
ประวตัวิทิยากร 

 
หลกัสูตรบรรยาย   ความปลอดภยัในการทาํงานท่ีอบัอากาศ 
                               (สาํหรับผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช่้วยเหลือ และผูป้ฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ) 

 
1. ช่ือ-สกลุ  วา่ท่ีร้อยตรีธีทตั แกว้ลิบ 
 หมายเลขบัตรประชาชน 1 1007 01114 492 

2. วนั เดือน ปีเกดิ / สถานที่ 8 ธนัวาคม 2532 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3. ตาํแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน กรรมการบริษทั เซฟต้ี มาสเตอร์ จาํกดั 
4. สถานทีท่าํงาน บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จาํกดั 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวชิาชีพอาวโุส 
5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 189/4  หมู่บา้นบดินทร 4 ซอย9/1 ถ.นิมิตใหม่  

แขวงทรายกองดิน  เขตคลองสามวา  กทม. 10510  
6. โทรศัพท์ มือถือ  0-81588-8972 , 0-85933-5078 

E-Mail : kaewlib2532@gmail.com www.safetymaster.in.th 
   

7. ประวตักิารศึกษา 

วุฒิการศึกษา ปีทีจ่บการศึกษา สถาบัน 
ปริญญาโท ( ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย)์  
 

2555 ม.รามคาํแหง 
 

ปริญญาตรี (สาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต (อาชีวอ
นามยัและความปลอดภยั) 
 

2555 ม.สุโขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบณัฑิต  
(รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอนัดบั 2 
 

2552 ม.รามคาํแหง 

 
8. ประวตัิการอบรม 

หลกัสูตร / เร่ืองการอบรม / ดูงาน สถานที ่/ หน่วยงานทีจ่ัดอบรม/ ดูงาน ระหว่างวนัที่ 
1.ความปลอดภยัในอุตสาหกรรมเคมี 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

1-31 พ.ค. 2552 

2.Intercultural Management for Successful 
Business Across Borders 

Lucerne University  And Ramkhamhaeng 
University 

17 ก.ค. 2553. 

3. Intercultural Competency and Leadership 
for  Managing Globalization 

Lucerne University  And Ramkhamhaeng 
University 

23 ก.ค. 2554 

4.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจา้หนา้ท่ี
วนิิจฉยั สาํนกังานประกนัสังคม 
 

สาํนกังานประกนัสังคม 15-20 ส.ค. 2554 
 
 



 

5. คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
(คปอ.) 
 

สภาองคก์ารนายจา้งไทย 26-27 มิ.ย. 2555 

6. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน
ระดบัหวัหนา้งาน (จป.หวัหนา้งาน) 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามยัในการทาํงาน(ประเทศไทย) 

3-4 ส.ค. 2555 

7.ภาษาองักฤษเพื่อการทาํงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 16 ก.ค.-24 ก.ย. 2555 
8.โครงการเสริมสร้างศกัยภาพการ
ป้องกนัและลกปัญหาการประสบ
อนัตรายในสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามยัในการทาํงาน(ประเทศไทย) 

24-25 ต.ค. 2555 

9.โครงการพฒันาระบบการจดัการความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั ILO-OSHMS 
2001 และกฎกระทรวงแรงงาน 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามยัในการทาํงาน(ประเทศไทย) 

1, 2, 3 และ 30 
พ.ย. 2555 

10.การจดัโปรแกรมควบคุมอุบติัเหตุจาก
การทาํงาน 

มหาวิทยาลยัเอเชีย 25 ม.ค. 2556 

11.บุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความ
ปลอดภยัการเกบ็รักษาวตัถุอนัตราย 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามยัในการทาํงาน(ประเทศไทย) 

23 ก.พ. 2556 

12.การจดัการความปลอดภยัดา้น
วิศวกรรม 
 

สมาคมความปลอดภยัในการทาํงาน
จงัหวดัระยอง 

30 พ.ค.2556 

13.GMP HACCP ; Internal Audit 
 

United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. 
 

5-6 ส.ค.2556 

14.ความปลอดภยัในการทาํงานท่ีอบั
อากาศหลกัสูตรผูอ้นุญาต ผูค้วบคุม 
ผูช่้วยเหลือ ผูป้ฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ 
 

บริษทั ไทยเซพต้ี แอนด ์เทรนน่ิง จาํกดั 
 

9-11ก.ย.2556 

15.การวางระบบและจดัทาํระบบ  ISO 
14001 & มอก. 18001 &OHSAS 18001 
และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัตามกฎหมาย 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 18-19 ก.ค.2557 

16.การดบัเพลิงขั้นสูง ศูนยฝึ์กอบรม อาฟเฟอร์ 25-28 ส.ค. 2557 
17.หลกัสูตรผูค้วบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ 
ตามประกาศกรมโรงงานกระทรวง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 6-8 พ.ค. 2558 



อุตสาหกรรม (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีนอาร์กอน 
ฮีเลียม ไฮโดรเจน) 
18.วิทยากรความปลอดภยัการทาํงานใน
ท่ีอบัอากาศ 

บริษทัเอน็พีซีเซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จาํกดั 

8-12 มิ.ย.และ 
22-26 มิ.ย. 2558 

19.ข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบ
ท่ีรับผดิชอบดูแลสถานท่ีใชก๊้าซ
ปิโตรเลียมเหลว ประจาํสถานประกอบ
กิจการ บริษทั แพนดอร่า โปรดกัชัน่ 

กรมธุรกิจพลงังาน 
2 ก.ค.2558 -2 ก.ค.2560 

20.มาตรการป้องกนั/ควบอนัตรายในการ
ทาํงานกบัเคร่ืองตอกเสาเขม็ 

สาํนกัความปลอดภยัแรงงาน 
28 ม.ค.2559 

21. Safety Basic Assessor (SBA)  

 ผูต้รวจสอบเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไ่ทย-ญ่ีปุ่น 
15 มี.ค.2559 

22.เทคนิคการเป็นวิทยากรป้ันจัน่ 
สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามยัในการทาํงาน(ประเทศไทย) 

27 มิ.ย.-2 ก.ค.6-7 ก.ค.
2559 

23. แนวทางการประเมินความเส่ียง
สุขภาพจากการสมัผสัสารเคมีและการ
ตรวจร่างกาย 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

27 พ.ย. 2559 

24. For attending the Workshop seminar 
on: Pneumoconiosis and fit test for Dust 
and Gas Masks 

Co-organized by Koken Ltd.,Thammasat 
University and SHAWPAT 

3 ธ.ค. 2559 

25.ระบบลอ็ค แขวนป้ายทะเบียน และ
หลกัการตดัแยกพลงังาน(Lockout 
Tagout) 

ชมรมเครือข่ายความปลอดภยัในการ
ทาํงานพระนคร บริษทัอนุสรณ์เบสเซฟ 
จาํกดั คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

17 ธ.ค. 2559 

26. เทคนิคการใชง้านระบบลอ็ค และติด
ป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นท่ี 2 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์

25 ก.พ. 2560 

27.การประยกุตร์ะบบสากล GHS 
สาํหรับเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ทาํงานระดบัวชิาชีพ 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

29 เม.ย. 2560 

28. Road Traffic Safety Management 
System 

 สสปท. 
27  เม.ย. 2560 



9. ประสบการณ์การทาํงาน 

ตําแหน่งหน้าที ่ หน่วยงาน ระหว่างวนัที ่
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ทาํงานระดบัวชิาชีพ 

บ.แพนดอร่า โพรดกัชัน่ 
จาํกดั 

ธ.ค. 2556-30 มิ.ย.2559  

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ทาํงานระดบัวชิาชีพ 

บ.เจียเมง้ จาํกดั พ.ค. 2556-ธ.ค. 2556 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ทาํงานระดบัวชิาชีพ 

บ.ฟิลเตอร์ วิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

ก.ค. 2555-เม.ย. 2556 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ทาํงานระดบัวชิาชีพ 

บ.ลาดกระบงั สตีล จาํกดั มี.ค. 2555-มิ.ย. 2555 

นกัวิชาการประกนัสงัคม สาํนกังานประกนัสงัคม ส.ค. 2552- มี.ค. 2555 
 
 
 
 

ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการและมีหลกัฐานตรวจสอบไดต้ามท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 
 
 
 

       ลงช่ือ วา่ท่ีร้อยตรีธีทตั    แกว้ลิบ  วิทยากร 

                   (วา่ท่ีร้อยตรี ธีทตั  แกว้ลิบ) 

 


