไม่ได้รับการดูแลแก้ไข เพราะระบบจะส่งไปถึงหน่วยงานต้น
สังกัด ซึ่งสุดท้ายกระทรวงศึกษาก็จะรับทราบรายละเอียดท้ังหมดโดยอัตโนมัติ และจะด าเนินการหาข้อสรุป
ของแต่ละเหตุการณ์ท่ีเป็นธรรมได้อย่างแน่นอน 

 

6. หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องท าอะไรต่อหรือไม่? 

หากเราในฐานะผู้แจ้งเหตุไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตาม สามารถติดตามการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาในระบบ MOE Safety Center แล้วเมื่อผู้รับผิดชอบเคสนั้น ๆ สรุปผลการด าเนินการเรียบร้อย โดย
กรณีการรับแจ้งการปิดเคส สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก 

กรณีแรก หากมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี ในการให้ความเป็นธรรมและแก้ไข
ปัญหาความปลอดภัย ก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการท าหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมหรือค าขอบคุณท่ีช่วยด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อเป็นก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

และเมื่อผลลัพธ์ท่ีออกมาในการแก้ไขปัญหานั้นตรงกับความคาดหวังไว้ต้ังแต่ตอนแจ้งเหตุการณ์ ก็ถือ
ว่าเป็นเรื่องท่ีดีท่ีทิศทางในการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากผลลัพธ์ท่ี
ออกมาในการปิดเคสนั้น ไม่ได้ตรงกับส่ิงท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้า ก็อยากให้สังเกตถึงข้อจ ากัดการ
ด าเนินการว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการท าให้ตรงกับความต้องการท่ีท่านแจ้งไว้ 

แต่หากผู้แจ้งรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือท่านแจ้งไปยังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ท่านก็สามารถด าเนินการอีกวิธีการหนึ่งได้ คือ การอุธรณ์หรือ Re-open case และ
การอุทรณ์ในครั้งนี้ ผู้ท่ีจะรับหน้าท่ีในการดูแลกรณีท่ีเกิดขึ้นนั้น จะไม่ใช่หน่วยงานท่ีดูแลก่อนหน้า แต่จะเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ ขอให้ท่านมั่นใจได้เลยว่า การพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น หากมาถึงจุด
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สุดท้ายท่ีไม่สามารถอุธรณ์ได้ ก็เปรียบเสมือน การฟ้องร้องด าเนินคดี แล้วมีผู้พิพากษาฎีกาเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด 
คนสุดท้าย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยนั้นจบลงได้อย่างเป็นธรรม 

 

7. ผู้ปกครองสามารถใช้งานเพื่อแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาได้หรือไม่? 

หากผู้ปกครองต้องการใช้งาน MOE Safety Center ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะช่องทางใดก็
ตาม ท้ังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือไลน์แอด โดยเบื้องต้น ผู้ปกครองต้องท าการลงทะเบียนในระบบ MOE 
Safety Center ตามขั้นตอน และหากมีความสัมพันธ์กับบุตรหลาน เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงกับบุตรหลาน
และสถานศึกษาท่ีเรียนอยู่นั้น ในช่วงลงทะเบียนก็ต้องใส่ความเช่ือมโยงกับนักเรียนหรือนักศึกษาเอาไว้ด้วย 
โดยใช้ข้อมูลของบุตรหลานและรหัสโรงเรียน ในช่วงการลงทะเบียน แล้วเมื่อต้องการใช้งานแจ้งเหตุในแต่ละ
ครั้ง ระบบก็จะทราบได้ทันทีว่าผู้ปกครอง ต้องการแจ้งเรื่องไปท่ีสถานศึกษาใด ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการแจ้งเหตุ 
และสามารถติดตามการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ๆ ได้เหมือนกับบุตรหลาน ท่ีแจ้งเข้ามาด้วยตนเอง 

แต่หากผู้ปกครองไม่ได้ท าการลงทะเบียนเช่ือมโยงกับนักเรียนไว้ ขณะท่ีต้องการแจ้งเหตุก็อาจจะไม่
สามารถระบุตัวตนและความน่าเช่ือถือ รวมท้ังต้องกรอกรายละเอียดซ้ า ๆ ซึ่ งจะท าให้เกิดความยุ่งยาก 
เสียเวลาในการใช้งานมากกว่าผู้อื่น และอาจจะถูกระบุผู้แจ้งว่าเป็นประชาชนท่ัวไป ท่ีต้องการแจ้งเหตุความไม่
ปลอดภัยท่ีเห็นนั่นเอง 

ไม่เพียงแต่นักเรียน ครู หรือบุคลากรเท่านั้น แต่ผู้ปกครองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุความ
ไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้บุตรหลานของท่านเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษานั่นเอง 

 

8. นักเรียนแจ้งเล่น ๆ เข้าสู่ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น? 

ในช่วงแรกของการใช้งาน คงจะเป็นเรื่องท่ีพอจะยอมรับได้ แต่ส่ิงส าคัญ ทางสถานศึกษาต้องท า
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานให้ชัดเจน ว่าระบบ MOE Safety Center ควรใช้งานเมื่อใด อย่างไร โดยเน้น
ไปท่ีการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา หรือแจ้งเหตุเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดความไม่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา หรือจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถแจ้งเข้าระบบได้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
ในสถานศึกษาช่วยกันดูแล 

แต่หากใช้งานไปสักระยะหนึ่ง หากเกิดปัญหาการแจ้งเล่น หรือการแจ้งเท็จ ก็จะน าไปสู่ประเด็นเรื่อง 
การน าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ถือว่าเป็นความผิด และสามารถน าไปสู่การ
ลงโทษทางกฎหมายได้ต่อไป 

ดังนั้นทางสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
กับท้ัง ครู เจ้าหน้าท่ีทางการศึกษา นักเรียน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ท่ีสามารถใช้งานระบบ MOE Safety 
Center ได้นั่นเอง 
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โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


