
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
ที่  61  /  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 (แก้ไขเพ่ิมเติมจาก 3/2565) 

--------------------- 
   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ประกอบด้วย 
๑. เจ้าหน้าที่ SC-Operator (Safety Center Operator)  
  ๑.๑ นายสัจภาส  สำราญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
 ๑.๒ นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ       เจ้าหน้าที่ 
 ๑.3 นายเฉลย  ตาทิพย์           ครูชำนาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 1.4 ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์ แฝงบุญ  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
 1.5 นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
 ๑.6 นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
       
    มีหน้าที่  ร ับทราบเรื ่องที ่แจ ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบที่  
sc.moesafetycenter.com ซึ ่งเป็นเรื ่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้า SC-Operator ของโรงเรียนก่อนทุกครั้ง  

 
 ๒. เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action  

2.1 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/๑ 
2.2 นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม  ครผูู้ช่วย   ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/2 

  2.3 นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูชำนาญการ  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/3 
2.4 นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/3 
2.5 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบรูณ์  ครูชำนาญการ  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/๑ 
2.6 นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/๑ 
2.7 ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/2 
2.8 นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/๒ 
2.9 นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/3 



2.10 นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครูชำนาญการ  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/3 
2.11 นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล ครชูำนาญการ  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/๑ 
2.12 นางสาวพนิดา  ใจกล้า  ครูอัตาราจ้าง  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/๑ 
2.13 นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/๒ 
2.14 นางสาวมะลิวัลย์  วงศ์ภักด ี  ครูชำนาญการ  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/๒ 
2.15 นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/๓ 
2.16 นางสาวดวงนภา  ระบือนาม ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/๓ 
2.17 นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/1 
2.18 นางสาวิตรี  ชิงชัย   พนักงานราชการ  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/๒ 
2.19 นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/๑ 
2.20 นางสาวสภุาลักษณ์  ไชยศรีษะ พนักงานราชการ  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/๒ 
2.21 นางปรารถนา  จงกลาง  ครูชำนาญการ  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6/๑ 
2.22 นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6/๑ 
2.23 นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6/๒ 

 
   มีหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา Case ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety 
Center โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของ
คณะกรรมการลงไปแก้ไขปัญหา(เจ้าหน้าที่ SC-Operator ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยตำแหน่ง และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาควรเป็น SC-Action เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่
มีความเกี่ยวข้อง เช่น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองเป็นครูประจำชั้น) โดยจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด 
Case และการดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafetycenter.com 
เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออกรายงานการดำเนินการสู่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 
    
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        สั่ง ณ วันที่  23  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                (นายสัจภาส  สำราญสุข) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 


