ประวัติวิทยากร
(๑) หัวข้อบรรยายหลักสูตร: คณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทางานระดับหัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค,
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขั้นสูง, หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย, ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับลูกจ้างทัว่ ไปและลูกจ้างเข้าทางานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.๒๕๕๔
ความปลอดภัยในการทางานในที่อบั อากาศ
(๒) หลักสูตรพิเศษ ความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมีอนั ตราย,บุคลากรเฉพาะผูร้ ับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย,
การจัดเก็บสารเคมีหรื อวัตถุอนั ตรายและการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิ นกรณี สารเคมีหกรั่วไหล,เทคนิคการขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย,
เทคนิคการเป็ นวิทยากรรถยก, ความปลอดภัยในการใช้ Overhead Crane
(๒) ชื่อ – นามสกุล นายชเยศ แก้วลิบ หมายเลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน

๕ ๑๑๐๓ ๙๙๐๐๖ ๒๕๗

(๓) วัน เดือน ปี เกิด / สถานที่ทางาน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๕
(๔) ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั เซฟตี้ มาสเตอร์ จากัด
(๕) สถานที่ทางาน วิทยากรสมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน(ประเทศไทย)
(๖) ที่อยูป่ ัจจุบนั ๑๘๙/๔ หมู่บา้ นบดินทร ๔ ซอย ๙/๑ ถนน นิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ ๑๐๕๑๐ โทรศัพท์/มือถือ ๐๘๖-๗๕๗-๔๘๓๗, ๐๙๓-๘๒๕-๙๙๐๔ โทรสาร.(๗) ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา (๘)
นิติศาสตร์, ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปี ที่จบการศึกษา (๙)
๒๕๒๘

สถาบัน (๑๐)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

(๑๑) ประวัติการอบรม/ดูงาน
หลักสูตร/เรื่ องการอบรม/ดูงาน (๑๓)
๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน

สถานที่/หน่วยงานที่จดั อบรม/ดูงาน (๑๓)
บริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ เดือน ปี (๑๔)
๒๓ เม.ย. ถึง ๖ ก.ค.๒๕๔๔

สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

๒๙ มิ.ย.๒๕๔๔

ระดับวิชาชีพ
๒) เทคนิคการปรับปรุ งเอกสารระบบ
คุณภาพ จาก ISO 9000:1994 เป็ น ISO
9000:2000

๓) ISO 9001: 2000 Quality System:

สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๔๔

๔) 5 ส.กับการเพิ่มผลผลิต

กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม

๒๘ มี.ค.๒๕๔๕

๕) เทคนิคการค้นหา ประเมินและการ

ศูนย์ความปลอดภัยสมุทรปราการ

๒๐-๒๓ ม.ค.๒๕๔๖

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

ศูนย์อบรมและพัฒนามุ่งการณ์ไกล

๑๓-๑๔ ก.ย.๒๕๔๖

๙)ระบบบริ หารการจัดการคุณภาพ ISO

สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

๒๔-๒๕ พ.ย.๒๕๔๖

๑๐)การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข

Robere & Associates (Thailand) Ltd.

๒๔ ม.ค.๒๕๔๗

๑๑)การหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม

สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

๒๔-๒๕ ก.พ.๒๕๔๗

๑๒)เทคนิคการนาเสนออย่างมี

สมาคมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน(ประเทศ

๒๘ ก.พ.๒๕๔๗

ประสิ ทธิภาพ

ไทย )จากัด

๑๓)การประเมินและการติดตามผลการ

สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

๒๙-๓๐ มี.ค. ๒๕๔๗

๑๔)SIX Sigma & Lean Principle

Robere & Associates (Thailand) Ltd.

๒๕๔๗

๑๕)การประเมินศักยภาพ

ชมรมบริ หารงานบุคคล บางพลี

๒๕๔๗

๑๖) Change Management

ชมรมบริ หารงานบุคคล บางพลี

๒๕๔๗

๑๗)Leader Ship in 2004

Robere & Associates (Thailand) Ltd.

๒๕๔๗

Internal Audit

ควบคุมจุดเสี่ ยง
๖) ระบบบริ หารการจัดการคุณภาพ ISO
9001:2000

9000 For MR/QMR

ฝึ กอบรม

๑๘)สิ ทธิและผลประโยชน์จากการพัฒนา กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

๒๙ พ.ย. ๒๕๔๗

ฝี มือแรงงาน
๑๙)การจัดทาแบบฟอร์มเอกสารในฝ่ าย
บุคคลเพื่อการบริ หารบริ หารองค์กรยุค

บริ ษทั ธรรมนิติ

๑๖ธ.ค.๒๕๔๗

2005
๒๐)Kaizen for Kaizen

สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

๑ มีนาคม ๒๕๔๘

๒๑)เทคโนโลยีสะอาด

สวทช.

๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘

๒๒)เสวนาเรื่ องเยาวชนไทย…...กับการ

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่ อสาร

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒๓)ISO/TS16949

Robere & Associates (Thailand) Ltd.

๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๔๘

๒๔)การป้ องกันและแก้ไขข้อร้องเรี ยน

สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๒๕)เทคนิคการสัง่ งานแบบที่ปรึ กษา

สถาบันยานยนต์

๒๔ มกราคม ๒๕๔๙

๒๖)การประเมินผลโดยใช้ Competency

สมาคมบริ หารบุคคลแห่งประเทศไทย

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙

จากลูกค้าสาหรับ ISO 9001:2000

๒๗)TechnicalSpectification ISO/TS-1649 สถาบันพัฒนาธุรกิจไทย

๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

๒๘)การบริ หารงานอาชีวอนามัย ความ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทางานพื้นที่ 1

๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙

๒๙)กฎหมายฉบับใหม่ : กฎกระทรวง

สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการ

(ประเทศไทย)

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (CCCF)

จัด การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
๒๕๔๙
๓๐)QCC

บ. วาย เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

๓๑)TPM

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ -สถาบันไทยเยอรมัน

๒,๖,๙,๑๓,๑๖,๒๐,๒๓,๒๗
ก.ค. ๒,๖ ส.ค.๕๐

๓๒)จป.วิชาชีพ 42 ชัว่ โมง

บริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

๓๓)ระบบการศึกษา,เศรษฐกิจ สังคม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
และการเมือง
๓๔)คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน

๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๑

นามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

(ประเทศไทย)

๓๕)คลัสเตอร์ช่วยผูป้ ระกอบการฝ่ าวิกฤต สานักอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สถาบันคีนนั แห่ง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
เศรษฐกิจได้อย่างไร

เอเซีย

๓๖)ISO/TS 16949 :2009 Internal

Moody International

๑ สิ งหาคม ๒๕๕๒

Quality Audit Transition Training
Course
๓๗)กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและ

สานักสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

๒ กันยายน ๒๕๕๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๗ กันยายน ๒๕๕๒

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั้นจัน่ และหม้อน้ า
พ.ศ. 2552
๓๘) กรมโรงงานอุตสาหกรรมกับการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
๓๙) การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

และเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

๔๐) Super Blue Collar

สถาบันยานยนต์, TAPMA

๔๑) เจาะลึกมาตรฐาน ISO 26000

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน

มิถุนายน ๒๕๕๔

๑๖ ธ.ค.๕๒ - ๑๙ ก.พ.๕๓

แนวทางปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน
๔๒)การบริ หารเพื่อการลดพลังงานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
๔๓) พ.ร.บ.ความปลอดภัย

(ประเทศไทย)
๔๔)โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงาน

กระทรวงพลังงาน

อย่างยัง่ ยืน รุ่ นที่ ๖

๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๔

๔๕) ผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ภายในองค์กร

กระทรวงพลังงาน

๔๖)ก้าวเดินสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
๔๗) ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

มหาวิทยาลัย รามคาแหง
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

๔๘)ISO ๙๐๐๑ : # ๒๐๑๕ & ISO

URS

๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

๘ สิ งหาคม ๒๕๕๖
๑๖ ก.ค.-๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ : Awareness and
Requirements
๔๙) ความคืบหน้าระบบการจัดการอาชี

การสัมมนาวิทยากรสมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและ

วอนามัยและความปลอดภัยตาม

อนามัยในการทางาน (ประเทศไทย)

มาตรฐานสากล ๔๕๐๐๑ : ๒๐๑๖-OHS-MS

สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(ประเทศไทย)
๕๐) Logistic Master Trainer

บริ ษทั ฮีโนมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๕๑) เสริ มสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ภายใต้ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่ วมกับ

๓๐ เมษายน - ๑๙มิถุนายน

โครงการ”เสริ มสร้างผูป้ ระกอบการใหม่” มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๕๙

๕๒) แนวทางการประเมินความเสี่ ยง

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีและการ
ตรวจร่ างกาย
๕๓) ระบบล็อค แขวนป้ ายทะเบียน และ

ชมรมเครื อข่ายความปลอดภัยในการทางานพระนคร ศูนย์

๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

หลักการตัดแยกพลังงาน Lockout Tagout)

ความปลอดภัยในการทางานเขต ๑๒ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

๕๔) การป้ องกันอันตรายและอุบตั ิภยั

สถาบันส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

แอมโมเนีย

สภาพแวดล้อมในการทางาน

๕๕) การประยุกต์ระบบสากล GHS

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

สาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทางาน ระดับวิชาชีพ
ประสบการณ์การทางาน (๑๕)
ตาแหน่งหน้าที่(๑๖)
อาจารย์สอนสายสามัญ

หน่วยงาน (๑๗)
โรงเรี ยนพงษ์เวชอนุสสรณ์

ระหว่างวันที่ เดือน ปี (๑๘)

อาจารย์สอนระดับอุดมศึกษาและ
กรรมการบริ หาร
จป.วิชาชีพ/ISO Co-ordinator
จป.วิชาชีพ /Asst. QMR/หัวหน้าแผนก
ทรัพยากรมนุษย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย

โรงเรี ยนเฉลิมศาสน์ศึกษาบางนา
โรงเรี ยน กุศลิน
โรงเรี ยนศุภกรณ์วทิ ยา
เกริ กวิทยาลัย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕- ๒๕๓๗

บริ ษทั ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (ยานภัณฑ์)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖- ๒๕๕๐

เดอะ บิ๊กเครน แอนด์ เร้นทัล และ ที ซี เจ จากัด(มหาชน)

ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ –
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๐ ถึงปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย

บริ ษทั นายงอุตสาหกรรมเคมี จากัด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

บริ ษทั นายงอุตสาหกรรมเคมี จากัด

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔

ที่ปรึ กษาด้านความปลอดภัย/การ
บริ ษทั โปรเท็น อัลลายแอนด์ จากัด
บริ หารงานบุคคล
วิทยากรสอนด้านความปลอดภัย อาชีวอ สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยในการทางาน (ประเทศไทย)
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการและมีหลักฐานตรวจสอบได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (๑๙)
ลงชื่อ (๒๐) นายชเยศ แก้วลิบ วิทยากร
(นายชเยศ แก้วลิบ )
*** หมายเหตุ***
๑) ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พระราชทานตั้งแต่วนั ที่ ๕ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็ นปี ที่ ๕๖ ในรัชกาลปั จจุบนั
๒) เข้ารับพระราชทานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระสยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.๒๕๓๘, พ.ศ.
๒๕๔๐
๓) ได้รับคัดเลือกให้เป็ นครู ดีเด่นของสช. กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.๒๕๔๓

