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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานและระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในก ากับของรัฐบาล จัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมือง
มหาวิทยาลัยในรูปแบบเมืองมหาวิทยาลัย Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบ
ครบวงจร การบริหารจัดการตามระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ 
(Comprehensive University) จัดระบบการศึกษาแบบไตรภาค ยึดมั่นในระบบ “สหกิจศึกษา” มุ่งพัฒนาตามกรอบ
แนวคิด “อุทยานการศึกษา” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. สถานที่ตั้ง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์ 80161 โทรศัพท์ 075 673000 โทรสาร 075 673708 
 

2. การเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2561 มีการเรียนการสอนใน 13 ส านักวิชา 3 วิทยาลัย ได้แก่ ส านักวิชาการจัดการ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส านัก
วิชาสหเวชศาสตร์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัย
นานาชาติ 
 

3. จ านวนนักศึกษา   
 ปริญญาตรี    7,658  คน 
 ปริญญาโท (ภาคปกติ)  212 คน 
 ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  217 คน 
 ปริญญาเอก   115 คน 

รวมทั้งหมด            8,202 คน 
4. จ านวนบุคลากร  
 บริหารวิชาการ   81 คน 
 วิชาการ    370 คน 
 บริหารจัดการ   15 คน 
 ปฏิบัติการวชิาชีพ   562 คน 
 ลูกจ้างชัว่คราว   157 คน 

 รวมทั้งหมด          1,185 คน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยยึดแนวคิดพื้นฐานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และความ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ดังนี้ 
 
1. พันธกิจก่อตั้ง (Founding  Mission) 
 1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคใต้และของประเทศ 
 2. ด าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการผลิตให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 3.  ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า  
การวิจัยและพัฒนา  การทดสอบ  การส ารวจ  รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่จ าเป็นและเหมาะสม   เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
 4.  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี  รวมทั้งศิลปบริสุทธิ์ และศิลปประยุกต์ 
เพือ่ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน  และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในอนาคต  
 

2. พันธกิจยุทธศาสตร์ 
 มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการด าเนินงานตาม   พันธ
กิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความส าคัญใน
การสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการท างานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ปณิธาน(Determination) 
 มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก  แสวงหา  บ ารุงรักษา  และถ่ายทอดความรู้  เพื่อ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มี
ความเรืองปัญญาและคุณธรรม  เอื้ออ านวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ   มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง 
“คนดีและคนเก่ง”โดยเน้น 

1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย  รู้รอบ  และมี
ทัศนะที่กว้างไกล 

2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง  
และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม   คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ  สามารถด ารงชีวิตและด ารงอยู่ใน
สังคมได้ดี 

 
4. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์การธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เปน็เลิศสู่สากล” 
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5. ค่านิยมร่วม (Shared  Value) 
  W – Wisdom   มุ่งสู่ปัญญา 
  A – Advancement   ล้ าหน้าสร้างสิ่งใหม่ 
  L – Loyalty   มอบใจให้องค์กร 
  A – Altruism   เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
  I – Integrity   ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ 
  L – Lean   กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า 
  A – Accountability  ตรวจตราความรับผิดชอบ 
  K – Knowledge Sharing ใฝุรู้รอบมอบแบ่งปัน 
 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี (ปี 2561 –2580) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
  
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จ าแนกการบริหารความเสี่ยง ตามลักษณะแผนงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะเหตุการณ์ความเสี่ยง ได้แก ่
 

1. แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ  
  เป็นแผนบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับเปูาหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามเหตุการณ์ปกติ  โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ตามระบบ 
COSO ERM ได้แก่  
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1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 
กระบวนการการท างาน เทคโนโลยี บุคลากร การพัสดุ การจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน รวมถึงระบบ
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน งบประมาณ 
การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินงาน
ขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

ดังมีรายละเอียดตามบทที่ 2  
 

2. แผนบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  เป็นแผนเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ที่เร่งด่วน หรือ เหตุการณ์ในเชิงภัยพิบัติที่ต้องการการเตรียมความพร้อม
และการรับมือหากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งก าหนดเป็นกระบวนการวิธีการในการรับมือ จ านวน 4 แผนงาน ได้แก่  

1) แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย   
2) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
3) แผนบริหารจัดการเหตุการณ์วินาศกรรม การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด  
4) แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ดังมีรายละเอียดตามบทที่ 3 
 
 ทั้งนี้ สามารถอธิบายขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ ได้ดังนี ้
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมายองค์กร พิจารณาระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง ออกแบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน 
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1. การก าหนดวัตถุประสงค์  
 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง โดยค านึงถึงเปูาหมายการด าเนินงาน 
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
2. การระบุความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ในอนาคตที่ท านายไม่ได้ หากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย /
สูญเสีย ล้มเหลว ต่อองค์กร ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 
กระบวนการการท างาน เทคโนโลยี บุคลากร การพัสดุ การจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน รวมถึงระบบ
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน 
งบประมาณ การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

 

 

1.
วัตถุประสงค์

องค์กร 

 

2.ระบุ
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 

 

3.ประเมิน
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 

4.จัดการ
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 

5.ติดตาม
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 

 

6.
ประเมินผล
การจัดการ 

เปูาหมายองค์กร 

 

ประเมินโอกาสและผลกระทบ 

ของเหตุการณ์ 

ประเมินผล
มาตรการ 

ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ระบุความเส่ียง 
วิเคราะห์สาเหต ุ

การตอบสนองความเส่ียง 
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4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

 
3. การประเมินความเสี่ยง 
 เป็นวิธีการหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับผลกระทบที่
มหาวิทยาลัยจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น  

การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยง จะระบุ “โอกาส” ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยอาจจะประเมิน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นในอนาคต รวมถึงสภาพแวดล้อมเก่ียวกับการ
ควบคุมปูองกันในปัจจุบัน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
คะแนน แปลผลค่าโอกาส ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสเกิดสูงมาก - เกิดขึ้นเกือบจะแน่นอน 
4 สูง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสเกิดสูง – น่าจะเกิด 
3 ปานกลาง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสเกิดปานกลาง – อาจเกิดได้ 
2 น้อย ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสเกิดน้อย – ไม่น่าจะเกิด 
1 น้อยมาก ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสเกิดน้อยมาก – ยากที่จะเกิด 

  
การระบุค่าผลกระทบความเสี่ยง จะระบุ “ผลกระทบ” จากความรุนแรงถ้ามีความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น จาก

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

คะแนน แปลผลค่าผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีสูงมาก 
4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีสูง 
3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีปานกลาง 
2 น้อย ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีน้อย 
1 น้อยมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีน้อยมาก 

  
  
 จากนั้น ระบุค่าโอกาส (Likelihood) และค่าผลกระทบ (Impact) ที่ระบุขึ้น ในตารางระดับความเสี่ยง 
(Heat map) ซึ่งจะแยกสีตามระดับความเสี่ยง จ านวน 4 สี คือ 
  1. สีแดง (Red) ความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme Risk) 
  2. สีส้ม (Orange) ความเสี่ยงสูง (High Risk) 
  3. สีเหลือง (Yellow) ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk) 
  4. สีเขียว (Green) ความเสี่ยงต่ า (Low Risk)  
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ผลกระทบ 

Impact / 

Consequences 

Catastrophic (5) 19H 20H 21H 24E 25E 

Major (4) 16H 17H 18H 22E 23E 

Moderate (3) 8M 9M 13H 14H 15H 

Minor (2) 3L 4L 7M 11M 12H 

Insignificant (1) 1L 2L 5M 6M 10M 

   (1) (2) (3) (4) (5) 

   Very 

Low 

Low Medium High Very 

High 

   Likelihood / Frequency  

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น 

  
 แผนที่แสดงระดับความเสี่ยง (Heat map) 
 

Green 
ความเสี่ยงต่ า (Low Risk) 

 Yellow 
ความเสี่ยงปานกลาง 

(Medium Risk) 

 Orange 
ความเสี่ยงสูง (High Risk) 

 Red 
ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme 

Risk) 
ล าดับ โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
 ล าดับ โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
 ล าดับ โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
 ล าดับ โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
1L= 1 x 1  5M= 3 x 1  12H 5 x 2  22E = 4 x 4 
2L= 2 x 1  6M= 4 x 1  13H 3 x 3  23E= 5 x 4 
3L= 1 x 2  7M= 3 x 2  14H 4 x 3  24E= 4 x 5 
4L= 2 x 2  8M= 1 x 3  15H 5 x 3  25E= 5 x 5 

    9M= 2 x 3  16H 1 x 4     
    10M= 5 x 1  17H 2 x 4     
    11M= 4 x 2  18H 3 x 4     
        19H 1 x 5     
        20H 2 x 5     
        21H 3 x 5     

 
4. การตอบสนองความเสี่ยง/ระบุมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 หลังจากที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงแล้ว จะเป็นกระบวนการของการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  
โดยการน าความเสี่ยงในระดับ ปานกลาง (M) สูง (H) และสูงมาก (E) มาด าเนินการระบุมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม เพื่อจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้  และระบุงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
ระยะเวลา ทั้งนี้ มาตรการบริหารความเสี่ยง สามารถก าหนดได้โดยมี 4 แนวทาง ตามความเหมาะสมคือ   
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1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) : การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การหยุด
ด าเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างาน การลดขนาดงานหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการลง หรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น 

2) การกระจาย / โอนความเสี่ยง (Transfer) : การกระจายหรือการโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนไปยังผู้อื่นที่มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
การท าประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน เป็นต้น 

3) การลด / ควบคุมความเสี่ยง (Treat) : การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อการจัดการความเสี่ยง เช่น การออกแบบระบบควบคุมภายใน 
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การจัดท าแผนฉุกเฉิน การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ เป็นต้น 

4) การยอมรับความเสี่ยง (Take) : การยอมรับให้มีความเสี่ยงปรากฎอยู่ เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงาน
สามารถยอมรับได้ เนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดีอยู่แล้ว และการจัดการความเสี่ยงไม่มีความคุ้มค่า
เพียงพอต่อการด าเนินการในปีงบประมาณ 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2561 
 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2561 
วัตถุประสงค์/เปา้หมาย

ยุทธศาสตร ์
ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 

ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ บั ณ ทิ ต เ พื่ อ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติ 

R1 การสร้างและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต ไม่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

F1 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเปูาหมายใน
เชิงคุณภาพ 

2 1 2L 

การพัฒนาความเป้นเลิศ
ท า ง ก า ร วิ จั ย  บ ริ ก า ร
วิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

R2 การพัฒนา มวล.สู่ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยฯ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 

F2 การได้มาของบุคลากรสายวิชาการ 3 4 18H 

F3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 3 4 18H 

ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร
สมรรถนะสูง 

R3 การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูงไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย (O) 

F2 การได้มาของบุคลากรสายวิชาการ 3 4 18H 
F3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 3 4 18H 

F4  ก า ร ไ ด้ ม า ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
ปฏิบัติการ 

2 2 4L 

F5 การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 3 2 7M 

F9 ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิบาล ไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2 3 9M 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหา วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขัน 

R4  ร าย ได้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย (S,F) 

F6 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเปูาหมายใน
เชิงปริมาณ 

3 3 13H 

F7 การบริหารจัดการเงินเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง 

2 3 9M 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์
เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียวแห่งความสุข 

R5  มวล . เ สี ยภ าพลั กษณ์ 
(S,C) 

F8 การบริหารกฎระเบียบให้เกิดความ
โปร่งใส 

1 2 3L 

F9 ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิบาล ไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2 3 9M 

ความสงบเรียบร้อยของ
มหาวิทยาลัย 

ความไม่สงบเรียบร้อยของ
มหาวิทยาลัย 

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เหตุอัคคีภัย อุทกภัย-วาตภัย เหตุระเบิด/ความไม่
สงบ และความเสียหายตอ่ระบบสารสนเทศและเครือข่าย 
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ตารางสรุประดับความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตารางระดับความเสี่ยง (Heap 
Map) 
 

Catastrophic (5)      

Major (4)    F2  F3  

Moderate (3)  F7  F9 F6   

Minor (2) F8 F4 F5   

Insignificant (1)  F1    

  (1) (2) (3) (4) (5) 

  Very Low Low Medium High Very High 
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บทที่ 3  
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2561 

 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพบัณ
ทิตเพ่ือตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

R1 การสร้างและ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
บั ณ ฑิ ต  ไ ม่
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ช า ติ 
(O) 

F1 รับนักศึกษา
ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
เปูาหมายในเชิง
คุณภาพ 

P1 แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
P2 แผนสร้างความสัมพันธ์
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
P3 แผนสร้างแรงจูงใจเด็กเก่ง 
P4  แ ผ น ป รั บ รู ป แ บ บ
กระบวนการรับนักศึกษา 

KPI1 ร้อยละของเปูาหมายรับ
นักศึกษาจากสัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์(ร้อยละ 100) 
KPI2 ร้อยละของศิษย์เก่า มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย(ร้อยละ 
5) 
KPI3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ใ น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ต อ น ป ล า ย ข อ ง
นักศึกษาที่เข้าใหม่ (โรงเรียนประจ า
จั งหวัด  100 อันดับแรก 2 .50 /
โรงเรียนอื่นๆ 3.0) 

- โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก (ศูนย์บริการ
การศึกษา) 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ส่วนสื่อสาร
องค์กร/ส านักวิชา) 
- โครงการค่ายวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/ส านักวิชา (ศูนย์บริการการศึกษา/ส านัก
วิชา) 
- กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (ส่วนสื่อสารองค์กร) 
- โครงการสร้างความสัมพันธ์ศิษย์ เก่าและ
ปั จ จุ บั น เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย (ส่วนสื่อสารองค์กร)* 
- กิจกรรมศิษย์ เ ก่ าสั มพันธ์  (ส่ วนกิ จการ
นักศกึษา) 
- ให้ทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาเรียนดี 
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 
- ส านักวิชา/ศูนย์บริการการศึกษาปรับรูปแบบ
การ (ศูนย์บริการการศึกษา / ส านักวิชา 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนาความ
เป้น เลิ ศทางการ
วิ จั ย  บ ริ ก า ร
วิชาการและการ
ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

R2 การพัฒนา 
มวล.สู่ ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ 
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย (O) 

F2 การได้มาของ
บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการ 

P5  แ ผ น เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง
ประชาสัมพันธ์การรับบุคลากร 
P6 กลไกการได้มาซึ่งบุคลากร
ที่มีคุณภาพ 
P7 แผนสร้างแรงจูงใจคนเก่ง 
P8 น ายุทธศาสตร์ มวล.มา
เป็นตัวตั้งในการรับบุคลากร 

KPI4 ร้อยละความสามารถในการ
สรรหาพนักงานเข้ารับต าแหน่งตาม
แผน (ร้อยละ 100) 
KPI5 มีระบบกลไกของการได้มาของ
บุคลากรที่มีคุณภาพชัดเจน โปร่งใส (1 
ระบบ) 
KPI6 หน่วยงานมีแผนการวิเคราะห์
ก า ร รั บ บุ ค ล า ก รที่ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
ยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 100) 

- เพิ่ ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์กา รรับ
บุคลากร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- ผู้ที่มีคะแนนสอบ TOEIC ตามระดับที่ก าหนด
จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (ส่วนทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร)  
- โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสาย
ปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาระบบให้บริการของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
- การวิเคราะห์อัตราก าลัง ของบุคลากรสาย
วิชาการและปฏิบัติการ (ส่วนแผนงานฯ/ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์ฯ) 

 F3 การพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการ 

P9 มี รู ปแบบกล ไก ในการ
พัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง 
P10 แผนจัดท ามาตรฐานใน
กา ร วา งแผนกา รทดแทน
บุคลากรระยะยาว 

KPI7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
วุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ60) 
KPI8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด (ร้อยละ40) 
KPI9 ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะ บ บ 
Succession Plan (1 ระบบ) 

- ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง / ระดับปริญญาเอก 
(ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
อาจารย์ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรยีน
การสอน  (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 
- โครงการพัฒนาคนดี คนเก่งตามกระบวนการ 
Succession Plan (ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร) 
- หลักสูตรพัฒนาผู้น าองค์กร (Leadership) 
เส้นทางนักบริหารวลัยลักษณ์ 

การพัฒนาองค์กร
สมรรถนะสูง 

R3 ก า ร พั ฒ น า 
ม ว ล . สู่ อ ง ค์ ก ร
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ไ ม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย (O) 

F2 การได้มาของ
บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการ 

P5 แ ผ น เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง
ประชาสัมพันธ์การรับบุคลากร 
P6 กลไกการได้มาซึ่งบุคลากร
ที่มีคุณภาพ 
P7 แผนสร้างแรงจูงใจคนเก่ง 
P8 น ายุทธศาสตร์ มวล.มา
เป็นตัวตั้งในการรับบุคลากร 

KPI4 ร้อยละความสามารถในการ
สรรหาพนักงานเข้ารับต าแหน่งตาม
แผน (ร้อยละ 100) 
KPI5 มีระบบกลไกของการได้มา
ของบุคลากรที่ มี คุณภาพ ชัด เจน 
โปร่งใส (1 ระบบ) 
KPI6 หน่วยงานมีแผนการวิเคราะห์
ก า ร รั บ บุ ค ล า ก ร ที่ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
ยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 100) 

- การเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร) 
-  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ต าแหน่ง
ที่สุงขึ้นของพนักงานสายวิชาชีพและบริหารงาน
ทั่วไป 
-  ประชุมชี้แจง “การจัดท าโครงร่างผลงานเพื่อ
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานท่ัวไป” 
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษา” 
-  เปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้ง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพแก่ผู้ที่
ประสงค์จ าจัดท าผลงานขอก าหนดต าแหน่ง โดย
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลแบบออนไลน์ ตอบค าถาม
และช่องสายด่วนพนักงาน 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

- โ คร งการพัฒนาบุ คลากรตาม  Training 
Roadmap/ Career Path (ส่วนทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร) 
- โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามสาย
งาน (Job Knowledge / Job Skill) (ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- โคร งการพัฒนาความรู้  ความสามารถ
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งในการปฏิบัติงาน  (ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพภายใน (ส่ วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- โครงการพัฒนาคนดี คนเก่งตามกระบวนการ 
Succession Plan (ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร) 

 F3  ก า ร พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการ 

P9 มี รู ปแบบกล ไก ในการ
พัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง 
P10 แผนจัดท ามาตรฐานใน
กา ร วา งแผนกา รทดแทน
บุคลากรระยะยาว 

KPI7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
วุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ60) 
KPI8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด (ร้อยละ40) 
KPI9 ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะ บ บ 
Succession Plan (1 ระบบ) 

- ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง / ระดับปริญญาเอก 
(ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
อาจารย์ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรยีน
การสอน  (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 
- โครงการพัฒนาคนดี คนเก่งตามกระบวนการ 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

Succession Plan (ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร) 
- หลักสูตรพัฒนาผู้น าองค์กร (Leadership) 
เส้นทางนักบริหารวลัยลักษณ์ 

 F4 การได้มาของ
บุ ค ล า ก ร ส า ย
ปฏิบัติการ 

P5 แ ผ น เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง
ประชาสัมพันธ์การรับบุคลากร 
P6 กลไกการได้มาซึ่งบุคลากร
ที่มีคุณภาพ 
P7 แผนสร้างแรงจูงใจคนเก่ง 
P8 น ายุทธศาสตร์ มวล.มา
เป็นตัวตั้งในการรับบุคลากร 

KPI4 ร้อยละความสามารถในการ
สรรหาพนักงานเข้ารับต าแหน่งตาม
แผน (ร้อยละ 100) 
KPI5 มีระบบกลไกของการได้มา
ของบุคลากรที่ มี คุณภาพ ชัด เจน 
โปร่งใส (1 ระบบ) 
KPI6 ห น่ ว ย ง า น มี แ ผ น ก า ร
วิเคราะห์การรับบุคลากรที่เช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 100) 

- เพิ่ ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับ
บุคลากร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- ด าเนินการตามกลไกการได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพ (ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 

- สอบวัดความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
- สอบวัดความรู้เฉพาะต าแหน่ง (วิชาชีพ) 
- สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสม) 
- ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ก าหนด 

- ผู้ที่มีคะแนนสอบ TOEIC ตามระดับที่ก าหนด
จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (ส่วนทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร) 
- โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสาย
ปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาระบบให้บริการของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
- การวิเคราะห์อัตราก าลัง ของบุคลากรสาย
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิชาการและปฏิบัติการ (ส่วนแผนงานฯ/ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์ฯ) 

 F5 ก า ร พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ส า ย
ปฏิบัติการ 

P11 มีรูปแบบกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง 
P12 แผนจัดท ามาตรฐานใน
กา ร วา งแผนกา รทดแทน
บุคลากรระยะยาว 

KPI10 ร้ อยละของบุ ค ลากรส าย
สนับสนุนที่มีวุฒิหรือต าแหน่งที่สูงขึ้น 
(ร้อยละ 5) 
KPI9 มหาวิทยาลัยมี ระบบ 
Succession Plan (1 ระบบ) 

- การเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร) 
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ต าแหน่ง
ที่สุงขึ้นของพนักงานสายวิชาชีพและบริหารงาน
ทั่วไป 
-  ประชุมชี้แจง “การจัดท าโครงร่างผลงานเพื่อ
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานท่ัวไป” 
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษา” 
-  เปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้ง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพแก่ผู้ที่
ประสงค์จ าจัดท าผลงานขอก าหนดต าแหน่ง โดย
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลแบบออนไลน์ ตอบ
ค าถามและช่องสายด่วนพนักงาน 
- โ คร งการพัฒนาบุ คลากรตาม  Training 
Roadmap/ Career Path (ส่วนทรัพยากรมนุษย์
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

และองค์กร) 
- โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามสาย
งาน (Job Knowledge / Job Skill) (ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
- โคร งการพัฒนาความรู้  ความสามารถ
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งในการปฏิบัติงาน  (ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพภายใน (ส่ วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
- โครงการพัฒนาคนดี คนเก่งตามกระบวนการ 
Succession Plan (ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร) 

 F9 ผู้ ปฏิบั ติ ง าน
ขาดธรรมาภิบาล 
ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ห น้ า ที่ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อบ ขอ ง
ตนเอง 

P21 สร้างกลไกควบคุมดูแล
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
P22 สร้างจิตส านักเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

KPI11 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผล
การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตาม
แผน มากกว่าร้อยละ 80 (มากกว่า
ร้อยละ 80) 

- การบันทึกผลการด าเนินงานประจ าวัน (ทุก
หน่วยงาน) 
- การประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงาน (ทุก
หน่วยงาน) 
- โครงการสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายปกครอง
กับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ“ (ส่วนนิติ
การ) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ก า ร บ ริ ห า ร
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

R4 รายได้ไม่เป็นไป
ต า ม เ ป้ า ห ม า ย 
(S,F) 

F6 รับนักศึ กษา
ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
เปูาหมายในเชิง
ปริมาณ 

P1 แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
P2 แผนสร้างความสัมพันธ์
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
P3 แผนปรับรูปแบบ
กระบวนการรับนักศึกษา 

KPI1 ร้อยละของเปู าหมายรับ
นักศึกษาจากสัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์(ร้อยละ 100) 
KPI2 ร้อยละของศิษย์เก่า มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย(ร้อย
ละ 5) 

- โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก (ศูนย์บริการ
การศึกษา) 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ส่วนสื่อสาร
องค์กร/ส านักวิชา) 
- โครงการค่ายวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/ส านักวิชา (ศูนย์บริการการศึกษา/ส านัก
วิชา) 
- กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (ส่วนสื่อสารองค์กร) 
- โครงการสร้างความสัมพันธ์ศิษย์ เก่าและ
ปั จ จุ บั น เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย (ส่วนสื่อสารองค์กร) 
- กิจกรรมศิษย์ เ ก่ าสั มพันธ์  (ส่ วนกิ จการ
นักศึกษา) 

 F7 การบริหารจัด
การเงินเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง 

P13 แผนการสร้างระบบกลไก
การของบประมาณแผ่นดินให้
เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพล้ อตาม
ยุทธศาสตร์ 
P14 การก ากับติดตามการใช้
งบประมาณ 
P15 แผนสร้างแหล่งรายได้

KPI12 ก า ร ใ ช้ ง บ ล ง ทุ น บ ร ร ลุ
เปูาหมาย (ร้อยละ 90 หรือโครงการ
แล้วเสร็จ) 
KPI13 ร้ อ ย ล ะ ขอ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน (งบครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 งบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 90 และเบิกจ่ายได้

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงบประมาณ(ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
- คณะกรรมการติดตามเร่ งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ(ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
- กิจกรรมการวางแผนและก ากับติดตามการใช้
งบประมาณศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ใ ห ม่ น อ ก เ ห นื อ จ า ก
งบประมาณแผนดิน 
P16  แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เงินกองทุนให้เกิดความมั่นคง
แ ล ะ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัย 
P17 แผนควบคุมการออก
กฎหมายทางการเงิน เพื่อให้
เกิดความมั่นคงและโปร่งใส 

ตามงวดงาน) 
KPI14 "ร้ อยละการ เพิ่ มขึ้ นของ
รายได้จากสินทรัพย์ทุกประเภท  
- เงินฝากได้รับผลตอบแทนไม่ต่ ากว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐาน 
- ทรัพย์สินอื่นๆที่สร้างรายได้ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 
KPI15 อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น เ ที ย บ กั บ ดั ช นี
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับตัว
แปรอ้างอิง (Benchmark) ในบริบท
ตลาดเงินและตลาดทุน (มากกว่าดัชนี
เปรียบเทียบ)เปรียบเทียบ 
KPI16 ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับ
การใช้ระเบียบทางการเงิน จากการ
ตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
และส านักงานตรวจ เ งินแผ่นดิน 
(สตง.) 
 
 

- โครงการ The Business for living (ศูนย์
บริหารทรัพย์สิน) 
- กิจกรรมการบริหารเงินของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด/บริหารเงินฝากเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ า 
(ส่วนการเงินฯ) 
- การติดตามการใช้งบประมาณและเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบทางการเงินเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส (ส่วนการเงินฯ) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ภ าพลั ก ษ ณ์ เป็ น
เมืองมหาวิทยาลัย
สี เ ขี ย ว แ ห่ ง
ความสุข 

R5  ม ว ล . เ สี ย
ภาพลักษณ์ (S,C) 

F8 การบริหาร
กฎระเบียบให้เกิด
ความโปร่งใส 

P18 มีกลไกสร้างความรับรู้
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในทุกระดับต าแหน่ง 
P19 มีระบบและกลไกในการ
บังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างโปร่งใสและมี
ธรรมภิบาล 
P20 ระบบส่งเสริมการปูองกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

KPI17 ไม่พบการปฏิบัติงานที่ผิด
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
KPI18 มีระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพ (1 ระบบ) 
KPI19 ไม่พบการร้องเรียนด้านการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (0 
ครั้ง) 

- ด าเนินการระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ (ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
- โครงการสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายปกครอง
กับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ“ (ส่วนนิติ
การ) 
 

 F9 ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดธรรมาภิบาล 
ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ห น้ า ที่ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อบ ขอ ง
ตนเอง 

P21 สร้างกลไกควบคุมดูแล
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
P22 สร้างจิตส านักเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

KPI11 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผล
การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตาม
แผน มากกว่าร้อยละ 80 (มากกว่า
ร้อยละ 80) 

- การบันทึกผลการด าเนินงานประจ าวัน (ทุก
หน่วยงาน) 
- การประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงาน (ทุก
หน่วยงาน) 
- โครงการสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครอง
กับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ” (ส่วนนิติการ) 

ความสงบเรียบร้อย
ของมหาวิทยาลัย 

ค ว า ม ไ ม่ ส ง บ
เ รี ย บ ร้ อ ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด เช่น เหตุ
อัคคีภัย อุทกภัย-
ว า ต ภั ย  เ ห ตุ
ระเบิด/ความไม่

แผน รอง รับสถานการ ณ์
ฉุกเฉิน 
1) แผนปูองกันอุทกภัยและ
วาตภัย  
2)  แผนปูองกันและระ งับ
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สงบ และความ
เสียหายต่อระบบ
สารสนเทศและ
เครือข่าย 

อัคคีภัย 
3)  แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เหตุการณ์วินาศกรรม การก่อ
ความไม่สงบ เหตุระเบิด 
4)  แผนรองรับสถานกษณ์
ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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บทที่ 4 
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 

 

แผนที่ 1 
แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย   
WU Flood and Windstorm Prevention  
and Fighting Plan 
 
 

 

แผนที่ 2 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
WU Fire Prevention and Fighting Plan 
 
 

 

แผนที่ 3 
แผนบริหารจัดการเหตุการณ์วินาศกรรม  
การก่อความไม่สงบ เหตุระเบดิ 
 
 

 

แผนที่ 4  
แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



 23 

 

แผนที่ 1 
แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย   
WU Flood and Windstorm Prevention  
and Fighting Plan 
รับผิดชอบโดย : ส่วนอาคารสถานที่ 

 
1.  วัตถุประสงค์ (Purpose) 
1.1 เพื่อจัดท ามาตรการปูองกันและตรวจตรา เหตุอุทกภัยและวาตภัยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1.2 เพื่อเป็นการปูองกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยส์ินจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย 
1.3 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดทีี่สุด 
1.4 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
 
2.  ขอบเขต (Scope) 
แผนปูองกันอุทกภัยและวาตภัยมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ใช้กับบคุลากรนักศึกษาและทุกคนที่อยูใ่นมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์โดยมีสว่นอาคารสถานที่เป็นผู้รบัผิดชอบด าเนนิตามแผนปูองกันฯ ฉบบันี้ 
 
3.  ค าจ ากัดความ (Definition) 
3.1 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ หมายถึง กลุ่มบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ประสานงาน 
ควบคุมสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในขั้นรุนแรงและอพยพหนีโดยประกอบด้วยทีมผจญภัย ,ทีมไฟฟูา,ทีม
ยานพาหนะ, ทีมสื่อสาร, ทีมประชาสัมพันธ์และประสานงานบุคคลภายนอก,ทีมจัดหาและสนับสนุน, ทีมจราจร,  ทีม
รักษาความปลอดภัย, และทีมอื่นๆ 
3.2 ผู้อ านวยการ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทนเพื่อท าหน้าที่
อ านวยการสั่งการในการควบคุมสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและวาตภัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.3 ทีมฉุกเฉินพื้นที่ หมายถึง ผู้น าตัดสินใจ ในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่เกิดเหตุในพื้นที่ตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบด้วย 

- หัวหน้าในพื้นที่ หมายถึง ตัวแทนผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ผู้ท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการปูองกันอุทกภัยและวาต
ภัย และความปลอดภัยอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ประจ าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- ทีมอพยพ หมายถึง ผู้ท าหน้าที่อพยพเคลื่อนย้าย กลุ่มบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไปยังจุดรวมพล 
- ทีมผจญภัยประจ าพื้นที่  หมายถึง กลุ่มบุคลากร ที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง    เพื่อท าหน้าที่ผจญภัยเมื่อเกิด

เหตุอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ 
3.4 จุดรวมพล (Assembly Area) หมายถึง พื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นที่โล่ง สามารถรองรับการอพยพ การส่งต่อ
ผู้ประสบภัยรวมทั้งทรัพย์สินที่ส าคัญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดรวมพลในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรมีมากกว่าหนึ่งจุด  
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4.  ข้อมูลทั่วไป 
4.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 
80161โทรศัพท์ 075 673000 โทรสาร 075673708 
4.2 ลักษณะโดยรวมของพื้นที่ ผังบริเวณ ระบบปูองกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าอาคารส านักงาน  อาคารเรียน
หอประชุม หอพัก รวมถึงอาคารปฏิบัติการและศูนย์อาหาร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสนามหญ้า ทุ่งหญ้า ต้นไม้ 
และแหล่งน้ าอยู่ในบริเวณ 
4.3 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบปูองกันน้ าท่วมแบบสร้างคันดินล้อมรอบ โดยพื้นที่ภายในใช้ระบบปั๊มสูบน้ าออก ค่าระดับ
ของสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้ 
 ระดับ +8.500 จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ที่ระดับผิวของถนน 4 เลน  
 ระดับ +8.000 จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ที่ระดับพื้นชั้นล่าง อาคารไทยบุรี  

 ระดับ +7.500 จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ที่อาคารเรียนรวม1,3,5,7 กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทย์
ฯ ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา(ยกเว้นหอ1,2,3) 

 ระดับ +7.000 จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ที่อาคารบริหาร สถาบันวิจัย และกลุ่มอาคารวิชาการ 
4.4 เนื่องจากสถานีวัดปริมาณน้ าฝนตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยฯจ านวน 1 สถานีและมีการวัดค่าปริมาณน้ าฝนส่งข้อมูล
ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาทุกวัน ดังนั้นสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวส าหรับการคาดการณ์ร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ส าหรับข้อมูลสถิติน้ าฝนย้อนหลัง 8 ปีจนถึงกลางเดือนธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

ปี 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 
ฝนรวม
(มม.) 

2,217.50 2,091.00 2,318.40 2,840.60 2,544.40 4,177.90 2,699.60 2,175.50 3,248.40 

ฝนตก
(วัน) 

n/a 158 164 168 145 195 171 159 174 

ฝนสูงสุด
(มม./วัน) 

n/a 120.00 131.60 230.00 405.00 290.40 187.10 186.50 240.70 

4.5 หากเกิดเหตุสามารถโทรติดต่อที่ 
 1) ศูนย์รับแจ้งเหตุ โทร 3395 หรือ 075673395  
 2) ศูนย์ซ่อมบ ารุง ส่วนอาคารสถานที่ โทร 3900 หรือ 075 6733900  
 
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและวาตภัย 
5.1 แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหต ุ

 5.1.1 แผนการรณรงค์ป้องกันอุทกภัยและวาตภัย 
   แผนการรณรงค์ปูองกันอุทกภัยและวาตภัย เป็นแผนเพื่อปูองกันการเกิดอุทกภัยและวาตภัยในมหาวิทยาลัย

โดยเน้นการส่งเสริม สร้างความสนใจและให้ความรู้ในเรื่องการปูองกันอุทกภัยและวาตภัยแก่บุคลากร นักศึกษา และ
ทุกคนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  5.1.2 แผนการอบรม 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงปูองกันและปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุ
อุทกภัยและวาตภัย ซึ่งการเกิดเหตุแต่ละคร้ังน ามาซึ่งความสูญเสียต่อการด าเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ
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เป็นทรัพย์สินเสียหาย การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้น ในการปูองกันและ
ลดความเสี่ยงด้านอุทกภัยและวาตภัย จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรมแก่บุคลกากรและนักศึกษาที่เก่ียวข้อง 

   5.1.3 แผนซักซ้อมการป้องกันอุทกภัยและวาตภัย 
   ส่วนอาคารสถานที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดให้มีการซักซ้อมแผนปูองกันอุทกภัยและวาตภัย อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 5.1.4 แผนการตรวจตรา 

  แผนการตรวจตราก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการตรวจปูองกันและตรวจความพร้อมอุปกรณ์ส าหรับการปูองกันกรณี
การเกิด ได้แก ่

1) การตรวจตราความปลอดภัยทั่วไป 
ด าเนินการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะ (Safety Inspection) โดยหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ และ

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน 
2) การตรวจตราระบบและอุปกรณ์ส าหรับป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ าฝน 

การตรวจตราอุปกรณ์โดยเฉพาะของส่วนอาคารสถานที่เพื่อตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งาน ได้แก่ 
ปั๊มสูบน้ าที่สถานีต่างๆ คูคลองระบายน้ า บริเวณบ่อพักน้ า ที่ที่จะระบายน้ าสู่คลองสาธารณะ เป็นต้น 

 
การด าเนินการตรวจความปลอดภัย 

ส่วนอาคารฯ ก าหนดชื่อผู้ตรวจ
และพ้ืนท่ีที่ต้องตรวจสอบ

ส่วนอาคารฯ ตรวจความ
ปลอดภัยเป็นประจ า

คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายด าเนินการตรวจ
ความปลอดภัยเป็นประจ า

ส่วนอาคารฯ สรุปผลการ    
ตรวจความปลอดภัยและส่ง    
ให้ผู้รับผิดชอบน าไปแก้ไข  

 

  

 

 
 
 
 
 

ผู้บริหารพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

แก้ไขตามสรุปผลการตรวจ 

ส่วนอาคารฯ บันทกึจดนับและ

ติดตามผลการแก้ไข 
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5.2 แผนขณะเกิดเหต ุ
 
1.  แผนขั้นที่ 1 (เฝ้าระวัง)  : กรณีวัดปริมาณน้ าฝนมากกว่า100 มิลลิเมตรต่อวัน จ านวน 2 วนัติดต่อกัน 

กิจกรรม / งาน รายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.   การแจ้งเตือนให้บุคลากรภายใน 
 มหาวิทยาลัยฯ / ผูเ้กี่ยวข้องรับทราบ
สถานการณ ์

1.   ประกาศผ่านเสียงตามสาย 
2.    ประชาสัมพันธ์ผ่ านปูายประชาสัมพันธ์  / 
intranet /Wu dialogue 

- ส่วนอาคารสถานท่ี/  
งานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

2.   แจ้งผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนอาคาร
สถานท่ีไปปฏิบัติงานตาม แผนขั้นท่ี 1  

ส่ง SMS หรือใช้LINE กลุ่มแจ้งหัวหน้างานต่าง ๆ เพื่อ 
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด  และ เฝูาระวัง
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ ์

- ส่วนอาคารสถานท่ี/  
งานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

3. แจ้งหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อ
ติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิดและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ เฝูาระวังและเตรียมความ
พร้อม รับสถานการณ์ 

 ส่ง SMS แจ้งหัวหน้างานต่าง ๆ  
      เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิดและแจ้ง 
จนท. เฝูาระวังและเตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์  

- ส่วนอาคารสถานท่ี/  
งานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

4.เตรียมการจดัระบบการจราจรใหม่เพื่อ
รองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน 

จัดระเบียบการจราจร และระบายรถ ภายใน      
มหาวิทยาลยัฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

งาน รปภ . 

5.ตรวจสอบสภาพค-ูคลองระบายน้ าและ
ปั๊มสูบน้ าต่างๆ 

ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ส่วนอาคารสถานท่ี 

 
2.  แผนขั้นที่ 2 (ปฏิบัติการ)  :กรณีวัดปริมาณน้ าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน จ านวน 3 วันติดต่อกัน 

กิจกรรม / งาน รายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1.   การแจ้งให้บุคลากรภายใน    
มหาวิทยาลยัฯ / ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
สถานการณ ์

1. ประกาศผ่านเสยีงตามสาย 
2. ประชาสัมพันธ์ผา่นปูายประชาสัมพันธ์ / intranet 
/Wu dialogue 

- ส่วนอาคารสถานท่ี/ งาน
สื่อสารและ 
ประชาสมัพันธ์ 

2. แจ้งหัวหน้างานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเพื่อ
ปฏิบัติการปูองกันน้ าท่วมตามแผนของ
หน่วยงาน   

โทรศัพท์แจ้งผู้บรหิาร / หัวหน้าหน่วยงานภายใน 
ฝุายวิศวกรรมฯไปปฏิบัติงานตามแผนขั้นท่ี 2 ตามจุด
ต่าง ๆประกอบด้วย งานรักษาความปลอดภัย / งาน
ยานพาหนะ / งานซ่อมบ ารุงโยธาสถาปัตย์ / งาน
ระบบไฟฟูา / งานจัดการน้ าและเครื่องกล   

- ส่วนอาคารสถานท่ี/ งาน
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 

3. การแจ้งเตือนงดการน ารถเข้าจอดใน
บริเวณลานจอดรถอาคารวลัยนิวาส 3 และ
อาคารวิชาการ 1 - 8 

1.  รปภ. แจ้งให้ผู้ที่จะน ารถไปจอดทราบ 
2.  ท าปูายแจ้ง ติดบริเวณทางเข้า-ออกลานจอดรถ 
 

จัดระเบียบการจราจร และ
ร ะ บ า ย ร ถ  ภ า ย ใ น      
มหาวิทยาลัยฯให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

4.จัดระบบการจราจรภายใน  
มหาวิทยาลยัฯใหม ่
 

จัดระเบียบการจราจร และระบายรถ ภายใน      
มหาวิทยาลัยฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อม
รองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน 

งาน รปภ. 
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กิจกรรม / งาน รายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
5.แจ้งและ ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 

แจ้งอ าเภอ เทศบาล อบต.ท่าศาลา ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีฯเป็นต้น 

งานสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ 

6.  ส ารวจ / ให้ความช่วยเหลือ  ปูองกัน
หน่วยงาน / อาคาร ท่ีเป็นจดุเสีย่ง 

1.  จัดเจ้าหน้าที่เข้าส ารวจ และให้ความช่วยเหลือ
ปูองกันหน่วยงาน / อาคาร ที่เป็นจุดเสี่ยง หรือขอ
ความช่วยเหลือมา (แบ่ง จนท.ตาม Zone) 
2.  น าปั๊มน้ าไปส่งมอบให้กับหน่วยงาน/ อาคาร ที่ 
เป็นจุดเสี่ยง พร้อมสอนการใช้งานปั๊มน้ า 

- งานอาคารฯ / รปภ. / 
ซ่อมบ ารุง /ยานพาหนะ/
ไฟฟูา/จัดการน้ าฯ/ 
ภูมิทัศน์ฯ 
 

7.  หน่วยงานต่าง ๆ ตดิตามสถานการณ์น้ า 
และดูแลความปลอดภัยของหน่วยงาน 

ติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด จากสื่อต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเฝูาระวังและปูองกันความ
ปลอดภัยหน่วยงานของตนเอง 

หน่วยงานต่าง ๆ  

 
5.3 แผนหลังเกิดเหตุการณ์ 

1) ส่วนอาคารสถานที่ ส ารวจ ประเมินความเสียหาย 
2) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
3) วิเคราะห์จุดที่ควรปรับปรุง เพื่อการปูองกันการเกิดอุทกภัยครั้งต่อไป 
4) สรุปรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บงัคับบัญชาทราบตามล าดับ 
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แผนที่ 2 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
WU Fire Prevention and Fighting Plan 
รับผิดชอบแผนโดย : ส่วนบริการกลาง  

 
1.  วัตถุประสงค์ (Purpose) 
1.1 เพื่อจัดท ามาตรการปูองกันและตรวจตรา เหตุอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1.2 เพื่อเป็นการปูองกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย 
1.3 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีที่สุด 
1.4 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
 
2.  ขอบเขต (Scope) 
แผนปูองกันและระงับอัคคีภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้กับบุคลากร นักศึกษา และทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ โดยมีโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินตามแผนปูองกันฯ ฉบับนี้ 
 
3.  ค าจ ากัดความ (Definition) 
3.1 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการดับเพลิง  หมายถึง กลุ่มบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่
ประสานงาน ควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ในขั้นรุนแรงและอพยพหนีไฟโดยประกอบด้วย ทีมผจญเพลิง , ทีมไฟฟูา, 
ทีมยานพาหนะ, ทีมสื่อสาร, ทีมประชาสัมพันธ์และประสานงานบุคคลภายนอก, ทีมจัดหาและสนับสนุน, ทีมจราจร,  
ทีมรักษาความปลอดภัย, และทีมอื่นๆ 
3.2 ผู้อ านวยการดับเพลิง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน เพื่อท า
หน้าที่อ านวยการสั่งการในการดับเพลิงและควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.3 ทีมฉุกเฉินพื้นที่ หมายถึง ผู้น าตัดสินใจ ในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่เกิดเหตุในพื้นที่ตลอดเวลา                
ซึง่ประกอบด้วย 

3.3.1 หัวหน้าในพื้นที่ หมายถึง  ตัวแทนผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ ผู้ท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย และความปลอดภัยอื่นๆ  ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ประจ าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

3.3.2 ทีมอพยพ  หมายถึง   ผู้ท าหน้าที่อพยพเคลื่อนย้าย กลุ่มบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไปยัง
จุดรวมพล 

3.3.3 ทีมดับเพลิงประจ าพื้นที่  หมายถึง  กลุ่มบุคลากร ที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อท าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ 
3.4 จุดรวมพล (Assembly Area) หมายถึง  พื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นที่โล่ง สามารถรองรับการอพยพ การส่งต่อ
ผู้ประสบภัยรวมทั้งทรัพย์สินที่ส าคัญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดรวมพลในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรมีมากกว่าหนึ่งจุด   
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4.  ข้อมูลทั่วไป 
4.1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 
80161 โทรศัพท์ 075 673000 โทรสาร 075 673708 
4.2  ลักษณะโดยรวมของพื้นที่เป็นอาคารส านักงาน  อาคารเรียน  หอประชุม หอพัก รวมถึงอาคารปฏิบัติการ  และ
ศูนย์อาหาร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสนามหญ้า ทุ่งหญ้า ต้นไม้ และแหล่งน้ าอยู่ในบริเวณ 
4.3 ส่วนอาคารสถานที่ มีแผนการบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา 
4.4 มีการก าหนดพื้นที่แสดงปูาย เขตพื้นที่อันตราย เช่น ห้องปฏิบัติการที่ใช้เชื้อเพลิง, บริเวณเก็บถังแก๊ส 
4.5 พื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษา มี รปภ.ประจ าทุกหลัง มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ ในหอพักทุกๆหลัง พร้อมแสดง
ปูายที่มองเห็นได้ชัดเจน 
4.6 มีหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายในคือ 3392 3393 3333 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ห้องวิทยุรับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายนอก ดังนี้ 

 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอท่าศาลา หมายเลขโทรศัพท์ 075 521009 

 เทศบาลต าบลท่าศาลา (รถดับเพลิง) 075 522 785 

 ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 075 358440 
4.7 มีแผนซักซ้อมอพยพหนีไฟ ส าหรับนักศึกษาที่อยู่อาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปีละ 2 คร้ัง 

 
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
5.1 แผนก่อนเกิดเหตุ 

5.1.1 แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แผนการรณรงค์ปูองกันและระงับอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อปูองกันการเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยโดย

เน้นการส่งเสริม สร้างความสนใจและให้ความรู้ในเรื่องการปูองกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร นักศึกษา 
และทุกคนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีหัวข้อรณรงค์ดังนี้ 

-  ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟูาที่ไม่ใช้งานก่อนกลับบ้านทุกครั้ง 
-  ห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณอาคาร ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ให้ 
-  ก าจัดขยะ หรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ ออกจากที่ท างานอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง 
-  ห้ามจัดวางอุปกรณ์, สิ่งของ ทับสายไฟ, ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ เป็นต้น  
-  ห้ามน าวัสดุ สิ่งของ, สารไวไฟ ใกล้ตู้ MDB, อุปกรณ์ท าความร้อน, อุปกรณ์ไฟฟูา เป็นต้น 

5.1.2 แผนการอบรม 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ กับพนักงานทั้งในเชิงปูองกันและปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งการเกิดเหตุแต่ละครั้งน ามาซึ่งความสูญเสียต่อการด าเนินงานทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ดังนั้นในการปูองกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรมแก่บุคลกากร
และนักศึกษาที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักสูตรต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  

-หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”  
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-หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 
-หลักสูตร “การช่วยเหลือและการค้นหาผู้สูญหาย” 
- การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

5.1.3 แผนการตรวจตรา 
แผนการตรวจตราก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการตรวจปูองกันการเกิดเพลิงไหม้ และตรวจความพร้อมอุปกรณ์
ส าหรับการปูองกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยแบ่งการตรวจตราเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

5.1.3.1 การตรวจตราความปลอดภัยทั่วไป 
ด าเนินการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะ (Safety Inspection) โดยหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน 
5.1.3.2 การตรวจตราระบบและอุปกรณ์ส าหรับป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- การตรวจตราอุปกรณ์โดยเฉพาะของส่วนอาคารสถานที่ เพื่อตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งาน
ได้แก่ ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผจญเพลิงและอพยพ เป็น
ต้น 
- การตรวจสถานะรายชื่อของผู้ใช้บริการอาคาร ซึ่งรวมถึงบุคลากร นักศึกษาและทุกคนที่เข้ามาใช้
บริการอาคาร เป็นประจ า 
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การด าเนินการตรวจความปลอดภัย 

ส่วนอาคารฯ ก าหนดชื่อผู้ตรวจ
และพ้ืนท่ีที่ต้องตรวจสอบ

ส่วนอาคารฯ ตรวจความ
ปลอดภัยเป็นประจ า

คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายด าเนินการตรวจ
ความปลอดภัยเป็นประจ า

ส่วนอาคารฯ สรุปผลการ    
ตรวจความปลอดภัยและส่ง    
ให้ผู้รับผิดชอบน าไปแก้ไข

ผู้บริหารพ้ืนท่ีที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการแก้ไขตาม       

สรุปผลการตรวจ

ส่วนอาคารฯ บันทึกจดนับ    
และติดตามผลการแก้ไข  

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยรักษาความปลอดภัย ก าหนดชื่อ

ผู้ตรวจและพื้นท่ีที่ต้องตรวจ 

หน่วยรักษาความปลอดภัย 

ตรวจความปลอดภัยเป็น

หน่วยรักษาความปลอดภัย สรุปผล

การตรวจความปลอดภัยและส่งให้

ผู้รับผิดชอบน าไปแกไ้ข 

หน่วยรักษาความปลอดภัย บันทึกจด

นับและตดิตามผลการแกไ้ข 
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5.2 แผนขณะเกิดเหตุ 
5.2.1 แผนระงับอัคคีภัย 
หน่วยรักษาความปลอดภัย ก าหนดแผนการระงับอัคคีภัยโดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งแผนเป็น  3  ระดับ 

5.2.1.1 แผนระดับ 1  (ระงับเหตุเมื่อพบเหตุ) – รูปที่ 5.2.1 
5.2.1.2 แผนระดับ 2  (ระงับเหตุขั้นต้น) – รูปที่ 5.2.2 
5.2.1.3 แผนระดับ 3  (ระงับเหตุขั้นรุนแรง) – รูปที่ 5.2.3 

 

ผู้พบเหตุตะโกนแจ้งเหตุหัวหน้าในพื้นที่

หัวหน้าในพื้นที่ส่ังการ
  1. ทีมอพยพอพยพผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนที่ออกไปยังจุดรวมพล
  2. ทีมดับเพลิงพื้นที่น้ าดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง
  3. แจ้งผู้อ านวยการดับเพลิง
  4. ทีมดับเพลิงเตรียมส่งสถานการณ์ให้ทีมผจญเพลิง 1 (กรณีดับไม่ได้)

เข้าสู่แผนระดับ 2หัวหน้าในพ้ืนที่รายงาน ผอ.ดับเพลิง

ดับไม่ได้

ดับได้

พบเหตุเพลิงไหม้

ผอ. ดับเพลิง รายงานรองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้องและอธิการบดี
 

รูปที่ 5.2.1 แผนระดบั 1 (ระงับเหตุเมื่อพบเหตุ) 
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ผอ.ดับเพลิง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผู้อ านวยการดับเพลิง
  1. ส่ังทีมประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งภาวะฉุกเฉินให้ทุกพื้นที่ทราบ
  2. ส่ังให้จัดต้ังกองอ านวยการตามโครงสร้าง
  3. ส่ังการให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
  4. ส่ังการให้ทีมผจญเพลิง 1 เข้าช่วยเหลือ

หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์
ประกาศ....ทุกหน่วยโปรดทราบ ขณะน้ีเกิดเหตุฉุกเฉิน.... ขอให้ทุกท่านหยุดท างาน ปฏิบัติตาม
ผู้น าอพยพในพื้นท่ี ขอให้ผู้มีหน้าท่ีตามโครงสร้างรายงานตัวที่กองอ านวยการ ประกาศ 2 รอบ

หัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่
  1. ควบคุมและส่ังการทีมดับเพลิงพื้นที่ให้ท าการดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุ
  2. ประเมินสถานการณ์ร่วมกับพื้นที่ / รายงานให้ ผอ.ดับเพลิงทราบสถานการณ์

ผู้น าอพยพ
  1. เตรียมอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย, ปูายอพยพ (ธง), แบบตรวจสอบรายช่ือ
  2. แจ้งพนักงานในความรับผิดชอบเตรียมอพยพไปยังจุดรวมพลเมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งอพยพ

ทีมผจญเพลิงทีม 1
  1. ท าการดับด้วยถังเพลิงท่ีมีภายในพื้นที่ / อาคาร
  2. ประเมินสถานการณ์ของเพลิงร่วมกับหัวหน้าในพื้นท่ี

เข้าสู่แผนระดับ 3

หัวหน้าทีมผจญเพลิงรายงาน ผอ.ดับเพลิง

ดับไม่ได้

ดับได้

ผอ. ดับเพลิง รายงานรองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้องและอธิการบดี

แจ้ง ผอ.ดับเพลิง

 

รูปที่ 5.2.2 แผนระดบั 2  (ระงับเหตุขั้นต้น) 
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หัวหน้าทีมผจญเพลิง
เพลิงไหม้รุนแรงไม่สามารถดับเพลิงได้โดยทีมผจญเพลิงทีม 1         
(จากแผนระดับ 2) หัวหน้าทีมผจญเพลิงประสานกับ ผอ.ดับเพลิง

การด าเนินการของผู้อ านวยการดับเพลิง
  1. ตรวจสอบความพร้อมของกองอ านวยการและปฏิบัติตามหน้าที่เพ่ือรองรับผู้อพยพ
  2. ส่ังการให้ท าการอพยพออกจากอาคารโดยใช้สัญญาณ Alam และการส่ือสารอ่ืนๆ เช่น  
     โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
  3. ส่ังการให้ปฏิบัติตามแผนระดับ 3 ตามโครงสร้าง

ผู้อ านวยการดับเพลิงและคณะศูนย์อ านวยการดับเพลิงประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานภายนอกจนสามารถดับเพลิงได้

 

รูปที่ 5.2.3 แผนระดบั 3  (ระงับเหตุขั้นรุนแรง) 
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1. ผู้อ านวยการดับเพลิง

อธิการบดี

2. รองผู้อ านวยการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายอาคารสถานที่

3. หน่วยอพยพ

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ี/
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

4. หน่วยปฏิบัติงาน

หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟูาและ
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล

5. หน่วยเครื่องมือสื่อสาร

หัวหน้า รปภ.

6. หน่วยจัดหาและสนับสนุน

หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี

6.1 ทีมสนันสนุนและจัดหา

เจ้าหน้าท่ีส่วนอาคาร

6.2 ทีมจราจร

รปภ. ท่ีรับผิดชอบจราจร

6.3 ทีม รปภ.

รปภ.

3.1 ทีมอพยพ

หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่

3.2 ทีมพยาบาล

พยาบาลของมหาวิทยาลัย

3.3 ทีมยานพาหนะ

งานพาหนะ

3.4 ทีมค้นหา

ทีมค้นหาของมหาวิทยาลัย

4.1 ทีมผจญเพลิง

ทีมผจญเพลิงของมหาวิทยาลัย 
ทีม 1 และ 2

4.2 ทีมไฟฟ้า

ช่างประจ าอาคาร

5.1 ทีมส่ือสาร (ภายในพื้นท่ี)

รปภ. ท่ีดูแลการสื่อสาร

5.2 ทีมประชาสัมพันธ์ และ
ประสานส่วนราชการภายนอก

รปภ. ท่ีดูแลการสื่อสาร
และส่วนประชาสัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัย

 

 

รูปที่ 5.2.4 โครงสร้างและหนา้ที่รับผิดชอบของศูนย์อ านวยการ (กรณีระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง) 
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 5.2.2 แผนอพยพหนีไฟขณะเกิดเหตุ 

 

ผอ.ดับเพลิง,ทีมไฟฟ้า
ทีมผจญเพลิงทีม 1

หัวหน้าในพื้นที่

ทีมน าอพยพ

ทีมอพยพ

ผอ.ดับเพลิง

ผอ. ดับเพลิงส่ังการเมื่อไม่สามารถดับเพลิงระดับ  2  ได้อนุมัติ
ให้อพยพหนีไฟและกดสัญญาณกร่ิงอพยพหรือสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืน

เมื่อได้ยินเสียงกริ่งหรือสัญญาณฉุกเฉินให้อพยพมายังจุดรวมพล

ทีมอพยพ  น าพนักงานออกจากพื้นท่ีตามเส้นทางก าหนด

ทีมอพยพ  (ณ จุดรวมพล)
1. ท าการตรวจสอบยอดพนักงาน
2. รายงานผู้สูญหายหัวหน้าหน่วยอพยพ

ผอ. ดับเพลิงแจ้งให้พนักงานรวมอยู่ในจุดรวมพล
จนกว่าจะมีค าส่ังเปลี่ยนแปลง

จุดรวมพล

น าผู้บาดเจ็บ / เจ็บปุวย
ส่งต่อทีมพยาบาล

หรือส่งต่อ รพ.ใกล้เคียง

ผอ. ดับเพลิงส่ังการ
ให้หน่วยอพยพค้นหา

หัวหน้าหน่วยอพยพ 
รายงานผลให้

ผู้อ านวยการดับเพลิง

ยอดครบ ยอดไม่ครบ

 
 
5.3 แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

5.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ 
5.3.1.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ท าการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐตามค าสั่งของ ผอ.ดับเพลิง  เช่น 
  

- ที่ว่าการอ าเภอท่าศาลา   โทรศัพท์ 075 521 049 
- เทศบาลต าบลท่าศาลา   โทรศัพท์ 075 330 749 
- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา โทรศัพท์ 075 330 474 
- โรงพยาบาลอ าเภอท่าศาลา  โทรศัพท์ 075 521 333 
- ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีฯ  โทรศัพท์ 075 358 440   
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5.3.1.2 การส ารวจความเสียหาย 
หน่วยปฏิบัติการเข้าส ารวจความเสียหายหลังจากเพลิงสงบกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
5.3.1.3  การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝุาย และก าหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับค าสั่ง ณ จุดรวมพล 
เจ้าหน้าที่ทุกฝุายรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์
อ านวยการดับเพลิง 
5.3.1.4 การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายโดยทีมผจญเพลิงและทีมค้นหาผู้สูญ  
หายมีหน้าที่ดังนี้ 

5.3.1.4.1 รับแจ้งผู้สูญหาย และรายงานหัวหน้าหน่วยอพยพ ท าการค้นหาผู้สูญหาย 
5.3.1.4.2รายงานยอดผู้สูญหายแก่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ 
5.3.1.4.3ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อเข้าค้นหาผู้สูญหาย
อย่างละเอียดอีกครั้ง 

5.3.1.5 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต 
5.3.1.5.1ผู้ประสบภัย / ผู้บาดเจ็บ  ทีมอพยพพามายังจุดปลอดภัย แล้วน าส่งทีมพยาบาล
เพื่อท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือน าส่งโรงพยาบาลต่อไป และติดต่อแจ้งญาติให้
ทราบ 
5.3.1.5.2 ทรัพย์สิน  ทุกหน่วยงานท าการเก็บทรัพย์สิน, อุปกรณ์ที่ส าคัญออกมาพร้อมกับ
ทีมอพยพประจ าพื้นที่ ทีมเคลื่อนย้ายวัสดุภายในที่ท าการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน , อุปกรณ์, 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยังที่ที่ปลอดภัย 
5.3.1.5.3 ผู้เสียชีวิต หน่วยประชาสัมพันธ์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจแจ้งยอด
ผู้เสียชีวิต 

5.3.1.6 การประเมินความเสียหาย   
หน่วยปฏิบัติการร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หน่วยรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/
เจ้าหน้าที่ต ารวจประเมินความเสียหายเบื้องต้น แล้วรายงานผลต่อผู้อ านวยการดับเพลิง 
5.3.1.7 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
ทีมจัดหาและสนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามค าสั่งของหัวหน้าหน่วยจัดหา
และสนับสนุนหน่วยประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ
ส าหรับผู้ประสบภัย เช่น กรมประชาสงเคราะห์ ประกันสังคม / ประกันชีวิต 

5.3.2 แผนการปฏิรูปฟื้นฟู   
แผนปฏิรูป ได้แก่ การน ารายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะ

แผนการปูองกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ)  แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ระหว่างเกิดเหตุ)  แผนบรรเทาทุกข์ (ทันที
ที่เพลิงสงบ) รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 5.3.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการปูองกันในรูปแบบต่างๆ  
- การด าเนินการไต่สวนหาสาเหตุตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการรายงาน  ไต่สวน  และ
วิเคราะห์อุบัติเหตุ 
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- การน าผลการไต่สวนรายงานผู้อ านวยการดับเพลิง และอธิการบดี 
 5.3.2.2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

- ผู้อ านวยการดับเพลิงสั่งให้หน่วยจัดหาและสนับสนุนประสานงานกับหน่วยพยาบาลและส่วนการ
เจ้าหน้าที่  เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับพนักงานที่ประสบภัย 

 5.3.2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
- ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

 5.3.2.4 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
- ผู้อ านวยการดับเพลิง  เรียกประชุมหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเพื่อสรุป ทบทวนและปรับปรุงแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แผนที่ 3 
แผนบริหารจัดการเหตุการณวิ์นาศกรรม 
การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด 
รับผิดชอบโดย : ส่วนบริการกลาง 

 

 การก่อวินาศกรรม การก่อการร้ายก่อความไม่สงบมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุข
ของประชาชน บั่นทอนความมั่นใจต่อความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย บั่นทอนการพัฒนามหาวิทยาลัยเปูาหมาย
หลักโดยทั่วไป ของการก่อการร้ายจะมุ่งเน้นเปูาหมายที่เป็นแหล่งประโยชน์ และสถานที่ส าคัญของประเทศ  ตลอดจน
สถานที่ราชการ  สถานศึกษา  โดยไม่ค านึงถึงความสูญเสียของประชาชน การน าอาวุธและวัตถุระเบิดทุกชนิดมา
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการด าเนินการอยู่ตลอดเวลาและสามารถ
ด าเนินการก่อวินาศกรรมได้ทุกพื้นที่ในสถานการณ์เอ้ืออ านวย 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทุกรูปแบบจึงได้เตรียมพร้อมเพื่อผนึกก าลัง
ของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีการประสานและสนธิทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีขีดความสามารถในการเผชิญภัยใน
ภาวะวิกฤต ประกอบทั้งต้องการให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาในมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบ  ตั้งแต่ในยามปกติมีการเตรียมพร้อมวางแผนการอ านวยการ  การประสานงาน และการสื่อสารเพื่อปูองกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์  รวมถึงการเข้าระงับเหตุและบรรเทาฟื้นฟูเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าแผนเฉพาะ
กิจปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมขึ้น  เพื่อสามารถประสานการปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ก่อการ
ร้ายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

1.  วัตถุประสงค์ (Purpose) 
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและก าหนดแนวทางในการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติการ หน่วยร่วมปฏิบัติการ และหน่วยสนับสนุนเพื่อให้สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการก่อวินาศกรรมที่เกิดข้ึนมาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
1.2 เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์
ขึ้นมา 
1.3 เพื่อพิทักษ์ชีวิตของบุคคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้ปลอดภัยจากการ
ก่อวินาศกรรม 
 

2.  ขอบเขต (Scope) 
แผนบริหารจัดการเหตุการณ์วินาศกรรม การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้กับบุคลากร 
นักศึกษา และทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินตามแผนปูองกันฯ ฉบับนี้ 
 
3.  ค าจ ากัดความ (Definition) 
3.1 การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอัน
เป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อ
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บุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นปุวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ  
3.2  การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าใดๆ ที่สร้างความปั่นปุวนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญ
หรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท าหรือละเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ส าคัญ 
3.3 การก่อการร้ายสากล ได้แก่ การปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้ าเขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระท านั้นอาจ
เป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็นก็ได้ เมื่อเกิดขึ้นย่อมมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั้งด้านการ เมืองและการ
ปูองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 
 

4.  ข้อมูลทั่วไป 
4.1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 
80161 โทรศัพท์ 075 673000 โทรสาร 075 673708 
4.2  ลักษณะโดยรวมของพื้นที่เป็นอาคารส านักงาน อาคารเรียน  หอประชุม หอพัก รวมถึงอาคารปฏิบัติการ  และ
ศูนย์อาหาร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสนามหญ้า ทุ่งหญ้า ต้นไม้ และแหล่งน้ าอยู่ในบริเวณ 
 

5. ขั้นตอนการป้องกัน แก้ไข และลดขนาดภาวะวิกฤต 
5.1 แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ ์

ด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันมีภัยการก่อวินาศกรรม  โดยใช้อุปกรณ์เคร่ืองมืออื่นๆ เช่น การใช้สารเคมีชีวภาพ การ
ใช้วัตถุระเบิด การใช้รถน้ ามันพุ่งชนเปูาหมาย ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงการเคลื่อนย้ายของกลุ่มก่อ
การร้ายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบด้วยความสะดวกในการสัญจรในทุกทาง 

ฝุายรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่เตรียมการในทุกด้านตั้งแต่ภาวะปกติและในทันทีที่เกิด
เหตุการณ์ข้ึน  ฝุายรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน จะต้องเข้าอ านวยการปฏิบัติภายใต้การบังคับบัญชา
ของผู้บริหารตามล าดับชั้นขึ้นไป  เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่หากสถานการณ์ร้ายแรงขนาดใหญ่ และ
เกินขีดความสามารถในการบรรเทาฟื้นฟูเหตุการณ์ได้  จะท าการประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ
และจังหวัด  เพื่อเข้าด าเนินการอ านวยการและประสานการปฏิบัติ  จนกว่าสถานการณ์จะยุติ  และด าเนินการฟื้นฟู
สถานการณ์รวมทั้งสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 

การเตรียมความพร้อม ฝุายรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนปฏิบัติปูองกันและระงับการ
ก่อวินาศกรรม  โดยค านึงถึงสภาพความเสี่ยงภัยของบุคคลและสถานที่  ทั้งในยามปกติและในภาวะไม่ปกติ  โดย
แผนปฏิบัติการปูองกันและระงับการก่อวินาศกรรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 1) การปูองกันและระงับการก่อวินาศกรรมอาคารส าคัญ เช่น อาคารบริหาร  อาคารไทยบุรี อาคารศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา ตลอดจนอาคารที่พักบุคลากร หอพักนักศึกษา โดยการเฝูาระวังปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัย  รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยตามสายงานปกติ 

 2) การปูองกันและระงับการก่อวินาศกรรมรายบุคคลส าคัญ  หมายถึง  บุคคลส าคัญของมหาวิทยาลัย 
หรือบุคคลส าคัญที่เข้ามาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย  โดยฝุายรักษาความปลอดภัยต้องมีการติดต่อประสานงาน
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และปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่ติดตามมา  ผู้เกี่ยวข้องต่อบุคคลส าคัญเหล่านั้น  โดย
วางแผนและประสานงานร่วมกัน 

3) จัดตั้งหน่วยเผชิญเหตุในการปูองกันและระงับการก่อวินาศกรรม  โดยจัดเตรียมไว้ให้เป็นเอกภาพ  มี
การฝึกอบรมเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในเร่ืองการข่าวและการปฏิบัติการปูองกัน และระงับ
การก่อวินาศกรรม ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ทันที หรือประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  มีขีดความสามารถมาให้
ความช่วยเหลือ ได้ตามเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานการณ์ ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ได้แก่ เคร่ืองมือสื่อสาร อุปกรณ์การตรวจค้น  รถดับเพลิง (ของหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่) พร้อมการเชื่อมต่อชุดแพทย์
ฉุกเฉิน ยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
ตลอดจนการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่จะต้องมีการวางแผน และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของบุคคลและ
สถานที่ส าคัญ  โดยการจัดระบบควบคุมตรวจสอบบุคคล  การตรวจสอบสิ่งของยานพาหนะและสิ่งอื่นๆ ที่จะเข้าถึง
หรือเข้าใกล้ตัวบุคคลส าคัญ หรือสถานที่ส าคัญจัดระบบสื่อสารและการรายงาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ และ
มอบหมายหน้าที่ไว้ทั้งในยามปกติและในภาวะเสี่ยง 

4) การตั้งรับ ในรูปแบบการปูองกัน การเฝูาระวัง รักษาสถานที่ โดยก าหนดรูปแบบมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ หรือปูองกันไม่ให้ผู้อื่น เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น 

- การสร้างแนวกีดขวาง รั้ว ก าแพงประตู เหล็กดัด 
- ระบบแสงสว่าง อุปกรณ์เสริมทด้านรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบ CCTV ประตูสมาร์ทการ์ด ประตู

รหัส เข้า-ออก 
- การก าหนดพื้นที่ควบคุม การควบคุมบุคคล เข้า -ออก ควบคุมยานพาหนะ เข้า-ออก ควบคุม

ยานพาหนะ เข้า-ออก 
- การจัดวางก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้าท างาน 
- ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อน าก าลังปูองกัน ปูองปราบ 
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากร ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย การสังเกต 
การแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ข้างต้น จัดท าแผนฉุกเฉิน แผนการเคลื่อนย้าย และการปูองกันในเชิงตั้งรับ

ส าหรับสถานที่เปิด เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้ามาติดต่อก็จะเกิดปัญหาด้านก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีไม่
เพียงพอ และหากก าหนดมาตรการควบคุมเข้มงวดเกินไปก็จะขัดต่อการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ดังนั้น 
จึงต้องท าความเข้าใจและขอความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าการระวังปูองกันมิ ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รปภ. หรือ
ต ารวจ เพียงอย่างเดียว ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นทุกคนย้อมได้รับผลกระทบเช่นกัน การทุ่มก าลัง 
รปภ. หรือต ารวจเพียงอย่างเดียว ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นทุกคนย่อมได้รับผลกระทบเช่นกัน การทุ่ม
ก าลังพลของ รปภ. จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง ดังนั้น การที่ทุกคนกระจายท างานอยู่ใน
อาคารต่างๆอยู่แล้ว จึงควรช่วยกันท าหน้าที่การเฝูาระวัง เป็นหูเป็นตาและสังเกตสิ่งผิดปกติรอบๆตัวเรา พบเห็นสิ่ง
ปกติต้เองแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบทันที 
 5) การด าเนินการเชิงรุก โดยมีมาตรการในการต่อต้านต่างๆ ที่มุ่งกระท าโดยตรงต่อผู้มุ่งร้าย เป็นงานหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ เช่น 
 - การหาข่าวและรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหว เพื่อท าลายเครือข่ายของขบวนการสืบสวน ติดตาม 
พิสูจน์ทราบ องค์กร กลุ่มบุคคล บุคคล ตัวผู้ลอบวางระเบิดแล้วเข้าท าการจับกุม 
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 - ศึกษาวิเคราะห์ กลวิธีในการก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การลอบวางระเบิดและปรับปรุงมาตรการ
ปูองกัน 
 มาตรการต่อต้านในเชิงรุกนั้น ทางฝุายเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องประสานก าลังหลายฝุายเข้าปฏิบัติตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัญหาของเจ้าหน้าที่ คือการเฝูาระวังพื้นที่ที่ก าลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ดังนั้นการจัดให้ความรู้ในด้านการ
สังเกต ตรวจสอบ แจ้งเตือน แก้บุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือการจัดท าข้อมูลเอกสารเผยแพร่ค าแนะน าให้บุคลากร 
นักศึกษา ผู้ประกาศการเข้าใจดังภัยของ การก่อการร้าย การลอบวางระเบิดพร้อมแนวทางปฏิบัติในการปูองกันภัยจึง
มีความจ าเป็น นอกจากนั้นการประสานการใช้เครื่องมือเสริมด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด โดย
ก าหนดจุดตั้งกล้องของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมพื้นที่เฝูาระวังพร้อมจัดท าแผนและการเตรียมความพร้อมในการกู้ภัย 
การดับเพลิง การอพยพประชาชน เตรียมการรักษาพยาบาล การประชาสัมพันธ์และบ ารุง 
5.2 แผนขณะเกิดเหตุการณ์ 

5.2.1 ล าดับขั้นตอนการแจ้งเหตุ 
 1) ผู้พบเหตุการณ์ โทร.แจ้งหมายเลขดังต่อไปนี้  
 (1) 3392 หรือ 
 (2) 3393 หรือ  
 (3) 3333 
 2) ศูนย์รักษาความปลอดภัยรับแจ้งเหตุแล้วรายงานต่อผู้จัดการโครงการบริการกลาง 
 3) ผู้จัดการโครงการบริการกลาง รายงานต่อรองอธิการบดีฝุายบริหารซึ่งจะได้รายงานต่ออธิการบดี

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ต่อไป 
 4) ผู้จัดการโครงการบริการกลางสั่งการให้สายตรวจงานรักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบพื้นที่และ

พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าควบคุมเหตุการณ์ 
 5) ผู้จัดการโครงการบริการกลาง แจ้งประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 5.1) ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075 
358440 

 5.2) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอท่าศาลา หมายเลขโทรศัพท์ 075 521009 
 5.3) กรณีมีเหตุวางระเบิด แจ้งหน่วยเก็บกู้และท าลายวตัถุระเบิด EOD ที่ 4 (ทลร.4)  ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075 495026 
  5.4) กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 หมายเลขโทรศัพท์ 091 3184344 
 6) ก าหนดให้มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ปีละ 1 ครั้ง 

5.2.2 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี ้
ขั้นที่ 1 ขั้นการควบคุมเหตุการณ์  ฝุายรักษาความปลอดภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ ให้จัดเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์ทราบ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ณ สถานที่เกิดเหตุและรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น  เช่น วันเวลาและสถานที่เกิด
เหตุ ผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ลักษณะการก่อวินาศกรรม จ านวนประเภท เครื่องมือ อาวุธที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
รายงานความเสียหายเบื้องต้น หน่วยปฏิบัติมีหน้าที่จัดส่งหน่วยเผชิญเหตุเข้าเผชิญเหตุ พร้อมปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุ 
และพื้นที่วงนอกเพื่อกันประชาชนผู้ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องออกไป  ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ  เพื่ออ านวยการต่อไป 
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ขั้นที่ 2 ขั้นตอนยับยั้งเหตุการณ์ ฝุายรักษาความปลอดภัยจัดก าลังเข้าระงับเหตุร้ายแรง  เพื่อยั้งไม่ให้เกิดเหตุ
รุนแรง ให้ด าเนินการเจรจาต่อรอง กรณีเกินขีดความสามารถให้ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าช่วยเหลือ 

ขั้นที่ 3 ขั้นประสานการปราบปราม กรณีฝุายรักษาความปลอดภัย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว ให้จัดรักษาความปลอดภัยสถานที่ เพื่อปูองกันการแทรกแซงของบุคคลที่ 3 ที่
อาจฉวยโอกาสสร้างความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น และประสานด าเนินการควบคุมพื้นที่ไว้  หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ  เมื่อ
ได้รับการร้องขอให้ส่งหน่วยสนับสนุนพร้อมเครื่องมือ เคร่ืองใช้ไปสนับสนุนยังพื้นที่เกิดเหตุ 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงาน 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

1. สถานีต ารวจภูธรท่าศาลา 075 330765 

2. สถานีต ารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช 075 356500 

3. ที่ว่าการอ าเภอท่าศาลา 075 521490 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 075 330474 

5. ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 075 340139 

6. กองพันทหารสื่อสารที่ 24 075 383462 

7. กองก าลังพล กองทัพภาคที่ 4 075 383401 

8. ทหารค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 075 495078 

9. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีฯ     075 358440   

 
5.3 แผนหลังเกิดเหตุการณ์ 

การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 
(1) ให้มีการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่และประชาชน

ผู้ประสบภัย  และจัดส่งไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่อไป 
(2) ให้หน่วยก าลังที่มีความช านาญการทางสารเคมีและวัตถุอันตราย อาวุธ และวัตถุระเบิด น าก าลังเข้า

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส าหรับการฟื้นฟูบูรณะ 
(3) ให้หน่วยฟื้นฟูบูรณะส ารวจความเสียหายด้านสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัย 

โดยใช้มาตรการซ่อมแซมเป็นล าดับแรก กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ด าเนินการรื้อถอน 
(4) ฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนผู้ประสบภัยจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ 
ในกรณีเป็นการก่อการร้ายในลักษณะการก่อวินาศกรรมที่ส่งผลกระทบรุนแรงให้ส านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติเป็นองค์กรรับผิดชอบและอ านวยการแก้ไขตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย พ.ศ.2545 

ในกรณีการก่อการร้ายสากล ให้คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
สากล (นอก.) เป็นองค์กรระดับนโยบาย และอ านวยการประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้
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ในนโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย พ.ศ.2545 และแผนต่อต้านการก่อการร้ายสากลแห่งชาติ (ตช. 
461) และให้คณะอนุกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (อกรส.) รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องท าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงาน  โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) เป็นองค์กร
ประสานการปฏิบัติและก ากับดูแลหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในกรณีที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสถานการณ์  
รัฐบาลอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะพื้นที่โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
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แผนผังการปฏิบัติกรณีเหตุการณ์ก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบเหตุการณ์ก่อวินาศภยั 

ผู้พบเหตุ เจ้าหน้าที่ผูไ้ดร้ับแจ้ง 

แจ้งหัวหน้าฝุายรักษาความปลอดภัย 

รายงานผู้บังคับบญัชา 

จัดชุดเข้าตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุประเมิน

สถานการณ์เบื้องต้น 

แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได ้ แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นไมไ่ด ้

อพยพคนออกจากพ้ืนท่ี 

รายงานผู้บังคับบญัชาข้ันต้น 

อพยพคนออกจากพ้ืนท่ี 

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาวิกฤตร่วมกัน 

ประสานหน่วยงานที่มีหน้าท่ีแกไ้ขปัญหาเข้า

ด าเนินการ สภ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 

ฟ้ืนฟูภายหลังเกดิภาวะวิกฤต 

ตามแผนการฟื้นฟู 
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ในกรณีเป็นการขู่วางระเบิดจะมีแนวการปฏิบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
  
การปฏิบัติเมื่อมีการขู่วางระเบิด 
 1) ผู้รับโทรศัพท์ อย่าตื้นเต้นหวาดกลัวจนเกินเหตุมีสติและท าใจให้สงบ (จากสถิติ โทรศัพท์ขู่วางระเบิดจะ
เกิดระเบิดจริงเพียง ร้อยละ 1 – 5 เท่านั้น) 
 2) รีบเตรียมอุปกรณ์การบันทึกข่าวสาร 
 3) พยายามจับความให้ละเอียด ปล่อยให้ผู้โทรศัพท์ขู่ พูดไปเร่ือยๆ อย่าขัดจังหวะ 
 4) ในระหว่างการพูดสนทนาให้พยายามซักถามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด เช่น วางระเบิดไวที่ไหน – 
ระเบิดเวลาใด – ท าไมต้องวางระเบิด – วางระเบิดไว้เมื่อใดและวางไว้ด้วยวิธีอะไร – วัตถุระเบิดซุกซ่อนในภาชนะใด 
 5) พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้โทรศัพท์ขู่ให้มากที่สุด – วัน เวลาที่โทรศัพท์ – เพศ อายุ ประมาณ – 
สภาพจิตใจระหว่างสนทนา – สังเกตส าเนียง ภาษาที่ใช้พูด – เสียงต่างๆ ที่เข้ามาระหว่างสนทนา – พยายามชวนคุย
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลของการขู่ 
 6) การติดตั้งโทรศัพท์ ชนิดแสดงสายเรียกเข้า 
 7) ถ้าเป็นไปได้พ่วงโทรศัพท์เคร่ืองอ่ืน เพื่อให้มีผู้ร่วมฟังด้วยหรือเปิดเสียง บันทึกเสียงถ้ามีเตรียมไว้ 
 8) แจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบทันที(รายละเอียดในข้อ 5.3) 
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด  
 หากพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1) อย่าแตะต้องและห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปใกล้วัตถุต้องสงสัย 
 2) กั้นบริเวณวัตถุต้องสงสัยนั้นไว้ 
 3) น ายางรถยนต์มาวางครอบวัตถุต้องสงสัยโดยวาง 3-4 ชั้น 
 4) แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยเร็วที่สุดและคอยพบเพื่อชี้แจงรายละเอียด 
 5) เคลื่อนย้ายบุคคลออกจากพื้นที่ที่วัตถุต้องสงสัยตั้งอยู่ให้ถือว่าพื้นที่นั้นอันตรายโดยเร็วและพยายาม กันมิ
ให้ผู้อื่นเข้าไปในเขตอันตราย ระยะปลอดภัย 100 เมตร ข้ึนไป 
 6) ปิดไฟฟูา ท่อแก๊ส ท่อเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่อันตราย 
 7) ถ้ามีกระสอบทราย ให้วางไว้โดยรอบและให้สูงเกิน 1 เท่าของความสูงของระบิดแต่อย่าใช้กระสอบทราบ
ทับระเบิดเพราะจะท าให้แรงระเบิดสูงขึ้น  
 8) ถ้ามีเวลาเพียงพออาจเคลื่อนย้ายวัตถุติดไฟและวัตถุเล็กๆอ่ืนๆ ออกจากบริเวณใกล้เคียง แต่ต้องพิจารณา
ให้รอบคอบถึงเชือกลวด หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะโยงไปสู่วัตถุระเบิด หากพบลักษณะเช่นนี้อย่าดึงหรือแตะต้อง
เด็ดขาด 
 9) อย่างแตะต้องหรือกู้ระเบิดเป็นอันขาดต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้ช านาญด้านวัตถุระเบิดเป็นผู้เก็บกู้ 
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แผนที่ 4 
แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผิดชอบโดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
1. หลักการและเหตผุล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงานเพื่อช่วยสนับสนุนให้
การบริหารงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้อันน าไปสู่การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาการแข่งขัน โดยลดความเสียหายและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินได้อย่างเป็นระบบ เนื่องด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉะนั้น หากระบบสารสนเทศมีการหยุดชะงักหรือเกิดข้อผิดพลาด ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานต่างๆใน
วงกว้าง   

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลส าคัญของ
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plan) ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและรุนแรงส่งผลกระทบต่อความเสียหายทีจ่ะต้องมีการแก้ไขอย่างฉับพลัน ทันเวลา มีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารความต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการชะงักงันของการด าเนินการ 

 
2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและผู้ปฏิบตัิงานในการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2  เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมใช้งาน 
2.3  เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมปีระสิทธิภาพสามารถแก้ไข 

สถานการณไ์ด้อย่างทันท่วงท ี
2.4  เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและลดความเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
2.5  เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
3. เหตุภัยพิบัต ิสภาวะวิกฤต ิ

ภัยพิบัติเป็นภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของภัยได้ดังนี้ 
3.1  ภัยธรรมชาติที่กระท าต่ออาคารสถานที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์หลัก (Main Computer Room) ได้แก่ อัคคีภัย 

อุทกภัย การปูองกันความชืน้และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น  
3.2  การโจรกรรมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
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3.3  ระบบสื่อสารของห้องศูนยก์ลางข้อมูลที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกขัดข้อง 
3.4 กระแสไฟฟูาขัดข้องหรือไฟฟูาดับ 
3.5 การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้สร้างความ เสียหาย

หรือท าลายข้อมูล 
3.6 ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
3.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
 
4. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติ 

ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่กระท าต่ออาคารสถานที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์หลัก ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย 
และการปูองกัน ความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น  

4.1 การปูองกันอัคคีภัย  
1) ก าหนดเขตพื้นที่ควบคุมการเกิดอัคคีภัย และจัดท าปาูยเตือนให้มองเห็นชัดเจน 
2) จัดอบรมแผนปูองกันและระงบัอัคคีภัย ซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟขั้นตน้ให้แก่บุคลากร ทุกคนอย่างน้อย ปี

ละ 1 คร้ัง 
3) บ ารุงรักษาระบบดบัเพลิงอัตโนมัติส าหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเป็นประจ าทุกปี 

4.2 การปูองกันอุทกภัย ความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม 
1) เปิดเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioning Unit) ให้ท างานสลบักันอย่าง

อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการท างานทุกสัปดาห ์
2) ติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและระบบแจง้เตือนแบบอัตโนมัติเมื่อมีเหตุผิดปรกติ 
3) ตรวจสอบการร่ัวซึมของฝูาและหลังคาอาคารเพื่อปูองกันการรั่วซึมของน้ าทิ้งจากระบบอากาศและน้ าฝน 
4) บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นเปน็ประจ าทกุปี 

4.3 การโจรกรรมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของการจัดเก็บและให้บริการข้อมูล 
1) ควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์หลัก โดยห้ามบุคคลที่ไม่มอี านาจหนา้ที่เก่ียวข้อง เข้าไปในห้อง หาก

จ าเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รบัผิดชอบน าเข้าไป 
2) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้แก่ 

ระบบยนืยันตวัตนด้วยลายนิ้วมอื (Finger Scan) 
3) ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
4) มีเวรรักษาความปลอดภัยตรวจตราเฝูาระวังในช่วงนอกเวลาท าการ 

4.4 ระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกขัดข้อง 
1) ตรวจสอบและเฝาูระวังระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
2) จัดให้มีเครือข่ายส ารอง ก าหนดให้ใช้งานได้ในกรณีที่ระบบสื่อสารเส้นทางหลักไม่สามารถใช้งานได้ 

4.5 กระแสไฟฟูาขัดข้องหรือไฟฟูาดับ 
1) มีระบบส ารองไฟฟาูและปรับแรงดันอัตโนมตัิ เพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับอุปกรณแ์ละระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในห้องคอมพิวเตอร์หลัก 
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2) เปิดเคร่ืองส ารองไฟฟูาตลอดระยะเวลา ตรวจสอบการท างานของระบบทุกสปัดาห์ บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

4.6 ไวรัสคอมพวิเตอร์ 
1) ติดตั้งโปรแกรมปูองกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ ใช้โปรแกรมในการตรวจหาไวรัสอย่างน้อย

สัปดาห์ละหนึ่งคร้ัง 
2) ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ 
3) ใช้ความระมัดรัวังในการเปิดอีเมล์ เช่น ไม่เปิดอีเมล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือลบอีเมล์ทิ้งทนัทีถา้ไม่ทราบ

แหล่งที่มา 
4) ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟลต์า่งๆจากอินเทอร์เน็ต 

4.7 ระบบบริการหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
1) ส ารองข้อมูลตามมาตรการการส ารองข้อมูล ได้แก่ การส ารองขอ้มูลอัตโนมัติโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ทุกวัน การส ารองข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอกโดยเจ้าหนา้ทีผู่ดู้แลระบบ และการส ารองข้อมูลไปยงัเคร่ือง
แม่ข่ายที่ไซต์ส ารองที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 

2) ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและฐานข้อมูล ที่ได้ส ารองไว้อย่างสม่ าเสมอทุกระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3) บ ารุงรักษาข้อมูลและระบบส ารอง เพื่อลดความเสียหายของข้อมูล 

4.8 การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่าย และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  
1) มีระบบยนืยันตวัตน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย 
2) ติดตั้งระบบปูองกันการบุกรุกเครือข่าย เปิดใช้งานตลอดเวลา 
3) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายขององค์กรเพื่อสังเกตประมาณข้อมูล

บนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปรกติหรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมีความถี่ในการเรียกใช้ผดิปรกติ เพื่อ
จะได้สรปุหาสาเหตุและปูองกันต่อไป 

4)  
5. การเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
5.1. จัดให้มีการประเมินสภาวะวิกฤติ และทบทวนมาตรการ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
5.2. สื่อสารท าความเข้าใจ ซักซ้อมแผนเพื่อให้พร้อมจัดการสภาวะวกิฤติ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 
6. ขั้นตอนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
6.1. โครงสร้างทีมงานแผนรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผล
ให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จะต้องตั้งทีมงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน ประกอบด้วยโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

1) หัวหน้าคณะบริหารสถานการณฉ์ุกเฉิน (รองอธิการบดีฝุายบริหาร) 
2) ผู้ประสานงานคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้

ประสานงาน รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นรองหัวหน้าคณะผูป้ระสานงาน ฝุายบริการโครงสร้าง
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พื้นฐานและคอมพิวเตอร์ ฝุายบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝุายธุรการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น
คณะท างาน) 

3) หัวหน้าทีมบริหารสถานการณ์ฉกุเฉิน (หัวหน้างานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม หัวหน้างานระบบMIS เป็นหัวหน้าทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น 3 ทีม) 

โดยทุกต าแหน่งต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน กู้คืนสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถบริหารความต่อเนื่องให้
สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปรกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ทีก่ าหนดไว้ของทีมงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคคลหลัก 
ปรากฎดังตารางที่ 1 

 
โครงสร้างทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หัวหน้าคณะบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หัวหน้าทีมบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าทีมบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านระบบโทรคมนาคมและ

การเรียนการสอนทางไกล 

หัวหน้าทีมบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมูล 

ผู้ประสานงานคณะบรหิาร
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบ

เทคโนโลยีสารเสนเทศ 

ระบบงาน: 

- ระบบ MIS 

- ระบบ e-Office 

- WU website และระบบ web 

tools 

- ระบบบริหารงานบุคคล 

- ระบบ m-Learning 

- ระบบทะเบียนนกัศึกษา 

ศูนย์บริการการศึกษา 

 

ระบบงาน: 

- ระบบโทรศัพท์สื่อสารภายใน

และภายนอก 

- ระบบการประชุมและการเรียน

การสอนทางไกล 

- ระบบ CCTV 

 

ระบบงาน: 

- ระบบโครงสร้างพื้นฐานห้อง

คอมพิวเตอร์หลัก 

- ระบบเครือข่ายสื่อสาร internet 

- ระบบ e-Mail บุคลากร และ 

internet account 

- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ

การปูองกันไวรัส 
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทหนา้ที่ของทีมงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 

ช่ือ เบอร์ติดต่อ
ภายใน/มือถือ 

ช่ือ เบอร์ติดต่อ
ภายใน/มือถือ 

ผศ.ดร.สุวิท วุฒิสุทธิเมธาว ี
(รองอธิการบดีฝุายบริหาร) 

3802 
086-966-xxxx 

หัวหน้าคณะบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

อาจารย์ ดร.อรรถโส ข าวิจิตร 
(ผู้อ านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์) 

3433 
081-676-7244 

อาจารย์ ดร.อรรถโส ข าวิจิตร 
(ผู้อ านวยการศูนย์
คอมพิวเตอร์) 

3433 
081-676-
7244 

หัวหน้าคณะผู้
ประสานงานคณะ
บริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่
ประเสริฐ 

3431 
094-292-4669 

นายชัยรัตน์ กาณจนอาร ี
(หัวหน้าฝุายบริการโครงสร้าง
พื้นฐานและคอมพิวเตอร์) 

3411 
081-963-
7740 

ผู้ประสานงานคณะ
บริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

นายจักรินทร์ ล้วนศิร ิ
(หัวหนา้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์) 

3448 
091-775-8066 

นางเปรมฤดี นุ่นสังข ์
(หัวหน้าฝุายบริการและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ) 

3450 
085-692-
9244 

ผู้ประสานงานคณะ
บริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสร ี
(หัวหน้างานระบบ MIS ) 

3453 
081-638-3600 

นางรัฐรดา เลขาพันธ ์
(หัวหน้าฝุายธรุการ) 

3424 
0816773219 

ผู้ประสานงานคณะ
บริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

นางสุวภา วรรณเพชร 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 

3423 
0815973819 

นายจักรินทร์ ล้วนศิร ิ
(หัวหน้างานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์) 

3448 
091-775-
8066 

หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินดา้น
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

นายสาธิต ขวัญชุม 
(วิศวกร) 

3442 
081-958-7721 

นายไพศาล พุมดวง 
(หัวหน้างานระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม) 

3413 
089-469-
8444 

หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินดา้น
ระบบโทรคมนาคม
และการเรียนการสอน
ทางไกล 

นายจักรินทร์ ล้วนศิร ิ
(หัวหน้างานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์) 

3448 
091-775-8066 

นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสร ี
(หัวหน้างานระบบ MIS ) 

3453 
081-638-
3600 

หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินดา้น
ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 

นางนวพร ไชยเสน 
(เจ้าหน้าที่วิเคราะหร์ะบบ) 

3441 
081-543-3142 
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6.2 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินและ

ทีมงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินตามรายชื่อที่ปรากฎในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการ
ขั้นตอนในการติดต่อบุคลากรภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแจ้งให้ผู้
ประสานงานคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนรับมือสถานการ์ฉุกเฉินตามสายงานการบังคับบัญชา จากนั้นหัวหน้า
กลุ่มงานมีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติตามขั้นตอน
การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ในกรณีที่ไม่ติดต่อหัวหน้าทีมสามารถได้ ให้ติดต่อไปยังบุตลากรส ารอง โดยพิจารณา 

- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท างาน ให้ด าเนนิการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ภายใน
เป็นช่องทางแรก 

- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท างานหรือสถานทีป่ฏิบัติการหลกัได้รับผลกระทบ ให้ด าเนนิการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผา่นเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลัก ดังต่อไปนี้ 
1) สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศการใช้แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2) เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วน ส าหรับทีมงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
3) ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เพื่อแก้ไขสถานการ์ฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่องต่อไป 
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ  (Call Tree) หัวหน้าทีมบริหาร

สถานการณ์ฉุกเฉินมีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังหัวหน้าผู้ประสานงานคณะบริหารสถานการ์ฉุกเฉิน เพื่อรวบรวมสรุป
ความพร้อมของหน่วยงานในการแก้ไขสถานการณ์และบริหารความต่อเนื่อง  รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน ทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล
ส าหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสามารถด าเนินได้
อย่างต่อเนื่องและส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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แผนผังกระบวนการแจ้งเหตฉุกุเฉิน Call Tree 
 
 
 
 

 
  

หัวหน้าคณะบริหารสถานการณ์ฉกุเฉินด้าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(รองอธิการบดีฝุายบริหาร) 

หัวหน้าผู้ประสานงานคณะบริหาร

สถานการณ์ฉุกเฉินฯ 

(ผู้อ านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์) 

หัวหน้าทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 

(หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้อง) 
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ขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่อง 
 

วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทนัที 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากร ค านงึถึงความปลอดภัยในชวีิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบตัิตามแนวทาง
และแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นโดยศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ิตามกระบวนการ Call Tree ให้กับหัวหน้า
คณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้าผู้ประสานงาน
คณะบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

� 
 

2. จัดประชุมทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประเมินความเสียหาย 
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากรส าคญัที่
ต้องใช้ในการแก้ไขสถานการณแ์ละบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมผู้ประสานงาน /ทีม
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

3. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสงู 
(หากไม่ด าเนนิการ) ดังนั้น จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัตดิว้ย
มือ (Manual Processing) 

ทีมผู้ประสานงาน /ทีม
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

4. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส านัก ที่ได้รับบาดเจบ็หรือเสียชีวิต หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

5. รายงานหัวหน้าคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยครอบคลุมประเดน็ ดังนี ้

• จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจบ็ / เสียชีวิต 
• ความเสียหายและผลกระทบตอ่การด าเนินงานและการ 

ให้บริการ 
• ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสงู 

หากไม่ด าเนนิการ และจ าเป็นตอ้งด าเนินงานหรือปฏิบัตงิานด้วยมือ 
- รายงาน อธิการบดี เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติด าเนินการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ 

ทีมผู้ประสานงาน /ทีม
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

6. สื่อสารและรายงานสถานการณแ์ก่บุคลากรของมหาวิทยาลยัให้
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว 

หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

7. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่จ าเปน็ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 - 5 วันข้างหน้า 

หัวหน้าและทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

8. ประเมินศักยภาพและความสามารถของศูนย์ ในการด าเนนิงาน หัวหน้าและทีมบริหาร � 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

เร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุ
ทรัพยากรที่จ าเปน็ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการ
จัดหาทรัพยากร 
 

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

9. รายงานความคืบหน้าให้อธิการบดีทราบ หัวหน้าคณะบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

10.  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเปน็ต้องใช้ในการแก้ไขสถานการณ์และบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก ่

• สถานทีป่ฏิบัตงิานส ารอง 
• วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
• เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
• บุคลากรหลัก 
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 

หัวหน้าผู้ประสานงาน
คณะบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน/หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

11.  บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆที่ทีม
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด 
ผู้ด าเนนิการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

� 

12.  แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนนิการ ส าหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลัก เพื่อรับทราบและด าเนินการ อาท ิแจ้ง
วัน เวลา และสถานทีป่ฏิบัติงานส ารอง 

หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

13.  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างสม่ าเสมอ ตามที่ได้ก าหนดไว ้

หัวหน้าผู้ประสานงาน
คณะบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน/ทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

 
วันที่ 2 - 7 การตอบสนองในระยะสั้น 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากร ค านงึถึงความปลอดภัยในชวีิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบตัิตามแนวทาง
และแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นโดยศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

14. ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรทีไ่ด้รับผลกระทบ 
ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

ที มผู้ ป ร ะ ส าน ง า น /ที ม
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 
 

15. ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจ ากัดในการจัดหา หัวหน้าผู้ประสานงาน/ � 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ทรัพยากรที่จ าเปน็ต้องใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและบรหิาร
ความต่อเนื่อง 

ได้แก ่
• สถานทีป่ฏิบัตงิานส ารอง 
• วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
• เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
• บุคลากรหลัก 
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

16. รายงานหัวหน้าคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่ืองความพร้อม 
ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าผู้ประสานงาน /ทีม
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

17. ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเปน็ต้องใช้ในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและบรหิารความต่อเนื่อง: 
• สถานทีป่ฏิบัตงิานส ารอง 
• วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
• เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
• บุคลากรหลัก 

 • คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าผู้ประสานงาน/ทีม
ประสานงาน 

� 

18. ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อแก้ไขสถาน
การณฉุกเฉินและบริหารความตอ่เนื่อง: 
• สถานทีป่ฏิบัตงิานส ารอง 
• วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
• เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
• บุคลากรหลัก 
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 

ทีมประสานงาน /ทีม
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

19. ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆที่จ าเป็นที่ตอ้งใช้
ในการด าเนินงานและให้บริการ 

หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
 

� 

20. แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
หน่วยงานปละผู้ใชบ้ริการที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าผู้ประสานงาน/ทีม
ประชาสัมพนัธ ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

� 

21. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆที่ทีมงาน ทีมบริหารสถานการณ์ � 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินต้องด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอีอยด 
ผู้ด าเนนิการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

ฉุกเฉิน 

22. แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนนิการต่อไปส าหรับวนัถัดไป
ให้กับบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าคณะบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

23.  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างสม่ าเสมอ ตามที่ได้ก าหนดไว ้

 

หัวหน้าผู้ประสานงานคณะ
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน/
หัวหน้าทีมบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

� 

 
 


