
บทท่ี 9 
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

กรณีเกิดเหต ุ“การจัดกิจกรรมทางการเมอืงฯ”  
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

(งานจราจรและความปลอดภัย) 
 

1. ความเป็นมา 
ตามที่งานจราจรและความปลอดภัย      มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแล

เรื่องความปลอดภัย ในพ้ืนที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยปัจจุบันได้มีการขยายอาคาร
ของคณะ/สถาบันวิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์ เป็นจ านวนมาก  ท าให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย งาน
จราจรและความปลอดภัย จึงได้จัดท า “แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน” ให้ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ 
เพ่ือให้เกิดการประสานงานสื่อสาร และปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือ  ของทุกภาค
ส่วนองค์กรภาครัฐ และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการประสานงาน การสั่งการ และ
การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น เพ่ือควบคุมหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขต 

แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ “การจัดกิจกรรมทางการเมือง” 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ฉบับนี้ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ทั้งหมด 

 
4. นิยามศัพท์ 

4.1 เหตุฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาวะที่มีอันตราย
หรืออันตรายแฝงสูงซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม 
หรือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติได้ในเวลาอัน
จ ากัด 

4.2 การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระท า เพ่ือแสดงให้เห็นว่า คัดค้าน
หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เป็นการแสดงออกทางสังคมและการเมือง โดยการประท้วงใช้ความรุนแรง
ก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล 

4.3 การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมือง 
คือมีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และอาจจะ
ไม่สามาถควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกันนั้นได้ จนน าไปสู่การจลาจล สร้างความ
วุ่นวาย สับสนและเกิดความเสียหาย โดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่การจลาจลแล้ว ก็
จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ 



4.4 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center) หมายถึง งานจราจรและความ
ปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือตั้งกองอ านวยการ สั่งการและ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างแผนการปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน ในกรณีเกิดการชุมนุมประท้วงหรือ การจัดกิจกรรมทางการเมือง  

4.5 ผู้บัญชาการเหตุการณ์   (IC: Incident Commander)  หมายถึง  รองอธิการบดีฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

4.6 ผู้ อ าน วย ก ารค วบ คุ ม ภ าวะฉุ ก เฉิ น  (ED: Emergency Director) ห ม ายถึ ง 
ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดเหตุ (ED) ที่มีชุมนุมประท้วง หรือ
การจัดกิจกรรมทางการเมือง ท าหน้าที่สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ท าหน้าที่ควบคุม
สถานการณ์ และสั่งการในการระงับเหตุและช่วยชีวิตที่จุดเกิดเหตุ  

4.7 ฝ่ายประสานงาน (MC: MUTUAL AID CO-ORDINATOR) หมายถึง งานจราจรและ
ความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยสนับสนุนภายนอก ให้การต้อนรับ แจ้งข้อมูลข่าวสารและการประสานงาน
รถดับเพลิงเทศบาลต าบลศาลายา / เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล /
กู้ชีพ-กู้ภัย/1669/โรงพยาบาลพุทธมณฑล,ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (Warm 
Zone)  

4.8 ฝ่ายเจรจาต่อรอง (Public Liaison) ผู้ท าหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกลุ่มผู้ชุมนุม 
 ประท้วง หรือการจัดกิจกรรมทางการเมือง โดยประสานกับกองกิจการนักศึกษา  
4.9 ฝ่ายข่าวสาร (New Monitor) ตั้งอยู่กองอ านวยการ Green Zone โดยงานสื่อสาร 
 องค์กร กองบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการให้หรือรวบรวมข้อมูล

ข่าวสารเฝ้าติดตามข่าวทางสื่อช่องต่าง ๆ รวมถึงค าแถลงการณ์/เขียนข่าว/ค าถาม
และค าตอบ แล้วน าเสนอต่อ ED เพ่ือพิจารณา 

4.10 ฝ่ายสนับสนุนถานที่อุปกรณ์ AD: (Administration)  งานจราจรและความ 
 ปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ในการจัดตั้งกองอ านวยการ  

มีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์กระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมขาตั้ง จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
ชาร์ทที่ 1 รายงานเหตุการณ์  ชาร์ทที่ 2 หน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามาสนับสนุน ชาร์ที่ 
3 รายชื่อผู้บาดเจ็บ  

4.11 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ตัดกระแสไฟฟ้า  
4.12 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ Standby รถน้ า และจัดเก็บขยะ 
4.13 การแจ้ง หมายถึงการติดต่อเพ่ือบอกกล่าวสิ่งที่เกิดข้ึนผ่านช่องทางที่มีหรือสะดวก 
 ที่สุด เช่น การแจ้งโดยวาจาผ่านทางวิทยุสื่อสาร เครือข่ายราชการ 142.525 MHz 

หรือทางเลขหมาย 0-2441-4400 กด 0,0-2441-9318 (สายตรง)  ตลอด 24 ชั่วโมง 
4.14 การรายงาน หมายถึง การบอกกล่าวหรือมอบข้อมูลในสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบฟลิปชาร์ท 
 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

5.1 โครงสร้างและหน้าที่ของการบริหารแผน 



โครงสร้างและหน้าที่ของการบริหารแผนของงานจราจรและความปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบ :  
1.ติดตามข่าวสาร  
2.ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สภ.พุทธมณฑล เทศบาลต าบลศาลายา รพ.พุทธมณฑล 1669  
ศูนย์กู้ชีพกูภ้ัย รพ.ศูนย์การแพทยก์าญจนาภิเษก หรือหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3.ขอก าลังสนับสนุน หรือขะทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าควบคุมเหตุการณ์ 
4.สังเกตุการณ์ผ่านระบบกล้องวงจรปิดส่วนกลาง และร่วมประสานงาน 
5สนับสนุนข้อมูลส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
6.บันทึกเหตุการณ์ สรุปเหตุการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
หน่วยดูแลรักษา 
ความปลอดภัย :  
1.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ 
2.ประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวัง
หรือเข้าพื้นที่เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 
3.รักษาพื้นที่เพื่อส่งมอบให้กบั
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้า
ควบคุมสถานการณ์ 
4.อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร 
5.สรุปสถานการณ์ในเบื้องต้น
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 



5.2 กระบวนการปฏิบัติงาน 
5.2.1 ก่อนเกิดเหตุ กรณีไม่ได้ขออนุญาต 
5.2.1.1  งานจราจรและความปลอดภัย รายงานผู้อ านวยการกองกายภาพและ 

  สิ่งแวดล้อม ตามล าดับชั้น 
5.2.1.2 งานจราจรและความปลอดภัย แจ้งผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาร่วม

 แก้สถานการณ์ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ หัวหน้า
 งานจราจรและความปลอดภัย หรือกองกิจการนักศึกษา แจ้งประกาศ
 หลักเกณฑ์การใช้สถานที่ หรือประกาศแต่ละอาคารที่เก่ียวข้อง 

5.2.1.3 งานจราจรและความปลอดภัย จัดพนักงาน รปภ.บันทึก VDO ช่วงเจรา 
5.2.1.4 งานจราจรและความปลอดภัย จัดพนักงาน รปภ.บันทึกภาพนิ่งผู้ชุมนุม 
5.2.1.5 งานจราจรและความปลอดภัย จัดพนักงาน รปภ.ประจ าห้อง CCTV 
5.2.1.6 งานจราจรและความปลอดภัย จัดพนักงาน รปภ.เอกชน เสริมตาม

สถานการณ์ 30 นาย 
5.2.2 หากยังมีการฝ่าฝืน 
5.2.2.1  งานจราจรและความปลอดภัย รายงานผู้อ านวยการกองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม  
5.2.2.2  งานจราจรและความปลอดภัย แจ้ง สภ.พุทธมณฑล/เทศบาลต าบล

ศาลายา/ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก,โรงพยาบาลพุทธมณฑล  
5.2.2.3  งานจราจรและความปลอดภัย ตั้งกองอ านวยการ อพยพออกจากอาคารไปยัง

จุดรวมพล 
5.2.2.4  กั้น Green Zone กันสื่อมวลชน พร้อมประสานงานสื่อสารองค์กร กอง

บริหารงานทั่วไป 
5.2.2.5  ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจสอบ อนุญาตเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

เท่านั้น นับจ านวนคนพร้อมล็อคประตูให้เรียบร้อย  
5.2.2.6  กันพ้ืนที่ (Red Zone)  ที่ไม่อนุญาตเข้าถึง  
5.2.2.7  บันทึกเหตุการณ์ทุกจุด ล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ที่กอง

อ านวยการฯ ชาร์ทที่ 1  
5.2.3    ส่วนงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกรณีมีเหตุชุมนุม 
5.2.3.1   งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร จัดเจ้าหน้าที่ Standby ระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา ระบบโทรศัพท์และการสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด CCTV  
5.2.3.2  งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม Standby รถน้ าพร้อมคนขับ 
5.2.3.3  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ประจ าคณะ/สถาบัน Standby พร้อมประสานงาน 
5.2.3.4  ผู้บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉิน 

- รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ
ตามล าดับชั้นเมื่อเกิดเหตุ รายงานตัวที่กองอ านวยการ และสั่งการ 
ควบคุมสถานการณ์  

5.2.4 ก่อนเกิดเหตุ กรณีขออนุญาตถูกต้อง  
5.2.4.1 งานจราจรและความปลอดภัย รายงานผู้อ านวยการกองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อมตามล าดับชั้น 



5.2.4.2 ตรวจสอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้สถานที่
และบริการจากกองกายภาพ ปี พ.ศ.2562 หรือประกาศหลักเกณฑ์แต่ละ
อาคารที่เก่ียวข้อง 

5.2.5 การจัดกิจกรรมเมื่อได้รับอนุญาต 
5.2.5.1  งานจราจรและความปลอดภัย ประสาน สภ.พุทธมณฑล 
5.2.5.2  งานจราจรและความปลอดภัย ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจสอบ อนุญาตเฉพาะ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น 
5.2.5.3  งานจราจรและความปลอดภัย ตั้งจุดกองอ านวยการ ประชาสัมพันธ์แจ้ง

เจ้าหน้าที่ในอาคาร อพยพไปยังจุดรวมพล  
5.2.5.4  ตั้งจุด (Green Zone) ส าหรับสื่อมวลชนพร้อมประสานงานสื่อสารองค์กร

เข้าประจ าจุด 
5.2.5.5  กันพ้ืนที่ (Red Zone) ส่วนที่ไม่อนุญาตเข้าถึง 
5.2.5.6  บันทึกเหตุการณ์ทุกจุด ล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ที่กอง

อ านวยการฯ ชาร์ทที่ 1 
5.2.6 ขณะเกิดเหตุ 

5.2.6.1  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมและประจ าจุด 
5.2.6.2  ด าเนินการตามแผน 
5.2.6.3  หากเกิดเหตุเกินการควบคุมให้เป็นไปตามแผนเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.พุทธ

มณฑล  
5.2.7 หลังเกิดเหตุ  

5.2.7.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมส ารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ความเสียหาย โดย
จัดท าบัญชีรายการ 

5.2.7.2 ครุภัณฑ์ที่เสียหายซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการเป็นประเภทไว้  
5.2.7.3 จดัการขยะและมลพิษ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
5.2.7.4 จัดเก็บอุปกรณ์ท้ังหมด 
5.2.7.5 จัดท ารายงานการปฏิบัติงานโดยข้อมูลจากกองอ านวยการ 
5.2.7.6 การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 

นักศึกษาให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็วและด าเนินการชี้แจงต่อประชาคม
ให้ทราบถึงสาเหตุ และการป้องกันการเกิดซ้ า 

5.2.7.7 กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือท าลายทรัพย์สินของทางราชการ ผู้ก่อเหตุต้อง
ชดใช้หรือชดเชยตลอดจนต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม
กฎหมายต่อไป  

6. การฝึกซ้อม 
  งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการ
ฝึกซ้อมตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน กรณีการจัดกิจกรรมทางการเมืองในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา การชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
 
7. การทบทวนและปรับปรุงแผน 



  8.1 ก าหนดให้มีการทบทวนแผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากการซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินฯ หรือ
หลังจากเกิดเหตุจริง  
  8.2 ก าหนดให้คณะกรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งจากรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยังยืน  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลของแผนปฏิบัติการใน
ภาวะฉุกเฉินฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารแผนปฏิบัติงานของงานจราจรและความปลอดภัย 
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (วันหยุดราชการ) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการท างาน ผังโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 
 

ศูนย์อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

งานจราจรและความปลอดภัย 

หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย 

รับแจ้งเหตุ
ประสานงาน

หน่วยงานภายใน / 
ภายนอก 

สังเกตุการณ ์
ผ่านระบบกล้องวงจรปิด 

รวบรวมและบันทึก
เหตุการณ ์

 

หน่วยดูแลรักษาความปลอดภยั 

ลงพื้นที่
ตรวจสอบ
ประเมิน

สถานการณ ์

เฝ้าระวัง 
หรือเข้าพ้ืนท่ี
เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือใน

เบื้องต้น 

รักษาพ้ืนท่ีเพื่อ
ส่งมอบให้กับ
หน่วยงานท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ
เข้าควบคุม
สถานการณ ์

อ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจร 

ขอก าลัง
สนับสนุนหรือ

ขอทีม
ผู้เชี่ยวชาญ
เข้าควบุคุม
สถานการ ์

บันทึกเหตุการณ์ 
สรุปเหตุการณ์

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

สรุปสถานการณ์
ในเบื้องต้นรายงาน

ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

แจ้งเหตุการณ ์

รายงานผลเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 


