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ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

                                 วิทยาลยัครูพระนคร (ปัจจบุนัเปลีย่นเป็น  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร) 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

             

            

 ปี 2533 – 2547 ประจ า คลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่งต่าง ๆ ดงันี ้

 ต ำแหน่ง OIL & GAS OPERATION  TRAINING  

 INSTRUMENT MAINTENANCE  

 เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยวิชำชีพ                  

  ผู้แทนฝ่ำยบริหำรระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   ISO 14001 

 ผู้ควบคุมเอกสำร  (DOCUMENT CONTROLLER )  

   วิทยำกรทีป่รึกษำ ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  เพ่ิมผลผลิต  

   LEAD ASSESSOR AUDITOR  ISO14001    

   เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยวชิำชีพ  

 ผู้แทนฝ่ำยบริหำรระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 1400 

 ผู้ควบคุมเอกสำรระบบ  ISO 9001 , ISO 14001   

   วิทยำกรทีป่รึกษำ  ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เพ่ิมผลผลติ 

อาจารย์ วชิรวชิญ์  มธุรสสุวรรณ 
 

 

 

การศึกษา 

ประสบการณ์ในอดีต 
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 ที่ปรึกษา ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม เพิ่มผลผลิต           และ

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท อีคิวเอส เซอร์วิส จ ากัด 

 ประธานชมรมความปลอดภัยในการท างานภาคใต้ 

 อาจารย์พเิศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 เป็นท่ีปรึกษาระบบ มาตรฐานแรงงานไทย  กระทรวงแรงงาน 

 

 

 วิทยากรระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

   วิทยากรหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ตามกฎหมาย กระทรวงแรงงาน  

  วิทยากรประจ าศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                                

  วิทยากรความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม  

 วิทยากรท่ีปรึกษา อิสระ  ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  สิ่งแวดล้อม เพิ่ม

ผลผลิต และระบบบริหารจัดการ สถานประกอบการต่างๆ  

  อาจารย์พเิศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทย์ศาสตร์  

 อาจารย์พเิศษ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

 นักเขียนบทความประจ าวารสาร TPA NEWS  

                        

 

 หลักสูตร คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม การเพิ่มผลผลิต และระบบ 

             การจัดการ มานานกว่า 15 ปี  หน่วยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ต่างๆ 

                           

 

การท างานปัจจุบัน 

ผลงานการบรรยาย 



E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Hotline : 089-773-7091 090-645-0992    

F 

โทร.  

 

 

“Knowledge is no limited edition”  

 

บริษัท ศนูย์สง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากดั  เลขที่ 12 ซ.ประดิพทัธ์ 13 ถ.ประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทร  089- 773-7091 089-606-0444 ,090-645-0992 E-mail: hrzenter@gmail.com www.hrzenter.com 

www.hrdzenter.com 

 

  ระบบ Integrated Management System (ISO9001, ISO14001, OHSAS/TIS.18001) และ 

 ระบบ ISO9001/ISO14001/มอก.18001/OHSAS1800  ให้กับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

 ระบบ OHSAS/TIS.18001, ISO14001 บริษัท จิวเวลเอเจนท์ดอทคอม จ ากัด 

  OHSAS18001:1999 AND OHSAS18001:20000 ให้กับ PTT (CAMBODIA) LIMITED ประเทศกัมพูชา 

 ระบบ มอก. 18001 บริษัท มินเนอรัลรีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

  OHSAS/TIS.18001 (Focus Risk Assessment) บริษัท ไทยเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด                   

   ระบบ ISO9001  บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ่ง แอนด์รีไฟน่ิง จ ากัด 

   ระบบ ISO9001 บริษัท มินเนอรัลรีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

   ระบบ ISO14001 บริษัท มินเนอรัลรีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

    ระบบ ISO14001 บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ่ง แอนด์รีไฟน่ิง จ ากัด 

 ระบบ ISO14001 บริษัท แผ่นเหล็กวิลาศไทย จ ากัด 

 ระบบ ISO14001 บริษัท เอส. ซี. โชคูฮนิ จ ากัด 

 ระบบ ISO14001 บริษัท ซีฮอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 TPM  ที่ PTT (CAMBODIA) LIMITED ประเทศกัมพูชา   มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 

บริษัท จิวเวลเอเจนท์ดอทคอม จ ากัด  

                                   

   หนังสือ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคปฏิบัต ิ       

   หนังสือ การตรวจตดิตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO14001 ภาคปฏิบัติ 

  หนังสือ เทคนิคการจัดท าแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคปฏิบัติ 

 

ผลงานการเป็นท่ีปรึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 


