
 

 

     

แผนฉุกเฉิน 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปี พ.ศ.2563 
 

   



 
 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

คํานํา 

แผนฉุกเฉิน สาํนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ดําเนินงานป้องกัน แก้ไข และดูแลเหตุอันอาจจะเปิดจากภาวะฉุกเฉิน อันจะเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจากเหตุฉุกเฉนิ เพ่ือสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ   
เพ่ือลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอันตราย และเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อบุคคากรในองค์กร โดยอ้างอิงตาม
ขอ้กําหนดของ “กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555” แผนฉุกเฉนิฉบับนี้
น้ี ประกอบด้วยแผนฉุกเฉินเก่ียวกับอัคคีภยั 3 แผน ได้แก่ แผนฉุกเฉินก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนฉุกเฉินขณะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผนหลังเกิดเหตุเพลงิไหม้  
 ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ีจะช่วยให้ทุกคนในสํานักวิทยบรกิาร สามารถนําไปเป็นแนวทาง
ในการดําเนินการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพลงิไหม้ อันจะนําไปสู่การลดการประสพอันตรายและความสูญเสีย
ของสํานักวิทยบริการและสงัคมโดยรวมได้ไม่มากก็น้อย 
 
 
      คณะกรรมการจัดสภาพแวดลอ้มและความปลอดภัย 

  2563 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

สารบัญ 

เร่ือง  หน้า 
   
1. แผนฉุกเฉินก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้    1
    แผนการอบรมป้องกันและระงับอัคคภีัย 1
    แผนรณรงค์ป้องกันอัคคภีัย 2
    แผนการตรวจตราเพ่ือป้องกันอัคคภีัย 2
2. แผนฉุกเฉินขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 4
    แผนระงับอัคคีภัย 4 
    แผนอพยพหนีไฟ 6 
        ขั้นตอนการอพยพหนีไฟสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 
        รายละเอียดขั้นตอนการอพยพหนีไฟอาคารสํานักวิทยบริการ A 8 
        แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 10 
        หมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งเหตุและประสานงาน 16 
        ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน 18 
        ทีมขนย้าย 20 
        เส้นทางเส้นทางอพยพ / จุดรวมพล 22 
3. แผนหลงัเกดิเหตุเพลิงไหม้ 23 
    แผนบรรเทาทุกข์ 23 
    แผนปฏิรูปฟ้ืนฟู 23 
 
ภาคผนวก 

 
25 

     -  แผนฉุกเฉิน ช้ันที่ 1 26 
     -  แผนฉุกเฉิน ช้ันที่ 2 27 
     -  แผนฉุกเฉิน ช้ันที่ 3 28 
     -  แผนฉุกเฉิน ช้ันที่ 4 29 
  

 



 

 

1 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทท่ี 1 

แผนฉุกเฉินก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้     

 

แผนการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการดับเพลิงเบ้ืองต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
จนสามารถกระทําการดับเพลิงขั้นต้นได้จรงิ 
  2. เพ่ือปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
 

ช่ือหลักสูตร 
อบรม 

การดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ 
การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 
เนื้อหาหลักสูตร 1. ความรู้เกี่ยวกับไฟและการ

เกิดอัคคีภัย 
2. ชนิดของเครื่องดับเพลิง 
3. ภาคปฏิบัติการดับเพลิง 
เบ้ืองต้น 
  - วิธีใช้เครื่องดับเพลิง 
  - 4 ขั้นตอนเม่ือพบเพลิงไหม้ 
 

1. ฝึกซ้อมหนีไฟ ตาม
แผนการอพยพหนีไฟ 
2. ฝึกซ้อมดับเพลิง ตาม 
แผนการดับเพลิง 
 

1. การบาดเจ็บ 
บาดแผล การห้าม 
เลือด 
2. ไฟฟ้าช็อต 
3. การกลืนเหรียญ หรือ
สิ่งของแล้วติดหลอดลม 
4. การเป่าปากช่วย
หายใจ นวดหัว ผายปอด
5. สารพิษ กรด และด่าง 
เข้าตา /ปาก ถูกผิวหนัง 

วิทยากร เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง งานเทศบาล
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ 

ทีมพยาบาล 
 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 3 ขั่วโมง 3 ช่ัวโมง 
ผู้เข้าอบรม บุคลากรจํานวน 40 % จากทุก

หน่วยงาน 
บุคลากรทุกคน บุคลากรจากทุก

หน่วยงาน 
 

 

 

 



 
2 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แผนรณรงค์ปอ้งกันอัคคีภัย 

 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดให้มีอยู่ใน 
แผนดําเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นประจําทุกปี โดยให้ทางคณะกรรมการส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสํานึก 
เป็นผู้จัดทําแผนขึ้นพร้อมกับกําหนดหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และกําหนดการรณรงคใ์ห้อยู่ในช่วงท่ีสอดคลอ้ง 
และสัมพันธ์กับแผนการอบรมของสํานักวิทยบริการ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสํานึกด้านความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยให้บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดไว้ในส่วนหน่ึงของแผนการ
สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

แผนการส่ือสารป้องกันอัคคีภัย ประจําปี 2563 

หัวข้อการส่ือสาร วิธีการส่ือสาร ความถ่ี 
การส่ือสาร 

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

ภายใน ภายนอก
 รณรงค์ป้องกนัอัคคีภัยและ
ระงับเหตุฉุกเฉนิ 

- LINE 
- บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
- FaceBook 
- เว็บไซต์ 
- รายการวิทยุ 
- ระบบ EDS 

ทุกครั้ง
ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง

   คณะกรรมการ
ส่งเสริมความรู้
และสร้าง
จิตสํานึก 

 

แผนการตรวจตราเพ่ือป้องกันอัคคีภัย 
 แผนการตรวจตราเพ่ือป้องกันอัคคีภัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าของพ้ืนท่ีในแต่ละหน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบและดูแลตรวจตราสิ่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันเหตุได้ 
 
ท่ี แผนการตรวจตราเพ่ือป้องกันอัคคีภัย ความถ่ี ผู้ตรวจ
1 ดูแลไม่ให้เกิดประกายไฟหรือและความร้อนในบริเวณที่หวงห้ามหรือใน

บริเวณท่ีกําหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต 
3 เดือน
ต่อครั้ง 

เจ้าของพ้ืนท่ี
 

2 ตรวจตราการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือกอ่ให้เกิดความ
ร้อน จะต้องห่างจากบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือวัตถุติดไฟง่าย อย่างน้อยใน
รัศมี 10 เมตรกรณีไม่ 
สามารถทําได้จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีเหมาะสมกับชนิดของงาน
น้ันๆ 

3 เดือน
ต่อครั้ง 

ฝ่ายอาคารและ
สถานที ่
 



 

 

3 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ท่ี แผนการตรวจตราเพ่ือป้องกันอัคคีภัย ความถ่ี ผู้ตรวจ
3 ตรวจสอบภาชนะทีใ่ส่สารไวไฟหรือเช้ือเพลิงต่างๆ ท่ีอยู่ในสภาพชํารุด

หรืออาจจะเกดิการรั่วไหลให้รีบรายงานผู้รบัผิดชอบทราบโดยเร็ว และรีบ
ให้มีการแก้ไขทันที 

3 เดือน
ต่อครั้ง 

ฝ่ายอาคารและ
สถานที ่

4 ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณที่หวงห้าม หรือบริเวณท่ีมีป้ายอันตราย
จากสารไวไฟหรือบริเวณห้ามสูบบุหรี่ นอกจากสถานท่ีท่ีจัดไว้เท่าน้ัน 

3 เดือน
ต่อครั้ง 

ฝ่ายอาคารและ
สถานที ่

5 กรณีท่ีต้องขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือถังแกส๊จะต้อง
ดูแลระมัดระวังการกระแทกหรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย 

3 เดือน
ต่อครั้ง 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

6 ดูแลตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง และถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพ
ท่ีเหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

คณะกรรมการ
สภาพแวดล้อม
และความ
ปลอดภัย 

7 ดูแลตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินและระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินรวมถึงอุปกรณ์ระวังภัยจากไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยและ
พร้อมใช้งาน 

3 เดือน
ต่อครั้ง 

 
หมายเหตุ : 

- วันหยุดหรือนอกเวลาทํางานให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทําการตรวจสอบความเรียบร้อยเป็น
ประจําทุกวัน 

- ความถ่ีในการตรวจตรา อ้างอิงตามแผนการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทท่ี 2 

แผนฉุกเฉินขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้

 

 แผนฉุกเฉินขณะเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิงและลดความสูญเสียโดย
ประกอบด้วย แผนต่าง ๆ 2 แผน แผนระงบัอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ 

แผนระงับอัคคีภัย 

 



 

 

5 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 



 
6 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. แผนอพยพหนีภัย 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้บุคลากรรู้จักการอพยพตามแผนฉุกเฉินอย่างถกูวิธีสามารถเข้าใจและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการอพยพโดยไม่ตกใจ 
   2. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงหน้าท่ีของตนเองที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตาม 
แผนฉุกเฉิน 
   3. เพ่ือเป็นการฝึกฝนการปฏบัิติตามแผนฉกุเฉิน และแก้ไขข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อม 
   4. เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลให้น้อยที่สุดหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ สํานักวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.พบเหตุเพลิงไหม ้

2.ฝ่ายรักษาความปลอดภยัและทีมฉุกเฉิน 

3.1 ระงบัเหตุได ้

3.1.1 ตรวจสอบความเสียหายของพื้นท่ี

และรายงานผูบ้ริหารของอาคาร  3.2 ระงบัเหตไุม่ได้ 

4. รายงานผูบ้ริหารของอาคารขออนุมติัดึงกร่ิงสัญญาณเตือนภยั และอพยพผูค้น 

5.1 โทรศพัทแ์จง้ สถานีดบัเพลิง 
- กองอาคารมหาวิทยาลยั 
โทร 043 -754044 ภายใน 1352 
- อบต.ตาํบลขามเรียง  
โทร 043 – 754134  
- อบต.ท่าขอนยาง โทร 043- 995620  
หรือ สายด่วน 1784 (กรมป้องกนัและ
บรรเทาฯธารณภยั) 

5.1.1 เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 
ระงบัเหตุเพลิงไหม ้

5.2 หวัหนา้ทีมอพยพ
นาํทางและอพยพคน
ตามเส้นทางหนีไฟ 
ไปยงัจุดรวมพล 

5.3 ทีมช่าง
ตรวจสอบ 
- ปิดระบบลิฟต ์
- ปิดระบบไฟฟ้า 
- เปิดระบบประปา 
- เปิดระบบไฟ 

5.4 เจา้หนา้ท่ี 
รักษาความ 
ปลอดภยั 
ปิดกั้นพ้ืนท่ี 

6. หวัหนา้ทีมอพยพเช็คจาํนวนคน แจง้ช่ือ ผูท่ี้ติดอยู่
ภายในอาคารใหห้วัหนา้กองอาํนวยการทราบ 

7. หวัหนา้กองอาํนวยการแจง้เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงและทีม
ช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ติดภายในอาคาร 

8. เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง , งานรักษาความปลอดภยั ,ทีมช่าง
ตรวจสอบความเสียหายและสรุปผล 

9. รายงานผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบอาคาร 

ระงบั



 
8 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รายละเอียดขั้นตอนการอพยพหนีไฟอาคารสํานักวิทยบริการ A 
 

ลําดับ ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 พบเหตุเพลิงไหม้ ผู้พบเหตุ โทรแจ้งเหตุเพลงิไหม้ โทร. 081-5456702  

เบอร์ภายใน 2493 ระบุช้ันของสถานที่เกิดเหตุ 
2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

และทีมฉุกเฉิน 
- ทีมฉุกเฉิน เม่ือได้รับแจ้ง ไปยังท่ีเกิดเหตุดําเนินการระงบั
เหตุเพลิงไหม้และควบคุมสถานการณ์โดยใช้ถังดับเพลิง 
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือผงเคมีแห้ง 

3 3.1 ระงับเหตุได้ – ทีมฉุกเฉิน
ตรวจสอบความเสียหายของ
พ้ืนท่ี และรายงานผู้บริหาร
ของอาคารใหท้ราบ 

- หากไม่สามารถระงับอัคคภียัได้ หัวหน้าทีม ฉุกเฉิน 
รายงานสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุ  

3.2 ระงับเหตุไม่ได้ - หากไม่สามารถระงับอัคคภียัได้ หัวหน้าทีม ฉุกเฉิน รายงาน
สถานการณ์ของจุดเกิดเหตุ และขออนุมัติ 
ดึงกริ่งสัญญาณ 

4 ขออนุมัติดึงสัญญาณกร่ิง
เพ่ืออพยพผู้คน 

หัวหน้าทีมฉุกเฉิน ขออนุมัติดึงกริ่งสัญญาณ เพ่ืออพยพผู้คน
จากผู้บริหารของอาคาร 

5 5.1 โทรศัพท์แจ้ง หัวหน้าทีมอํานวยการและสือ่สารข้อมูล โทรศัพท์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ 
1.กองอาคาร (หน่วยบรรเทาสาธารณภัยมหาวิทยาลัย ) 
 โทร 043 -754044  เบอร์ภายใน 1352 
2.  อบต.ตําบลขามเรียง โทร 043 – 754134 หรือ สายด่วน 
1784 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) 
3. อบต.ท่าขอนยาง โทร 043- 995620 หรือ สายด่วน 
1784 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

 
 
  



 

 

9 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ลําดับ ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

5 5.2 นําทางอพยพ หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ (ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน) ถือป้ายนํา
ทางและ ควบคุมบุคลากรเดินเร็วไปตามเส้นทางหนีไฟที่กาํหนด
ไปยังจุดรวมพล 

5.3 ปิด-เปิด ระบบ
สาธารณูปโภค 

ทีมช่างสาธารณูปโภค ดําเนินการ
- ปิดระบบลิฟต์ / ไฟฟ้า 
- เปิดระบบประปา / ไฟฉุกเฉนิ 

5.4 ปิดกั้นพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
 ปิดกั้นพ้ืนท่ีบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือกั้นไม่ให้รถ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนที่ และอํานวยความสะดวก 
เปิดเส้นทางให้รถดับเพลิงและรถพยาบาล 

6 เช็คจํานวนคนและผู้ท่ีติด
อยู่ภายในอาคาร 

เม่ือถึงจุดรวมพล หัวหน้าทีมอพยพตรวจสอบรายช่ือบุคลากร
ภายในกลุ่มงาน ถ้าไม่ครบถ้วนให้รีบแจ้ง หัวหน้ากองอํานวยการ
ทราบ 

7 หัวหน้ากองอํานวยการ
แจ้งจํานวนผูท่ี้ติดอยู่
ภายในอาคาร 

หัวหน้ากองอํานวยการแจ้งเจา้หน้าที่ดับเพลิง และทีมช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือบุคคลที่ติดอยู่ภายในอาคาร ระบุสถานที่
ห้องช้ันท่ีพบลา่สุด 

8 ตรวจสอบความเสียหาย
และสรุปผล 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง , งานรักษาความปลอดภัย และทีมช่าง 
งานสาธารณูปโภค ตรวจสอบความเสียหาย และสรุปผล 
ให้ผู้บริหารท่ีรบัผิดชอบอาคารทราบ 

 
 

 
  



 

 

10 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
อาคารสํานักวทิยบริการA มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ประจาํปี พ.ศ. 2563 

 

เวลา ผู้ปฏิบัต ิ หน้าทีร่ับผดิชอบ ภาพกจิกรรมจาํลองสถานการณ์ 

เวลา15.00 น  - จาํลองเหตุการณ์เกิดอคัคีภยั  
(สถานที่ชั้น 4 หอ้งมีชยั ฤชุพนัธ์) 

 

ผู้ประสบเหตุ - พบกลุ่มควนัออกมาจากที่เกิดเหตุจาํนวนมาก 
จึงไดโ้ทรศพัทไ์ปที่หมายเลข 
 081-5456702 เบอร์ภายใน 2493 
 แจง้สถานที่เกิดเหตุและสถานการณ์ 
ที่เกิดพร้อมแจง้ชื่อ ตาํแหน่ง และแผนกใหท้ราบ 
 

 



 

 

11 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เวลา ผู้ปฏิบัต ิ หน้าทีร่ับผดิชอบ ภาพกจิกรรมจาํลองสถานการณ์ 

เวลา15.30 น ทีมฉุกเฉิน 
ประจาํพื้นที่ 

-ไปยงัที่เกิดเหตุที่ไดร้ับแจง้ดาํเนินการระงบัเหตุ 
เพลิงไหมห้รือควบคุมสถานการณ์ โดยใชถ้งัดบัเพลิง 
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) หรือผงเคมีแหง้ แต่ไม่
สามารถระงบัได ้หวัหนา้ทีมฉุกเฉินรายงานสถานการณ์
ของจุดเกิดเหตุแจง้ผูบ้ริหารของอาคารไดท้ราบ พร้อม
ขออนุมตัิดึงสัญญาณกริ่ง เพื่ออพยพผูค้น 

 

 
 ผูบ้ริหาร 

ของอาคาร 
อนุมตัิดึงสัญญาณกริ่งเตือนภยั และสั่งใหอ้พยพผูค้น  

 
 

  



 

 

12 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

เวลา ผู้ปฏิบัต ิ หน้าทีร่ับผดิชอบ ภาพกจิกรรมจาํลองสถานการณ์ 

 หวัหนา้ทีม
ฉุกเฉิน 
หวัหนา้ทีม
สื่อสารขอ้มูล 

- ดึงกริ่งสัญญาณ  
พร้อมอพยพบุคลากรในหน่วยงาน 
- แจง้ไปยงัหน่วยงานภายนอก 
1. กองอาคาร (หน่วยบรรเทาสาธารณภยัมหาวิทยาลยั ) 
โทร 043 -754044  เบอร์ภายใน 1352 
2.  อบต. ตาํบลขามเรียง โทร 043 – 754134  
3. อบต.ท่าขอนยาง โทร 043- 995620 หรือ สายด่วน 
1784 (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 
4.ศูนยบ์ริการการแพทยฉ์ุกเฉิน โทร.1669 

 

 หวัหนา้ทีมนาํ
ทางอพยพ 

- เมื่อไดร้ับเสียงกริ่งสญัญาณเตือนภยัหรือคาํสัง่ใหอ้พยพ 
ใหน้าํทางและควบคุมบุคลากรภายในกลุ่มงานของ
ตนเองอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่กาํหนดไปยงัจุด
รวมพล โดยถือธงนาํทางและใชว้ิธีการเดินเร็ว เมื่อถึงจุด
รวมพลใหต้รวจสอบรายชื่อผูอ้พยพทั้งหมด ถา้ไม่
ครบถว้นใหร้ีบแจง้หวัหนา้กองอาํนวยการทราบ  
โดยด่วนเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ดบัเพลิงและทีมช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจ็บเขา้ช่วยเหลือ  

 

 



 

 

13 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

เวลา ผู้ปฏิบัต ิ หน้าทีร่ับผดิชอบ ภาพกจิกรรมจาํลองสถานการณ์ 

 ทีมช่าง งาน
สาธารณูปโภค 

- ปิดระบบลิฟต ์มาไวท้ี่ชั้นล่าง เพื่อไม่ใหม้ีการใช ้
งานขณะเกิดเหตุเพลิงไหม/้ ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมด / 
ปิดระบบปรับอากาศทั้งหมด 
- เปิดระบบปั้มนํ้าประปาทั้งหมด / เปิดระบบไฟฟ้า
ฉุกเฉินทั้งหมด เพื่อใหเ้กิดแสงสวา่งและมองเห็นป้าย
บอกทางหนีไฟไดช้ดัเจน 

 
 ทีมปฐม

พยาบาล
เบื้องตน้ 
ทีมช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจบ็ 

ช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ออกจากจุดเกิดเหตุ 

 
 

 

 



 

 

14 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เวลา ผู้ปฏิบัต ิ หน้าทีร่ับผดิชอบ ภาพกจิกรรมจาํลองสถานการณ์ 

 เจา้หนา้ที่
ดบัเพลิง 

ระงบัเหตุเพลิงไหมแ้ละติดตามคน้หาผูท้ี่ติดอยูภ่ายใน
อาคาร 

 
 เจา้หนา้ที่รักษา

ความปลอดภยั 
- ปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหมเ้พือ่กั้น 
ไม่ใหร้ถที่เกี่ยวขอ้งเขา้พื้นที่ 
- อาํนวยความสะดวกเปิดเส้นทางใหร้ถดบัเพลิงและ
รถพยาบาลเขา้พื้นที่เกิดเหตุ 
- ควบคุมดูแลการขนยา้ยทรัพยส์ินของทางราชการ
ไม่ใหม้ิจฉาชีพแอบแฝงเขา้มา 
- เมื่อผูค้นออกจากอาคารเรียบร้อย 
ใหด้าํเนินการปิดประตูอาคารในส่วนที่ไม่จาํเป็นและ
อยูร่ักษาการบริเวณประตูจนกว่าจะสงบเรียบร้อย 

 

 



 

 

15 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เวลา ผู้ปฏิบัต ิ หน้าทีร่ับผดิชอบ ภาพกจิกรรมจาํลองสถานการณ์ 

 เจา้หนา้ที่
ดบัเพลิง / งาน
รักษา 
ความปลอดภยั / 
ทีมช่างงาน
สาธารณูปโภค 

ตรวจสอบความเสียหายและสรุปผลรายงาน 
ผูบ้ริหาร ที่ไดร้ับมอบหมายใหดู้แลรับผิดชอบ 

 

 
 

 

 

  



 

 

16 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งเหตุและประสานงาน 

ลําดับ สถานที่ โทรศัพท ์
 
 

1. 
2. 
3. 

ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
นางพรพิมล มโนชัย  
นายนิเวส ศรีธัญรัตน์  
นางศุภลักษณ์ นิลทะราช  

 
085-0139360  เบอร์ภายใน 2494 
083-4178624  เบอร์ภายใน 2440  
081-5456702  เบอร์ภายใน 2493 

 
1. 
2. 

 ทีมอํานวยการและส่ือสารข้อมูล
นางกรรณิการ ์ภูผาธรรม  
นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์  

061-4197927  เบอร์ภายใน 2437 
089-6175398  เบอร์ภายใน 2429 

 
1. 
2. 
3. 

ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย ชั้น 1
นายสมชายภูผา  
นายเลิศชาย รัตนวงศ์สวัสด์ิ 
นายจตุพล รัชเรืองวงศ์ 

093-5259016 เบอร์ภายใน 2492 
090-2716352 เบอร์ภายใน 2492 
087-8678586 เบอร์ภายใน 2492 

 
1. 
2. 
3. 

ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย ชั้น 2
นายสมจิต รัตนสวนจิก 
นายฉลอง วงศส์ุเพ็ง 
นายนพณรรญ์ พับไธสง 

092-5455438 เบอร์ภายใน 2406 
086-4845807 เบอร์ภายใน 2406 
062-4917220เบอร์ภายใน  2429  

 
1. 
2. 
3. 
4. 

 ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย ช้ัน 3
.นายสุทธิพงษ์ พายุบุตร  
.นายเชาวเรศ ถิ่นวิมล  
นางสาวจงจิตร อโนราช 
นางสาวสุชานันท์ พรรณะ  

086-6370602 เบอร์ภายใน 2434 
098-2042770 เบอร์ภายใน 2403 
082-4682524 เบอร์ภายใน 2434 
082-4682524 เบอร์ภายใน 2403 

 
1. 
2 
3. 
4. 

ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย ชั้น 4
นายฉริยะ อัครวรรณ  
นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย 
.นายภาณุวัฒน์ เพียรภายลุน 
นายไชยวัฒน์ วงศ์สุวรรณ์ 

091-9165661 เบอร์ภายใน 2404 
080-3181929 เบอร์ภายใน 2404 
097-1086567 เบอร์ภายใน 2404 
082-1239269 เบอร์ภายใน 2404 

 

  



 

 

17 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ลําดับ สถานท่ี โทรศัพท์ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ทีมควบคุมตัดแหล่งพลังงานและรักษาความปลอดภัย
นายอารยะ เสนาคุณ 
นายไพรัตน์ เน่ืองอุดม 
นายมานิต ศรีโทโคตร 
นายธวัชชัย ปอศิริ 
นายเศกสรร คุณโพธิ์ 
นายทศพร ปอศิริ 
นายรณชัย เหล่าโพธ์ิ 
นางปาริชาติ รัตนปกรณ์ 

089-2763756 เบอร์ภายใน 2440 
062-1079280 เบอร์ภายใน2493  
099-5498225 เบอร์ภายใน2493 
086-6322130 เบอร์ภายใน2460 
เบอร์ภายใน 2406 
เบอร์ภายใน 2410 
เบอร์ภายใน 2440 
เบอร์ภายใน 2440 

 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

หัวหน้าทีมฉุกเฉินประจําพื้นท่ี
ช้ัน 1 อาคารสํานักวิทยบริการ A 
นายสมชาย ภูผา 
ช้ัน 2  อาคารสํานักวิทยบริการ A 
นายสมจิต รัตนสวนจิก 
ช้ัน 3  อาคารสํานักวิทยบริการ A 
นายสุทธิพงษ์ พายุบุตร 
ช้ัน 4  อาคารสํานักวิทยบริการ A 
นายฉริยะ อัครวรรณ 
 

 
093-5259016 เบอร์ภายใน2437 
092-5455438 เบอร์ภายใน2406 
086-6370602 เบอร์ภายใน2434 
091-9165661 เบอร์ภายใน2404 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย หนว่ยบรรเทาสาธารภัย  

043-754044

สถานีตํารวจเขวาใหญ่  043-754088   
สถานีตํารวจอําเภอกันทรวิชัย  043-789023

 

 

  



 

 

18 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน 
 

ชื่อ-สกุล หน้าท่ี
ทีมอพยพหนีไฟและตรวจสอบ
พนักงาน ช้ัน 1 
  1. นางผกานุช เหล่าพิเดช 
  2. นางประนอม นามษร 
  3. นางเอ้ืออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ 
  4. นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ 
  5. นางอรุษยา หล้าวงศ์ 
  6. นางสมพร สุธรรมมา 
  7. นางสําอาง เนื่องวรรณะ 
  8. นางบังอร รัตนสวนจิก 
  9. นางวิลัยพร อันทะศร ี
  10. นางสาวเดือนเพ็ญ ชิณสีห์ 

- นําทีมอพยพมายังจุดรวมพลบริเวณลานด้านหน้าสํานักวิทยบริการ
ด้านข้างวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
จุดนัดหมายภายในอาคารสํานักวิทยบริการ  
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  
- ช้ันท่ี 1 บริเวณหน้าประตูห้อง กลุ่มงานเทคนิค (หัวหน้ากลุ่มถือธง

สีแดง) 
   
 
 

ทีมอพยพหนีไฟและตรวจสอบ
พนักงาน ช้ัน2 
   1. นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล 
   2. นางณัฐพร เดชชัย 
   3. นางสาวนํ้าลิน เทียมแก้ว 
   4. นางดวงเดือน ผมพา 
   5. นางสาวอรทัย โคตรธาดา 
   7. นางสาวศิริณัฐชา ทันภา 
   8. นางสาวชฎาพร แจ้งหาญ 
   9. นางพิราวรรณ เหล่าเจริญ 
   10. นางสาวบุสยา แฝงสคํีา 
   11. นางศรจีันทร์ พรรณะ 
   12. นางจิรยิา ศรีวิชัย 
   13. นางราตรี เน่ืองทะบาล     

-  ช้ันท่ี 2 บริเวณหน้าโต๊ะบริการตอบคําถาม จํานวน 1 จุด (หัวหน้า
กลุ่มถือธงสีม่วง) 
 



 

 

19 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อ-สกุล หน้าท่ี
ทีมอพยพหนีไฟและตรวจสอบ
พนักงาน ช้ัน 3 
1.นางกาญจนา น้อยฤทธ์ 
2.นางสาวภรณ์พรรณ ไชยโวหาร 
3.นางสาวภาวิกา หม่วยนอก 
4.นางสาวภัทรวดี ประวันเต 
5.นางสุมาลี แท่นทองจันทร ์

ช้ันที่ 3 บริเวณหน้าเคาน์เตอร์วารสาร จํานวน 1 จุด (หวัหน้ากลุ่มถือธง
สีนํ้าเงิน) 

ทีมอพยพหนีไฟและตรวจสอบ
พนักงาน ช้ัน 4 
1. นายสมพงษ์ เจริญศิริ 
2. นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน 
3. นางสาวรุง่ฤดี ภูชมศรี 
4. นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ 
5. นางวิภาดา เพชรพรม 
6. นางวิราวรรณ ศิริวงษ์ 
7. นางกวินลักษณ์ เทพบํารุง 
8. นางประสงค์ แก้วกัลยา 
9. นางสาวมะลิวัลย์ ไชยรัตน์   

ช้ันที่ 4 บริเวณหน้าห้องฝึกอบรม จํานวน 1 จุด (หัวหน้ากลุ่มถือธงสี
ชมพู) 

 

  



 

 

20 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทีมขนย้าย 
 

ชื่อ-สกุล หน้าท่ี
ทีมขนย้ายทรพัย์สิน ช้ัน 1 
  1. นางผกานุช เหล่าพิเดช 
  2. นางประนอม นามษร 
  3. นางเอ้ืออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ 
  4. นางสาวนนัทนิจ ศรีหานารถ 
  5. นางอรุษยา หล้าวงศ์ 
  6. นางสมพร สุธรรมมา 
 7. นางสําอาง เน่ืองวรรณะ 
 8. นางบังอร รัตนสวนจิก 
 9. นางวิลัยพร อันทะศร ี
 10. นางสาวเดือนเพ็ญ ชิณสีห์ 

เคลื่อนย้ายทรัพย์สินสําคัญของราชการ ตามที่ได้กําหนดสัญลักษณ์ไว้
ไปยังจุดรวมพลหรือกองอํานวยการ และเฝา้ดูแลทรัพย์สนิดังกล่าว 
แล้วนํากลับทีต้ั่งหลังได้รับอนุญาตให้กลับเข้าพ้ืนท่ีจากผู้อํานวยการ
ดับเพลิง โดยกําหนดบุคคลและทรัพย์สินท่ีต้องรับผิดชอบดังน้ี 
 - สําเนาใบส่งของ/ใบเสร็จรบัเงิน  
 - แฟ้มบอกรับหนังสือ/วารสาร ปีปัจจุบัน  
 - คอมพิวเตอร์  
 
 

 

ทีมขนย้ายทรพัย์สิน ช้ัน 2 
 1. นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล 
 2. นางณัฐพร เดชชัย 
 3. นางสาวนํ้าลิน เทียมแก้ว 
 4. นางดวงเดือน ผมพา 
 5. นางสาวอรทัย โคตรธาดา 
 6. นางสาวศิรณัิฐชา ทันภา 
 7. นางสาวชฎาพร แจ้งหาญ 
 8. นางพิราวรรณ เหล่าเจริญ 
 9. นางสาวบุสยา แฝงสีคํา 
 10. นางศรีจันทร์ พรรณะ 
 11. นางจิริยา ศรีวิชัย 
 12. นางราตร ีเน่ืองทะบาล     

- ตู้เซฟ
- ใบเสร็จรับเงิน/เงินสด  
- เอกสารบริการยืมระหว่างห้องสมุด  
- ทะเบียนคุมครุภัณฑ/์รายงานวัสดุครุภัณฑค์งเหลือปีล่าสดุ  
- เอกสาร/สัญญาจัดซ้ือจัดจ้างท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  
- คู่มือจดทะเบียนรถ 3 คัน  
- ข้อมูลการมาปฏิบัติงํานของบุคลากร
- คู่มือการปฏิบัติงาน  
- เครื่องคอมพิวเตอร์  
 
 



 

 

21 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อ-สกุล หน้าท่ี
ทีมขนย้ายทรพัย์สิน ช้ัน 3 
 1. นางกาญจนา น้อยฤทธ์ 
 2. นางสาวภรณ์พรรณ ไชยโวหาร 
 3. นางสาวภาวิกา หม่วยนอก 
 4. นางสาวภทัรวดี ประวันเต 
 5. นางสุมาลี แท่นทองจันทร์ 

- สําเนาใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน
- แฟ้มบอกรับวารสาร ปีปัจจุบัน  
- คอมพิวเตอร์  
- คู่มือปฏิบัติงาน 
 

ทีมขนย้ายทรพัย์สิน ช้ัน 4 
  1. นายสมพงษ์ เจริญศิริ 
  2. นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน 
  3. นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี 
  4. นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ  
  5. นางวิภาดา เพชรพรม 
  6. นางวิราวรรณ ศิริวงษ์ 
  7. นางกวินลักษณ์ เทพบํารุง 
  8. นางประสงค์ แก้วกัลยา 
  9. นางสาวมะลิวัลย์ ไชยรัตน์   

- ชุด Backup ข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra 
- คอมพิวเตอร์  
- drive 
 

 
  



 

 

22 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 
 
 



 

 

23 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
บทท่ี 3 

แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 

 หลังเกิดเหตุอัคคีภัย  ประกอบด้วยแผนที่ดําเนินการเม่ือเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว จํานวน 2 แผน คือ 
แผนบรรเทาทุกข์ และแผนปฏิรูปฟ้ืนฟู 
 
แผนบรรเทาทกุข์  
 
 แผนการบรรเทาทุกข์หลงัจากเหตุเพลิงไหม้สงบลง ประกอบด้วย 
  1. การประสานงานกับหน่วยงานช่วยเหลือจากภายนอก 
  2. การสํารวจความเสียหาย 
  3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากร 
  4. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ การค้นหาผูร้อดชีวิต และการขุดค้นหาผู้เสียชีวิต 
  5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยั ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 
  6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
  7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
  8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินการกิจการได้โดยเร็วท่ีสุด 
 
แผนปฏิรูปฟืน้ฟู  
 
 แผนปฏริูปฟ้ืนฟู ดําเนินการโดย  
  1. จัดทํารายงานการประเมินจากความเสียหายของสถานท่ีจริงที่เกิดอัคคภีัย มาทําการปรับปรุง 
แก้ไข ป้องกันจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนต่างๆ ได้แก่ 
   1.1 แผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) 
   1.2 แผนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ขณะเกิดเหตุ) 
   1.3 แผนการอพยพหนีไฟ (ขณะเกิดเหตุ) 
   1.4 แผนการบรรเทาทุกข ์(ทันทีท่ีเพลิงสงบ) 
  2. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ วิธีการ การหาสาเหตุเพ่ือหามาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซํ้าอีก โดยการประชุมของคณะกรรมการในการทํางานกับผู้บริหารระดับสูงเพ่ือจัดทํา
โครงการรองรับแผนปฏิรูปฟ้ืนฟูของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงอาจประกอบไปด้วย
โครงการ ดังน้ี 
 



 

 

24 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
   2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางป้องกันให้กับผู้ที่มี 
ความเกี่ยวข้องทราบ 
   2.2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากการเกิดอัคคีภัย 
   2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และสรรหาสิ่งที่เสียหายหรือสูญเสีย ท่ีเกิดจากอัคคีภัย 
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ รวมท้ังการคัดแยกขยะหลักการเกิดเพลิงไหม้เพ่ือนําไปกําจัด ตามวิธีปฏิบัติงาน 
การคัดแยกขยะขององค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 แผนฉุกเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  



 

 

26 แผนฉกุเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แผนฉุกเฉิน ชั้นที่ 1 
 

 



 

 

27 แผนฉกุเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แผนฉุกเฉิน ชั้นที่ 2 
 

 



 

 

28 แผนฉกุเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แผนฉุกเฉิน ชั้นที่ 3 
 

 



 

 

29 แผนฉกุเฉิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แผนฉุกเฉิน ชั้นที่ 4 
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