
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที ่047/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

------------------------------- 
 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดังเพลิง และการอพยพหนีไฟ  เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2562 โดยได้เชิญหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็น
วิทยากรในการอบรม  ซึ่งได้รับความรู้และแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามความ   
ในมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ  ประธาน  
 1.2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย  รองประธาน 
 1.3   อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์   กรรมการ 
 1.4   อาจารย์กันยาลักษณ์   โพธิ์ดง   กรรมการ  
 1.5   นางสาวเพลินตา   โมสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที ่
วางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สั่งการ อ านวยการ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  
 

2. ฝ่ำยแจ้งเตือนภัย 
 บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกคน 
หน้ำที ่
 เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น าเสนอฝ่ายอ านวยการเพ่ือพิจารณาแนวทาง
ป้องกัน ระงับ และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งรับแจ้งและเตือนภัย 
 

/3. ฝ่ายผู้น าทาง... 
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3. ฝ่ำยผู้น ำทำงหนีไฟ 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล อำคำร ชั้น 
3.1 นายนิทัศน์  รสโอชา ส านักวิทยบริการ (อาคารเดิม) 1 
3.2 นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก ส านักวิทยบริการ (อาคารเดิม) 2 
3.3 นางสาวเมตตา  สังข์ทอง บรรณราชนครินทร์ 1 
3.4 นายจิรทีปต์  น้อยดี บรรณราชนครินทร์ 2 
3.5 นางนภารัตน์  จ าเนียร บรรณราชนครินทร์ 3 
3.6 นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ บรรณราชนครินทร์ 4 

 

หน้ำที ่
 เป็นผู้น าทางบุคลากรในหน่วยงาน  อพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว้ 
 

4.  ฝ่ำยตรวจสอบจ ำนวนบุคลำกร 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล อำคำร ชั้น 
3.1 นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา ส านักวิทยบริการ (อาคารเดิม) 1 
3.2 นายสมยศ  เฉลยมณี ส านักวิทยบริการ (อาคารเดิม) 2 
3.3 นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง บรรณราชนครินทร์ 1 
3.4 นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ บรรณราชนครินทร์ 2 
3.5 นางศิริพร  แจ่มจ ารัส บรรณราชนครินทร์ 3 
3.6 นางพรทิพย์  เดชรอด บรรณราชนครินทร์ 4 

 

หน้ำที ่
 ตรวจนับจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ว่าอพยพหนีไฟออกายังบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคน หรือไม่ 
พร้อมรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ 
 

5. ฝ่ำยประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ 
   5.1  นางยุพิน      กิจทีพ่ึ่ง 
 5.2  นางสาวรสสุคนธ์     ค าสอน 
หน้ำที ่

1. ประกาศแจ้งเหตุเพื่อให้บุคลากรรับทราบ 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

 
6.  ฝ่ำยปฏิบัติกำรดับเพลิงเบื้องต้น 
 6.1  นายทิพย์      รามคุณ 
 6.2  นายเจษฎา      พานแก้ว 
 6.3  นายสมชาย      เพ็ญสุข 
 

/หน้าที่... 
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หน้ำที ่
 ท าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้น  โดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือที่มีอยู่ตามชั้นต่างๆ เพ่ือท าการ
ดับเพลิงในเบื้องต้น หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้  ให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือประสานขอความ
ช่วยเหลือต่อไป 
 
7. ฝ่ำยปฐมพยำบำล 
 7.1  นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
 7.2  นางสาวกัลยา  จันทร์โชติ 
 7.3  นางศิริรัตน์      โพธิ์ภิรมย์ 
หน้ำที ่
 ท าหน้าที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุ และจุดรวมพล โดยจ าแนกผู้บาดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
หากบาดเจ็บมากให้แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ก่อน ประสานการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง  
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการประสานการ
ปฏิบัติกับฝ่ายอ่ืนๆ ด้วย  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ทุกประการ  หากขัดข้องหรือมีปัญหา ให้รีบรายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทราบทันที 
  

สั่ง ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


