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 คู่มือ การด าเนินงาน แผนป้องกัน ระงับอคัคีภัย และซ้อม
อพยพหนีไฟ 

 
บทน า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มีนโยบายจัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพ่ือป้องกันและระงับเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง โดยมี
การจัดโครงการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในอาคารคณะฯโดยก าหนดให้มีวิทยากรและ
ทีมงานจากองค์กรจากภายนอกที่เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและมีโครงสร้างคณะกรรมการของคณะฯรองรับ ดังนั้นในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระผมจึงได้จัดท าคู่มือส าหรับการใช้ในการ
ฝึกอบรมและสามารถพกพาได้สะดวก เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ
ภายในคณะ เพ่ือให้สามารถรับรู้และปฏิบัติได้จริงรวมทั้งสามารถเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆอย่างถูกต้องชัดเจนโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าทุกขั้นตอน 

 

ข้อมูลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็น
คณะล าดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมคือภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถึง
ระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์  
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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะฯ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม.มหิดล เป็นคณะที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา และมีการจัดอบรม สัมมนาอยู่เป็นประจ า ผู้บริหารของคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอะนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ให้จัดท าคู่มือแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยนี้ ขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การด าเนินงาน และแนวปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ
ผู้มาใช้บริการทุกท่าน  

วัตถุประสงค์ของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1. เพ่ือก าหนดแนวทาง  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส าหรับการป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัยอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ในอาคารพ้ืนที่ของอาคาร คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ  สร้างทัศนคติที่ดี  สร้างความม่ันใจ และความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัย จาก
อัคคีภัย แก่ผู้ใช้บริการ นักศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าในอาคาร คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 

มาตราการส าหรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เนื่องจากว่า ความสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัยนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ป้องกันและแจ้ง
เตือน และขาดความเข้าใจในเรื่องของการเอาตัวรอดของผู้ประสบภัยดังกล่าว ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท  และเพ่ือดูแล
ชีวิตของผู้ใช้บริการ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าในอาคาร คณะ ICTรวมทั้งทรัพย์สินและสิ่งของ 
ของทางราชการที่มีในอาคาร คณะ ICTมหาวิทยาลัยมหิดล  ให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย    จึงควรก าหนดมาตรการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีจ านวนที่เพียงพอ ในจุดต่างๆ
ของอาคารฯ รวมถึงการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ  รวมทั้งให้ค านึงถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ได้
มาตราฐาน 



5 

 

2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมแผนการดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3. จัดให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและระงับอัคคีภัย  ทั้งในด้านการตรวจตรา  การฝึกอบรม  การรณรงค์  การ
ฝึกซ้อมวิธีป้องกันอัคคีภัย  การบรรเทาทุกข์  และการปฏิรูปฟื้นฟู     เมื่อมีอัคคีภัยเกิดขึ้น 

4. จัดเตรียมความพร้อมของระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุ ถังดับเพลิง รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 

5. จัดให้มทีางหนีไฟ หรือช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

6. ส าหรับบริเวณ ที่มีกองวัตถุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอื่นกั้นนั้น ต้องจัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออก ซึ่งมีความ
กว้างตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

7. จดัให้มีทางออกทุกส่วนงาน อย่างน้อยสองทาง ที่สามารถอพยพนักศึกษา ผู้เข้ามาใช้บริการ และบุคลากร
ทั้งหมดออกจากอาคาร คณะ ICT โดยออกสู่ทางออกสุดท้าย  ได้ภายในเวลา ไม่เกินห้านาทีอย่างปลอดภัย 

8. ทางออกสุดท้าย หรือจุดปลอดภัย ต้องเป็นทางที่น าไปสู่บริเวณท่ีปลอดภัย  เช่น ถนน  สนาม ลานกีฬา ฯลฯ 

9. ประตฉูุกเฉิน หรือประตูที่ใช้เป็นเส้นทางหนีไฟ  รวมถึงบันไดหนีไฟ  ต้องมีป้ายติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจน โดยไม่
มีสิ่งกีดขวางไม่ปิดตาย หรือล่ามโซ่ ในขณะปฏิบัติงานหากมีการปิดไว้ ต้องมีผู้รับผิดชอบเปิด ได้ทันทีและตลอดเวลา 

10. การจัดเกบ็วัตถไุวไฟ หรือวัตถุที่เมื่อรวมกันแล้ว  หรือถ้าอยู่ใกล้กัน อาจเกิดการลุกไหม้ได้   ต้องแยกเก็บมิให้
อยู่ปะปนกัน 

11. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟ  ที่ไม่ใช่จุดที่บุคลากร ท างานอยู่ในแต่ละหน่วยงานเพ่ือความสะดวก  เมื่อมีการหนีไฟ
ไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย 

12. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือหรือถังหิ้ว และระบบน ้าดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
ในการใช้งาน 

13. สายส่งน ้าดับเพลิง(ถ้ามี) ต้องมีความยาว หรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณท่ีเกิดอัคคีภัยได้ 

14. ระบบการส่งน ้า  ที่เก็บกักน ้า  หรอืปั้มน ้า (ถ้ามี) ในการติดตั้งควรได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร
โยธา และมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

15. จัดให้มีเครื่องดับเพลิง แบบมือถือที่ ใช้สารเคมีดับเพลิง  ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์   หรือผงเคมีแห้ง หรือ
สารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี 

16. มีการซ่อมบ ารุง  และตรวจตรา ให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง ตามปริมาตรที่ก าหนดตามชนิดของเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือ และระบบดับเพลิงอ่ืนๆ ตามมาตรฐานของระบบนั้นๆ  
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17. จัดให้มีการตรวจตรา และตรวจสอบการติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์  เครื่องมือ  สิ่งอ านวยจัดให้มีการตรวจ
ตรา และตรวจสอบการติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์  เครื่องมือ  สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ไม่น้อยกว่า หกเดือน ต่อหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ  ก าหนด 

18. จัดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  พร้อมทั้ง
มีค าอธิบายวิธีการใช้อย่างสั้น ง่าย และชัดเจน 

19. จัดให้บุคลากร เจ้าหน้าที ่ ได้รับการฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือ
ยอมรับ 

20. จดัให้บุคลากร ที่ท าหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย  ผลัดกันอยู่ตลอดเวลาที่มีการท างาน  หรือที่ คณะ ICT 
เปิดให้บริการ 

21. จัดให้มีสายล่อฟ้าประจ าอาคาร คณะ ICT เพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

22. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ชนิดที่ส่งเสียงดัง ดังเพียงพอ  ที่จะให้บุคลากรและผู้ใช้ภายใน
อาคาร คณะ ICT ได้ยินชัดเจน ทั่วถึง 

23. จัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือท างานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  และมี
ผู้อ านวยการป้องกันและระงับอัคคีภัย  หรือผู้แทนผู้อ านวยการที่จะด าเนินงานทั้งระบบได้  ประจ าอยู่ตลอดเวลา 

24. จัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  การใช้อุปกรณ์ต่างๆ  ในการดับเพลิง  การปฐมพยาบาล  และการช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ 

25. จัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ตามเส้นทางหนีไฟที่ก าหนด  ทั้งท่ีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และในกรณี
ฉุกเฉิน  เพ่ือประเมินความพร้อมต่างๆ  และปรับปรุงให้เหมาะสม 

26. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น  การผจญเพลิง  และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและขนย้ายทรัพย์สิน  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

27. มีการท าประกันวินาศภัย อัคคีภัยส าหรับ อาคาร คณะ ICT 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย 

 1. แผนการตรวจตรา 

 2. แผนการอบรม 

 3. แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
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 4. แผนการดับเพลิง 

 5. แผนการอพยพหนีไฟ 

 6. แผนบรรเทาทุกข์ 

แผนตรวจตรา 

 แผนตรวจตรา จะเป็นแผนที่เป็นมาตรการป้องกัน โดยมุ่งเน้นด้านการส ารวจ ตรวจสอบ ด้านความเสี่ยงที่
อาจจะก่อให้เกิดเหตุได้ และด าเนินการป้องกันในจุดเสี่ยงนั้นๆ เช่น จุดจัดเก็บเชื้อเพลิง และเอกสารห้องระบบไฟฟ้า   
รวมถึงจัดหาและซ่อมบ ารุงระบบดับเพลิงและแจ้งเตือน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ถังดับเพลิงแบบหิ้ว ฯลฯ คณะได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญและได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบบริเวณทางเดิน ทางหนีไฟ ต่างๆ (งานวิศวกรรมและกายภาพ และ รปภ) 

2. การจัดหาถังดับเพลิงถังหิ้ว และตรวจสภาพการใช้งาน (งานวิศวกรรมและกายภาพ) 

3. การจัดหาและจ้างซ่อมบ ารุงระบบดับเพลิงด้วยน้ าประจ าอาคาร(งานวิศวกรรมและกายภาพ) 

4. การจัดหาและจ้างซ่อมบ ารุงระบบดับเพลิง FM200 (งานวิศวกรรมและกายภาพ) 

5. การจัดหาและจ้างซ่อมบ ารุงระบบแจ้งเตือน ประจ าอาคาร(งานวิศวกรรมและกายภาพ) 

6. การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้า และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (งานวิศวกรรมและกายภาพ) 

แผนการอบรม 

แผนการอบรมให้ความรู้ นั้น คณะฯได้ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้วยการส่งให้ไป
เข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอะนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ใน
ปีงบ 2563 ที่ผ่านมา 

1.การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอะนามัย Safety day เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้การช่วยเหลือ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ  
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2. การจัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น 
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แผนรณรงค์ป้องกัน 

 ในการรณรงค์ป้องกันนั้น จะด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปี ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรณรงค์เรื่องการคัด
แยกขยะ การงดสูบบุหรี่ และอ่ืนๆ  

แผนการดับเพลิง 

 แผนการดับเพลิงนั้นจะแบ่งการท างานเป็นทีมตามบทบาทหน้าที่ และจะเน้นให้เจ้าหน้าที่ ทีมดับเพลิงเบื้องต้น
ของคณะฯ ได้ด าเนินการฝึกซ้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลศาลายา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการ
ฝึกซ้อมท าความเข้าใจ ขั้นตอน  สัญลักษณ์ หรือสัญญาณต่างๆ อยู่สม่ าเสมอ มีการทบทวนแผน มีการเตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์ผจญเพลิง และจัดหาเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 

แผนการอพยพหนีไฟ 

 แผนการอพยพหนีไฟ จะมีการน าผลจากการด าเนินงานที่ผ่านมา มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมในการน ามาปฏิบัติ และน าแผนที่ผ่านการปรับปรุงโดยคณะท างาน COSHEM ของคณะฯ นี้มาใช้งาน และ
สรุปผลหาข้อบกพร่อง และน ามาแก้ใขและน ามาปฏิบัติในปีต่อไป  

 แผนบรรเทาทุกข์ 

 แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
2. การส ารวจความเสียหาย 
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและก าหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับค าสั่ง 
4. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต 
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต 
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้โดยเร็วที่สุด 
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องค์ประกอบของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
โครงสร้าง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะ ICT ม.มหิดล ประกอบไปด้วย 

ฝ่ายผู้บริหาร  ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนฯ  ประกอบด้วย        

 ผู้อ านวยการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 รองผู้อ านวยการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 ผู้จัดการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

ฝ่ายผู้ปฏิบัติการ  ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายและแผนฯ  ประกอบด้วย      

 ฝ่ายอ านวยการและประสานงาน 

 ฝ่ายป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 ฝ่ายอพยพเคลื่อนย้าย 

 ฝ่ายปฐมพยาบาลและยานพาหนะ 

 ฝ่ายตัดพลังงานไฟฟ้า และ ปิดระบบ 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย   

1.         ผู้อ านวยการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

ภาวะปรกติ  ท าหน้าที่พิจารณาและก าหนดนโยบายและแผนฯ รวมถึงการให้ความสนับสนุนงานในด้านต่างๆ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ภาวะเกิดเหตุ  รับทราบเหตุ รวมถึงให้ค าปรึกษาแนวทางในการแก้ใขปัญหา และเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด ในการ
ตัดสินใจ ไก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้น  

หลังภาวะเกิดเหตุ รับทราบสรุปการท างานของฝ่ายต่างๆ  ประเมินความเสียหายและแผนการป้องกันฯ ว่าต้องมี
การแก้ใขปรับปรุงในส่วนใด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดข้ึน และน าผลสรุปที่ได้เสนอผู้บริหารพิจารณา 

2. รองผู้อ านวยการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ปฏิบัติแทน หรือร่วมปฏิบัติ กับผู้อ านวยการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในทุกๆภาวะการณ์ต่างๆ 
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3. ผู้จัดการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (คณะท างาน COSHEM ของคณะฯ) 

ภาวะปรกติ  เป็นผู้ด าเนินการตามแผนการป้องกันฯ จัดท าแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงปรับปรุงแผนการป้องกันฯ แผนการซ้อมฯ และอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบหมายงาน ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้กับฝ่ายต่างที่เก่ียวข้อง 

ภาวะเกิดเหตุ  รับทราบเหตุ บังคับการและอ านวยการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และควบคุมการประสานงาน
ไปยังผู้ที่รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ ให้ฝ่ายต่างๆให้ด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ 

หลังภาวะเกิดเหตุ รายงานสรุปการท างานของฝ่ายต่างๆ ประเมินความเสียหาย และประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการป้องกันฯ ว่าต้องมีการแก้ใขปรับปรุงในส่วนใด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือปรับปรุงแผนให้ดียิ่งขึ้น 

4. ฝ่ายอ านวยการและประสานงาน 

ภาวะปรกติ  จัดท าคู่มือในด้านการประสานงาน การเตรียมความพร้อมในด้านของแผนป้องกันฯ และแผนการ
ซ้อมฯเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ที่จ าเป็น  การให้ความรู้ในด้านต่างแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา และงานเตรียมความพร้อม
ในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เช่นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ภายใน – ภายนอก ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา 

ภาวะเกิดเหตุ  รับทราบเหตุ และประสานงาน สื่อสารไปยังฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น แจ้ง
ดับเพลิง แจ้งผู้บังคับบัญชา และแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ นักศึกษา ให้ทราบเหตุโดยทั่วถึง แล้วประสานงานให้
ด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ตรวจนับจ านวนบุคลากร นักศึกษา สรุปรายงานต่อ ผอ. 

หลังภาวะเกิดเหตุ รายงานสรุปการท างานของฝ่ายตน ประเมินประสิทธิภาพของการท างานในฝ่ายของตน ว่า
ต้องมีการแก้ใขปรับปรุงในส่วนใด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 

5. ฝ่ายป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ภาวะปรกติ  จัดท าคู่มือขั้นตอนการป้องกันและระงับเหตุฯ และการการเตรียมความพร้อมในด้านของอุปกรณ์
ต่างๆ ระบบดับเพลิง ระแจ้งเตือน หรืออ่ืนๆ ที่ใช้ในการป้องกันอัคคีภัยและใช้ในแผนการซ้อมฯ และท าความเข้าใจ ใน
แผนการปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดเหตุ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ภาวะเกิดเหตุ  เมื่อรับทราบเหตุ และเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งระงับเหตุที่เกิดข้ึน รวมถึงแจ้งระดับเหตุให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ ( ผู้อ านวยการแผนฯ ผู้จัดการณ์แผน ฯลฯ ) แจ้งให้ฝ่ายประสานงานทราบ แจ้งการอพยพ( ถ้า
จ าเป็น)   

หลังภาวะเกิดเหตุ รายงานสรุปการท างานของฝ่ายตน ประเมินประสิทธิภาพของการท างานในฝ่ายของตน ว่า
ต้องมีการแก้ใขปรับปรุงในส่วนใด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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6. ฝ่ายอพยพเคลื่อนย้าย 

ภาวะปรกติ  จัดท าคู่มือขั้นตอนในการอพยพเคลื่อนย้าย การเตรียมความพร้อมในด้านของเส้นทางและจุด
ปลอดภัยในการอพยพ เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ หรืออ่ืนๆ ที่ใช้ในอพยพเมื่อเกิดเหตุ 

ภาวะเกิดเหตุ  เมื่อรับทราบเหตุ และเตรียมพร้อมในการอพยพ ท าความเข้าใจ อธิบายถึง สถาณการณ์ กับ
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้เข้ามาใช้บริการในบริเวณท่ีตนเองรับผิดชอบ และเม่ือจ าเป็นต้องอพยพก็ด าเนินการตามแผนที่วาง
เอาไว้ 

หลังภาวะเกิดเหตุ รายงานสรุปการท างานของฝ่ายตน ประเมินประสิทธิภาพของการท างานในฝ่ายของตน ว่า
ต้องมีการแก้ใขปรับปรุงในส่วนใด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 

7. ฝ่ายปฐมพยาบาลและยานพาหนะ 

ภาวะปรกติ  เตรียมความพร้อมในด้านของอุปกรณ์ด้านการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาล การเตรียมให้พร้อม
ใช้งาน และการยิบฉวยเมื่อเกิดเหตุได้สะดวกรวดเร็วและเพียงพอ ฝ่ายยานพาหนะตรวจสอบความพร้อมของ
ยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาวะเกิดเหตุ  เมื่อรับทราบเหตุ และประสานงานกับฝ่ายอ านวยการ เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฐมพยาบาลแก่ผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องการการพยาบาลด่วน รวมถึงการจัดส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลต่อไปตามสมควร 

หลังภาวะเกิดเหตุ  รายงานสรุปการท างานของฝ่ายตน ประเมินประสิทธิภาพของการท างานในฝ่ายของตน ว่า
ต้องมีการแก้ใขปรับปรุงในส่วนใด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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8. ฝ่ายตัดพลังงานและปิดระบบ 

ภาวะปรกติ  จัดเตรียมแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการท างานของระบบ และแหล่งจ่ายพลังงาน 
และฝึกซ้อมข้ันตอนตามแผนงาน 

ภาวะเกิดเหตุ  เมื่อรับทราบเหตุ และประสานงานกับฝ่ายอ านวยการ ด าเนินการตามขั้นตอนการท างาน และ
รายงานการด าเนินงานให้ ผอ.ทราบ ระบบที่ต้องปิดหรือตัดดังนี้ 

ระบบไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้าประจ าชั้น – ตู้ระบบไฟฟ้าหลัก MDB 

ระบบคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่อง Server ตามล าดับขั้น – ปิด UPS 

หลังภาวะเกิดเหตุ รายงานสรุปการท างานของฝ่ายตน ประเมินประสิทธิภาพของการท างานในฝ่ายของตน ว่า
ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนใด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการท างาน และบทบาทหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม้

รปภ.ประจ าชั้นตรวจสอบ/รายงาน

พบเหตุ
รุนแรง

ระงับเหตุได้ /
รายงาน

ส่วนกลาง

ระงับเหตุ / ขอความ
ช่วยเหลือจาก ส่วนกลาง

ระงับเหตุ/
บันทึกรายงาน

ส่วนกลาง

อพยบ

อพยบ
เสร็จ

ทีมอพยบ
รายงาน

ส่วนกลาง

เหตุสงบ

ขอความช่วยเหลือจากภายนอก

ทีมอพยบ
เตรียม

ด าเนินตาม
แผน

ใช่

ไม่ได้

ไม่

ใช่

ไม่รุนแรง

รุนแรง 1ICT 

บันทึกรายงาน สรุปหา
สาเหตุและความเสียหาย

ใช่

ไม่

ไม่ ใช่

ไม่ได้

รุนแรง 2ICT 1MU

รุนแรง 3ICT  2MU

ดับได้

เมื่อเกิดเหตุ / หรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ี นักศ ก า/ Fire alarm

รปภ.ประจ าชั้น ตรวจสอบ ยังสถานท่ี ท่ีเกิดเหตุ ใช้ถัง
ดับเพลิงท่ีเกิดข้ึน และรายงาน สถานการณ์มายัง รปภ.
ส่วนกลาง “N 1“ ด้วยวิทยุส่ือสาร  หรือโทร #100 “N 
1“รายงานต่อทีมดับเพลิง และ ผอ. ตามล าดับ

ใช้แผนบรรเทาทุกข์

ทีมดับเพลิงประจ าคณะ
เข้าตรวจสอบเหตุ และ
ช่วยดับเพลิง พร้อม

รายงาน ผอ.

ทีมดับเพลิง+รปภ.ประจ าชั้น 
ใช้ถัง/สายน้ าดับเพลิงท่ีเกิดข้ึน 
และรายงาน สถานการณ์มายัง  
ผอ. ตามล าดับ

ผอ. ส่ังการให้ตัด
ไฟฟ้าบริเวณเกิด
เหตุและให้ใช้
น้ าดับไฟ

ทีมตัดพลังงาน ตัด
ไฟฟ้าบริเวณเกิดเหตุ 
แล้วรายงาน ผอ.

ทีมอพยพ เตรียม
ความพร้อม รอรับ
ค าส่ังให้ด าเนินงาน

ทีมปฐมพยาบาลและ
ยานพาหนะ เตรียม
ความพร้อม รอรับ
ค าส่ังให้ด าเนินงาน

ทีมอ านวยการและ
ประสานงาน เตรียม
ความพร้อม รอรับ
ค าส่ังให้ด าเนินงาน

ผอ. ส่ังการให้ใช้แผน
อพยพหนีไฟและขอ
ความช่วยเหลือจาก
ภายนอก

ทีมอ านวยการและ
ประสานงาน ช่วย ผอ. 
ส่ือสารกับภายในและ
ภายนอก

ทีมดับเพลิง+รปภ.ประจ าชั้น 
ใช้ถัง/สายน้ าดับเพลิงท่ีเกิดข้ึน 
และรายงาน สถานการณ์มายัง  
ผอ. ตามล าดับ

ทีมตัดพลังงาน ตัดไฟฟ้าท้ัง
อาคาร ทีมปิดระบบ 
ปิดServer ตามล าดับ แล้ว
รายงาน ผอ.

ทีมอพยพ อพยพตาม
ทางเดินท่ีปลอดภัย
มายังจุดรวมพล

ทีมดับเพลิง+รปภ.ประจ าชั้น 
ประสานงานกับดับเพลิงภายนอก (
ศาลายา) แสดงแผนผังอาคาร น า
ทาง และรายงาน   ผอ. ตามล าดับ

ทีมอ านวยการและประสานงาน ช่วย 
ผอ. ส่ือสารกับภายในและภายนอก 
พร้อมท้ังตรวจนับบุคลากรและ
นักศึกษา  และรายงาน  ผอ. 

ทุกทีม สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน ต่อ ผอ.

ผอ รายงานสรุป สาเหตุ ความ
เสียหาย ต่อ คณบดี
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ผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนอพยพ 
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ผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนดับเพลิงเบื้องต้น 
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เจ้าหน้าที่อพยพประจ าชั้น 

ชั้น ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที ่ เส้นทางเดิน 

ธงชั้น1 ธนพร สังข์ประเสริฐ   ถือธง น าขบวน 
โถงชั้น 1 - หน้าตึก-จุดรวม

พล 
1A    ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง 

1B   ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง 
ธงชั้น2 มนัส  วัฒนะ   ถือธง น าขบวน 

บันใดเลื่อน-โถงชั้น1- หน้า
ตึก-จุดรวมพล 

ห้องคณบด ี ธนิดา เอกรินทรากุล   ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง(ห้องคณบดี) 
2A    ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง 

2B    ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง 
ธงชั้น3 นายอริยก์ ยิสารคุณ   ถือธง น าขบวน 

บันใดกลาง-โถงชั้น1- หน้า
ตึก-จุดรวมพล 

3A   ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง 
3B   ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง 

ธงชั้น4 ปราชญ์  ชัยศิร ิ   ถือธง น าขบวน 
ทางหนีไฟโซน A -โถงชั้น1- 

หน้าตึก-จุดรวมพล 
4A    ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง 

4B    ช่วยผู้ถือธง ตรวจสอบคนตกค้าง 
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หมายเลขโทรศัพท์บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีจ าเป็น 

ล าดับ ชื่อ/หน่วยงาน/ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199   

2 แพทย์ฉุกเฉิน 1669   

3 กู้ชีพ วชิรพยาบาล 1554   

4 กู้ชีพ นเรนทร 02 354 8222   

5 สถานีดับเพลิง เทศบาลศาลายา 02 441 0556   

6 สถานีดับเพลิงตลิ่งชนั (หน่วยศาลายา) 02 431 3738   

7 สถานีต ารวจ พุทธมณฑล 02 441 1010   

8 สถานีต ารวจ ศาลายา 02 441 0442   

9 สถาไฟฟ้าพุทธมณฑล2 034 297 594   

10 รพ.ศาลายา 02 889 2601   

11 รพ.พุทธมณฑล 02 441 6033   

12 ศูนย์การแพทย์กาญจณาภิเ ก 02 849 6600   

13 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 02 441 4400   

14 ผอ.คุณคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล 087 828 5286   

15 รอง ผอ. อ.อภิรัก  ์ หุ่นหล่อ  #192   

16 ผช.ผอ. อ.สนิท แสงเหลา #173    

17 หน.ทีมดับเพลิงเบื้องต้น คุณพ ่งศ กดิ์ จงแจ่ม #229 ว. “07” 

18 
หน.ทีมอ านวยการและประสานงาน       
คุณบุณยนุช พิศสุวรรณ 

#142  

19 
หน.ทีมตัดพลังงานและปิดระบบ           
คุณวันบูรณ์  ปุญญะศรี 

#219 ว. “01” 

 20 หน.ทีมปฐมพยาบาลฯ คุณธีรพล เส็งสมวงศ์  #162   
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มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม การเกิดอัคคีภัยในอาคาร 
1. ระมัดระวังและลดความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
2. ร่วมฝึกอบรมวิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
3. ตรวจตราและดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของตนเอง พบช ารุดให้แจ้งซ่อมหรือเปลี่ยนทันที 
4. ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานหรือมีวันหยุดติดกันหลายวันเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
5. จัดวางสิ่งของในที่ท างานให้เป็นระเบียบ โดยแยกสิ่งของที่เป็นเชื้อเพลิงให้ห่างจากต้นเพลิง 
6. สังเกตและจดจ าทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ อย่างน้อย 2 ทางโดยสังเกตประตูหนีไฟว่าสามารถเปิดใช้งานได้

ตามปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

7. ส ารวจต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือรวมทั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์
ดับเพลิงมือถือภายในอาคารเพ่ือให้สามารถค้นหาได้รวดเร็ว 

8. ส ารวจดูแผนผังอาคารเพ่ือให้รู้ถึงต าแหน่งที่ตนเองอยู่กับเส้นทางหนีไฟที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 2 เส้นทางท่ี
ปลอดภัย 

9. เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

10. อย่าตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยหรือไฟฟ้าดับโดยให้รีบเดิน(อย่าวิ่ง)ออกนอกอาคารตาม
เส้นทางหนีไฟโดยทันที 

 

ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหม้ หรือพบเจอเหตุเพลิงไหม้ 
1. ทุบหรือดึงอุปกรณ์การแจ้งเหตุด้วยมือในบริเวณใกล้เคียงท่ีสุดเพื่อแจ้งเตือนโดยไว 
2. แจ้ง รปภ.ท่ีอยู่ไกล้ หรือกดหมายเลขโทรศัพท์ภายในเบอร์ 100 (หน่วยรักษาความปลอดภัย) 

ตลอด 24 ชั่วโมง 
3. เมือ่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ถ้าสามารถดับได้ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือเข้าท าการดับเพลิงก่อน 
4. กรณีพบเพลิงไม่สามารถดับได้ให้รีบอพยพหนีออกจากพื้นท่ีตามแผนอพยพหนีไฟ 

 
**การหนีไฟให้ใช้ตามเส้นทางหนีไฟ โดยห้ามใช้ลฟิท์โดยเด็ดขาด(โดนตัดไฟ)** 
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ข้อปฏิบัติเม่ือได้ยินสัญญาณแจ้งอพยพหนีไฟ   P L A C Goal 

1. Peaceful อย่าแตกตื่นหรือตระหนกตกใจ รับรู้สถานการณ์ด้วยความสงบ 
2. Line up เก็บของแล้วมาเข้าแถวเตรียมตัวอพยพ 
3. Ant Walking ในการเดินให้เดินต่อกันเป็นแถวเหมือนมด ไม่วิ่งแทรก หรือแซงเพ่ือน 
4. Careful อพยพด้วยความระมัดระวัง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. Goal มุ่งสู่เป้าหมายคือจุดรวมพล และรายงานตัวต่อ จนท. ที่มีหน้าที่ท าการตรวจเช็ค 
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1. ด งสลักท่ีหัวถังออก 

 
 

2. ปลดล๊อกสายฉีดออกจากท่ีเก็บ 

 
 

3. กดหรือบีบคันบีบทั้งสองเข้าหากันเพ่ือท าการฉีดสารดับเพลิง 

 
 

4. ส่ายสายฉีดไปที่ฐานของไฟเพ่ือกวาดต้อนและดักทิศทางของไฟจนดับสนิท 

 
 

ด ง (Pull) ปลด (Aim) 
(ZZ(zA 

กด(Squeeze) ส่าย(Sweep) 

การใช้งานอุปกรณ์ถังดับเพลิงแบบมือถือ 
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อุปกรณ์เตือนภัยและระงับอัคคีภัย ภายในคณะ ICT 
 

อุปกรณ์เตือนภัย Fire Alarm 
 

                     (SMOKE) 

                       (HEAT) 

                               MANUAL 

                                          

BELL 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ระงบัอคัคภียั FM 200 
 

                       (SMOKE) 

                   ๊ ซ FM 200 

                     FM 200 

                        FM 200 
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อุปกรณ์ระงบัอคัคภียั ถงัดบัเพลงิแบบมือถอื 
 

                             (CO2) 

                             (N2) 

                                  FM 200 
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อุปกรณ์ระงบัอคัคภียั ระบบดบัเพลงิด้วยน ำ้ 
 

                       

(SPRINKLE) 

                              

(FIRE PUMP) 

          ฉ              (FIRE 

HOSE REEL) 
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ป้ายและสัญลัก ณ ์
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ภาคผนวก ก 

ตย.เอกสารการตรวจตรา  

ผู้รับผิดชอบด้านระบบดับเพลิง นายไพโรจน์  ฉัตรัตติการณ์ 
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ภาคผนวก ข 

แผนผังเส้นทางหนีไฟของอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เส้นทางหนีไฟ ชั้น 1 



เส้นทางหนีไฟ ชั้น 2 
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 เส้นทางหนีไฟ ชั้น 3 
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เส้นทางหนีไฟ ชั้น 4 

 

 

 

 

 

 

 


