
 

 

 

 
นักเรียน  คือ  หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มีความตระหนักในความสำคัญ 

และเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน  ดังนั้น
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความเส่ียง และความรุนแรงเพื่อจัดการปัญหา ความ

ปลอดภัยท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชนใน ๔ ด้าน 

  ๑. ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา (Accident) เช่น เรื่องของอาคาร สถานท่ี การเดินทางไปยัง

โรงเรียน ภัยจากเครื่องมือและอุปกรณ์หรือแม้กระท่ัง จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดเหตุ ก็แจ้งได้หมด เพื่อช่วยเป็นหู

เป็นตา จนนำไปสู่การแก้ไขใหเ้กิดสถานศึกษาปลอดภัย 

  ๒. ภัยท่ีเกิดจากการใช้ควาวมรุนแรงของมนุษย์ (Violence) อันเป็นความรุนแรงท่ีเกิดกับตัวเองและ

ผู้อื่นในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นท้ังทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการร่วมละเมิดต่าง ๆ ทีทำให้มีผู้ได้รับ

ผลกระทบในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเกิดระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือ นกัเรียนกับผู้ใหญ่ก็ตาม 

  ๓. ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจ (Unhealthiness) เช่น โรคระบาด

และความไม่ปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ อาหารการกิน ปัญหาด้านยาเสพติด หรือ

เหตุการณ์ผิดปกติท่ีทำให้เกิดการเจ็บป่วยก็แจ้งได้ 

  ๔. ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการเรียน ท่ีนักเรียน

อยากร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมจากระบบการศึกษา เพื่อหาทางออกกับเรื่องเหล่านั้น 

 

 

  

ที่มาและความสำคญั (MOE Safety Center) 

วัตถุประสงค ์(MOE Safety Center) 



 
เข้าร่วมอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) 



เข้าร่วมอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) 



  

ขยายผลการอบรมการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) 

ให้แก่คณะครูและบุคลากรเรียนไชยบุรีวิทยาคม 



 

 

 

  



คู่มือการใช้งานการใช้งาน MOE Safety Center ฉบบับผู้แจ้งเหตุ 



คู่มือการใช้งานการใช้งาน MOE Safety Center ฉบบับผู้แจ้งเหตุ 



คู่มือการใช้งานการใช้งาน MOE Safety Center ฉบบับผู้แจ้งเหตุ 
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คู่มือการใช้งานการใช้งาน MOE Safety Center ฉบบับผู้แจ้งเหตุ 



 

  

คู่มือการใช้งานการใช้งาน MOE Safety Center ฉบบับผู้แจ้งเหตุ 



คู่มือการใช้งานการใช้งาน MOE Safety Center ฉบบับผู้รับแจ้งเหตุ 



คู่มือการใช้งานการใช้งาน MOE Safety Center ฉบบับผู้รับแจ้งเหตุ 



 

 

  

คู่มือการใช้งานการใช้งาน MOE Safety Center ฉบบับผู้รับแจ้งเหตุ 



 
 

คำสั่งโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
ท่ี ๓ / 256๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
................................................................................................ 

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนไชยบุรี
วิทยาคม จึงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประกอบด้วย 

๑. เจ้าหน้าที่ SC-Operator (Safety Center Operator) 
๑.๑ นายมิตรชัย  ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม หัวหน้า 
๑.๒ นางรุ่งทิพย์ นามมีฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ี 
๑.๓ นายพิเชษฐ  จุลศรี    งานสารสนเทศ    เจ้าหน้าท่ี 
๑.๔ นางสาววรรณนิศา เช้ือกุณะ  งานสถานศึกษาปลอดภัย   เจ้าหน้าท่ี 
๑.๕ นายศรัณย์  ไชยทองศรี  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เจ้าหน้าท่ี 
มีหน้าท่ี รับทราบเรื่องท่ีแจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบท่ี    

sc.moesafetycenter.com ซึง่เป็นเรื่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษา สรุปเหตุการณ์เลือกปัญหาความไม่
ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ี SC-Action โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้า SC-Operator ของโรงเรียนก่อนทุกครั้ง 

๒. เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action 
๒.๑ นายศักดิ์ดาเดช  นาดี   ครู   หัวหน้า 
๒.๒ นางจุฑาทิพย์  จุลศรี    ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๓ นางพัชรี  เสนจันทรฒิไชย    ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๔ นายไพโรจน์  นาโควงศ์   ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๕ นางอรทัย  ธรรมโม      ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๖ นางสาวปรารถนา  มหามาตย์   ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๗ นางทิพย์สุดา  เจริญธรรม   ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๘ นายศรายุทธ  เจริญธรรม   ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๙ นายชิตพล  เกิดมงคล   ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๑๐ นางอรสา  วันดี    ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๑๑ นางสาววิจิตรา  ปุยวงศ์   ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๑๒ นางสาวอรอุษา  กับแฟง   ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๑๓ นางสาวกรกฎ  ไชยเพชร   ครู   เจ้าหน้าท่ี 
๒.๑๔ นายสัญญพงศ์     อัครจันทร์  ครู   เจ้าหน้าท่ี  



๒.๑๕ นางสาวพัชรีย์     แสนคำ   พนักงานราชการ  เจ้าหน้าท่ี 
๒.๑๖ นางสาวประภาภรณ์ ศรีวรสาร  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าท่ี 
มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา Case ที ่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดย

พิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการลง
ไปแก้ไขปัญหาโดยจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการ
ดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case และการดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง 
sc.moesafetycenter.com เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออก
รายงานการดำเนินการสู่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสำนักงานณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั ้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  

ท่ีซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบครอบ 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายมิตรชัย  ไชยนาน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

  



 

 
คำสั่งโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

ท่ี ๔ / 256๕ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

................................................................................................ 

                   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการ 
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมในคราวประชุมครั้งที ่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี  
๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมจึงแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
ประกอบด้วย 

นายพิชัย  เสนจันทรฒิไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีปรึกษา 
มีหน้าท่ี ให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 

คณะกรรมการ 
๒.๑ นายมิตรชัย  ไชยนาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางรุ่งทิพย์ นามมีฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางจุฑาทิพย์  จุลศรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๒.๔ นางพัชรี  เสนจันทรฒิไชย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
๒.๕ นายศักดิ์ดาเดช  นาดี  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
๒.๖ นางสาววรรณนิศา  เช้ือกุณะ  งานสถานศึกษาปลอดภัย   กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ให้เกิดกรเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขละได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย และ 
จิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบท่ี
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบครอบ 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

(นายมิตรชัย  ไชยนาน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

 



 

 

แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม/โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

เขียนท่ี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
         วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

ข้าพเจ้า นายมิตรชัย  ไชยนาน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รหัสหน่วยงาน ๑๐๔๘๑๙๐๔๗๐ จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายงานในหน้าท่ี 
เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ตามคำส่ังโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าท่ี MOE Safety Center โรงเรียนไชยบุรวีิทยาคม ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ รายช่ือดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ SC-Operator : Safety Center Operator 
๑.๑ นายมิตรชัย  ไชยนาน   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
      E-mail : mitchai.c@cbwschool.net Tel. ๐๙๓ - ๑๐๑๙๑๐๙ 
๑.๒ นางรุ่งทิพย์  นามมีฤทธิ์  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : Rung883@gmail.com   Tel : ๐๙๖ – ๒๐๓๑๗๖๓ 
๑.๓ นายพิเชษฐ  จุลศรี   ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 
      E-mail : workshop@cbwschool.net Tel. ๐๘๑ - ๗๔๙๕๖๑๖ 
๑.๔ นางสาววรรณนิศา  เช้ือกุณะ  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : Akoi.wchjj@gmail.com  Tel. ๐๙๕ – ๑๙๔๒๕๖๖ 
๑.๕ นายศรัณย์  ไชยทองศรี  ตำแหน่ง  คร ู

             E-mail : Saranchaitongsri24@gmail.com Tel. 080-1822462 

 มีหน้าท่ี   รับทราบเรื่องท่ีแจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบท่ี  
sc.moesafetycenter.com ซึง่เป็นเรื่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษา สรุปเหตุการณ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ี
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ี SC-Action โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้า SC-Operator ของโรงเรียนก่อนทุกครั้ง 
          ๒. เจ้าหน้าที่ Operator 

๒.๑ นายศักดิ์ดาเดช  นาดี  ตำแหน่ง  คร ู  
E-mail : Sakdadet@cbwschool.net Tel. 085-7596078  

๒.๒ นางจุฑาทิพย์  จุลศรี   ตำแหน่ง  คร ู   

      E-mail : Jutatip@cbwschool.net  Tel. 061-1218092 

๒.๓ นางพัชรี  เสนจันทรฒิไชย   ตำแหน่ง  คร ู

      E-mail : patsen.1234@gmail.com  Tel. 087-2203156 
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๒.๔ นายไพโรจน์  นาโควงศ์  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : pnakowong@gmail.com  Tel. 089-5691547  
๒.๕ นางอรทัย  ธรรมโม     ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : dontiwe@hotmail.com  Tel. 093-3205598 
๒.๖ นางสาวปรารถนา  มหามาตย์  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : prattana@cbwschool.net  Tel. 080-4103810 
๒.๗ นางทิพย์สุดา  เจริญธรรม  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : thipsudaggg@cbwschool.net Tel. 061-7963226 
๒.๘ นายศรายุทธ  เจริญธรรม  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : sarayut@cbwschool.net  Tel. 088-3367053 
๒.๙ นายชิตพล  เกิดมงคล  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : pookpes@cbwschool.net Tel. 088-3614950 
๒.๑๐ นางอรสา  วันดี   ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : jinnie@cbwschool.net  Tel. 098-1919297 
๒.๑๑ นางสาววิจิตรา  ปุยวงศ์  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : wijittra@cbwschool.net  Tel. 090-6057156 
๒.๑๒ นางสาวอรอุษา  กับแฟง  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : aonusa@cbwschool.net  Tel. 093-0922628 
๒.๑๓ นางสาวกรกฎ  ไชยเพชร  ตำแหน่ง  คร ู
      E-mail : colaiicob-ii@cbwschool.net Tel. 089-4219361 
๒.๑๔ นายสัญญพงศ์     อัครจันทร์ ตำแหน่ง  คร ู  
      E-mail : sanyapong23@cbwschool.net Tel. 095-6503726 
๒.๑๕ นางสาวพัชรีย์     แสนคำ  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 
      E-mail : patcharee.sankham@gmail.com Tel. 086-3829441 
๒.๑๖ นางสาวประภาภรณ์ ศรีวรสาร ตำแหน่ง  พนักงานราชการ   
      E-mail : prapaporn.s@cbwschool.net Tel. 093-3233647 

                มีหน้าท่ี   ดูแลรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา Case ท่ีแจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center 
โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ
ลงไปแก้ไขปัญหาโดยจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการ
ดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case และการดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง 
sc.moesafetycenter.com เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออก
รายงานการดำเนินการสู่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสำนักงานณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป   
 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลาง
ของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ดังนี้ Email : moesc.1048190470@gmail.com 

 
(นายมิตรชัย  ไชยนาน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 


