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อาจารย์ วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุ ศาสตร์ บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาลัยครูพระนคร (ปั จจุบนั เปลีย่ นเป็ น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ ในอดีต
ปี 2533 – 2547 ประจา คลังปิ โตรเลียม บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ในตาแหน่ งต่ าง ๆ ดังนี ้

 ตำแหน่ ง OIL & GAS OPERATION TRAINING
 INSTRUMENT MAINTENANCE
 เจ้ ำหน้ ำทีค่ วำมปลอดภัยวิชำชีพ
 ผู้แทนฝ่ ำยบริหำรระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม

ISO 14001

 ผู้ควบคุมเอกสำร (DOCUMENT CONTROLLER )
 วิทยำกรทีป่ รึกษำ ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม เพิ่มผลผลิต


LEAD ASSESSOR AUDITOR ISO14001

 เจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยวิชำชีพ
 ผู้แทนฝ่ ำยบริหำรระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม ISO 1400
 ผู้ควบคุมเอกสำรระบบ

ISO 9001 , ISO 14001

 วิทยำกรทีป่ รึกษำ ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม เพิ่มผลผลิต
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ที่ปรึกษา ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม เพิ่มผลผลิต
ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม บริ ษัท อีคิวเอส เซอร์ วิส จากัด

และ

ประธานชมรมความปลอดภัยในการทางานภาคใต้
อาจารย์ พเิ ศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
เป็ นที่ปรึกษาระบบ มาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
การทางานปั จจุบัน
วิทยากรระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
วิทยากรหลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางาน ตามกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
วิทยากรประจาศูนย์ ฝึกอบรม บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
วิทยากรความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
วิทยากรที่ปรึกษา อิสระ ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม เพิ่ม
ผลผลิต และระบบบริหารจัดการ สถานประกอบการต่ างๆ
อาจารย์ พเิ ศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทย์ ศาสตร์
อาจารย์ พเิ ศษ สานักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักเขียนบทความประจาวารสาร TPA NEWS
ผลงานการบรรยาย
หลักสูตร คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม การเพิ่มผลผลิต และระบบ
การจัดการ มานานกว่ า 15 ปี หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ต่ างๆ
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ผลงานการเป็ นที่ปรึกษา
ระบบ Integrated Management System (ISO9001, ISO14001, OHSAS/TIS.18001) และ
ระบบ ISO9001/ISO14001/มอก.18001/OHSAS1800 ให้ กับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ระบบ OHSAS/TIS.18001, ISO14001 บริษัท จิวเวลเอเจนท์ ดอทคอม จากัด
OHSAS18001:1999 AND OHSAS18001:20000 ให้ กับ PTT (CAMBODIA) LIMITED ประเทศกัมพูชา

ระบบ มอก. 18001 บริษัท มินเนอรัลรีซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
OHSAS/TIS.18001 (Focus Risk Assessment) บริษัท ไทยเชือ้ เพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด

ระบบ ISO9001 บริษัท ไทยแลนด์ สเมลติ่ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จากัด
ระบบ ISO9001 บริษัท มินเนอรัลรีซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
ระบบ ISO14001 บริษัท มินเนอรัลรีซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
ระบบ ISO14001 บริษัท ไทยแลนด์ สเมลติ่ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จากัด
ระบบ ISO14001 บริษัท แผ่ นเหล็กวิลาศไทย จากัด
ระบบ ISO14001 บริษัท เอส. ซี. โชคูฮนิ จากัด
ระบบ ISO14001 บริษัท ซีฮอร์ ส จากัด (มหาชน)
TPM ที่ PTT (CAMBODIA) LIMITED ประเทศกัมพูชา มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553
บริษัท จิวเวลเอเจนท์ ดอทคอม จากัด
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคปฏิบัติ
หนังสือ การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO14001 ภาคปฏิบัติ
หนังสือ เทคนิคการจัดทาแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคปฏิบัติ
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