ประกาศห้ องปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุข้ นั สู ง (AMP)
SC1-253 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2564
..........................................
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ทางห้องปฏิบตั ิการกระบวนการผลิตวัสดุข้ นั สู ง (AMP) ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ของนักศึกษา และ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ในห้องปฏิบตั ิการกระบวนการผลิตวัสดุข้ นั สู ง (AMP) จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศห้องปฏิบตั ิการกระบวนการผลิตวัสดุข้ นั สู ง (AMP) เรื่ อง นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2564”
2. ประกาศนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
3. ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอื่นที่เข้ามาปฏิบตั ิงานใน
ห้องปฏิบตั ิการกระบวนการผลิตวัสดุข้ นั สู ง (AMP)
“ผูป้ ฏิบตั ิงาน”
หมายถึง
ผูท้ ี่เข้าปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการกระบวนการผลิตวัสดุข้ นั สู ง
(AMP) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.1. ตระหนักและให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่เข้าปฏิบตั ิงาน
ในห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ
4.2. สนับสนุนการออกประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการทางกฏหมาย
4.3. สนับสนุนให้มีการปรับปรุ งสภาพการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม พัฒนาสิ่ งอานวนความสะดวกที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.4. สนับสนุนให้นกั ศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิตามประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.5. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมาตรการจัดการของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.6. สนับสนุ นการเสริ มสร้างจิตสานึ ก และความรู ้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ถูกต้องแก่นกั ศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงาน
4.7. สนับสนุนให้มีระบบการประเมิน การจัดการ และการควบคุมความเสี่ ยงภัยในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง
4.8. เสริ มสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ
4.9. ส่ งเสริ มความร่ วมมือกับหน่วยงาน และห้องปฏิบตั ิการข้างเคียง เพื่อเสริ มสร้างสุ ขอนามัย และ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

5.

แนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
5.1. กาหนดให้ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นเป็ นหน้าที่รับผิดชอบร่ วมกันของนักศึกษา
และผูป้ ฏิบตั ิงาน ในห้องปฏิการวิจยั ฯ
5.2. กาหนดให้นกั ศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอนั ตรายที่
มีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ผูท้ ี่ตอ้ งใช้เครื่ องมือวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ในการทางาน จะต้องผ่าน
การฝึ กอบรมหลักสู ตรตามที่คณะฯ หรื อมหาวิทยาลัยกาหนด
5.3. หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการวิจยั ทาหน้าที่กากับดูแล ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทาง
การปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
5.4. หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการวิจยั ทาหน้าที่กากับดูแล นักศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้มีและใช้อุปกรณ์
ป้ องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสม
5.5. หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการวิจยั ประสานงานดูแลการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานให้ถูก
สุ ขลักษณะ และมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
5.6. หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการวิจยั สามารถมอบหมายหน้าที่การดูแลทางด้านอาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อกากับดูแลงานด้านความปลอดภัยภายในห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ
5.7. นักศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิการ ต้องปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่กาหนดโดยห้องปฏิบตั ิการวิจยั หน่วยวิจยั ฯ
5.8. นักศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงาน ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผูร้ ่ วมงาน ระหว่าง
ปฏิบตั ิหน้าที่ในห้องปฏิบตั ิการฯ
5.9. นักศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงาน ต้องให้ความร่ วมมือในโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย อาชีวอามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุ งสภาพปฏิบตั ิงาน และวิธีการปฏิบตั ิงานให้ปลอดภัย
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(รศ. ดร. กิตติทศั น์ สุ บรรณจุย้ )
หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการกระบวนการผลิตวัสดุข้ นั สู ง(AMP)

