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 แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนป้องกัน แก้ไข และดูแลเหตุอันอำจจะเปิดจำกภำวะฉุกเฉิน อันจะเป็นกำรป้ องกัน กำร
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำกเหตุฉุกเฉิน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลำกรกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่ำง ๆ เพื่อลดอัตรำกำรเสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อนิสิตและ
บุคลำกรในองค์กร โดยอ้ำงอิงตำมข้อก ำหนดของ “เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับปี 
2563-2566” แผนฉุกเฉินฉบับนี้ประกอบด้วย แผนฉุกเฉินเหตุอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเหตุระบบสำธำรณูปโภคขัดข้อง 
แผนฉุกเฉินเหตุจำกอุบัติเหตุและกำรโจรกรรมทรัพย์สิน และแผนจัดกำรเหตุโรคระบำด 
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน 
1.2 เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
1.3 เพื่อให้สำมำรถระงับภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
1.4 เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑค์ุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 

 
2. ขอบเขต 
 เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ก ำหนดให้องค์กรทุกขนำดต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน/ข้อบังคับพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่และของบุคลำกรเป็นอันดับ
แรก เพื่อท ำให้มั่นใจได้ว่ำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนมีควำมปลอดภัย และเพื่อสำมำรถด ำเนินงำนได้อยำงต่อเนื่องใน
ภำวะฉุกเฉิน จึงต้องจัดให้มีแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย แผนฉุกเฉินเหตุอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเหตุระบบ
สำธำรณูปโภคขัดข้อง แผนฉุกเฉินเหตุจำกอุบัติเหตุและกำรโจรกรรมทรัพย์สิน และแผนจัดกำรเหตุโรคระบำด โดยให้
จัดเก็บแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ณ ฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ พร้อมให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ฉบับนี้ ใช้ส ำหรับ “พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
เท่ำนั้น โดยครอบคลุมถึงบุคลำกร และบุคคลภำยนอก 
  
3. ค าจ ากัดความ 

บุคลากร หมำยถึง  พนักงำนมหำวิทยำลัย ข้ ำรำชกำร และลูกจ้ ำงของ
มหำวิทยำลัย 

บุคคลภายนอก หมำยถึง ผู้ที่มำปฏิบัติงำน หรือมำรับบริกำรภำยในคณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เหตุฉุกเฉิน หมำยถึง  เหตุกำรณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ อันเป็นเหตุให้เกิดควำมไม่
ปลอดภัย สำมำรถแผ่กระจำยและสร้ำงควำมเสียหำยอย่ำง
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รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อ ผู้ปฏิบัติกำรในมหำวิทยำลัย 
แ ล ะบุ ค คล ที่  3  ร วมถึ ง ผ ล ก ร ะทบต่ อ สิ่ ง แ วดล้ อ ม 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และอำจจ ำเป็นต้องอพยพ
ผู้ปฏิบัติงำนออกจำกบริเวณที่เกิดเหตุนั้น ๆ  ซึ่งเหตุฉุกเฉิน
อำจจะเกิดขึ้น ได้แก่ เพลิงไหม้ ก๊ำซรั่วไหล ภัยจำกธรรมชำติ 
สิ่งก่อสร้ำงพังทลำย อุบัติเหตุ เป็นต้น 

การควบคุม 
เหตุฉุกเฉนิ 

หมำยถึง  แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของทีมฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ เกิดขึ้น ให้อยู่ ในภำวะที่ก่อให้เกิด
อันตรำยหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อบุคคลและทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัย ส่วนงำน ภำควิชำ หรือบุคคลที่ 3  และส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมไปถึงแผนกำรปฏิบัติ
ตนส ำหรับคณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยแผนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวรวมเรียกว่ำ “แผนฉุกเฉิน 
(Emergency Plan)” 

ศูนย์บญัชาการ
เหตุฉุกเฉนิ 

หมำยถึง สถำนที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลำงในกำรบัญชำกำร 
และประสำนงำนงำนกับทีมงำนต่ำง ๆ  ทั้งทีมสนับสนุน
ภำยในและภำยนอก 

เสียงสัญญาณ หมำยถึง เสียงสัญญำณแจ้งเหตุที่ก ำหนดไว้ เพื่อแจ้งให้ทรำบทั่วกันว่ำ 
เหตุอันตรำยที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเข้ำสู่สภำวะฉุกเฉินให้รีบ
อพยพไปยังจุดรวมพล  

จุดรวมพล หมำยถึง พื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งก ำหนดไว้ส ำหรับกำรรวมพลกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีป้ำยข้อควำม “จุดรวมพล (Assembly 
point)” ติดต้ังไว้ 

อพยพ หมำยถึง กำรย้ำยจำกพื้นที่ เกิดเหตุฉุกเฉินไปยังพื้นที่ปลอดภัย  
(จุดรวมพล) อย่ำงเป็นระบบทั้งผู้ปฏิบัติงำนและอุปกรณ์ 
หรือยำนพำหนะ ภำยใต้กำรควบคุมของหัวหน้ำทีมอพยพ 

ทีมปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

หมำยถึง ทีมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ำระงับหรือบรรเทำเหตุกำรณ์ไม่ให้
ลุกลำมถึงขึ้นรุนแรง 
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4. ข้อมูลทั่วไป  
 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยอำคำรสูงจ ำนวน 3 อำคำร ซึ่งจ ำแนกพื้นที่
ของแต่ละอำคำร ดังนี ้

ประเภทการใช้สอย 
พื้นที่  

(ตารางเมตร) 
ร้อยละ 

1.  อำคำร 10 คณะวิทยำศำสตร์  8,927.40 24.8 
2.  อำคำรเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยำศำสตร์ อำคำร 15 8,630.60 24.1 
3.  อำคำรวิทยำศำสตร์และศูนย์เครือ่งมือวิทยำศำสตร์ อำคำร 19 18,320.00 51.1 

รวมพื้นอำคำรคณะวิทยำศำสตร์ 35,878.00 100 

 
5. เอกสารอ้างอิง 

• แนวกำรจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และ
ด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2554 ข้อ 4 ส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
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6. ขั้นตอนการจัดการเหตุฉกุเฉิน 
6.1 แผนฉุกเฉนิเหตุอคัคีภัย 
 แผนฉุกเฉินเหตุอัคคีภัยประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับกำรดับเพลิงและลดควำมสูญเสียโดยประกอบด้วย 

แผนต่ำง ๆ 5 แผน ได้แก่ แผนจัดกำรเหตุระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยดัง แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ระดับที่ 1 แผนระงับเหตุ
เพลิงไหม้ ระดับที่ 2 แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ระดับที่ 3 และแผนอพยพหนีไฟ 

 6.1.1 แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นแผนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย โดย
ประกอบด้วยแผนย่อย 3 แผน ได้แก ่

  6.1.1.1 แผนการตรวจตรา เป็นแผนกำรส ำรวจควำมเสี่ยงและตรวจตรำ เพื่อเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน และขจัดต้นเหตุของกำรเกิดเพลิงไหม้ โดยก ำหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจตรำจุดเสี่ยงต่ำง ๆ เช่น 
จุดที่เสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ จุดที่มีกำรใช้และเก็บวัตถุไวไฟ จุดที่เก็บของเสียติดไฟง่ำย จุดที่ อำจก่อก ำเนิด
เชื้อเพลิง จุดที่เป็นแหล่งควำมร้อนต่ำง ๆ จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและสภำพของอุปกรณ์ และทำงหนีไฟ  ในกำร
จัดท ำแผนควรมีข้อมูลต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สำรเคมี สำรไวไฟ ระบบไฟฟ้ำ จุดที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดเพลิง
ไหม้ งำนที่มีประกำยไฟ และต้องมีกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะกำรลุกไหม้ปริมำณของสำรอันตรำยที่มี
อยู่สูงสุด ชนิดของสำรดับเพลิงและปริมำณที่ต้องใช้ เพื่อใช้ประกอบกำรวำงแผนตรวจตรำ 

  6.1.1.2 แผนการอบรม เป็นกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิดอัคคีภัย โดยกำรให้
ควำมรู้กับบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ในกำรจัดท ำแผนกำรอบรม ต้องก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร และงบประมำณให้ชัดเจน แผนกำรอบรม ควรประกอบด้วย กำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น 
กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กำรปฐมพยำบำล และกำรช่วยชีวิต 

  6.1.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นกำรสร้ำงควำมสนใจ และสร้ำง
ควำมตระหนักในอันตรำยและผลกระทบจำกกำรเกิดเพลิงไหม้ ในกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร และงบประมำณให้ชัดเจน 
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 6.1.2 แผนขณะเกิดเหตุอัคคีภัย เป็นแผนกำรตอบโต้ในขณะเกิดเหตุอัคคีภัย โดยประกอบด้วยแผน
ย่อย 3 แผน ได้แก่ 

6.1.2.1 แผนจัดการเหตุระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยดัง เป็นแผนตอบโต้สถำนกำรณ์ที่ระบบ
แจ้งเตือนอัคคีภัยภำยในอำคำรดัง ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.1.2.2 แผนการดับเพลิง เพื่อก ำหนดบุคคลที่ต้องปฏิบัติภำรกิจในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

อย่ำงชัดเจน และก ำหนดขั้นตอนกำรดับเพลิง ให้มีกำรปฏิบัติตำมแผนเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยจำกเพลิงไหม้น้อย

ที่สุด แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ แบ่งเป็น 3 แผนย่อย ได้แก่ แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 1 แผนระงับเหตุเพลิงไหม้

ระดับที่ 2 และแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 3 ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ระดับที่ 1 

 
 
หมายเหตุ 1.1: ตัวอย่ำงแบบประกำศอพยพหนีไฟ ระดับที่ 1 
ขณะนี้เกดิเหตุเพลิงไหม้ ณ หอ้ง .......... ชั้น .......... อำคำร .......... 
ขอให้บุคลำกร/นิสิตที่อยูใ่นบรเิวณดังกล่ำว หยุดกำรเรยีนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน และเดินทำงไปยังจุดรวมพลที่
บริเวณ “ลำนผู้ให”้ (ประกำศ 2 ครั้ง) 
หมายเหตุ 1.2: ตัวอย่ำงแบบประกำศเพลิงสงบ ระดับที ่1 
ขณะนี้เพลิงไดส้งบ ณ ห้อง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ำมเข้ำพื้นที่เกิดเหตุเด็ดขำด ขอให้
บุคคลที่อยูใ่นอำคำร ..... กลับไปเอำทรัพย์สนิด้วยควำมระมัดระวัง และขออภัยในควำมไม่สะดวกในกำรปิดใช้พ้ืนทีม่ำ ณ 
ที่นี้ด้วย โดยทำงคณะฯ จะแจ้งเปิดกำรใช้งำนให้ทรำบต่อไป (ประกำศ 2 ครัง้) 
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แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ระดับที่ 2 

 
 
หมายเหตุ 2.1: ตัวอย่ำงแบบประกำศอพยพหนีไฟ ระดับที่ 2 
ตำมที่เกดิเหตุเพลิงไหม้ ณ หอ้ง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... นัน้ เพื่อควำมปลอดภัยขอให้บุคลำกร/นสิิตที่อยูใ่นอำคำร ..... ซึ่ง
อยู่ใกล้เคยีงอำคำรเกิดเหต ุหยุดกำรเรยีนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน และเดินทำงไปยังจุดรวมพลที่บรเิวณ “ลำนผู้ให”้ 
(ประกำศ 2 ครัง้) 
หมำยเหต ุ2.2: ตัวอย่ำงแบบประกำศเพลิงสงบ ระดับที ่2 
ขณะนี้เพลิงไดส้งบ ณ ห้อง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ผูไ้ม่เกี่ยวข้องห้ำมเข้ำพื้นที่เกิดเหตุเด็ดขำด ขอให้
บุคคลที่อยูใ่นอำคำร ..... กลับไปเอำทรัพย์สนิด้วยควำมระมัดระวัง และขออภัยในควำมไม่สะดวกในกำรปิดใช้พ้ืนทีม่ำ ณ 
ที่นี้ด้วย โดยทำงคณะฯ จะแจ้งเปิดกำรใช้งำนให้ทรำบต่อไป (ประกำศ 2 ครัง้) 
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แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ระดับที่ 3 

 
หมายเหตุ 3.1: ตัวอย่ำงแบบประกำศอพยพหนีไฟ ระดับที่ 3 
ตำมที่เกดิเหตุเพลิงไหม้ ณ หอ้ง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... นัน้ เพื่อควำมปลอดภัย รถดับเพลิงจำกสถำนีดับเพลิง คลองเตย 
จะเข้ำมำจอดบริเวณ .......... ขอให้ผู้จอดรถบริเวณดังกล่ำว กรุณำเลื่อนรถออกดว้ย (ประกำศ 2 ครั้ง) 
หมายเหตุ 3.2: ตัวอย่ำงแบบประกำศเพลิงสงบ ระดับที ่3 
ขณะนี้เพลิงได้สงบ ณ ห้อง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ำมเข้ำพื้นที่เกิดเหตุเด็ดขำด ขอให้
บุคคลที่อยู่ในอำคำร ..... กลับไปเอำทรัพย์สินด้วยควำมระมัดระวัง และขออภัยในควำมไม่สะดวกในกำรปิดใช้พื้นที่มำ ณ 
ที่นี้ด้วย โดยทำงคณะฯ จะแจ้งเปิดกำรใช้งำนให้ทรำบต่อไป (ประกำศ 2 ครั้ง) 
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6.1.2.3 แผนอพยพหนีไฟ ก ำหนดขึ้นเพื่อควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ
คณำจำรย์ บุคลำกร และนิสิตของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แผน
อพยพหนีไฟ ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.1.3 แผนหลงัเกิดเหตุอคัคีภัย เป็นแผนกำรฟื้นฟูภำยหลังเกิดเหตุอัคคีภัย โดยประกอบด้วยแผน
ย่อย 3 แผน ได้แก่ 

6.1.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรช่วยชีวิต กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบ
เหตุ กำรดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ประเมินควำมเสียหำย รำยงำนสถำนกำรณ์เพลิงไหม้ และกำรช่วยเหลือ
สงเครำะห์ผู้ประสบภัย 

6.1.3.2 แผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ กำรน ำรำยงำนผลกำรประเมินจำกทุกด้ำน จำกสถำนกำรณ์
จริงมำปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพำะแผนกำรป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผน
บรรเทำทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) 
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6.2 แผนฉุกเฉนิเหตรุะบบสาธารณูปโภคขดัข้อง 
 แผนฉุกเฉินเหตุระบบสำธำรณูปโภคขัดข้องประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตอบโต้เหตุระบบ
สำธำรณูปโภคและเครื่องจักรประกอบอำคำรเกิดเหตุขัดข้องจนอำจกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน/ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลำกรโดยประกอบด้วย แผนต่ำง ๆ 3 แผน ได้แก่ แผนจัดกำรเหตุไฟฟ้ำ
ดับ แผนจัดกำรเหตุน้ ำประปำไม่ไหล และแผนจัดกำรเหตุคนติดค้ำงในลิฟต ์

6.2.1 แผนจัดการเหตุไฟฟ้าดับ ก ำหนดขึ้นเพื่อรักษำควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน/ควำม
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

▪ ก่อนเกิดเหตุ: ช่ำงดูแลอำคำรตรวจสอบจุดเชื่อมต่อไฟฟ้ำ ตู้โหลดไฟฟ้ำของแต่ละชั้น ตู้ MDB ประจ ำแต่ละ

อำคำร และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองตำมแผนกำรซ่อมบ ำรุงรำยวัน รำยเดือน และรำยปี  

▪ ขณะเกิดเหตุ: ในขณะเกิดเหตไุฟฟ้ำดับ ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.2.2 แผนจัดการเหตุน้ าประปาไม่ไหล ก ำหนดขึ้นเพื่อรักษำควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำนของ
นิสิตและบุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

▪ ก่อนเกิดเหตุ: ช่ำงดูแลอำคำรตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปำของอำคำรตำม

แผนกำรซ่อมบ ำรุงรำยวัน รำยเดือน และรำยป ี 

▪ ขณะเกิดเหตุ: ในขณะเกิดเหตนุ้ ำประปำไม่ไหล ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.2.3 แผนจัดการเหตุคนติดค้างในลิฟต์ ก ำหนดขึ้นเพื่อควำมปลอดภัยของชีวิตของนิสิตและ
บุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

▪ ก่อนเกิดเหตุ: ช่ำงดูแลอำคำรประสำนงำนกับบริษัทรับเหมำดูแลระบบลิฟท์เข้ำตรวจสอบกำรท ำงำนและ

บ ำรุงรักษำระบบลิฟต์ตำมแผนกำรซ่อมบ ำรุงรำยเดือน รำยไตรมำศ และรำยปี 

▪ ขณะเกิดเหตุ: ในขณะเกิดเหตุลิฟต์โดยสำรขัดข้อง ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.3 แผนฉุกเฉนิเหตุจากอุบตัิเหตุและการโจรกรรมทรัพย์สิน 
 แผนฉุกเฉินเหตุจำกอุบัติเหตุและกำรโจรกรรมทรัพย์สินประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตอบโต้
เหตุกำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรโจรกรรม และอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร จนอำจกระทบต่อ ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนิสิตและบุคลำกรโดยประกอบด้วย แผนต่ำง ๆ 3 แผน ได้แก่ แผนจัดกำรเหตุบุคคลวิกลจริตพร้อมอำวุธ
ท ำร้ำยบุคคล แผนจัดกำรเหตุโจรกรรมทรัพย์สิน และแผนจัดกำรเหตุรถจักรยำนยนต์/รถยนต์ เฉี่ยวชนภำยในส่วนงำน 

6.3.1 แผนจัดการเหตุบุคคลวิกลจริตพร้อมอาวุธท าร้ายบุคคล ก ำหนดขึ้นเพื่อรักษำควำมปลอดภัย

ของชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒในกรณีที่มีบุคคล

วิกลจริตพร้อมอำวุธเข้ำมำท ำร้ำย ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้

▪ ก่อนเกิดเหตุ: รปภ. ตรวจตรำควำมปลอดภัยภำยในคณะฯ 

▪ ขณะเกิดเหตุ: ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.3.2 แผนจัดการเหตุโจรกรรมทรัพย์สิน ก ำหนดขึ้นเพื่อรักษำควำมปลอดภัยของทรัพย์สินของ

นิสิตและบุคลำกร หรือทรัพย์สินของของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒในกรณีที่มีบุคคลผู้ไม่หวังดี

เข้ำมำท ำกำรลักทรัพย์หรือโจรกรรมภำยในส่วนงำน  

▪ ก่อนเกิดเหตุ: รปภ. ตรวจตรำควำมปลอดภัยภำยในคณะฯ 

▪ ขณะเกิดเหตุ: ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.3.3 แผนจัดการเหตุรถจักรยานยนต์/รถยนต์ เฉี่ยวชนภายในส่วนงาน ก ำหนดขึ้นเพื่อรักษำ

ควำมปลอดภัยของนิสิตและบุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒในกรณีที่มีกำรเฉี่ยวชน

ระหว่ำงรถจักรยำนยนต์ รถยนต์ หรือยำนพำหนะอื่น ๆ ที่สรรจรภำยในบริเวณโดยรอบ หรืออำคำรจอดรถของคณะ

วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขัน้ตอนดังนี ้

▪ ก่อนเกิดเหตุ: รปภ. ตรวจตรำควำมปลอดภัยภำยในคณะฯ 

▪ ขณะเกิดเหตุ: ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.4 แผนฉุกเฉนิเหตุโรคระบาด 
 แผนฉุกเฉินเหตุโรคระบำดประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดภำยในหน่วยงำน 

และกำรจัดกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์แพร่ระบำดภำยในหน่วยงำนแล้ว เพื่อรักษำให้สุขภำพของนิสิตและบุคลำกรของ

คณะวิทยำศำสตร์ มหำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นปกติ โดยประกอบด้วย แผนต่ำง ๆ 3 แผน ได้แก่ แผนจัดกำรเหตุโรค

ระบำด (ก่อนเกิดเหตุภำยในคณะฯ) แผนจัดกำรเหตุโรคระบำด (รำยละเอียดคัดกรองก่อนเกิดเหตุภำยในคณะฯ) และ

แผนจัดกำรเหตุโรคระบำด  (เกิดเหตุภำยในคณะฯ) 

6.4.1 แผนจัดการเหตุโรคระบาด  (ก่อนเกิดเหตุภายในคณะฯ) ก ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันสุขภำพของ

นิสิตและบุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒในสถำนกำรณ์ก่อนมีเหตุแพร่ระบำดภำยใน

หน่วยงำน ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้

 

 

6.4.2 แผนจัดการเหตุโรคระบาด (รายละเอียดคัดกรองก่อนเกิดเหตุภายในคณะฯ) ก ำหนดขึ้นเพื่อ

ป้องกันสุขภำพของนิสิตและบุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒในสถำนกำรณ์ก่อนมีเหตุ

แพร่ระบำดภำยในหน่วยงำน ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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6.4.3 แผนจัดการเหตุโรคระบาด (เกิดเหตุภายในคณะฯ) ก ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันสุขภำพของนิสิต

และบุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒในสถำนกำรณ์ที่มีเหตุแพร่ระบำดภำยในหน่วยงำน 

ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี ้
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7. การติดต่อประสานงานกับสว่นงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ควรมีกำรด ำเนินงำนดังนี ้

7.1 ขอทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติของทีมดับเพลิง เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เมื่อมีกำรโทรขอควำมช่วยเหลือ (ขั้นตอนกำร

กำรแจ้งเหตุไปยัง เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

แสดงในตำรำงที่ 7.1) 

7.2 ขอทรำบระยะเวลำ (โดยประมำณ) ที่จะมำถึงสถำนที่เกิดเหตุ นับตั้งแตม่ีกำรแจ้งเหต ุ

7.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ ข้อมลูจ ำเป็นทีท่ีมดับเพลิงต้องกำร เช่น แหล่งน้ ำดับเพลิง 

7.4 น ำแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่มีอยู่เข้ำไปปรึกษำ เพ่ือขอควำมช่วยเหลือ โดยขอปรับปรุงเบอร์โทรให้ทันสมัย 

ส ำหรับหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน (กรกฎำคม 2565) มีดงันี ้

➢ หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
▪ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย   02-649-5000 ต่อ 18440  (24 ชั่วโมง) 
▪ ช่ำงดูแลอำคำร     02-649-5000 ต่อ 11338 (7.00 – 19.00 น.) 
▪ งำนอำคำรและสถำนที่ คณะวิทยำศำสตร์ 02-649-5000 ต่อ 18447 (เวลำรำชกำร) 

➢ หน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
▪ สถำนีต ำรวจนครบำลทองหล่อ   02-381-8853 (24 ชั่วโมง) 
▪ สถำนีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย  02-258-2094, 199 (24 ชั่วโมง) 
▪ ศูนย์นเรนทร     1669 (24 ชั่วโมง) 
▪ หน่วยแพทย์กูช้ีวิตวชิรพยำบำล  1554 (24 ชั่วโมง) 
▪ กำรไฟฟ้ำนครหลวง คลองเตย   02-249-1371 
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ตาราง 7.1 ขัน้ตอนการแจ้งเหตุไปยัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือช่างดูแลอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

ผู้แจ้งเหต ุ โทรเพื่อแจ้งเหตุที่ 02-649-5000 ต่อ 18440 (รปภ.)  

หรือ 02-649-5000 ต่อ 11338 (ช่ำงดูแลอำคำร) 

เจ้าหน้าที่รับ
แจ้งเหต ุ
(ศูนย์ รปภ. / 
ส านักงานช่าง
ดูแลอาคาร) 

รับโทรศัพท์ (แจ้งชื่อหน่วยงำน/แจ้งชื่อ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสำย) สอบถำมข้อมูล ดังนี้ 

1. เกิดเหตุอะไร 
2. เกิดเหตุที่ไหน 
3. เวลำที่เกิดเหตุ 
4. ณ เวลำที่แจ้งเหตุ สถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไร 
5. ขอทรำบช่ือ-นำมสกุล ผู้แจ้ง 
6. ขอเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ณ ที่เกิดเหตุ (เพื่อแจ้งให้ทีมระงับเหตุประสำนต่อ ณ ที่เกดิ

เหตุ) 

ประสำนทีมระงับเหตุ เพื่อออกปฏิบัติหน้ำที่ระงับเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


