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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
***************** 

1. ความส าคัญ 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 4 
ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ 

อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่มีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ ท า
ให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และมีผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงาน
และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวัง อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้
เกิดอัคคีภัยได้ง่าย  จึงได้มีแนวทางการจัดท าแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
หรือหากเกิดขึ้นแล้วสามารถระงับได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจึงได้จัดท า
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับเมื่อเป็นการเพลิงไหม้และเป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นแล้วก็
สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อประสานงานได้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
อัคคีภัย 

๒. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 เกี่ยวกับอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ที่ตั้งและอาณาเขต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ใช ้ บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน 39 คน 
  (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

 ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 1 หลัง สูง 11 ชั้น 
พื้นที่  เนื้อท่ีภายในอาคาร 20,102 ตารางเมตร  

ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 ชั้น  
ลักษณะการใช้งานทั่วไป ดังนี้ 

ชั้นใต้ดิน ลานจอดรถ 
ชั้นที่ 1 โถงกิจกรรม 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 



สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ห้องเครื่องสูบน้ า  
ห้องลิฟต์ดับเพลิง  

ชั้นที่ 2 ห้องผู้บริหาร  
ส านักงานคณบดี  
ส านักงานจัดการศึกษา  
ห้องสมุด  
ห้องประชุม 30 คน 

ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องเรียนบรรยาย 210 คน 

ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องเรียนบรรยาย 210 คน 

 ห้องบริการเครื่องแม่ข่าย 
ชั้นที่ 5, 6, 7 ห้องเรียนบรรยาย  60 คน และห้องเรียนบรรยาย 210 คน 
ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab และ Creative Working Space 
ชั้นที่ 8 ห้องปฏิบัติการวิจัย 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชั้นที่ 9 ห้องพักอาจารย์ 
ชั้นที่ 10 ห้องเกียรติยศ  

ห้องประชุม 60 คน  
ชั้นที่ 11 ห้องอเนกประสงค์ 280 คน 

2.2 มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องบการป้องกันอัคคีภัย 
 พรบ.ควบคุมอาคาร ก าหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษจะต้องมีถนนโดยรอบ กว้างไม่
น้อยกว่า 6 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร (ส าหรับด้านที่ติดกับถนนสาธารณะ) และจะต้องประกอบด้วย 

1. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
2. บันไดหนีไฟ ห่างกันไม่เกิน 60 เมตร 
3. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
4. ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
5. ลิฟท์ดับเพลิง  ต้องใช้เวลาวิ่งจนถึงชั้นบนสุดภายในเวลาไม่เกิน 1 นาที 
6. ดาดฟ้าที่มีความกว้างยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
7. ระบบระบายควันส าหรับโงภายในอาคารที่สูงเกิน 2 ชั้น 

2.3 การเกิดของไฟ  
การเกิดของไฟ หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน 
1. เชื้อเพลิง (FUEL) คือสิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้ 
2. ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถท าอุณหภูมิสูงจนท าให้สาร

เชื้อเพลิงจุดติดไฟ เช่น สะเก็ดไฟ ลูกไฟจากการเชื่อม เครื่องจักรร้อน ไฟฟ้าช็อต เปลวไฟ บุหรี่ ฟ้าผ่า ฯลฯ 
3. อากาศ (OXYGEN) ในบรรยากาศทั่วไปมีออกซิเจน ประมาณ 21 % อยู่แล้ว ซึ่งสามารถท าให้

ช่วยติดไฟได้ 



2.4 ประเภทของไฟ แยกประเภทได้ 5 ชั้น คือ A, B,  C, D และ K 
ประเภทของไฟ สัญลักษณ์ วิธีการดับเพลิงที่ดีที่สุด 

ประเภท A คือ เพลิงที่ไหม้ที่เกิดจาก
วัตถุไหม้ไฟทั่วไป เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ 
พลาสติก 

รูปตัว A สีขาวหรือด า อยู่ใน
สามเหลี่ยมสีเขียว 

 

ลดความร้อนโดยใช้น้ า 

ประเภท B คือ เพลิงที่ไหม้ในของเหลว
ติดไฟและก๊าซติดไฟ เช่น น้ ามัน 
แอลกอฮอล์ ก๊าซหุงต้ม จาระบี 

รูปตัว B สีขาวหรือด า อยู่ใน
รูปสี่เหลี่ยม สีแดง 

 

ก าจัดออกซิเจน ท าให้อับอากาศ 
โดยคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้ง ใช้ฟอง
โฟมคลุม 

ประเภท C คือ เพลิงที่ไหม้จาก
อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 
เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร 

รูป C สีขาวหรือด า อยู่ใน
วงกลมสีฟ้า 

 

ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วจึงใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ น้ ายา
เหลวระเหย ไล่ออกซิเจนออกไป 

ประเภท D คือ ประเภทวัตถุของแข็ง
หรือโลหะไวไฟ เช่น แมกนีเซียม ไททา
เนียม 

รูปตัว D สีขาวหรือด า อยู่ใน
ดาว 5 แฉก สีเหลือง 

 

ท าให้อับอากาศหรือใช้สารเคมี
เฉพาะ (ห้ามใช้น้ าดับเด็ดขาด 
ต้องใช้เกลือแกงหรือทราย) ต้อง
ศึกษาหาข้อมูลของสารเคมีนั้นๆ 
ให้ละเอียด 

ประเภท K คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจาก
น้ ามันที่ใช้ประกอบอาหาร ไขมันสัตว์ 

รูปตัว K สีขาว อยู่ในรูปแปด
เหลี่ยมสีด า 

 

ท าให้อับอากาศ  หรือใช้สารเคมี
เฉพาะ (ห้ามใช้น้ าดับเด็ดขาด 

 
2.5 การเลือกชนิดของถังดับเพลิงให้ถูกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการใช้ถังดับเพลิง    

 

ข้อควรจ า 
• ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้วางอยู่ในระดับ

ต่างกัน ให้ฉีดจากข้างล่างไปหาข้างบน  
• ถ้าน้ ามันรั่วไหลให้ฉีดจากปลายทางที่

รั่วไหลไปยังจดุที่รั่วไหล  
• เหตุเพลิงไหม้ที่เกดิจากอุปกรณไ์ฟฟ้า ท่ี

มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ต้องรีบตัด
กระแสไฟฟ้าก่อน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.1 เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย 
๓.2 เพ่ือให้ความตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับเหตุ รวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้อย่าง

ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 
๓.3 เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในระยะ

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
๓.4 เพ่ือเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๔.ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
๔.1  การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ คือ  

1) แผนการตรวจตรา 
2) แผนการอบรม  
3) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

๔.2  การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย  
1) แผนการดับเพลิง  
2) แผนการอพยพหนีไฟ 

๔.3  การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย  
1) แผนบรรเทาทุกข์  
2) แผนการฟื้นฟูบูรณะ 

๕. รายละเอียดการปฏิบัติ 
๕.1  การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 

5.1.1) แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและส ารวจตรวจตราระบบความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยของอาคาร ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยด าเนินการ ดังนี้  

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตามแผนการตรวจตรา 



• ส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร เส้นทางอพยพหนีไฟ เครื่องมืออุปกรณ์
ในการดับเพลิง และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

• ส ารวจ ตรวจตราความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้
เป็นสาเหตุการเกิดอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบแก้ไขหรือเพ่ิมความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

• ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการซ่อมบ ารุง
และตรวจตราปั๊มน้ า สายท่อน้ า และถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดและเปลี่ยนน้ ายาตามวาระและอายุ
ของน้ ายานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง  

• จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและ
กลางคืน ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น 

• แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนรับทราบ 
• ส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี 

ไม่มีเสียหายหรือช ารุด ตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น 
• จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน ผู้ดูแลอาคาร หรือห้องเวร

รักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้ายติดให้เห็นชัดเจนและทั่วถึง 
• แผนการจัดท าระบบส ารองข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ข้อมูลที่ส าคัญยังคง

สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสียหาย 
5.1.2) แผนการอบรม เป็นแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการ

อพยพหนีไฟส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนี้ 
• การฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง

เบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร รวมถึงทราบต าแหน่ง
ที่ตั้งเมนสวิทซ์ตัดตอนทางไฟฟ้า (Cut-out) ถังดับเพลิง ภายในหน่วยงาน และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้า
ในกรณีฉุกเฉิน และพร้อมที่จะตัดไฟได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) 
โดยสัญญาณดังกล่าวจะต้องให้ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึงกัน ทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการ
รายงานผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน 

• การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติโดยการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ตามความเหมาะสม
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดท าในแผนการอบรม 
– การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
– การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ควรจัดท าในแผนการอบรม 
– การปฐมพยาบาล 
– การกู้ชีพช่วยชีวิต 

5.1.3) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย โดยเน้นความส าคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร ให้ทุกคนได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย 
ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 



ตัวอย่างของหัวข้อที่จะท าการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
– กิจกรรม 5ส. 
– การจัดท าโปสเตอร์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

  
 ๕.2 การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย  

5.2.1) แผนการดับเพลิง  
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 

การดับเพลิงขั้นต้น  
• ท ำกำรดับเพลิงขั้นต้นด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือ 
• รีบแจ้งเหตุที่ผู้อยู่เวรยำมหรือหน่วยรักษำควำมปลอดภัย เพื่อช่วยกัน

ดับเพลิง กรณีไม่สำมำรถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้ำต่ำง ประตู ใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุโดยเร็วที่สุด 

• ช่วยกันเคลื่อนย้ำยวัสดุติดไฟง่ำยออกห่ำงจำกพ้ืนที่เกิดเหตุ  
(หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้) 

• กดปุ่มส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุด และรำยงำนต่อ
ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 

ผู้พบเหตุการณ์คนแรกม 
หน่วยเฝ้าระวังและรักษาความ
ปลอดภัย 

• หำกทรำบต ำแหน่งที่ตั้งเมนสวิทซ์ตัดตอนทำงไฟฟ้ำ (Cut-out) ควร
รีบตัดไฟลงก่อน 

หน่วยระบบอาคาร/สารสนเทศ 

• แจ้งเหตุเพลิงไหม้ “โปรดทรำบ ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่ ...................
ขอให้ทุกท่ำนมีสติ ไม่ตื่นตระหนก เก็บทรัพย์สินของตนเองให้
เรียบร้อย เตรียมควำมพร้อมหลังมีกำรแจ้งเหตุอพยพหนีไฟ” 
(ประกำศเป็นระยะๆ อย่ำงน้อย 3 ครั้ง ห่ำงกันไม่เกิน 5 วินำที) 

ผอ.ดับเพลิง, หน่วยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

การดับเพลิงขั้นรุนแรง  
• ประกำศใช้แผนอพยพ “โปรดทรำบ โปรดทรำบ ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้

ลุกลำมที่ ………….. ขอให้ทุกท่ำนอพยพออกจำกอำคำรไปที่จุดรวมพล” 
(ประกำศเป็นระยะๆ อย่ำงน้อย 5 ครั้ง ห่ำงกันไม่เกิน 3 วินำที)” 

ผอ.ดับเพลิง, หน่วยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

• แจ้งสำยเหตุเพลิงไหม้ 199 หรือ หน่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยต ำบลแสนสุข โทรศัพท์ 038-381061 
สภ.ต.แสนสุข  โทรศัพท์ 038-385411-2 

หน่วยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

 
5.2.2) แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหม้ข้ันลุกลาม ให้ด าเนินการ ดังนี้  

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
• ก ำหนดให้มี “จุดนัดพบ” หรือ “จุดรวมพล” ที่ปลอดภัยส ำหรับกำร

อพยพบุคลำกรหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
คณบดี 

• ให้ยำมรักษำกำรจัดกำรจรำจรโดยรอบเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่กำร
เคลื่อนย้ำยรถยนต์และเอกสำรที่ส ำคัญ และให้รถดับเพลิงสำมำรถเข้ำ
ดับเพลิงได้โดยสะดวก 

•  

หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สิน 



ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
• ผู้น ำทำงหนีไฟ จะเป็นผู้น ำทำงอพยพหนีไฟไปตำมทำงออกที่ก ำหนดไว้

เป็นจุดนัดพบหรือจุดรวมพล และไม่ควรผ่ำนด้ำนที่เกิดเพลิงไหม้ หำกมี
กลุ่มควันให้คลำนต่ ำ และห้ำมใช้ลิฟต์เป็นทำงหนีไฟ 

• ตรวจสอบยอดจ ำนวนนิสิต บุคลำกร และผู้ใช้อำคำร 
• หำกพบว่ำยังอพยพหนีไฟออกมำไม่ครบตำมจ ำนวนจริง จะได้ท ำกำร

ค้นหำเพื่อช่วยชีวิตต่อไป 

หน่วยอพยพ 

 
๕.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย 

5.3.1) แผนการบรรเทาทุกข์  ปฏิบัติต่อเนื่องจากข้ันตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ดังนี้ 
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 

• กำรรำยงำนตัวของเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำย และก ำหนดจุดรวมพล 
จุดรวมพลคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ คือ บริเวณลำนกว้ำงหลังอำคำร
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ (ลำนจอดรถจักรยำนยนต์) 

ผอ.ดับเพลิง 

• กำรช่วยชีวิตและค้นหำผู้เสียชีวิต 
• ขนย้ำยผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย 

หน่วยเฝ้าระวังและรักษาความ
ปลอดภัย, ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลแสนสุข 

• ประสำนงำนหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ โทรศัพท์ 038-102585 ต่อ 3145,1169  

หรือ หน่วยกูภ้ัย มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ โทรศัพท์ 038-398399 

ผอ.ดับเพลิง, หน่วยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

• จัดตั้งสถำนพยำบำลชั่วครำว  
• ปฐมพยำบำลผู้บำดเจ็บและผู้ป่วยจำกเหตุเพลิงไหม้ และด ำเนินกำรน ำส่ง

โรงพยำบำลเพื่อรับกำรรักษำอย่ำงถูกต้อง 
• รวบรวมรำยชื่อผู้บำดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้ถูกน ำส่งไปรักษำที่โรงพยำบำล 

เพ่ือสะดวกในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือและติดต่อให้ญำติทรำบ 

ผอ.ดับเพลิง, หน่วยปฐมพยาบาล 

• น ำเครื่องมือที่ใช้ในกำรระงับเหตุเพลิงไหม้ออกจำกพ้ืนที่ 
• ส ำรวจ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ท่ีช ำรุดหรือเสียหำยใช้กำรไม่ได้ 
• จัดท ำบัญชีควำมเสียหำย และรำยงำนสถำนกำรณ์เพลิงไหม้ 
• ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขควำมเสียหำยให้กลับคืนสู่สภำพปกติ 
• รักษำควำมสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ 

ผอ.ดับเพลิง, หน่วยบริหาร
จัดการทรัพย์สิน, หน่วยเฝ้า
ระวังและรักษาความปลอดภัย, 
ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 

• จัดเตรียม/จัดหำสถำนที่ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน/ปฏิบัติงำน
ชั่วครำวจนกว่ำจะเข้ำใช้พ้ืนที่เดิมได้ 

คณบดี, ส านักงานคณบดี, 
ส านักงานการศึกษา 

• แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ค้นหำสำเหตุของกำรเกิดเหตุกำรณ์ 
พร้อมจัดท ำรำยงำนสรุปบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร 

คณบดี 
คณะกรรมการสอบสวน 

• กำรแถลงข่ำว 
• ประชำสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจของเจ้ำหน้ำที่ให้

กลับคืนสู่สภำพปกติโดยเร็ว 

ผอ.ดับเพลิง, หน่วยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 



5.3.2)  แผนการฟื้นฟูบูรณะ 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
แผนการฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น  
• ประกำศเขตพ้ืนที่อันตรำย และกันพ้ืนที่ห้ำมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำ

มำยังบริเวณพ้ืนที่อันตรำย 
ผอ.ดับเพลิง, หน่วยเฝ้าระวัง
และรักษาความปลอดภัย, รปภ 

• ตรวจสอบคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร ควำมปลอดภัยในอำคำร  
• กรณีโครงสร้ำงของอำคำรยังอยู่ในสภำพปลอดภัยสำมำรถใช้งำนได้ 

ให้จัดหำผู้รับเหมำเข้ำฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 

หน่วยเฝ้าระวังและรักษาความ
ปลอดภัย, ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลแสนสุข 

แผนการฟื้นฟูบูรณะขั้นรุนแรง  
• ประกำศเขตพ้ืนที่อันตรำย และกันพ้ืนที่ห้ำมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำ

มำยังบริเวณพ้ืนที่อันตรำย 
ผอ.ดับเพลิง, หน่วยเฝ้าระวัง
และรักษาความปลอดภัย, รปภ 

• ประสำนไปยังส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลต ำบล
แสนสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสภำพอำคำรว่ำยังสำมำรถ
ใช้กำรได้หรือไม่ 

• ในกรณีที่อำคำรได้รับควำมเสียหำยจนเข้ำใช้พื้นที่ไม่ได้  
- กรณีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ก าหนดใช้พ้ืนที่ส ารองที่บ้าน (Work from 

Home) โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต รวมถึงการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์  

- กรณีผลกระทบกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ก าหนดยืมใช้อาคาร
เรียนอ่ืนที่ไม่ได้รับผลประทบ หรือใช้พ้ืนที่ส ารองที่บ้าน/หอพักนิสิตใน
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

ผอ.ดับเพลิง, หน่วยเฝ้าระวัง
และรักษาความปลอดภัย, 
คณบดี, ส านักงานคณบดี, 
ส านักงานการศึกษา 

๖. อัตราก าลังบุคลากร 
๖.1 บุคลากรภายใน แบ่งเป็น 

6.1.1 พนักงานสายวิชาการ  26 อัตรา 
6.1.2 พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ  13 อัตรา 

๖.2 อ่ืนๆ 
 6.2.1 พนักงานท าความสะอาดจากบริษัทเอกชน   10 คน 

6.2.2 นสิิต 



๗. การแบ่งมอบภารกิจ  
7.1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามท่ีระบุไว้ในแผนตั้งแต่ข้ันตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยแบ่งชุดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 
ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อ 

1) ผู้อ านวยการ
ดับเพลิง 

• สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงท าการดับเพลิง
เบื้องต้น 
• เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิง
ไหม้ได้ ให้สั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ 
• จัดสถานที่ตั้งเป็นศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ   
• แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์
ทราบเพ่ือขอก าลังสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกมาช่วยเหลือ 
• ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวก 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
(คณบดี) 

0812600141 

2) หน่วย
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

• ประกาศแจ้งเหตุเพื่อให้อาคารทราบ 
ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงซ้ าเป็นระยะๆ 
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก 
• ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
เพ่ือควบคุมสถานการณ์ตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการดับเพลิง 
• อยู่ประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเพ่ือ
ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด 

นายสิทธิพงษ์ ฉิมไทย 0800901396 

2 



ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อ 
3) หน่วยเฝ้า
ระวังและรักษา
ความปลอดภัย 

ท าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้น โดย
ใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ ที่มีอยู่ตามชั้นต่าง ๆ 
เพ่ือท าการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อนหากไม่
สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้รายงาน
ผู้อ านวยการดับเพลิงเพ่ือประสานขอความ
ช่วยเหลือต่อไป 

นายอ านาจ บุญมานน 0890917351 

4) หน่วยระบบ
อาคาร/
สารสนเทศ 

ท าหน้าที่น าเสนอข้อมูลแผนผังของอาคาร 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ตลอดจนอุปกรณ์
ดับเพลิงของแต่ละชั้นในอาคาร ให้กับ
ผู้อ านวยการดับเพลิงและทีมกู้ชีพกู้ภัย ทราบ
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการ
บัญชาการดับเพลิงต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์
ทอง 

0852837783 

5) หน่วยอพยพ ค้นหา ตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายใน
อาคารหรือห้องต่าง ๆ หรือไม่ และต้องมี
ความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นในลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้ค าแนะน าผู้ประสบภัยออกจากอาคารที่
เกิดเหตุมายังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจได้
อย่างปลอดภัย 

อ.อธิตา อ่อนเอื้อน 
น.ส.กุลชลี รัตนคร 
น.ส.อรอนงค์ ร้อยทา 

0831151234 
0890514126 
0817765017 

6) หน่วยปฐม
พยาบาล 

• ท าหน้าที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุ และ ณ 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจตลอดเวลา โดย
จ าแนกผู้บาดเจ็บและให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น หากบาดเจ็บมากให้แจ้ง
ผู้อ านวยการดับเพลิงก่อน ประสานการส่ง
ต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมทั้ง
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บ การรักษา และ
รายงานเป็นระยะ ๆ ต่อผู้อ านวยการ
ดับเพลิง 

อ.เบญจภรณ์  
   จันทรกองกุล 
น.ส.เปรมปรีดา สลับสี 

0624549424 
 
0868338853 

7) หน่วย
บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน 

• เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้อนุญาตเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารส าคัญไปยังศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจได้ทันที พร้อมทั้ง
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินไม่ให้กีดขวางการ
ดับเพลิง 

• อ านวยความสะดวก ด้านค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ท าบัญชีรับจ่าย 

อ.ภูสิต กุลเกษม 
น.ส.หรรษา รอดเงิน 
น.ส.ศิริจันทร์  
     ช านาญช่าง 

0817818667 
0816543055 
0846374523 

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565 

 



7.2 ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน มีดังนี้ 
1) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎในเรื่องความปลอดภัยในที่ท างาน ดังนี้ 

• ห้ามสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ที่ก าหนดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสูบบุหรี่ ซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย 

• ห้ามก่อไฟในบริเวณที่ได้ก าหนดไว้โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบบริเวณนั้น 
• ช่วยกันดูแลส ารวจตรวจตราบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และห้องที่เก็บสารไวไฟหรือ

วัสดุติดไฟง่ายหรือสารเคมี โดยไม่ให้มีการก่อหรือจุดไฟหรือมีความร้อนใกล้พ้ืนที่ หรือห้องดังกล่าวในรัศมีกว่า 
10 เมตรขึ้นไป และต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมเครื่องดับเพลิงชนิดแบบมือถือเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ 

2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามวิธีการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ท างาน ดังนี้ 
• ตรวจเช็คอุปกรณ์เกี่ยวกับสายไฟ ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หลอดไฟ สวิทซ์ ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หรือถ้าอุปกรณ์ช ารุดไม่ ได้
มาตรฐานต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และไม่ควรใช้ปลั๊กไฟทีมีการต่อใช้ไฟมากเกินไปเพราะอาจท าให้
เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจจะท าให้เกิดอัคคีภัยได้ 

• ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
• ก าจัดขยะและวัสดุที่ติดไฟง่ายในบริเวณท่ีได้ก าหนดไว้ 
• เสื้อผ้าที่ใช้งานเมื่อเปียกหรือเปื้อนสารไวไฟควรรีบท าการเปลี่ยนใหม่ทันที เพราะอาจจะไป

สัมผัสความร้อนหรือเปลวไฟท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
• ป้องกันจากการรั่วไหลของสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงชนิดเหลวและแก๊ส เมื่อได้กลิ่ นหรือ

พบจุดรั่วไหล ให้รีบแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบมาท าการแก้ไขทันที 
• ป้องกันและก าจัดการรั่วไหลของน้ ามันรถในบริเวณท่ีเก็บสารไวไฟหรือเก็บถังแก๊ส 

8. แนวปฏิบัติเมื่อพบเหตเุพลิงไหม ้

 



๙. การติดต่อสื่อสาร (ภาคผนวก จ.) 
๙.1 การสื่อสาร กรณีภาวะปกติให้ใช้ระบบโทรศัพท์ปกติ / โทรศัพท์เคลื่อนที่  
๙.2 การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามภาคผนวกที่เกี่ยวข้องประกอบแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย 

๑๐. การรายงาน 
๑๐.1 หน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พร้อม

ทั้งข้อสังเกต (ถ้ามี) 
๑๐.2 หน่วยงานต้องรายงานความเสียหายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้เสนอแผน 
(นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงชื่อ)   ผู้ให้ความเห็นชอบ 
(นายภูสิต กุลเกษม) 

รองคณบดี 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้อนุมัติแผน 

(นายกฤษณะ ชินสาร) 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

ก1. แบบส ารวจจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ 
 

แบบส ารวจจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ 
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ชั้น ต าแหน่งที่ตั้ง 

อุปสรรคในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในพื้นที่

ดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ 

1 
จุดบริการสูบบุหรี่ / ห้องเก็บขยะ 
ห้องควบคุมอาคาร/ห้องไฟฟ้า/ห้องเครื่อง GEN 
ห้องสโมสรนิสติ 

  

2 
ห้องเก็บเอกสาร/วัสดุ/ถ่ายเอกสาร 
ห้องครัว / ห้องส านักงาน / ห้องสมุด 
ห้องประชุม / ห้องพักผู้บริหาร 

  

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์   

4 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห้องแม่ข่าย 
ห้องควบคุมในห้องบรรยาย 210 ที่น่ัง 

  

5 ห้องควบคุมในห้องบรรยาย 210 ที่น่ัง   

6 ห้องควบคุมในห้องบรรยาย 210 ที่น่ัง   

7 
ห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab และ 
Creative Working Space 

  

8 ห้องปฏิบัติการวิจยั   

9 ห้องพักอาจารย ์   

10 ห้องประชุม / ห้องอาหาร   

11 ห้องอเนกประสงค ์/ ห้องเก็บวสัด ุ   

 
 

ลงชื่อ ............................................. ผู้รายงาน 

       (.......................................) 
...............(ต าแหน่ง).............. 

วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
 

Share Link : https://bit.ly/Fire-IT-01     เข้ำด้วย  @go.buu.ac.th



ก2. แบบฟอร์มการตรวจตรา 

หน่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ 
บริเวณท่ีตรวจตรา .............................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................................................   
ผู้ตรวจตรา ................................................... วัน ...... เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 

ที ่ รายการตรวจสอบ ความเห็นของผู้ตรวจตรา ส่วนที่ต้อง
แก้ไข 

หมายเหตุ 
ปลอดภัย 

(✓) 
ไม่ปลอดภัย 

(✓) 
1 แหล่งเก็บวัสดุเช้ือเพลิง     
2 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้     
3 ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น     
4 บันไดหนไีฟ และสิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ     
5 อุปกรณ์แจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน / ความร้อน 

ระบบสปริงเกอร์น้ า  ป้ายเตือน 
    

6 ตู้ดับเพลิงและสายฉีดดับเพลิง     

7 ถังดับเพลิง     

*** อาจมีรปูภาพประกอบการตรวจตรา 
     ความคิดเห็นเพิ่มเติม  1. ................................................................................................. 
                                2. ................................................................................................ 

 
 

(ลงชื่อ)      ผู้ตรวจสอบ 
           (.......................................) 

             ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
 

(ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบ 
           (.......................................) 

    ...............(ต าแหน่ง).............. 
 
 
 
 
 
 
 
Share Link : https://bit.ly/Fire-IT-02     เข้ำด้วย  @informatics.buu.ac.th



ก3. แบบฟอร์มรายงานยอดผู้อพยพหนีไฟ 

สถานที ่ ผู้รายงาน 
จ านวน (คน) 

ผู้อพยพ ผู้บาดเจ็บ ผู้ติดค้าง/สูญหาย 
ชั้น 2     

ชั้น 3     

ชั้น 4     

ชั้น 5     

ชั้น 6     

ชั้น 7     

ชั้น 8     

ชั้น 9     

ชั้น 10     

ชั้น 11     

รวม     

 
 

(ลงชื่อ)      ผู้ตรวจสอบ 

           (.......................................) 

วันที่....................................... เวลา................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share Link : https://bit.ly/Fire-IT-03     @informatics.buu.ac.th   



ก4. แบบบัญชีรายช่ือผู้บาดเจ็บ 

ล าดับ รายช่ือผู้บาดเจ็บ 
ผู้บาดเจ็บ 

นิสิต บุคลากร อ่ืนๆ 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

(ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 

           (.......................................) 

วันที่....................................... เวลา................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share Link : https://bit.ly/Fire-IT-04     @informatics.buu.ac.th   



ก5. แบบฟอร์มรายงานความเสียหาย 

ล าดับ สถานที ่ รายการ จ านวน 
ความเสียหาย
เบื้องต้น (บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

(ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 

           (.......................................) 

วันที่....................................... เวลา................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share Link : https://bit.ly/Fire-IT-05     @informatics.buu.ac.th 



ภาคผนวก ข  แผนผังอาคารและเส้นทางการอพยพหนีไฟ 
 

 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
  



ภาคผนวก ค  แผนการอพยพหนีไฟ 

 
ค๑.  บัญชีรายชื่อของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดทุกคน  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี 
2 ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน อาจารย์ประจ า 
3 ดร.คนึงนิจ กุโบลา อาจารย์ประจ า 

4 อาจารย์จรรยา อ้นปันส์ อาจารย์ประจ า 

5 ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน อาจารย์ประจ า 

6 ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ประจ า 

7 ดร.ณัฐพร ภักด ี อาจารย์ประจ า 

8 อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดี 
9 ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดี 

10 อาจารย์ประวิทย์ บุญมี อาจารย์ประจ า 

11 อาจารย์พลวัต ช่อผูก อาจารย์ประจ า 

12 อาจารย์พีระศักด ิ์ เพียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจ า 

13 ดร.พิเชษ วะยะลุน อาจารย์ประจ า 

14 อาจารย์ภูสิต กุลเกษม รองคณบดี 
15 อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์ อาจารย์ประจ า 



ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
16 อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา อาจารย์ประจ า 

17 อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์ อาจารย์ประจ า 

18 ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ อาจารย์ประจ า 

19 ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีค าดี อาจารย์ประจ า 

20 อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ อาจารย์ประจ า 

21 อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส อาจารย์ประจ า 

22 ดร.อธิตา อ่อนเอ้ือน รองคณบดี 
23 ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน อาจารย์ประจ า 

24 ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ อาจารย์ประจ า 

25 อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง อาจารย์ประจ า 

26 อาจารย์ John Gatewood Ham อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
27 นางสาวกมลวรรณ แสงระวี นักวิชาการศึกษา 
28 นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา 
29 นางสาวกุลชลี รัตนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
30 นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
31 นางสาวนิตยา ติรพงษ์พัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
32 นางสาวปัทมา วชิรพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
33 นางสาวเปรมปรีดา สลับสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
34 นางสาวศิริจันทร์ ช านาญช่าง นักวิชาการพัสดุ 
35 นายสิทธิพงษ์ ฉิมไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
36 นางสาวสุธาทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ คนงาน 
37 นางสาวหรรษา รอดเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 
38 นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
39 นายอ านาจ บุญนามน  ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565 
  



ค2. จุดนัดพบ/จุดรวมพล 
 

 
 

ค3. รายช่ือผู้น าการอพยพหนีไฟอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ  

ชั้นที ่ สีธง ชื่อ/สกุล (หลัก) ชื่อ/สกุล (ผู้ช่วย/ส ารองกรณีหลักไม่อยู่) 
1  - - 
2  - - 
3 แดง นางสาวกุลชลี รัตนคร นางสาวปัทมา วชิระพันธุ์ 
4 ส้ม นางสาวกมลวรรณ แสงระวี นางสาวศิริจันทร์ ช านาญช่าง  
5 เหลือง นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา นางสาวสุธาทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ 
6 เขียว นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ นางสาวนิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 
7 ฟ้า อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง 
8 น้ าเงิน ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน 
9 น้ าตาล ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีค าดี 

10 ชมพู อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ ดร.ณัฐพร ภักด ี
11 เหลือง อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ ์ อาจารย์พลวัต ช่อผูก 

 
 

 

 

 



จุดรวมพล ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ  ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร  / นายภูสิต กุลเกษม 

      น.ส.หรรษา รอดเงิน 

หน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นายสิทธิพงษ์ ฉิมไทย 

หน่วยเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย   นายอ านาจ บุญนามน 
หน่วยระบบอาคาร/สารสนเทศ  นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง 

หน่วยอพยพ   ดร.อธิตา อ่อนเอ้ือน 

หน่วยปฐมพยาบาล  อ.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล/น.ส.เปรมปรีดา สลับสี 
 

ค4. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ 

การปฏิบัติ 
1. ฟังข้อมูลด้วยความสงบ พยายามตั้งสติอย่าตื่นตกใจ  
2. เก็บรวมรวมเอกสารที่ส าคัญเข้าตู้หรือโต๊ะและใส่กุญแจให้เรียบร้อย  

ทรัพย์สินส่วนตัวใส่กระเป๋าปิดให้เรียบร้อย 
3. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้น าการอพยพ ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
4. เมื่อเดินออกจากห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก 
5. การเดินในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงกันเป็นแถว (1 - 2 แถว) เพ่ือป้องกันการเบียดเสียดและหกล้ม ไม่

ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขั้นบันได มือจับที่ราวบันได อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า 
6. หากมีควันมาก ให้หมอบราบกับพ้ืนและคลานออกไป หรือใช้ผ้าชุบน้ าปิดจมูก 

กรณีไฟไหม้เสื้อ ให้หยุดแล้วล้มตัวลงกับพ้ืน ใช้มือปิดหน้า แขนแนบล าตัว กลิ้งไปมาจนไฟดับ 
7. หากท่านออกจากบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้าย ให้ปิดประตูหนีไฟ เพ่ือป้องกันควันไฟเข้าไปในช่องบันไดหนีไฟ 
8. ให้อพยพหนีไฟลงสู่ชั้นล่างเท่านั้น ห้ามอพยพหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีจ าเป็นที่ไม่

สามารถอพยพสู่ชั้นล่างได้ 
9. หากติดอยู่ในอาคาร ให้ใช้ผ้าชุบน้ าอุดตามช่องว่างหรือเปิดหน้าต่างแล้วใช้ผ้าโบกหรือไฟฉายเพื่อขอความ

ช่วยเหลือ     
 

ค5. เหตุการณ์จ าลอง 

สมมุติให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ....................................ชั้น...............เวลา.............น.  
โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก........................................ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรก............................................. 
หน่วยเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย....................................เข้าระงับเพลิง แล้วประเมินไม่สามารถระงับ
เพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงรายงานตามข้ันตอน 

ในเหตุการณ์สมมุตให้มีผู้ติดค้างไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ อยู่บริเวณ........................................................
จ านวน..................คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ.........................คน 

 

  



ภาคผนวก ฉ. การติดต่อสื่อสาร 
 แจ้งเหตุฉุกเฉินประจ ำอำคำร ส ำนักงำนกำรศึกษำ  โทร. 038 103 096 
     ส ำนักงำนคณบดี  โทร. 038 103 061 
     ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง (คณบดี)  โทร. 081 260 0141 
 แจ้งเหตุฉุกเฉินหน่วยงานภายนอก สายด่วน โทร.199 
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแสนสุข 
        โทร. 038 381 061 
     สภ.ต. แสนสุข  โทร. 038 385 411-2 

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ โทรศัพท์ 038-102585  
ต่อ 3145,1169   

หน่วยกูภ้ัย มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ โทรศัพท์ 038-398399 
 
 ข้อมูลเบื้องต้น 

- เกิดเหตุอะไร 
- เกิดเหตุที่ไหน 
- เวลาที่เกิดเหตุ 
- ณ เวลาที่แจ้งเหตุ สถานการณ์เป็นอย่างไร 
- ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้ง 
- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ณ ที่เกิดเหตุ 

 


