
แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 

 เขียนที ่ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   
  วันที่   23   พฤษภาคม   2565 
 
 
  ข้าพเจ้า           นายสัจภาส  สำราญสุข       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
รหัสสถานศึกษา 1032650795  จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE 
Safety Center ตามคำสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารลง วันที่   23   พฤษภาคม   2565  รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC-Operator : Safety Center Operator 
      ๑.๑ นายสัจภาส  สำราญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
           E-mail : sutjapat@twkschool.ac.th 
            Tel : 095-7830506 
     ๑.3 นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐ์พงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ      
           E-mail : singchai@twkschool.ac.th 
            Tel : 089-2811319 
     ๑.4 นายเฉลย  ตาทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : chaloei@twkschool.ac.th 
            Tel : 081-2646288 
     ๑.5 ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์ แฝงบุญ  ครู คศ.1 
           E-mail : suttipong@twkschool.ac.th 
            Tel : 084-6072014 
     ๑.6 นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.1 
           E-mail : jurairat@twkschool.ac.th 
            Tel : 089-7182414 
     ๑.7 นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ ์  ครู คศ.1 
           E-mail : pannita@twkschool.ac.th 
            Tel : 087-7206341 
 
 
  มีหน้าที ่   รับทราบเรื่องที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบที่ 
sc.moesafetycenter.com ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษา 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  
           E-mail : sornmanee@twkschool.ac.th 
            Tel : 081-9667169 
     2.2 นางสาวบุญมี  สุขแฉล้ม  ครูผู้ช่วย 
           E-mail : boonmee@twkschool.ac.th 
            Tel : 087-1268488 
        ๒.3 นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูชำนาญการ 
           E-mail : jaruwan@twkschool.ac.th 
            Tel : 093-5569984 
     ๒.4 นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ ์  ครู คศ.๑ 
           E-mail : pannita@twkschool.ac.th 
            Tel : 087-7206341 
     ๒.5 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูชำนาญการ 
           E-mail : wanlika@twkschool.ac.th 
            Tel : 087-1249044 
     ๒.6 นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑ 
           E-mail : jurairat@twkschool.ac.th 
            Tel : 089-7182414 
     ๒.7 ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑ 
           E-mail : suttipong@twkschool.ac.th 
            Tel : 084-6072014 
     ๒.8 นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑ 
           E-mail : atchariya@twkschool.ac.th 
            Tel : 094-2519209 
     ๒.9 นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : kodchanipa@twkschool.ac.th 
            Tel : 090-2672948 
     ๒.10 นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครูชำนาญการ 
           E-mail : ananiga@twkschool.ac.th 
            Tel : 085-8107741 
     ๒.11 นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล  ครูชำนาญการ 
           E-mail : kanjanaporn@twkschool.ac.th 
            Tel : 086-6397990 
     ๒.12 นางสาวพนิดา  ใจกล้า  ครูอัตาราจ้าง 
           E-mail : panida13@twkschool.ac.th 
            Tel : 085-7678221 
      ๒.13 นางสาวธรรมนูญรตัติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : tammanoonratti@twkschool.ac.th 
            Tel : 092-6787389 



     ๒.14 นางสาวมะลิวัลย์  วงศ์ภักดี  ครูชำนาญการ 
           E-mail : maliwan@twkschool.ac.th 
            Tel : 082-1065658 
     ๒.15 นายเฉลย  ตาทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : chaloei@twkschool.ac.th 
            Tel : 081-2646288 
     ๒.16 นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑ 
           E-mail : duangnapa@twkschool.ac.th 
            Tel : 093-4839721 
     ๒.17 นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครู คศ.๑ 
           E-mail : atcharawadee@twkschool.ac.th 
            Tel : 081-8189346 
     ๒.18 นางสาวิตรี  ชิงชัย  พนักงานราชการ 
           E-mail : sawitree@twkschool.ac.th 
            Tel : 061-5762522 
      ๒.19 นางสาวสุนันทา  เชือ่มทอง  ครู คศ.๑ 
           E-mail : sunantachuam@twkschool.ac.th 
            Tel : 081-1227198 
     ๒.20 นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ 
           E-mail : supaluk@twkschool.ac.th 
            Tel : 087-9574011 
     ๒.21 นางปรารถนา  จงกลาง  ครูชำนาญการ 
           E-mail : pradtana@twkschool.ac.th 
            Tel : 084-9929466 
     ๒.22 นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑ 
           E-mail : orapin@twkschool.ac.th 
            Tel : 082-8626050 
     ๒.23 นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : singchai@twkschool.ac.th 
            Tel : 089-2811319 
      
 
 
 มีหน้าที ่   ดูแล รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา Case ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety 
Center โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Caseจะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของ
คณะกรรมการลงไปแก้ไขปัญหา(เจ้าหน้าที่ SC-Operator ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยตำแหน่ง และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาควรเป็น SC-Action เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนที่
มีความเก่ียวข้อง เช่น เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองเป็นครูประจำชั้น) โดยจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด 
Case และการดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafetycenter.com 



เพ่ือเป็นหลักฐานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออกรายงานการดำเนินการสู่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลาง
ของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ดังนี้ 
            E-mail moesc.1032650795@gmail.com 
   
 
 
                                                             ลงชื่อ 
               (นายสัจภาส  สำราญสขุ)   
        ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 


