
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
.............................................. 

 
ตามที ่ มหาว ิทยาล ัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด า เนินงานด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จึงได้ด าเนินการพัฒนาและยกระดับตลอดจน
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างมีความส านึกรับผิดชอบ (Accountability) ให้เป็นไปตามหลัก
สากล ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังของบุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลภายนอก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี
๑๙/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิด ้านความปลอดภ ัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยนเรศวร” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  
ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
“ส่วนงาน”  หมายความว่า  คณะ สถาบัน วิทยาลัย ท่ีจัดต้ังตาม พระราชกฤษฎีกา  

หมายรวมถึง คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีจัดต้ังโดยอ านาจสภามหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

“บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างในสังกัด
มหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์พิเศษ นักวิจัย/นักวิจัยร่วม และบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย  

“นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตของมหาวิทยาลัย 
“นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 

ให้หมายความรวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
“บุคคลภายนอก”  หมายความว่า  บุคคลท่ีมิใช่บุคลากร นิสิต และนักเรียน  

ซึ่งมีการท างานหรือเข้ามารับบริการภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย 
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“การท างาน”  หมายความว่า  การด าเนินการเรียน การสอน การวิจัย การทดสอบ  
การฝึกอบรม ตลอดจนการปฏิบัติงานและการให้บริการทุกด้านในสายงานวิชาการและในสายงานสนับสนุนของ
บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลภายนอก 

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน”  หมายความว่า   
การกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือ
สุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการท างานหรือเกี่ยวกับการท างาน  

“ห้องปฏิบัติการ”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ 
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง โรงเรือน
และแปลงเกษตรกรรมพืชและสัตว์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการทางเภสัช
กรรมและเครื่องส าอาง หรือห้องปฏิบัติการอื่นใดท่ีมีการใช้สารเคมี วัตถุชีวภาพ และส่ิงส่งตรวจจากมนุษย์ สัตว์ 
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังห้องปฏิบัติการหรือพื้นท่ีท่ีมีการด าเนินงานหรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และ
กระบวนการท างานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงทางกายภาพต่อผู้ใช้ เป็นต้น 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 
ซึ่งเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น  

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใด ท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือ
ท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ของเสียอันตราย”  หมายความว่า  ของเสียประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท
รวมกันท่ีมีปริมาณ ความเข้มข้น หรือลักษณะทางกายภาพ เกี่ยวข้องกับสารเคมี สารกัมมันตรังสี ชีววัตถุอันตราย  
วัสดุนาโน รวมถึงฝุ่นแร่ใยหินจากการรื้นถอนอาคาร และส่ิงก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนท าให้  
มีการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงท่ีรักษาไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ ตลอดจน  
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของมนุษย์หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

“วัสดุนาโน”  หมายความว่า  วัสดุที่มีขนาดอย่างน้อยหนึ่งมิติเป็นขนาดเท่ากับ
หนึ่งในพันล้านเมตร (๑๐-๙ เมตร) หรือมีโครงสร้างของพื้นผิวหรือของโพรงภายในมีขนาดเท่ากับหนึ่งใน
พันล้านเมตร (๑๐-๙ เมตร) 

“ผลิตภ ัณฑ ์นา โน”   หมายความว ่า   ผล ิตภ ัณฑ ์ที ่ใช ้น า โน เทคโน โลย ีเป ็น
องค์ประกอบในกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ไม่ว่าจะฝังตัวอยู่
ในเนื้อผลิตภัณฑ์หรือเคลือบอยู่ท่ีผิว 

ข้อ  ๕  นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
(๑)  มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของบุคลากร 

นิสิต นักเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอกในการท างาน ท้ังในส่วนของการวางแผน การด าเนินงาน และ  
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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(๒)  มหาวิทยาลัยสนับสนุน ดังนี้ 
(ก) ให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารด้านมาตรฐานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื ่อ เสนอมหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ประกาศ  
ค าสั่ง มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย 

(ข )  ให้ส่วนงานมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม  
พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามสมควรหรือตามความเหมาะสมของบริบทของส่วนงานนั้น 

(ค) ให้บุคลากร นิสิต นักเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน  

(ง) ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
ระบบจัดการส่ิงปฏิกูล มูลฝอย ของเสียอันตราย วัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์นาโน ท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
และปลอดภัย 

(จ) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตส านึก และวัฒนธรรมความปลอดภัย       
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในการท างานที่ถูกต้องให้แก่บุคลากร 
นิสิต และนักเรียน  

(ฉ) ให้มีระบบการประเมิน การจัดการ และการควบคุมความเส่ียงในการท างาน
ทุกระดับอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  

(๓ )   มหาวิทยาลัยส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนข้างเคียง เพื่อเสริมสร้าง 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ข้อ  ๖  แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการก าหนดตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย 

(๑) มหาวิทยาลัยก าหนดให้ความปลอดภัยในการท างานถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกัน
ของบุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลภายนอกทุกคนในมหาวิทยาลัย 

(๒) มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลภายนอกท่ีท างาน 
ในห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมี สารกัมมันตรังสี วัตถุชีวภาพ สัตว์ทดลอง วัสดุนาโน ผลิตภัณฑ์นาโน และ
ความเส่ียงอื่น ๆ จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

(๓) มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วนงานต้องมีผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการ รวมท้ัง 
มีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับส่วนงาน 
เพื่อก ากับดูแลงานด้านความปลอดภัยภายในส่วนงานตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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(๔) บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลภายนอก ต้องค านึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

(๕) บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลภายนอกทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ประกาศ ค าส่ัง มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

(๖) บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลภายนอกทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ 
ในโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๗) บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลภายนอกทุกคนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพการท างาน และวิธีการท างานให้ปลอดภัย 

ข้อ  ๗  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท างานของส่วนงานให้เป็นไปตามท่ีส่วนงานก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศส่วนงาน โดยให้ค านึงถึง
ความเหมาะสม ความสอดคล้องกับประกาศนี้ และภารกิจของส่วนงานเป็นส าคัญ  

ข้อ  ๘  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี) 
 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 


