คู่มือความปลอดภัยฉบับกระเป๋า
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
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หมายเลขโทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน
Emergency telephone numbers
KMUTT Bangmod






ศูนย์ แจ้ งเหตุฉุกเฉินภายในมจธ.บางมด :
โทรภายใน
: 333
โทรจากภายนอก
ศูนย์ รักษาความปลอดภัยส่ วนกลาง มจธ.บางมด :
โทรภายใน
: 8205
โทรจากภายนอก
ศูนย์ EESH :
โทรภายใน
: 8293, 8294
โทรจากภายนอก
กองกิจการนักศึกษา :
โทรภายใน
: 8091
โทรจากภายนอก

: 02-470-8203
: 02-470-8205
: 02-470-8293-4
: 02-470-8091

KMUTT Bangkhunthien






ศูนย์ แจ้ งเหตุฉุกเฉินภายในมจธ.บางขุนเทียน :
โทรภายใน
: 7399
โทรจากภายนอก
ศูนย์ รักษาความปลอดภัยส่ วนกลาง มจธ.บางขุนเทียน :
โทรภายใน
: 7333
โทรจากภายนอก
เครือข่ ายความปลอดภัยศูนย์ EESH มจธ.บางขุนเทียน :
โทรภายใน
: 7547
โทรจากภายนอก
Student Service Center มจธ.บางขุนเทียน :
โทรภายใน
: 9493
โทรจากภายนอก

EMERGENCY SERVICE:

191

: 02-470-7399
: 02-470-7333
: 02-470-7547
:02-4709493

ความปลอดภัยภายใน มจธ.
Personal Safety
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการสร้ างระบบความ
ปลอดภัยให้ กบั นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นกั ศึกษาและผู้ปกครองมัน่ ใจในความ
ปลอดภัยของการใช้ ชีวิตอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีได้ จดั ทาระบบกล้ องวงจรปิ ดเพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ ติดตังในทุ
้ กชันและทุ
้
กอาคารรวมถึงบริเวณทางเดินโดยรอบ
มหาวิทยาลัยและได้ ติดตังระบบแจ้
้
งเหตุฉุกเฉิน หรือ SOS ภายในพื ้นที่ที่เป็ นจุดเสี่ยงโดยรอบภายใน
มหาวิทยาลัย ซึง่ เมื่อนักศึกษาประสบเหตุหรือพบเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดอันตรายหรืออาจก่อให้ เกิดอันตรายกับ
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นก็สามารถกดปุ่ มแจ้ งเหตุฉกุ เฉิน ซึง่ สัญญานแจ้ งเหตุนี ้จะไปยังศูนย์รักษา
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้ าไปตรวจสอบและให้ การช่วยเหลือ
ภายใน 3 นาที
การใช้ ชีวิตอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ถกู ทา
ร้ ายร่างกายหรือเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงน้ อยมาก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะต้ องเผชิญกับ
เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีจงึ ได้ จดั ทาคูม่ ือความปลอดภัยฉบับ
กระเป๋ าสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีขึ ้น เพื่อให้ นกั ศึกษาทุกคนได้ ตระหนักและ
ระวังตนเพื่อให้ การใช้ ชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยและปลอดภัย

การป้องกันการถูกขโมยของภายในมหาวิทยาลัย
Preventing crime on the campus
การขโมยของส่วนใหญ่จะมีวตั ถุประสงค์ตอ่ ทรัพย์สินมากกว่าที่จะทาอันตรายกับคน ซึง่ การขโมย
ของส่วนใหญ่จะขึ ้นอยูก่ บั การเห็นโอกาสในการที่จะได้ ทรัพย์สินมีคา่ ที่ถกู วางไว้ ในห้ องเรียนหรือสถานที่ทางาน
ปฏิบตั ิงาน หรือในรถ ซึง่ หากเปิ ดโอกาสโดยเปิ ดประตูห้องหรือหน้ าต่างที่วางสิ่งของที่สามารถเห็นได้ งา่ ยและ
หยิบฉวยได้ งา่ ยหรือทิ ้งไว้ ลอ่ ตาจะเป็ นสิ่งที่ยวั่ ยุให้ เกิดการขโมยของขึ ้นภายในมหาวิทยาลัยหรือภายในหอพัก
นักศึกษาสามารถลดความเสี่ยงที่จะถูกขโมยของขึ ้นได้ โดยการตรวจตราและตรวจสอบสิ่งของมีคา่
ของตนเองและเก็บไว้ ให้ มิดชิดรวมถึงปิ ดโอกาสที่จะให้ คนเข้ ามาขโมยของในห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั ิงานหรือ
หอพักด้ วยการปิ ดประตูหน้ าต่างและตรวจสอบให้ เรียบร้ อยก่อนออกจากห้ อง ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของ
ตนเองและความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง
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ในกรณีท่ นี ักศึกษาถูกทาร้ ายร่ างกายหรื อถูกกระชากกระเป๋าหรื อ
ช่ วงชิงทรัพย์ สินมีค่า
If you have been attacked
การถูกทาร้ ายร่างกายโดยคนแปลกหน้ า หรือจากโจรผู้ร้ายหรือจากเพื่อนหรื อคนที่ร้ ูจกั รวมถึงการ
ถูกกระชากกระเป๋ าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีคา่ นเรื่องที่ร้ายแรงมากและนักศึกษาหรือเพื่อนผู้พบเห็นเหตุการณ์
ต้ องดาเนินการแจ้ งให้ มหาวิทยาลัยรับทราบโดยด่วนเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ ดาเนินการประสานงานกับ
ตารวจและหน่วยจัดการเพื่อความปลอดภัยในพื ้นที่เข้ าไปช่วยเหลือและดาเนินการตามกฏหมายได้ ทนั ท่วงที
ในกรณีที่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีถกู ทาร้ ายร่างกายหรือถูก
กระชากกระเป๋ าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีคา่ ไม่วา่ จะเป็ นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้ รับบาดเจ็บ
หรือเป็ นอันตรายให้ นกั ศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. โทรศัพท์แจ้ งศูนย์แจ้ งเหตุฉกุ เฉินภายในมจธ
2. โทรศัพท์แจ้ งหัวหน้ าภาควิชาให้ รับทราบซึง่ หัวหน้ าภาควิชาจะแจ้ งให้ กบั ผู้บริหารและผู้ที่ทาง
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รับผิดชอบดาเนินการประสานกับทางตารวจ
3. หัวหน้ าภาควิชาจะดาเนินการในการทีจ่ ะประสานงานและแจ้ งเหตุให้ กบั ผู้ปกครองของนักศึกษา
ได้ รับทราบต่อไป
ในกรณีที่นกั ศึกษาถูกทาร้ ายร่างกายหรือถูกกระชากกระเป๋ าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีคา่ ไม่วา่ จะเป็ น
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และได้ รับบาดเจ็บให้ นกั ศึกษาหรือเพื่อนนักศึกษาผู้ประสบเหตุดาเนินการ
ดังนี ้
1. โทรศัพท์แจ้ งศูนย์แจ้ งเหตุฉกุ เฉินภายใน มจธ.
2. ศุนย์แจ้ งเหตุฉกุ เฉินจะดาเนินการประสานงานในการเรียกรถพยาบาลเพื่อนาตัวผู้บาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลเครือข่ายที่อยูใ่ กล้ เคียงทันที
3. โทรศัพท์แจ้ งหัวหน้ าภาควิชาให้ รับทราบซึง่ หัวหน้ าภาควิชาจะแจ้ งให้ กบั ผู้บริหารและผู้ที่ทาง
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รับผิดชอบดาเนินการไปยังจุดเกิดเหตุและ/หรือประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีและประสานกับทางตารวจ
4. หัวหน้ าภาควิชาจะดาเนินการในการทีจ่ ะประสานงานและแจ้ งเหตุให้ กบั ผู้ปกครองของนักศึกษา
ได้ รับทราบต่อไป
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ข้ อควรปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
1. อย่าทิ ้งกระเป๋ าถือ กระเป๋ าสตางค์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือไว้ บนโต๊ ะในห้ องเรียน ห้ องทางาน
หรือบริเวณที่สาธารณะเพราะเสี่ยงต่อการถูกขโมยของควรเก็บไว้ ในที่มิดชิดและปิ ดล๊ อก พร้ อม
ตรวจสอบว่ามีการปิ ดประตูหน้ าต่างเรียบร้ อยแล้ ว
2. ลดการดึงดูดความสนใจของมิจฉาชีพ โดยไม่ใส่เครื่องประดับหรือถืออุปกรณ์มีคา่ และมีราคาสูง
และงดใช้ โทรศัพท์มือถือขณะเดินทางในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในยามวิกาล
3. ในกรณีที่ต้องเดินทางภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยในยามวิกาลไม่ควรเดินทาง
คนเดียวควรเดินทางพร้ อมเพื่อนอย่างน้ อยหนึ่งคน และในขณะเดินทางภายในมหาวิทยาลัยหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในยามวิกาล ควรเดินในเส้ นทางที่มีผ้ คู นพลุกพล่าน ไม่ใช้ เส้ นทางที่เปลี่ยว
หรือเดินทางในซอยมืด
4. ในกรณีเดินเท้ าเพื่อกลับที่พกั หรือหอพักในบริเวณใกล้ มหาวิทยาลัยในยามวิกาล ไม่ควรหิ ้วกระเป๋ า
โน๊ ตบุ๊คให้ เห็นชัดเจน และไม่ควรใช้ โทรศัพท์ในขณะเดินตามทางเท้ า เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงใน
การถูกช่วงชิงทรัพย์สินจากคนร้ ายที่อาจใช้ พาหนะจักรยานยนต์
5. ในกรณีที่ใช้ จกั รยานเพื่อกลับที่พกั หรือหอพักในบริเวณใกล้ มหาวิทยาลัยในยามวิกาล
ไม่ควร
สะพายกระเป๋ าหรือกระเป๋ าโน๊ ตบุ๊ค และไม่ควรเอาทรัพย์สินมีคา่ ไว้ ในตระแกรงรถด้ านหน้ าเพราะ
จะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกช่วงชิงทรัพย์สินจากคนร้ ายที่อาจใช้ พาหนะจักรยานยนต์หรือวิ่งราวได้
6. ไม่ควรใช้ พาหนะแท็กซี่ในยามวิกาลในการเดินทางคนเดียว ในกรณีที่จาเป็ นต้ องใช้ แท็กซี่ในยาม
วิกาลในการเดินทางคนเดียว ให้ ใช้ บริการเรียกรถแท็กซี่จากพนักงานรักษาความปลอดภัยหน้ าตึก
สานักงานอธิการบดี ซึง่ จะมีการบันทึกจุดหมายปลายทางและหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ที่เข้ ามา
รับเพื่อให้ สามารถตรวจสอบความปลอดภัยให้ กบั นักศึกษาได้
7. ควรพกอุปกรณ์เตือนภัยไว้ กบั ตัวเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินให้ ดงึ เชือกซึง่ จะทาให้ อุปกรณ์เตือนภัยส่งเสียง
ดังเป็ นเวลา 3 นาที ซึง่ จะทาให้ คนร้ ายตกใจหนีไป และจะมีผ้ คู นวิ่งเข้ ามาช่วยเหลือ
8. ในกรณี ยามวิกาลและจาเป็ นต้ องเดินทางกลับที่ พักในพืน้ ที่ด้า น
นอกมหาวิทยาลัยในช่วงถนนประชาอุทิศจนถึง ถ.พุทธบูชาซอย
36 สามารถขอความช่ว ยเหลื อ จากหน่ ว ย อพปร. ที่ อ ยู่บ ริ เ วณ
ด้ านหน้ ามหาวิทยาลัยเพื่อไปส่งยังหอพักและที่พกั ได้ โดยต้ องแสดง
บัต รนัก ศึก ษาและทางอพปร.จะบัน ทึก ชื่อพร้ อมรหัส ประจ าตัว
นักศึกษาและสถานที่ที่จดั ส่งเพื่อเป็ นหลักฐานในการใช้ บริการ
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