


ค�ำน�ำ

	 การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฉบับนี้เป็นแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ต่างๆส�าหรับให้		นักเรียน	คร	ูเจ้าหน้าที่			และผู้มาปฏิบัติงานในโรงเรียนขณะนั้น	ใช้ปฏิบัติในกรณีเกิด

เหตุภัยต่างๆ	ขั้นลุกลาม	โดยก�าหนดให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์	มีการตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ	โดย

การจัดท�าแผนการอพยพหนีภัย	ประกอบด้วย	แผนการปฏิบัติในการอพยพหรีภัยทั้งในสภาวะปกติ	ใน

ระหว่างเกิดภัยต่างๆ	และหลังการเกิดภัยต่างๆ	ข้อปฏิบัติในการอพยพหนีภัยต่างๆ	ผังขั้นตอนการอพยพ 

หนีภัย	 แผนผังจัดรวมพลเมื่อเกิดภัยต่างๆ	 แผนผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีภัยมาที่จุดรวมพล	

แผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยตามชั้นต่างๆของแต่ละอาคาร	รวมทั้งระบบไฟฟ้าของโรงเรียน	แผนผัง 

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและสายเมนไฟฟ้าของโรงเรียน	แผนผังการติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	(MDB)	

ของระบบไฟฟ้าของโรงเรียน	จุดปิดกระแสไฟฟ้า	ในกรณีฉุกเฉินในแต่ละอาคาร	พร้อมทั้งแผนผังของ

ระบบน�า้ประปาและปั๊มน�า้ของโรงเรียนและรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการเข้าระงับเหตุ



สำรบัญ

เรื่อง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

บทน�า

วัตถุประสงค์

สมมติฐานของการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ขอบเขตของการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

	 -	รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะกรรมการบริหาร

	 		แผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

	 -	กลยุทธ์การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

	 		ทางด้านการเรียนการสอนหรือการบริหาร

กลยุทธ์การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของฝ่ายและสาขา

ผลกระทบทางการเรียนการสอนหรือการบริการ

กระบวนการที่มีผลกระทบสูงทางการเรียนการสอนหรือการบริการ

				ต้องด�าเนินการตามความส�าคัญ

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ความต้องการบุคลากรที่จ�าเป็นในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ขั้นตอนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและกอบกู้กระบวนการ

แผนการปฏิบัติการอพยพหนีภัย	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	
	 ในสภาวะปกติ

	 ระหว่างการเกิดภัยต่างๆ

	 ข้อปฏิบัติในการอพยพหนีภัยต่างๆ

	 แผนผังขั้นตอนการอพยพหนีภัย

	 แผนผังจุดรวมพลเมื่อเกิดภัยต่างๆ

	 แผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยมาที่จุดรวมพล

	 แผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยตามชั้นต่างๆของแต่ละอาคาร

	 แผนผังจุดปิดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินในแต่ละอาคาร

ภาคผนวก

หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุหากเกิดภัยต่างๆ
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	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ	์(องค์การมหาชน)	หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า	“โรงเรียน”	จัดท�าแผนบริหารความพร้อม

ต่อสภาวะวิกฤตนี้ขึ้นเพื่อน�าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ	ไม่ว่าจะเกิด 

จากภัยธรรมชาต	ิอุบัติเหตุ	หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร	เช่น	อุทกภัย	อัคคีภัย	การก่อการประท้วง	การก่อการจลาจล	 

การก่อวินาศกรรม	 เป็นต้น	 โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วย

งานต้องการด�าเนินการงาน	หรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	หากโรงเรียนไม่มีกระบวนการ

รองรับอย่างต่อเนื่อง	 อาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในด้านต่างๆ	 เช่น	

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	การเรียนการสอน	การดูแลนักเรียนประจ�า	

ชีวิตและทรัพย์สินของโรงเรียน	ทั้งนักเรียน	ครู	 เจ้าหน้าที่	และผู้มา

ปฏิบัติงานโรงเรียน	การให้บริการต่อสังคม	ชุมชน	เป็นต้น	แผนความ

พร้อมต่อวิกฤตจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถรับมือกับ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	และท�าให้การด�าเนินงาน	สามารถกลับมาด�าเนิน

การได้อย่างปกติ	หรือให้บริการในเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม	ซึ่งจะช่วยให้สามารถลด

ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียน

1

1.		เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

2.		เพื่อให้โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต	หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น

3.		เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด�าเนินการเรียนการสอนหรือการให้บริการด้านต่างๆ

4.	 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	 เช่น	 ผลกระทบด้านการเรียนการสอน	การเงิน	 การให้บริการ 

				ต่อสังคม		ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของโรงเรียนและ	นักเรียน	ครู	เจ้าหน้าที่

5.		เพื่อให้บุคคลภายนอก	เจ้าหน้าที	่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานภาครัฐ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่น

				ในศักยภาพของหน่วยงาน	แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท�าให้การด�าเนินการ

				เรียนการสอนหรือการให้บริการต้องหยุดชะงัก



1.1 ขอบเขตของคู่มือกำรบริหำรแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
	 คู่มือการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต	ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤต	ภัยธรรมชาติหรือ 
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ	ภายในอาคารและบริเวณโรงเรียน	ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 	 -		เหตุการณ์อุทกภัย
	 	 -		เหตุการณ์อัคคีภัย
	 	 -		เหตุการณ์แผ่นดินไหว
	 	 -		เหตุการณ์โรคระบาด
	 	 -		เหตุการณ์ชุนนุมประท้วง/จลาจล		ฯลฯ

อย่ำงไรก็ตำมกำรบริหำรแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้น	 เพื่อให้สามารถรองรับการบริหาร
ความต่อเนื่องของโรงเรียน	 ในหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่ส�าคัญในการด�าเนินการเรียนการสอนหรือการให้บริการ	
ซึ่งแบ่งออกเป็น	5	ประเภทได้แก่
1.	ผลกระทบด้านอาคาร	/	สถานที่ปฏิบัติงานหลัก	
	 :	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของโรงเรียนได้รับความเสียหาย	
	 และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว 
2.	ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	
	 :	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญหรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่	
	 ส�าคัญได	้หรือมีวัสดุอุปกรณ	์ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ	
3.	ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส�าคัญ	
	 :	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี	 หรือระบบสารสนเทศ	หรือข้อมูลที่ส�าคัญ 
	 ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ	
4.	ผลกระทบด้านบุคลากร	
	 :	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้บุคลากรไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ	
5.	ผลกระทบด้านคู่ค้า	/	ผู้ให้บริการที่ส�าคัญ	
	 :	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้	ตามที่ระบุไว้กับทางโรงเรียน 

เอกสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นภายใต้สมมติฐาน		ดังต่อไปนี้
 1.	เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส�าคัญต่างๆ	มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส�ารองที่ได้มีการ
														จัดเตรียมไว้
 2.	ระบบสารสนเทศส�ารองของโรงเรียน	ซึ่งจัดท�าโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศมิได้รับผลกระทบจาก	
	 					เหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก
 3.	“บุคลากร”	ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้	หมายถึงนักเรียน	ครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียน 
	 				มหิดลวิทยานุสรณ์	และผู้มาปฏิบัติงานในขณะนั้น
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	 คู่มือการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฉบับนี้	 ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ	 
ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการเรียนการสอนปกติ	 โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการด�าเนินงาน 
และการให้บริการของโรงเรียน	 และโรงเรียนยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	 
โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้บริหารของแต่ละสาขาวิชาหรือฝ่ายสามารถรับผิดชอบและด�าเนินการได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ	:	x	หมายถึง	เหตุการณ์ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อด้านต่างๆที่ในตารางระบุไว้

3

2.1	โครงสร้างและทีมงานการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

	 	 	 	 เพื่อให้การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต	น�าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	ควรม ี

							การจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ขึ้นโดยมีโครงสร้าง	 

					ดังนี้	

 1)	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

 2)	ประธานคณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตแต่ละฝ่าย

 3)	คณะกรรมการประสานงานการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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บุคลำกรหลัก

ผู้อ�านวยการ

นางสาวจีรนันท์		เกรียงธีรศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

นางสาวอรสิริ		อิ่มสุวรรณ์

นายภาณุพงศ์		ไม้สนธิ์

นายภาณุพงศ์		ไม้สนธิ์

นายสมชาย		ท้าวปูตา

นายปริญญา		เพ็ชรวารี

นางสาวจุฑามาศ		สุทโธ

นายนิรุตต์	ทองโสภา

นางสาวอนุตตรา		ตาทอง

หัวหน้าฝ่ายอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

หัวหน้าฝ่ายอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

นักโภชนาการ

นายกมล		มาตยภูธร

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

คณะกรรมการบริหารงานการรายงาน

ความเสียหายและค่าชดเชยความเสียหาย

คณะกรรมการบริหารแผนงานเฝ้าระวัง

และประเมินสถานการณ์

คณะกรรมการบริหารงานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารงานยานพาหนะ

คณะกรรมการบริหารจัดการดูแล

ความปลอดภัยของบุคลากรและระงับเหตุ

คณะกรรมการประสานงานการบริหาร

แผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

คณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบสาธารณูปโภค

คณะกรรมการบริหารจัดการระบบอาคาร

สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

คณะกรรมการบริหารการปฐมพยาบาล

คณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและดูแลความปลอดภัย

คณะกรรมการเตรียมสนับสนุนอาหาร

ส�าหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานบริหารความพร้อม

ต่อสภาวะวิกฤตตามสถานการณ์

รองผู้อ�านวยการ	1
รองผู้อ�านวยการ	2
รองผู้อ�านวยการ	3

รองผู้อ�านวยการ	1
รองผู้อ�านวยการ	2
รองผู้อ�านวยการ	3

รองผู้อ�านวยการ	1
รองผู้อ�านวยการ	2
รองผู้อ�านวยการ	3

รองผู้อ�านวยการฝ่ายอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

รองผู้อ�านวยการฝ่ายอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

รองผู้อ�านวยการฝ่ายอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

รองผู้อ�านวยการ	1
รองผู้อ�านวยการ	2
รองผู้อ�านวยการ	3

ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ
บทบำท

บุคลำกรส�ำรอง
ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ

นางสาวจีรนันท์		เกรียงธีรศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

นางสาวอรสิริ		อิ่มสุวรรณ์

นายภาณุพงศ์		ไม้สนธิ์

นายภาณุพงศ์		ไม้สนธิ์

นายสมชาย		ท้าวปูตา

นายปริญญา		เพ็ชรวารี

นางสาวจุฑามาศ		สุทโธ

นายนิรุตต์	ทองโสภา

นางสาวอนุตตรา		ตาทอง

นายกมล		มาตยภูธร

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

คณะกรรมการบริหารงานการรายงาน

ความเสียหายและค่าชดเชยความเสียหาย

คณะกรรมการบริหารแผนงานเฝ้าระวัง

และประเมินสถานการณ์

คณะกรรมการบริหารงานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารงานยานพาหนะ

คณะกรรมการบริหารจัดการดูแล

ความปลอดภัยของบุคลากรและระงับเหตุ

คณะกรรมการประสานงานการบริหาร

แผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

คณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบสาธารณูปโภค

คณะกรรมการบริหารจัดการระบบอาคาร

สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

คณะกรรมการบริหารการปฐมพยาบาล

คณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและดูแลความปลอดภัย

คณะกรรมการเตรียมสนับสนุนอาหาร

รองผู้อ�านวยการ	1
รองผู้อ�านวยการ	2
รองผู้อ�านวยการ	3

5
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ผู้ให้บริกำรที่ส�ำคัญ
1.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจ�าหน่ายไฟฟ้า
2.	การประปาอ้อมน้อย	จังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายน�า้ประปา
3.	มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร	เช่น	
    1.)	โรงพยาบาลพุทธมณฑล	 	 	 2.)	โรงพยาบาลศาลายา
    3.)	โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	 4.)	สถานีต�ารวจอ�าเภอพุทธมณฑล
    5.)	ที่ว่าการอ�าเภอพุทธมณฑล	 	 6.)	เทศบาลต�าบลศาลายา
    7.)	องค์การบริหารส่วนต�าบลศาลายา	 	 8.)	สถานีดับเพลิงตลิงชัน
    9.)	ส�านักงานเขตทวีวัฒนา	 	 	 10.)	มหาวทิยาลยัมหดิล	วทิยาเขตศาลายา 
    11.)	มหาวิทยาลัยราชมงคล	วิทยาเขตรัตนโกสินทร์ศาลายา	

1.		ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายหน้าที่ในตารางสอนแต่ละระดับ
2.		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายงานเป็นประจ�า
3.		กรณีครูและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายได้ก�าหนดให้ใช้บุคลากร 
				ส�ารองสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนได้

1.เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส�าคัญของโรงเรียน		มีลักษณะดังนี้ 
    1.1		แบบรวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายตั้งอยู่อาคาร	1
 1.1.1	กรณีความเสียหายไม่มาก	(เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายสามารถท�างานได้	 
	 แต่บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนไม่ได้)
	 	 -	 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคาร	1	 ชั้น	2	 ห้อง	1206	ณ	 โรงเรียน 
	 	 มหิดลวิทยานุสรณ์	ก�าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส�ารอง		ในอาคาร	6	ชั้น		3  
	 	 ห้องส�ารองข้อมูล	ณ	ศูนย์กีฬา	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       1.2.1	กรณีความเสียหายเป็นวงกว้าง	 (บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนไม่ได้) 
	 									 -	 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคาร	1	 ชั้น	2	 ห้อง	1206	ณ	 โรงเรียน 
	 	 มหิดลวิทยานุสรณ	์ก�าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ผ่านระบบเครือ 
	 	 ข่ายเสมือน	(SSL	VPN)
    1.2		โรงเรียนมีระบบส�ารองข้อมูลแยกส่วนการจัดการจัดเก็บออกจากระบบหลักอย่างชัดเจน 
เพื่อลดความเสี่ยงไว้ที่อาคารศูนย์กีฬาชั้น	3	 ถ้าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศส�ารอง 
ของโรงเรียนไม่สามารถกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้โรงเรียนมีการส�ารองระบบเครื่องให้บริการ 
หลักของโรงเรียนบนระบบ	 Cloud	 Computing	 กับส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 
(องค์การมหาชน)	(สรอ.)	Electronic	Government	Agency	(Public	Organization)	(EGA) 
บริษัท	 ทรูอินเตอร์เน็ตจ�ากัด	 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของโรงเรียน	 และ 
ได้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ศูนย์ส�ารองข้อมูล	ณ	 อาคารทรูอินเตอร์เน็ตดาต้าเซนเตอร์	 
ชั้น	8	เมืองทองธาน	ีจ.ปทุมธานี
     1.3		จัดให้มีระบบเครือข่ายเสมือนภายในโรงเรียนที่มีระบบรักษาความ	ปลอดภัยของข้อมูล	
(SSL	Virtual	Private	Network)	เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ได้จากภายนอกโรงเรียน
 1.3.1	ด�าเนินการส�ารองข้อมูลระบบงานที่ส�าคัญ	เช่น	ระบบ	MIS,	เว็บไซด์หลัก	ไปยัง
ห้องส�ารองข้อมูลอาคาร	6	 ชั้น	3	 	 ห้องส�ารองข้อมูล	ณ	 ศูนย์กีฬาโรงเรียมหิดลวิทยานุสรณ์
 1.3.2	เตรียมระบบเครือข่ายเสมือน	(SSL	VPN)	เพื่อใช้เป็นช่องทางให้บุคลากรเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่ถูกเผยแพร่แบบ	 intranet
      1.4		มีการจัดท�าระบบเก็บข้อมูลส�าคัญทั้งหมดของฝ่าย/สาขา	ไว้ในระบบส�ารองข้อมูลของ
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
     1.5	ระบบต่างๆในศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าส�ารองได้	โดยใช้น�้ามันเป็น
เชื้อเพลิง	ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลังจากไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ	ประมาณ	2-1	วัน	หรือ
จนกว่าน�า้มันจะหมด	ซึ่งยังสามารถท�างานได้	(ส�ารอง/บันทึกข้อมูลไปท�าต่อนอกสถานที่ได้)

คู่ค้า	/	ผู้ให้บริการที่ส�าคัญ/	
พื้นที่ของโรงเรียนที่มีไฟส�ารอง/
และอาหารส�าเร็จรูป
และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

บุคลากร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาคัญ

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	
การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

1.	ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของครูและเจ้าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส�ารอง
2.	สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนฯ

1.	โรงเรียนไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานส�ารองแต่ใช้สถานที่พักอาศัยของครู
				และเจ้าหน้าที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง

	อาคาร/	สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

2.2	กลยุทธ์การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตทางด้านการเรียนการสอนหรือการบริการ

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางการเรียนการสอนหรือการบริหารทรัพยากร
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พื้นที่ของโรงเรียนที่มีไฟส�ำรองและระบบป้องกันภัย
	 โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าส�ารองที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานที่ส�าคัญได้ 
ไม่น้อยกว่า	8	ชั่วโมง	หากมีการเตรียมน�า้มันเชื้อเพลิงส�ารองสามารถใช้ได้มากกว่า	24	ชั่วโมง	
และมีระบบแจ้งเหต	ุระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยตามจุดต่างๆ	ภายใน
โรงเรียน	ได้แก	่
										1.	ระบบไฟส�ารองห้องข้อมูลหลัก	อาคาร	1	ชั้น	2			
										2.	ระบบไฟส�ารองห้องส�ารองข้อมูลหลักอาคารศูนย์กีฬาชั้น	3
										3.	ระบบไฟส�ารองหอพักนักเรียนชายอาคาร	9	ระบบไฟทางเดิน
										4.	ระบบไฟส�ารองหอพักนักเรียนหญิงอาคาร	7-8	ระบบไฟทางเดิน								
										5.	ระบบไฟส�ารองอาคารเรือนรับรอง	12
										6.	ระบบไฟฟ้าส�ารองจากพลังงานแสงอาทิตย์
										7.	ระบบแจ้งเหตุและป้องกันเหตุตามจุดต่างๆในโรงเรียน	เช่น	สัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย,		 
	 อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งระบบท่อน�า้ดับเพลิง	ระบบถังเคมีดับเพลิง,	กล้องวงจรปิด,	 
	 ระบบกระจายเสียงทุกอาคาร	ทุกห้อง	ทุกพื้นที่ของโรงเรียน	เป็นต้น
แหล่งน�้ำใช้ส�ำรองของโรงเรียนส�ำหรับต่อท่อไปใช้กับท่อแดง (ท่อดับเพลิง)
										1.	น�้าส�ารองบนดาดฟ้าอาคาร	9		384,000	ลิตร	ใต้ดินอาคาร	9	จ�านวน	170,000	ลิตร	 
	 รวม	554,000		ลิตร	
	 หมายเหตุ
	 -		กรณีมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนสามารถใช้น�า้ได้อย่างน้อย	5	วัน
	 -		กรณีไม่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ปริมาณการใช้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์นั้นๆ
										2.	น�้าส�ารองบนดาดฟ้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ	์1-3	จ�านวน	50,000.-	ลิตร	 
	 ด้านล่างประมาณ	30,000	ลิตร	รวม	80,000	ลิตร
	 หมายเหตุ
	 -		กรณีมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนสามารถใช้น�า้ได้อย่างน้อยครึ่งวัน
	 -		กรณีไม่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ปริมาณการใช้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์นั้นๆ
										3.	น�้าส�ารองโรงอาหารบนดิน	20,000.ลิตร.	ใต้ดิน	12,000	ลิตร	รวม	32,000	ลิตร
	 หมายเหตุ
	 -		กรณีมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนสามารถใช้น�า้ได้อย่างน้อยครึ่งวัน
	 -		กรณีไม่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ปริมาณการใช้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์นั้นๆ
										4.	น�า้ส�ารองในถงับนดนิหลงัหอพกัหญงิ	7-8	จ�านวน	24	ถงัๆละ	3,000	ลติร	รวม	72,000	ลติร		
	 หมายเหตุ
	 -		กรณีมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนสามารถใช้น�า้ได้อย่างน้อย	1	วัน
	 -		กรณีไม่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ปริมาณการใช้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์นั้นๆ
แหล่งน�้ำส�ำรองอื่น ๆ
										1.	สระว่ายน�้าอาคารศูนย์กีฬาจ�านวน		381,000	ลิตร
	 หมายเหตุ
	 -		กรณีหากเกิดอัคคีภัยสามารถใช้น�า้ในสระว่ายน�้าฉุกเฉินได้	โดยการใช้ปั๊มน�า้ดับเพลิง
แหล่งน�้ำดื่ม
										1.	ถังน�้าดื่มบนโรงผลิตน�้าอาคาร	3	จ�านวน	2,000	ลิตร
										2.	ถังน�้าดื่มบนหอพักชายจ�านวน	2,000	ลิตร
	 รวม	4000	ลิตร
	 หมายเหตุ
	 -		กรณีมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนสามารถใช้น�า้ได้อย่างน้อย	3	วัน
	 -		กรณีไม่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ปริมาณการใช้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์นั้นๆ
เครื่องอุปโภค/บริโภค
											1.	มีอาหารส�าเร็จรูป	/	เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดส�ารองจ�านวน	2	ร้านภายในโรงเรียน
											2.	สามารถหาอาหารส�าเร็จรูปและเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้จากแหล่งภายนอก
														ภายใน	1	–	3	ชั่วโมง	

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางการเรียนการสอนหรือการบริหารทรัพยากร



วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส�าคัญ
•		การสรรหาและการรับนักเรียนใหม่
•		ทะเบียนและประมวลผล
•		การจัดและพัฒนาการเรียนการสอน
•		การประเมินและพัฒนาหลักสูตร
•		กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
•		การประสานงานวิจัย

1.	จัดเก็บฐานข้อมูลที่ระบบส�ารองหลักของโรงเรียน 
			และสามารถน�ามาใช้ภายนอกโรงเรียนได้
2.	จัดเก็บข้อมูลที่ระบบ	MIS
3.	จัดเก็บการรับนักเรียนใหม่ไว้ในระบบออนไลน์

1. ฝ่ำยคลังและพัสดุ

2. ฝ่ำยอ�ำนวยกำร

3. ฝ่ำยวิชำกำร
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เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส�าคัญ
•	ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	(E-GP)	ใช้ระบบ	online	ของกระทรวงการคลัง
•	การติดตามการใช้งบประมาณ
•	การเงิน	การบัญชี	วัสดุ	ครุภัณฑ์
•	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและครูเจ้าหน้าที่

1.	 จัดเก็บฐานข้อมูลที่ระบบส�ารองหลักของโรงเรียนและ 
				สามารถน�ามาใช้ภายนอกโรงเรียนได้
2.	 ข้อมูลเงินเดือนซึ่งเป็นความลับอยู่ในความรับผิดชอบ 
						ของเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่งานบุคคลที่รับผิดชอบ
3.	 เอกสารธนาคาร	 กองทุน	 เงินสดส�ารองอยู่ในตู้นิรภัย 
				สามารถรองรับความปลอดภัยได	้

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรทรัพยำกร



วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

1.	จัดเก็บฐานข้อมูลที่ระบบส�ารองหลักของโรงเรียน 
				และสามารถน�ามาใช้ภายนอกโรงเรียนได้
2.	ส�ารองเก็บเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไว้ 
			ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์พกพา	และเกบ็ไว้ทีบ้่านเจ้าหน้าที่
3.	กรณีนักเรียนพักในโรงเรียนขณะเกิดเหตุ	จะอพยพ			 
			นักเรียนไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล	หรือพุทธมณฑล					 
			และแจ้งให้ผูป้กครองทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯและปรมิณฑล		 
			มารับกลับ
4.	กรณีนักเรียนต่างจังหวัดให้แจ้งผู้ปกครองฯทราบ	 
				และมีระบบของผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมให้ความ	 
				ช่วยเหลือ	และให้นักเรียนเดินทางกลับต่างจังหวัด 
				ด้วยพาหนะที่เหมาะสมทันที	

1.	 	จัดเก็บฐานข้อมูลที่ระบบส�ารองหลักของโรงเรียนและ 

				สามารถน�ามาใช้ภายนอกโรงเรียนได้

2.	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการได้ส�ารองข้อมลู					 

				ในระบบ	cloud	และ	External	Hard	disk

3.	 สามารถใช้สถานที่ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	 

				ทั้ง	2	โครงการ	จัดกิจกรรมแทนได้

1.	จัดเก็บฐานข้อมูลที่ระบบส�ารองหลักของโรงเรียน	 
				และสามารถน�ามาใช้ภายนอกโรงเรียน
2.	ยานพาหนะของโรงเรียนเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัย
				เช่น			1.	มหาวิทยาลัยมหิดล
 2.	ที่ท�าการอ�าเภอพุทธมณฑล	 
            3.	ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
3.		รถยนต์เช่าน�าส่งบริษัทที่ให้เช่าใช้บริการ
4.	พนักงานท�าความสะอาด	พนักงานดูแลสวนให้ 
				หยุดงานหรือให้มาเท่าที่จ�าเป็น
5.	พนักงานรักษาความปลอดภัยมีความจ�าเป็นต้อง
				ปฏิบัติหน้าทีทั้ง	2	ผลัดเพื่อรักษาความปลอดภัย
6.	เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่มีความจ�าเป็นที่ต้อง 
				เฝ้าระวังอาคารสถานที่ฯ
7.	ระบบสาธารณูปโภคให้หน่วยงานหรือบริษัทที่จ้าง 
				ดูแลประจ�าปี	เข้ามาให้บริการ	ปรับปรุงแก้ไข
8.	ส�ารองข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต่างๆไว้ที่
			คอมพิวเตอร์พกพาและเก็บไว้ที	่Harddisk	ส่วนตัว	

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส�าคัญ

•	กิจการหอพัก

		-	กิจการหอพักนักเรียนชายและหญิง	/	เรือนรับรอง

		-	เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู

•	งานสุขภาพอนามัย

•	งานโภชนาการ

•	งานแนะแนวให้ค�าปรึกษา

•	กิจกรรมนักเรียนเก่า

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส�าคัญ

•	โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์

		วิทยาศาสตร	์และเทคโนโลยี	ส�าหรับครูระดับมัธยมศึกษา

	 ตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียน 

		วิทยาศาสตร	์สพฐ.

•	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ 

		และวิทยาศาสตร	์ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส�าคัญ

•	ดูแลอาคารสถานที่ทั่วไป

•	ห้องประชุม

•	ระบบโสตทัศนูปกรณ์

•	ระบบสาธารณูปโภค

•	ยานพาหนะ	การจราจรและความปลอดภัย

4. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน

5.  ฝำ่ยอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ

6. ฝ่ำยโครงกำรบริกำรวิชำกำร

9

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรทรัพยำกร



วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	/	การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

เครื่องคอมพิวเตอร	์(ตั้งโต๊ะหรือพกพา)	ของเจ้าหน้าที่

1.	จัดเตรียมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการสารนิเทศ	 
			ในรูปแบบออนไลน์
2.	ท�าความร่วมมือระหว่างห้องสมุด	เพื่อบริการยืม-คืน 
			ระหว่างห้องสมุดด้วยกัน	หรือใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
3.	 จัดเก็บฐานข้อมูลที่ระบบส�ารองหลักของโรงเรียน 
						และ	สามารถน�ามาใช้ภายนอกโรงเรียนได้กรณียืม-คืน	

1.	 จัดเก็บฐานข้อมูลที่ระบบส�ารองหลักของโรงเรียน
และสามารถน�ามาใช้ภายนอกโรงเรียนได้
2.		จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ	E	–	Learning
3.		จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ	VDO	on	demand

1.	 จัดเก็บฐานข้อมูลที่ระบบส�ารองหลักของโรงเรียน 
				และ	สามารถน�ามาใช้ภายนอกโรงเรียนได้
2.	ส�ารองเก็บเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไว้ที่ 
					อุปกรณ์บันทึกไฟล์พกพา	และเก็บไว้ที่บ้านเจ้าหน้าที่
3.	กรณีมีนักเรียนต่างประเทศมาพักในโรงเรียนช่วงเวลา 
	 	 ดังกล่าว	 จะมีการอพยพไปพักในพื้นที่ปลอดภัย 
			ภายนอกโรงเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
•	งานห้องสมุด

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
		-		งานการเรียนการสอน	/	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
					/	งานด้านการตรวจสอบสภาพ/จัดซ่อมอุปกรณ์และ
	 	 	 สื่อการสอน	 /	 งานพัฒนาหลักสูตร	 /	 งานการเชิญ 
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษา	 /	 งานจัดท�าแผน 
				งบประมาณและตัวชี้วัดความส�าเร็จ

-		คณิตศาสตร์	/	ฟิสิกส์	/	เคมี	/	ชีววิทยา	/	วิทยาการคอมพิวเตอร์	/	ภาษาต่างประเทศ	/	ภาษาไทย	/	
			สังคมและศิลปะ	/	พลานามัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
•	ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
•	การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ
•	 การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและพัฒนาบุคลากร 
			ในต่างประเทศ
•	การพัฒนาเอกสารและเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ
•	การส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศ
•	การเดินทางไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศของผู้บริหาร
•	 การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันและน�า	 
				เสนอโครงงาน/โครงการแลกเปลี่ยนและค่ายวิชาการต่างๆ

7. ฝ่ำยวิทยบริกำร

8.  ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

9.  สำขำวิชำต่ำงๆ

10

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรทรัพยำกร
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1. สำขำวิชำเคมี
2. สำขำวิชำชีววิทยำ
3. สำขำวิชำฟิสิกส์
4. สำขำวิชำพลำนำมัย
5. สำขำวิชำภำษำไทย
6. สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ
7. สำขำวิชำสังคมศึกษำและศิลปะ
8. สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
9. สำขำวิชำคณิตศำสตร์
-  มีด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ เช่น ระบบ My Stop Line โดย
มีกำรก�ำหนดคำบเรียนและเวลำเรียนอยำ่ง
ชัดเจน ให้ยึดถือตำมตำรำงเรียน ตำรำงสอน
ของนักเรียนทุกระดับและครูโดยจะสอนผำ่น
ระบบออนไลน์ตำมวันเวลำของตำรำงเรียน  
ครูผู้สอนและนักเรียนอยู่ที่บำ้นสอนและเรียน
พร้อมกัน
-  ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
แต่ละรำยวิชำที่เปิดสอน โดยกำรเรียนกำรสอน
ผำ่น E – Learning และ VDO on demand 
-  ติดต่อสื่อสำรกับนักเรียนผ่ำนทำง E-mail 
หรือ Social Network เช่น Facebook เป็นต้น

10. ฝ่ำยคลังและพัสดุ
-  สำมำรถให้บริกำรงำนระบบจัดซื้อจัดจำ้ง 
และงำนระบบ E-GP โดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
สำมำรถท�ำงำนจำกที่บ้ำนได้ และสำมำรถ
เบิก-จ่ำยเงินผำ่นระบบจัดซื้อจัดจำ้งออนไลน์
         -  ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
         -  กำรติดตำมกำรใช้งบประมำณ
         -  ระบบ E-GP
         -  กำรเงิน กำรบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์
            กองทุนฯ
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11.	ฝ่ายกิจการนักเรียน
	 	 	 -	 หากเกิดสภาวะวิกฤตนักเรียนจะไม่อยู่ใน 
โรงเรียนและมีการเรียนการสอนอยู่ที่บ้านจึงไม่
สามารถให้การบริการในส่วนของงานกิจการ
นักเรียน
	 	 	 -	 กรณีนักเรียนพักในโรงเรียนขณะเกิดเหตุ
จะอพยพนักเรียนไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล	 
หรือพุทธมณฑล	และแจ้งให้ผู้ปกครองที่อยู่ใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลมารับกลับ
	 	 	 -	 กรณีนักเรียนต่างจังหวัดให้แจ้งผู้ปกครองฯ 
ทราบและให้นักเรียนเดินทางกลับต่างจังหวัดด้วย
พาหนะที่เหมาะสมทันที
					•	กิจการหอพัก
	 -	กิจการหอพักนักเรียนชายและหญิง
	 -	เรือนรับรอง
	 -	เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู
					•	งานสุขภาพอนามัย
					•	งานโภชนาการ
					•	งานแนะแนวให้ค�าปรึกษา
					•	กิจกรรมนักเรียนเก่า

12.	โครงการบริการวิชาการ
				-	โครงการสนับสนุนโรงเรียนจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัย	/	โรงเรียนอื่นๆ	สังกัด	สพฐ.	36	
โรงเรียน

13.	ฝ่ายวิทยบริการ
							-	หากเกิดสภาวะวิกฤตนักเรียนไม่อยู่ในโรงเรียน
และมีการเรียนการสอนอยู่ที่บ้านจึงไม่สามารถให้การ
บริการในส่วนของงานศูนย์วิทยบริการ	แต่นักเรียน
สามารถสืบค้นและยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ที่ทางศูนย์วิทยบริการได้ติดต่อหรือท�าสัญญาขอให้
บริการร่วม	โดยผ่านระบบออนไลน์
	 	 	 -	 จัดเตรียมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการ
สารนิเทศในรูปแบบออนไลน์
					-	ท�าความร่วมมือระหว่างห้องสมุด	เพื่อบริการ
ยืม-คืนระหว่างห้องสมุดด้วยกัน	 หรือใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์
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15. ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์
-  สำมำรถให้บริกำรติดตำมหรือติดต่อหน่วย
งำนสถำบันกำรเรียนในระดับตำ่งประเทศโดย
ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ทำงไกลได้
ติดต่อประสำนงำนต่ำงๆ ได้แก่
-  โครงกำรแลกเปลี่ยนครู-อำจำรย์และนักเรียน
ศึกษำต่อตำ่งประเทศ
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมแข่งขันและน�ำเสนอ
โครงงำนและค่ำยวิชำกำรต่ำงๆ
- จัดท�ำหนังสือเดินทำง ส�ำหรับนักเรียนไทย
และชำวต่ำงชำติ (กรณีสูญหำย)
-  ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำงประเทศ
-  กำรจัดหำผู้ทรงคุณวุฒิชำวต่ำงประเทศ
-  กำรสนับสนุนกิจกรรมวิชำกำรและพัฒนำ
บุคลำกรในตำ่งประเทศ
-  กำรพัฒนำเอกสำรและเว็บไซต์ภำคภำษำ
อังกฤษ
-  กำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ

16. ผู้ตรวจสอบภำยใน
-  สำมำรถให้บริกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อตรวจสอบเอกสำรหรือส่งเอกสำร
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17.	ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

								-	สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรและยานพาหนะ 

ไปยังหน่วยงานและภายนอกให้การสนับสนุน

ด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร	 เช่น	

					1.	โรงพยาบาลพุทธมณฑล

					2.	โรงพยาบาลศาลายา

								3.	โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

					4.	สถานีต�ารวจอ�าเภอพุทธมณฑล

					5.	ที่ว่าการอ�าเภอพุทธมณฑล

					6.	เทศบาลต�าบลศาลายา

					7.	องค์การบริหารส่วนต�าบลศาลายา

					8.	สถานีดับเพลิงตลิงชัน

					9.	ส�านักงานเขตทวีวัฒนา

					10.	มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตศาลายา

	 	 	 11.	 มหาวิทยาลัยราชมงคล	 วิทยาเขตรัตน 

โกสินทร์ศาลายา	

					-	สามารถให้บริการด้านอุปโภคบริโภค

ให้พร้อมใช้และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้

ทันเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต	โดยติดต่อหน่วยงานที่

ให้บริการด้านต่างๆ	เช่น	การไฟฟ้าพุทธมณฑล

การประปาอ้อมน้อย	บริษัท	 ดับบลิว	 แอนด์	

เจ	 อีเล็คทริค	 จ�ากัด	 (เครื่องก�าหนดไฟฟ้า),	 

บริษัทอาศิษฐ์วิศวกรรม	2004	จ�ากัด

					-	ยานพาหนะของโรงเรียนเคลื่อนย้ายไปยัง

จุดปลอดภัย	 เช่น	 ที่ว่าการอ�าเภอพุทธมณฑล	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ที่ว่าการจังหวัดนครปฐม	

เป็นต้น	และรถยนต์เช่าน�าส่งบริษัทที่เช่าใช้บริการ

     •	ดูแลอาคารสถานที่ทั่วไป

					•	ห้องประชุม

					•	ระบบโสตทัศนูปกรณ์

					•	ระบบสาธารณูปโภค

							•	ยานพาหนะ	การจราจรและความปลอดภัย
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ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ
-  สำมำรถเคลื่อนย้ำยบุคลำกรและยำน         
   พำหนะไปยังหน่วยงำนและภำยนอก
   ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเคลื่อนย้ำย 
   บุคลำกร
-  สำมำรถให้บริกำรด้ำนอุปโภคบริโภค     
   ให้พร้อมใช้และสำมำรถแก้ไขปัญหำ  
   ที่เกิดได้ทันเมื่อเกิดสภำวะวิกฤต โดย 
   ตดิต่อหน่วยงำนทีใ่ห้บรกิำรด้ำนต่ำงๆ
-  ยำนพำหนะของโรงเรียนเคลื่อนย้ำย 
   ไปยังจุดปลอดภัย เช่น ที่วำ่กำร 
   จังหวัดนครปฐม เป็นต้นและรถยนต์ 
   เชำ่น�ำส่งบริษัทที่เช่ำใช้บริกำร
-  ดูแลอำคำรสถำนที่ทั่วไป
-  ห้องประชุม
-  ระบบโสตทัศนูปกรณ์
-  ระบบสำธำรณูปโภค
-  ยำนพำหนะ กำรจรำจรและควำม
   ปลอดภัย
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ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์
- สำมำรถให้บริกำรติดตำมหรือติดต่อ
หน่วยงำนสถำบันกำรเรียนในระดับ
ต่ำงประเทศโดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์ทำงไกลได้
- โครงกำรแลกเปลี่ยนครู-อำจำรย์ 
และนักเรียนศึกษำต่อตำ่งประเทศ
- ติ ดต ่ อปร ะสำนง ำนจั ดท� ำ
หนังสือเดินทำงส�ำหรับนักเรียนไทย
และชำวต่ำงชำติ (กรณีสูญหำย)
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมแข่งขัน และน�ำ
เสนอโครงงำนและตำ่ยวิชำกำรต่ำงๆ

สำขำวิชำต่ำงๆ
-  มีด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบออนไลน์ เช่น ระบบ My Stop Line 
โดยมีกำรก�ำหนดคำบเรียนและเวลำ
เรียนอย่ำงชัดเจน โดยให้ยึดถือตำม
ตำรำงเรียน ตำรำงสอนของนักเรียน
ทุกระดับและครูโดยจะสอนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ตำมวันเวลำของตำรำงเรียน  
ครูผู้สอนและนักเรียนอยู่ที่บ้ำนสอน
และเรียนพร้อมกัน
-  ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในแต่ละรำยวิชำที่เปิดสอน  
โดยกำรเรียนกำรสอนผำ่น E – Learning 
- ติดต่อสื่อสำรกับนักเรียนผำ่นทำง 
E-mail หรือ Social Network เช่น 
Facebook เป็นต้น

4

5



บุคลำกรหลัก

ฝ่ายคลังและพัสดุ
1.	น.ส.สายสมร		ยมวิชิราสิน หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ	

1.	นายภาณุพงศ์		ไม้สนธิ์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

1.	นางสุจินต์		อภัยพิมพ์

ฝ่ายวิชาการ

1. น.ส.ธวชินี		โรจนาวี

1.	นายกมล		มาตยภูธร
2.	นายปณตพร		อนิลบล
4.	นายปริญญา		เพ็ชรวาร	ี	
5.	นายสมชาย		ท้าวปูตา
6.	นายชรินทร	์	สมบูรณ์
7.	นายไมตรี	นิ่มเนตร
8.	นายปราโมทย์		เลี้ยงรักษา									
9.	นายศิรสิทธิ์	เหมือนจิตร์
10.	น.ส.สุจิตตรา		โสภา
11.	นายธงชัย		ยั่งยืน

1.	น.ส.จิรนันท์		เกรียงธีรศักดิ์
2.	น.ส.นัทธมน		ศรีเนตร
3.	น.ส.ภาวนา		สุขเกษม
4.	น.ส.วลัชญ์ภสัร์		ทุง่ศรีแก้ว
5.	น.ส.อรวรรณ		เข็มสม
6.	น.ส.หทัยชนก	สุขโชติ
7.	นางกรรณิกา	แก้วมะเริง

1.	น.ส.วรพรรณ	การสมพจน์
2.	น.ส.นิศารัตน์	พึ่งแก้ว	
3.	น.ส.โศลดา	รชตะพฤกษา
4.	น.ส.ปารวี	เพชรศรีงาม

1.	นางณัฐฐานิตา		ทัพปิรา
3.	น.ส.อรพรรณ	พงศ์ประยูร
4.	น.ส.กันต์กนิษฐ		ผลอินทร์

ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ
บทบำท

บุคลำกรส�ำรอง
ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ

2.6 กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
	 กระบวนการ	Call	Tree	คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตและทีมงานเกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อ
พนักงาน	ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
	 จุดเริ่มต้นของกระบวนการ	 Call	 Tree	 จะเริ่มจากประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต	แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยผู้ประสานงานฯ	จะแจ้งให้
ประธานคณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของแต่ละฝ่ายรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศ
ใช้แผนการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต	ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงานคณะกรรมการการบริหาร
แผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตแต่ละท่าน	จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน	รับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ	 ตามรายชื่อและ
ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน	ตารางที	่2.1	 	ส�าหรับประธานคณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะในการ
บริหารความต่อเนื่อง	คณะกรรมการการบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฝ่ายต่างๆ	และผู้ประสานงานคณะกรรมการ
การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและเอกสารแนบส�าหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
โดยจะแบ่งเป็นตามสาขาและฝ่ายดังนี้
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081-2575472

086-3587117
081-6929237
098-2893413
081-4824655

089-1238272
085-2633699
086-5698800

083-4454432

086-0828254

086-8562009
086-6632824
085-1116083
086-1237088
081-6663782
086-7674622
089-9963829
083-8543752
087-2251078
080-9814487

081-3740139
089-7682072
089-6887839
085-2644425
084-8766137
090-9860917
086-8876673

081-8098455



บุคลำกรหลัก

ฝ่ายกิจการนักเรียน
1.	นายคมกริช	สุนทรา	

ฝ่ายโครงการบริการวิชาการ
1.	นายชัยวัฒน์	เชื้อมั่ง

ฝ่ายอ�านวยการ
1.	บรรจบ		วงศ์โกมลเชษฐ์

ฝ่ายวิทยบริการ
1.	นายสุรพล	ฤทธิ์รวมทรัพย์

ผู้ตรวจสอบภายใน
1.	น.ส.สดุารตัน์			ธรีะกติตวิฒันา

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

086-1723511

รองผู้อ�านวยการ

1.	น.ส.วริษา	ทานัน
2.	น.ส.พรทิพย์		พร้อมมูล
3.	นางรัตนา		สุขส�าราญ
4.	น.ส.อนุตตรา		ตาทอง
5.	นายวัชชิรทาน		เข็มทอง
6.	นายบุญเติม		วัฒนพรหม
7.	นายชัยชนะ		เหมหอมเงิน
8.	น.ส.อรวิสาส์		กิจพิทักษ์
9.	น.ส.นิรัชรา	ศศิธร
10.	น.ส.จุฑามาศ		สุทโธ
11.	นายเฉลิมชัย	รุ่งสกุล	
12.	น.ส.รวิ		วิสาขศาสตร์
13.	น.ส.พิริยา	ยังรอต

14.	น.ส.สุรัชชา	ทินบัว

1.	น.ส.กนกนาถ	โกสวุนิทร์

1.	น.ส.อรสริิ	อ่ิมสวุรรณ์
2.	น.ส.วลัคุณกิาร์		ภิรมย์รัตน์
3.	น.ส.เกดสภุา		จนัทนาววิฒัน์
4.	น.ส.เบญจมาศ	บวัรุ่ง
5.	นางโฉมยงค์		คงประดษิฐ์
6.	น.ส.ศุภมาส		เจอืกโว้น
7.	นายลิม้		ปินทอง
8.	นางสจุนิต์	ครุฑธา
9.	น.ส.ศรัญญา	วรรณธนวจิารณ์
10.	นางมะลนีิ		รักษมณี
11.	น.ส.สวุพิชญ์	ค้าฮัว้

1.	นายบรรลอืศักดิ	์	แซ่ตัง้
2.	นางนวลจนัทร์		บญุหนู
3.	นายสทิธกิร	แก้วจนิดา
4.	นางอรอนงค์		สมบรูณ์
5.	นายชเูกยีรต	ิวงศ์ใจหาญ
6.	น.ส.สริยาภรณ์		ผาลาวรรณ

ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ
บทบำท

บุคลำกรส�ำรอง
ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ
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089-2017186

089-1236320
081-9094931
089-2483534
083-2424632
084-0838988
086-6224465
090-9785135
083-4454432
082-4960337
087-0278315
098-1048588
092-2696540
085-1136206
098-2647585

081-9430023

081-3740138

089-1413205

089-1413205
086-9766416
089-6660062
086-5373115
086-6460659
086-2736223
081-3714360
086-7557206
089-6905611
089-6541145
089-8936398

081-6125564
081-2556272
081-8555933
086-0715174
095-8750060
088-2516219



บุคลำกรหลัก

สาขาฟิสิกส์
1.	นายพรมงคล	จิ้มลิ้ม

สาขาเคมี
1.	น.ส.อษุา		จนีเจนกจิ

สาขาชีววิทยา
1.	น.ส.นิธิกานต์		คิมอิ๋ง

สาขาคณิตศาสตร์
1.	นายชิดเฉลิม		คงประดิษฐ์

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

รักษาการหัวหน้าฝ่าย

1.	นายกติตพิงศ์		พงษ์เสถยีรศกัดิ์
2.	นายนิทัศน์	ศรีพงษ์พันธ์
3.	นายกติศัิกดิ	์บญุข�า
4.	นายธวชัชยั		สดุใจ
5.	นายพรชยั	โกพัฒตา
6.	นายวทิวสั	พันมณุี
7.	นายสมพร		บวัประทุม
8.	นางปราณ	ี	ดษิรัฐกจิ
9.	นายอนุชา	ประทุมมา
10.	ดร.คมศิลป์	โคตมลู
11.	นายณฤพล	วรีะวงศ์พรหม	

1..	น.ส.จตภุรณ์	สวสัดิรั์กษา
2..	นายสรชยั		แซ่ลิม่
3.	นายวรีวฒิุ	เทียนขาว
4.	น.ส.สริิหทัย		ศรีขวญัใจ
5.	นายวลัลภ		คงนะ
6.	นายศราวทุธ	แสงอุไร
7.	นายศึกษาชยั	ชมไพบลูย์
8.	ดร.เกยีรตภูิม	ิรอดพันธ์
9.	ดร.ณจุฑุา	ธรรมสเุมธ
10.	นายสาโรจน์	บญุเสง็

1.	น.ส.สถาพร	วรรณธนวจิารณ์
2.	นางสมฤทัย		แก้วบุญ
3.	น.ส.เมษสวุลัย์		พงษ์ประมลู
4.	น.ส.อารีย์		สักยิ้ม
5.	น.ส.พิมพ์เพ็ญ		กลิน่ละออง
6.	นางทิพนาถ		น้อยแก้ว
7.	นายบัวหลวง	ฝ้ายเยื่อ
8.	น.ส.ภัทรญา	กลิ่นทอง
9.	น.ส.ธัญญรัตน์	ด�าเกาะ
10.	นายโอภาส		พระเทพ
11	นางสุภานันท์		สุจริต
12.	น.ส.อรวรรณ	ปิยะบุญ

1.	น.ส.รงัสิมา	สายรตันทองค�า
2.	น.ส.จีรวรรณ		อุปมาณ
3.	น.ส.นงลักษณ์		อาภาสัตย์
4.	นายถนอมศักดิ์		เหล่ากุล
5.	นายเดี่ยว	ใจบุญ
6.	นายสิทธิโชค		โสมอ�่า
7.	น.ส.อัญญารัตน์		บญุวฒัน์
8.	ดร.ธรรมนูญ	ผุยรอด
9.	ดร.นคร	จันละ
10.	นางสุพรรณี	เชื้อนุ่น	
11.	นายธนัชกฤศ	แก้วเต็ม	

ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ
บทบำท

บุคลำกรส�ำรอง
ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ
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084-1611727

081-0136569
089-2572905
081-7051138
086-6252712
081-7205644
086-6033678
089-6295029
081-9003042
089-6862712
089-4192163
092-6976978

088-0138208

086-5289482
089-6532055
081-8397709
080-1946563
085-8173079
081-4999886
089-8052085
092-6976978
084-4493009

084-4490614
086-7330662
089-1753321
084-1358178
089-7327061
089-7811917
085-7319839
086-7944755
081-5840806
083-7109207
080-0226677
084-1533014

089-1464304

081-3020892
081-5156275
081-5543927
081-5847452
085-1720769
086-5724572
086-3901972
089-1591154
090-9769180
094-4810909
089-9245254
081-7206826



บุคลำกรหลัก

สาขาสังคมและศิลปะ
1.	นางพรรณวิภา	ดารามาศ	

สาขาภาษไทย
1.	นางนฤนาถ		ธีรภัทรธ�ารง

สาขาภาษาต่างประเทศ
1.	น.ส.กรรณถิา		สวีลีพนัธ์

สาขาพลานามัย
1.	น.ส.สุชาวดี	บูรณสมภพ

สาชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.	นางศิริพร		ศักดิ์บุญญารัตน์

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

รักษาการหัวหน้าฝ่าย

1.	นางจริยา	พรจ�าเริญ
2.	น.ส.สริริตัน์		พงศ์พพิฒันพนัธุ์
3.	นางฐิติมา	กล้าหาญ
4.	นางปภากร		วงศ์ศิลปกุล
5.	นายชัยนันท์	วันอินทร์
6.	นายมานนท์		ผสมสัตย์
7.	น.ส.ขวญัสกลุ	ศรีจอมขวญั
8.	นายวรีะยทุธ	ปีสาลี

1.	น.ส.ปิยภรณ์		อบแพทย์
2.	นายธวชัชยั	สลุาลยั
3.	น.ส.ปิยรัตน์	แซ่อ้ึง

1.	นายไห่	หยาง
2.	นายเมธชวนิ	อินธไิชย
3.	น.ส.สภุาพัชร์		สนิกนัทรากร
4.	น.ส.ประนอม		จติต์กลาง

1.	นายจตัวา		อรจลุ
2.	น.ส.นริศรา		หาหอม
3.	น.ส.เพ็ญประภา	มัง่คัง่

1.	น.ส.เลาขวญั		งามประสทิธิ์
2.	นายบญุนท	ีศกัดิบ์ญุญารัตน์
3.	นายพิชญุตม์	อุปพันธ์
4.	นายนรุิตต์		ทองโสภา
5.	นายชูทูรัพย์	อ�านวยทรัพย์
6.	นายฐติณิฐั	นภาวรรณ
7.	นายกลางใจ	ธรรมนาม

ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ
บทบำท

บุคลำกรส�ำรอง
ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ
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089-7412047
089-5065935
086-1713714
081-8043620
089-1807320
086-5050562
094-6617551
089-0274830

081-6996987

085-8097775
085-3410141
083-1851582

081-7205742

081-7205528
084-0220650
089-1459277
083-3141243

081-8505104

081-7214615
089-0221651
081-1095728

089-4808214
081-3781419
083-0840725
080-2041707
091-7527485
081-6237298
081-4573536

081-3740138

ในกรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อหัวหน้ำทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลำกรส�ำรอง โดยพิจำรณำ : 
1.		ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท�าการ	ให้ด�าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก	
2.		ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท�าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ	ให้ด�าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่าน 
				เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก	หรือผ่านระบบไลน์กลุ่ม
3.		ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ	ดังต่อไปนี	้:	
 3.1		สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง	
 3.2		เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน	ส�าหรับผู้บริหารของหน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง	
 3.3		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เพื่อให้โรงเรียนสามารถด�าเนินการจัดการเรียนการสอน	และติดต่อประสานงานบุคคลภายนอกได้
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-	ตดิต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
จัดหาทรพัยากรทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการบรหิารแผนความ
พร้อมต่อสภาวะวกิฤตได้แก่	
-	สถานทีป่ฏบิตังิานส�ารอง	
-	วสัดอุปุกรณ์ทีส่�าคัญ
-	เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลท่ีส�าคัญ
-	บคุลากรหลกั
-	คูค้่า/ผูใ้ห้บรกิารท่ีส�าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

-	พจิารณาด�าเนนิการหรอืปฏิบตังิานด้วยมอื	(Manual)	
เฉพาะงานเร่งด่วน	หากไม่ด�าเนนิการจะส่งผลกระทบ 
อย่างสงูและไม่สามารถรอได้

-	รายงานความคบืหน้าให้แก่หวัหน้าคณะกรรมการการบรหิาร
แผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงานอย่างสม�า่เสมอ
หรอืตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้

-	รายงานความคบืหน้าให้แก่หวัหน้าคณะกรรมการ 
การบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
ทราบ	พร้อมขออนมัุต	ิการด�าเนนิงานท่ีมีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด�าเนนิการ	
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-	ตรวจสอบกบัหน่วยงาน	ความพร้อมและข้อจ�ากัดในการจัดหา
ทรัพยากรทีจ่�าเป็นต้องใช้ในงานบรหิารแผนความพร้อมต่อ
สภาวะวกิฤต	ได้แก่	
	สถานทีป่ฏบิตังิานส�ารอง	
	วสัดอุปุกรณ์ทีส่�าคัญ	
	เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลท่ีส�าคัญ	
	บคุลากรหลกั	
	คูค้่า/ผูใ้ห้บรกิารท่ีส�าคัญ/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	

-	ประสานงานและด�าเนนิการจัดหาทรพัยากรท่ีจ�าเป็นต้องใช้ใน
งานบริหารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้แก่	
	สถานทีป่ฏบิตังิานส�ารอง	
	วสัดอุปุกรณ์ทีส่�าคัญ	
	เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูท่ีส�าคัญ	
	บคุลากรหลกั	
	คูค้่า/ผูใ้ห้บรกิารท่ีส�าคัญ/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	

-	ด�าเนนิงานและให้บรกิาร	ภายใต้ทรพัยากรท่ีจัดหา	 
เพือ่งานบรหิารแผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต:	
	สถานทีป่ฏบิตังิานส�ารอง	
	วสัดอุปุกรณ์ทีส่�าคัญ	
	เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูท่ีส�าคัญ	
	บคุลากรหลกั	
	คูค้่า	/	ผูใ้ห้บรกิารท่ีส�าคัญ	
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แผนกำรปฏบิตัใินกำรอพยพหนภียั

โรงเรยีนมหดิลวทิยำนสุรณ์
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ชั้น 1 ชั้น 1 ชั้น 1 ชั้น 1

ชั้น 1

ชั้น 1

ชั้น 1ชั้น 1

ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2

ชั้น 2

ชั้น 2

ชั้น 2ชั้น 2

ชั้น 4
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081-3740149

081-9430023

089-2017186

081-3740138

089-1413205

081-3740138

089-4808214

081-8098455

086-8562009

081-3740149

081-8098455

081-8140970

087-0278315

081-8098455

086-1237088

085-1116083
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089-1236320

083-2424632

081-8098455

086-8562009

081-2575472

086-8876673

081-3740149

084-0838988

02-8497142

02-8497140-1

02-8497111




