
                                   ประวติัวิทยากร                                          

(๑) หวัขอ้บรรยายหลกัสูตร: คณะกรรมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน, เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัหวัหนา้งาน, เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร, เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค,
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูง, หวัหนา้หน่วยงานความปลอดภยั, ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับลูกจา้งทัว่ไปและลูกจา้งเขา้ท างานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั พ.ศ.๒๕๕๔ 
ความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศ 

(๒) หลกัสูตรพิเศษ ความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคมีอนัตราย,บุคลากรเฉพาะผูรั้บผดิชอบความปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถุอนัตราย, 
การจดัเก็บสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายและการโตต้อบภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล,เทคนิคการขบัรถยกอยา่งถูกวธีิและปลอดภยั,
เทคนิคการเป็นวทิยากรรถยก, ความปลอดภยัในการใช ้Overhead Crane 

(๒) ช่ือ – นามสกลุ นายชเยศ  แกว้ลิบ  หมายเลขบตัรประจ าตวับตัรประชาชน       ๕ ๑๑๐๓  ๙๙๐๐๖ ๒๕๗                       

(๓) วนั เดือน ปี เกิด / สถานท่ีท างาน  ๒๙  พฤษภาคม   ๒๕๐๕ 
(๔) ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เซฟต้ี มาสเตอร์ จ ากดั 
(๕) สถานท่ีท างาน วทิยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน(ประเทศไทย)  
 (๖) ท่ีอยูปั่จจุบนั  ๑๘๙/๔ หมู่บา้นบดินทร ๔ ซอย ๙/๑ ถนน นิมิตใหม่  แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร   
        รหสัไปรษณีย ์ ๑๐๕๑๐  โทรศพัท/์มือถือ ๐๘๖-๗๕๗-๔๘๓๗,  ๐๙๓-๘๒๕-๙๙๐๔  โทรสาร.- 
(๗) ประวติัการศึกษา  

วฒิุการศึกษา (๘) ปีท่ีจบการศึกษา (๙) สถาบนั (๑๐) 
นิติศาสตร์, ศิลปศาสตรบณัฑิต  
(รัฐศาสตร์) 

๒๕๒๘ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ๒๕๕๑ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

(๑๑) ประวติัการอบรม/ดูงาน  

หลกัสูตร/เร่ืองการอบรม/ดูงาน (๑๓) สถานท่ี/หน่วยงานท่ีจดัอบรม/ดูงาน (๑๓) ระหวา่งวนัท่ี เดือน ปี (๑๔) 
๑) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน

ระดบัวชิาชีพ 

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ  จ ากดั (มหาชน) ๒๓ เม.ย. ถึง ๖ ก.ค.๒๕๔๔ 

๒) เทคนิคการปรับปรุงเอกสารระบบ

คุณภาพ จาก ISO 9000:1994 เป็น ISO 

9000:2000 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ่(ไทย-ญ่ีปุ่น) ๒๙ มิ.ย.๒๕๔๔ 



๓)  ISO 9001: 2000 Quality System: 

Internal   Audit 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ่(ไทย-ญ่ีปุ่น) ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๔๔ 

๔) 5 ส.กบัการเพ่ิมผลผลิต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ๒๘ มี.ค.๒๕๔๕ 

๕)  เทคนิคการคน้หา ประเมินและการ

ควบคุมจุดเส่ียง 

ศูนยค์วามปลอดภยัสมุทรปราการ ๒๐-๒๓  ม.ค.๒๕๔๖ 

๖) ระบบบริหารการจดัการคุณภาพ ISO 

9001:2000   

 Robere & Associates (Thailand) Ltd. ๑๘-๑๙ เม.ย.๒๕๔๖ 

๗) Internal  Audit  ISO9001: 2000 Robere & Associates (Thailand) Ltd. ๑๗-๑๘  ส.ค.๒๕๔๖ 

๘)Cost  Reduction ศูนยอ์บรมและพฒันามุ่งการณ์ไกล ๑๓-๑๔  ก.ย.๒๕๔๖ 

๙)ระบบบริหารการจดัการคุณภาพ ISO 

9000  For MR/QMR 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ่(ไทย-ญ่ีปุ่น) ๒๔-๒๕  พ.ย.๒๕๔๖ 

๑๐)การวเิคราะห์ปัญหาและการแกไ้ข Robere & Associates (Thailand) Ltd. ๒๔ ม.ค.๒๕๔๗ 

๑๑)การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ่(ไทย-ญ่ีปุ่น) ๒๔-๒๕  ก.พ.๒๕๔๗ 

๑๒)เทคนิคการน าเสนออยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

สมาคมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน(ประเทศ

ไทย )จ ากดั 

๒๘ ก.พ.๒๕๔๗ 

๑๓)การประเมินและการติดตามผลการ

ฝึกอบรม 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ่(ไทย-ญ่ีปุ่น) ๒๙-๓๐  มี.ค. ๒๕๔๗ 

๑๔)SIX Sigma & Lean Principle Robere & Associates (Thailand) Ltd. ๒๕๔๗ 

๑๕)การประเมินศกัยภาพ ชมรมบริหารงานบุคคล บางพลี ๒๕๔๗ 

๑๖) Change   Management ชมรมบริหารงานบุคคล บางพลี ๒๕๔๗  

 ๑๗)Leader Ship in 2004 Robere & Associates (Thailand) Ltd. ๒๕๔๗ 

๑๘)สิทธิและผลประโยชนจ์ากการพฒันา

ฝีมือแรงงาน 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ๒๙ พ.ย.  ๒๕๔๗ 

๑๙)การจดัท าแบบฟอร์มเอกสารในฝ่าย

บุคคลเพื่อการบริหารบริหารองคก์รยคุ 

บริษทัธรรมนิติ ๑๖ธ.ค.๒๕๔๗ 



2005 

๒๐)Kaizen  for  Kaizen สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ่(ไทย-ญ่ีปุ่น) ๑  มีนาคม ๒๕๔๘ 

๒๑)เทคโนโลยสีะอาด สวทช. ๑๔-๑๖  มีนาคม ๒๕๔๘ 

๒๒)เสวนาเร่ืองเยาวชนไทย…...กบัการ

ใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงเทคโนโลยแีละการส่ือสาร ๒๘  มีนาคม ๒๕๔๘ 

๒๓)ISO/TS16949 Robere & Associates (Thailand) Ltd. ๒๕-๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘ 

๒๔)การป้องกนัและแกไ้ขขอ้ร้องเรียน

จากลูกคา้ส าหรับ  ISO 9001:2000 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ่(ไทย-ญ่ีปุ่น) ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 

๒๕)เทคนิคการสัง่งานแบบท่ีปรึกษา สถาบนัยานยนต ์ ๒๔  มกราคม    ๒๕๔๙ 

๒๖)การประเมินผลโดยใช ้Competency สมาคมบริหารบุคคลแห่งประเทศไทย ๑๐  มีนาคม  ๒๕๔๙ 

๒๗)TechnicalSpectification ISO/TS-1649 สถาบนัพฒันาธุรกิจไทย ๑๕-๑๖  มีนาคม ๒๕๔๙ 

๒๘)การบริหารงานอาชีวอนามยั ความ

ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน (CCCF) 

ศูนยค์วามปลอดภยัในการท างานพ้ืนท่ี 1 ๒๓  มิถุนายน    ๒๕๔๙ 

๒๙)กฎหมายฉบบัใหม่ : กฎกระทรวง

ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จดั การดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.

๒๕๔๙ 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน

(ประเทศไทย) 

๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๐ 

๓๐)QCC บ. วาย เอน็พี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ๑๒   มิถุนายน ๒๕๕๐ 

๓๑)TPM มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ -สถาบนัไทยเยอรมนั ๒,๖,๙,๑๓,๑๖,๒๐,๒๓,๒๗

ก.ค. ๒,๖ ส.ค.๕๐ 

๓๒)จป.วชิาชีพ  42 ชัว่โมง บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ  จ ากดั (มหาชน) ๒๕๕๐ 

๓๓)ระบบการศึกษา,เศรษฐกิจ สงัคม 
และการเมือง 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีตนาม ๒๕๕๐ 

๓๔)คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอ สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน ๒๕๕๑ 



นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ประเทศไทย) 

๓๕)คลสัเตอร์ช่วยผูป้ระกอบการฝ่าวกิฤต

เศรษฐกิจไดอ้ยา่งไร 

ส านกัอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ สถาบนัคีนนัแห่ง

เอเซีย 

๒๙  เมษายน ๒๕๕๒ 

๓๖)ISO/TS 16949 :2009 Internal 

Quality Audit Transition Training  

Course 

Moody  International ๑  สิงหาคม ๒๕๕๒ 

๓๗)ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ

การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน

เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้น ้ า 

พ.ศ. 2552 

ส านกัสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมุทรปราการ ๒  กนัยายน ๒๕๕๒ 

๓๘) กรมโรงงานอุตสาหกรรมกบัการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๗  กนัยายน ๒๕๕๒ 

๓๙) การจดัท ารายงานการจดัการพลงังาน

และเทคนิคการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  

กระทรวงพลงังาน 

๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

๔๐)  Super  Blue Collar สถาบนัยานยนต,์ TAPMA ๑๖  ธ.ค.๕๒ - ๑๙ ก.พ.๕๓   

๔๑) เจาะลึกมาตรฐาน ISO 26000 

แนวทางปฏิบติัเพ่ือการพฒันาองคก์รอยา่ง

ย ัง่ยนื 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม ๒๘   มิถุนายน ๒๕๕๓  

๔๒)การบริหารเพื่อการลดพลงังานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม ๖  ตุลาคม ๒๕๕๓  

๔๓) พ.ร.บ.ความปลอดภยั 

 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 

(ประเทศไทย) 

 มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

๔๔)โครงการศึกษาแนวทางการพฒันา

บุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงาน

อยา่งย ัง่ยนื รุ่นท่ี ๖ 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  

กระทรวงพลงังาน 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  



๔๕) ผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังาน

ภายในองคก์ร 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  

กระทรวงพลงังาน 

๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๔๖)กา้วเดินสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ มหาวทิยาลยั รามค าแหง ๘   สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
๔๗) ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ๑๖ ก.ค.-๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕ 

๔๘)ISO ๙๐๐๑ : # ๒๐๑๕ & ISO 

๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ : Awareness and  

Requirements 

URS ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๔๙) ความคืบหนา้ระบบการจดัการอาชี

วอนามยัและความปลอดภยัตาม

มาตรฐานสากล ๔๕๐๐๑ : ๒๐๑๖-OHS-MS 

การสมัมนาวทิยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ

อนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน

(ประเทศไทย) 

 

 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๕๐) Logistic Master Trainer บริษทั ฮีโนมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

๕๑) เสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ภายใต้

โครงการ”เสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่” 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกบั 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

๓๐ เมษายน - ๑๙มิถุนายน 

๒๕๕๙ 

๕๒) แนวทางการประเมินความเส่ียง

สุขภาพจากการสมัผสัสารเคมีและการ

ตรวจร่างกาย 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๕๓) ระบบลอ็ค แขวนป้ายทะเบียน และ

หลกัการตดัแยกพลงังาน Lockout Tagout) 

ชมรมเครือข่ายความปลอดภยัในการท างานพระนคร ศูนย์

ความปลอดภยัในการท างานเขต ๑๒ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

๕๔) การป้องกนัอนัตรายและอุบติัภยั

แอมโมเนีย 

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

๒๐-๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

๕๕) การประยกุตร์ะบบสากล GHS 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ

ท างาน ระดบัวชิาชีพ 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

ประสบการณ์การท างาน (๑๕) 

ต าแหน่งหนา้ท่ี(๑๖) หน่วยงาน (๑๗) ระหวา่งวนัท่ี เดือน ปี (๑๘) 
อาจารยส์อนสายสามญั โรงเรียนพงษเ์วชอนุสสรณ์  



โรงเรียนเฉลิมศาสน์ศึกษาบางนา 
โรงเรียน กศุลิน  
โรงเรียนศุภกรณ์วทิยา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕- ๒๕๓๗ 

อาจารยส์อนระดบัอดุมศึกษาและ
กรรมการบริหาร 

เกริกวทิยาลยั ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔ 

จป.วชิาชีพ/ISO Co-ordinator บริษทั ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม  จ ากดั ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ 
จป.วชิาชีพ /Asst. QMR/หวัหนา้แผนก
ทรัพยากรมนุษย ์

บริษทั วาย เอน็ พี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (ยานภณัฑ)์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖- ๒๕๕๐ 

ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั เดอะ บ๊ิกเครน แอนด ์เร้นทลั และ ที ซี เจ จ ากดั(มหาชน) ตั้งแต่  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ –
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑  

ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั บริษทั น ายงอุตสาหกรรมเคมี จ ากดั ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ – ๓๐ 
กนัยายน  ๒๕๕๕ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษทั น ายงอุตสาหกรรมเคมี จ ากดั ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ – ๓๐ 
กนัยายน  ๒๕๕๕ 

ท่ีปรึกษาดา้นความปลอดภยั/การ
บริหารงานบุคคล 

บริษทั โปรเท็น อลัลายแอนด ์จ ากดั ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 

วทิยากรสอนดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๐ ถึงปัจจุบนั 

                  

               ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการและมีหลกัฐานตรวจสอบไดต้ามท่ีแนบมาพร้อมน้ี (๑๙) 
 

ลงช่ือ (๒๐)  นายชเยศ แกว้ลิบ วทิยากร          

                    (นายชเยศ   แกว้ลิบ )                                                                                                          

*** หมายเหต*ุ** 

๑) ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๕ ช่ือ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พระราชทานตั้งแต่วนัท่ี ๕ ธนัวาคม 

พทุธศกัราช ๒๕๔๔ เป็นปีท่ี ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบนั 

๒) เขา้รับพระราชทานโรงเรียนรางวลัพระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระสยามบรมราชกมุารี ปี พ.ศ.๒๕๓๘, พ.ศ.

๒๕๔๐ 

๓) ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นครูดีเด่นของสช. กระทรวงศึกษาธิการ  ปี พ.ศ.๒๕๔๓ 

 


