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Profile วิทยากร
อาจารย์ วินัย ดวงใจ
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร กรรมกำรบริ หำรสมำคมเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน จังหวัดสมุทรปรำกำร

การศึกษา
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ สาขา บริ หารการจัดการ

ประสบการณ์ ทางาน





เกษียณอายุการทางาน 55 ปี บริ ษทั ฟูจิ เอซ จากัด เครื ออายิโนะโมโต๊ะ ลักษณะธุ รกิจสิ่ งพิมพ์บรรจุภณั ฑ์
ชนิดอ่อน หัวหน้า แผนกปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม อดีตเป็ นหัวหน้าแผนก วางแผนการผลิต2ปี หัวหน้า
แผนก Warehouse 8 ปี และหัวหน้าแผนกผลิต 2 ปี หัวหน้าบุคคลและธุรการ 11 ปี ดูแลด้านฝึ กอบรม เป็ น
วิทยากรสอนหลักสู ตรของบริ ษทั ฯ และงาน Admin ธุ รการทัว่ ไป เช่น GMP ,FSSC 22000 ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน และเป็ นประธาน 5 ส ของบริ ษทั มา 6 ปี
บริ ษทั ตะวันออกโพลีเมอร์ จากัด หัวหน้าวางแผนการผลิต& ประสานงานขาย เป็ นเวลา 3 ปี
บริ ษทั แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง"สตรองแพ็ค จากัด (มหาชน) หัวหน้าวางแผนการผลิต เป็ นเวลา 8 ปี

ประวัตกิ ารเข้ ารับการฝึ กอบรม






ผ่านการอบรม หลักสู ตร จป หัวหน้างาน จป บริ หาร และหลักสู ตร คปอ
สารเคมีอนั ตราย และแผนฉุ นเฉิน กรณี สารเคมีหกรั่วไหล จากอาจารย์หลายท่าน
เทคนิคการเป็ นวิทยากร จาก สมาคมฝึ กการพูดแห่งประเทศไทย
ฝึ กดับเพลิงและกูภ้ ยั ชั้นสู ง จาก NPC ระยอง
ฝึ กดับเพลิงและกูภ้ ยั ชั้นสู ง ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกูภ้ ยั ราชประชา จังหวัดนครราชสี มา
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ฝึ กดับเพลิงและกูภ้ ยั ชั้นสู ง จาก ไทยไฟร์ ทาฟต้า ลพบุรี ปี ละครั้ง 8 ครั้ง
Introduction , Internal Audit ISO 9000 ,ISO 14001 ,OHSAS 18001 , FSSC22000
กิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลิต จากหลายสถาบัน
เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA
CCCF (Completely Check Completely Find-Out )
กิจกรรมการหยังรู ้ระวังอันตราย- KYT
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS
การตระหนักถึงความปลอดภัยในโรงงาน
Pest Control
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบ 360 องศา
Awareness of OHSAS 18001, การระบุอนั ตราย,ประเมินความเสี่ ยงและข้อกาหนด
การประเมินความเสี่ ยง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ ปั่ นจัน เครน
ความปลอดภัยของรถยกโฟล์คลิฟท์
Lean manufacturing System
อบรมความปลอดภัย จากสมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน(ประเทศไทย) หลาย
หลักสู ตร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การปฐมพยาบาล
การลดต้นทุนด้วย MUDA MURU MURA
วิทยากรมืออาชีพ , การนาเสนอที่มีประสิ ทธิภาพ
วิทยากรด้านความปลอดภัย จาก สยามเซฟตี้" รุ่ น 1
เทคนิคการบริ หารงานของหัวหน้างาน
การสื่ อสาร แบบ HO REN SO
หลักสู ตร ISO 14001 และ ISO 45001
หลักสู ตร ด้านบริ หารและอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ต่างๆ อีกมากมาย

หลักสู ตรที่มีความเชี่ยวชาญ
1.
2.
3.
4.
5.

การหยังรู ้ระวังอันตราย- ( KYT : Kiken Yochi Training )
การสร้างจิตสานึกความปลอดภัยในการทางาน ( Safety Mind )
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ( JSA: Job Safety Analysis)
การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS: Behavior Based Safety)
5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิ คทามาตรฐาน 5ส
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6. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) ด้านความปลอดภัย

องค์กรที่ใช้ บริการฝึ กอบรม
1. วิทยากรจิตอาสากับโครงการความปลอดภัยสู่ สถานการศึกษา เป็ นโครงการของกรมสวัสดิการและ
แรงงานจังหวัดชลบุรี ร่ วมกับเครื อข่าย ชมรมความปลอดภัย ของ ชลบุรี ร่ วมกันจัดโครงการ เผยแพร่
ความรู ้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน และความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจาวัน ไป 2 ที่ คือ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และสถานฝึ กพัฒนาอาชีพชลบุรี
2. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด ระยอง KYT
3. Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd. นิคมฯ อมตะนคร จ.ชลบุรี KYT
4. บริ ษทั กระจกไทยอาซาฮี สานักงานใหญ่ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ KYT
5. บริ ษทั ซันฟู้ด อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด สระบุรี BBS
6. Asada (Thailand) Co., Ltd. / อซาด้า (ประเทศไทย) บจก. นิคมฯ ลาดกระบัง กรุ งเทพ 4 ครั้ง KYT
7. บริ ษทั KITZ (Thailand ) จากัด ที่นิคมฯ บางพลี สมุทรปราการ KYT
8. บริ ษทั รอแยลแคนอินดัสทรี ส์ จากัด สมุทรสาคร 2 ครั้ง KYT
9. บริ ษทั คาโอ อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จากัด จังหวัด ชลบุรี KYT
10. บริ ษทั ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (D.T.C. Enterprise Co., Ltd.)บางนา กรุ งเทพฯ 3 ครั้ง KYT
11. บริ ษทั สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด ปทุมธานี 2 ครั้ง KYT , 5ส
12. บริ ษทั ชาร์ป ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวลโก จ.ฉะเชิงเทรา 2 ครั้ง Safety Mind
13. บริ ษทั พี เอส ที คอนกรี ต จากัด จ.สระบุรี KYT
14. บริ ษทั แคลเรี ยน เอเซีย (ประเทศไทย) จากัด จ. ระยอง Safety Talk
15. บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จากัด ศรี ราชา ชลบุรี 2 ครั้ง KYT
16. บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ 2 ครั้ง CCCF , KYT
17. บริ ษทั เวก้าโลจีสติกส์ (ไทยแลนด์) จากัด แหลมฉบัง จ. ชลบุรี 2 ครั้ง KYT , Safety Mind
18. บริ ษทั แอพพลาย ดีบี อินดัสเตรี ยล จากัด นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ KYT
19. Siam NSK Steering System Co., Ltdในนิคมอุสหกรรมเวลโก้ (Safety mind+CCCF) 11 รุ่ น ฉะเชิงเทรา
20. บริ ษทั สยามเคมีคอล จากัด สมุทรปราการ KYT
21. Fujitsu General Thailand Co Ltd โรง1 แหลมฉบัง ชลบุรี KYT
22. บริ ษทั ปริ๊ นเซส ฟูดส์ จากัด แม่ริม เชียงใหม่ KYT
23. บริ ษทั ริ นไน จากัด บางพลี สมุทรปราการ KYT
24. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก นครราชสี มา Safety Mind
25. บริ ษทั แม็กซิส อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย ) จากัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซี บอร์ ปลวงแดง
ระยอง JSA
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26. Fujitsu General Thailand Co Ltd (AIR) แหลมฉบัง ชลบุรี KYT
27. บริ ษทั ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ KYT
28. บริ ษทั โตโยอิ้งค์(ประเทศไทย) จากัด 2 ครั้ง KYT
29. MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD. ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเวลโก 5ส
30. เพรสซิเด้นท์ไรซ์ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี (JSA ) (KYT)(BBS) 2 รุ่ น 6 วัน
31. บริ ษทั คิว-คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด บางพลี สมุทรปราการ BBS
32. บริ ษทั อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จากัด บางพลี สมุทรปราการ BBS
33. บริ ษทั ไททัน่ -วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสติกส์ จากัด แหลมฉบัง KYT
34. CATALER (THAILAND)CO.,LTD. ระยอง Safety Mind
35. บริ ษทั โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จากัด ... นครนายก. 2 ครั้ง BBS , KYT
36. บริ ษทั โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จากัด นิคมฯ เกตเวย์ ผลิตอะไหล่ให้ ISUZU 2 ครั้ง KYT
37. บริ ษทั ราชาชูรส จากัด ราชบุรี KYT
38. บริ ษทั สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ ปอเรชัน่ จากัด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี KYT
39. K.M.L Technology Co.,Ltd นนทบุรี KYT
40. บริ ษทั นิวสมไทยมอเตอร์เวอค จากัด สมุทรปราการ KYT
41. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, สมุทรปราการ
42. บริ ษทั บริ ษทั ไมลอทท์ แลบบอราทอรี ส์ จากัด บางพลี สมุทรปราการ KYT
43. บริ ษทั ไทยซัมมิทโอโตพาร์ ท อินดัสตรี จากัด บางพลี สมุทรปราการ KYT
44. MGC Electrotechno (Thailand) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง KYT
45. บริ ษทั พานาโซนิค แอ๊พไลแอ็รซ์รีฟรี เจอเรชัน ดีไวซ์นิคมฯ นวนคร ปทุมธานี - . 5รุ่ น (600 คน) KYT
46. Sumika Polymer Compounds (Thailand) Co., Ltd. KYT
47. บริ ษทั ไทยรี ฟริ เจอเรชน+คอมโพเนน้ ท์ จากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ 5 ส
48. บริ ษทั ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด 2 ครั้ง BBS
49. บริ ษทั ลิงก์ เทคโนโลยี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด Safety Mind
50. บริ ษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จากัด 2 ครั้ง KYT
51. บริ ษทั ซูมิเพ็กช์ (ประเทศไทย) จากัด 2 ครั้ง KYT
52. บริ ษทั ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จากัด นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ชลบุรี 3 ครั้ง KYT , BBS
53. EASTERN SEA LAEM CHABANG TERMINAL CO., LTD. 2 ครั้ง
54. บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอยวีล จากัด ปทุมธานี KYT
55. บ. อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี KYT
56. บริ ษทั วี.เพาเดอร์ เทค จากัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร สมุทรสาคร JSA
57. บริ ษทั สเตอริ เจนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง KYT
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58. บริ ษทั แมรี กอท จิวเวลรี่ ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา 4 รุ่ น KYT
59. บริ ษทั แมรี กอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ 4 รุ่ น KYT
60. บริ ษทั ลวดเชื่ อมไทยฮันซ่า จากัด บางปู สมุทรปราการ KYT
61. KDI Services & Technologies Co.,Ltd ฉะเชิงเทรา Safety mind , CCCF
62. ISUZU KDI - Chonburi 5 รุ่ น ( 600 คน) KYT
63. B V N Silver Chain Co Ltd ท่าพระ กรุ งเทพมหานคร 5 ส
64. Alinco (Thailand) Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมสิ นสาคร สมุทรสาคร JSA
65. Hanwa steel service (Thailand) เพรส 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5 ส
66. บริ ษทั ไดวา ฮาร์เนส (ไทยแลนด์) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ พานทอง ชลบุรี 5 ส ,CCCF
67. โรงพยาบาล พญาไท 1 5 ส
68. โรงแรม 5 ดาว KC Group เกาะสมุย สุ ราษฎธานี 5 ส
69. บริ ษทั แกลโลไทย จากัด กรุ งเทพมหานคร 5 ส
70. บริ ษทั โอบริ สท์ (ประเทศไทย) จากัด อุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ 3 ครั้ง KYT ,BBS,CCCF
71. บริ ษทั มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ จากัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) KYT
72. บริ ษทั ยามาโมริ (ประเทศไทย) จากัด ระยอง KYT
73. บริ ษทั พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เพชรบุรี BBS
74. บริ ษทั นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินมั (ประเทศไทย ) จากัด ฉะเชิงเทรา BBS
75. บริ ษทั เอส.วี.ทรานสโปร จากัด ปทุมธานี BBS
76. บริ ษทั ทีพีบีไอ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ กรุ งเทพมหานคร 5ส
77. บริ ษทั ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จากัด หรื อ TCP นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี 3 ครั้ง
78. บริ ษทั สไมล์ บูล มาร์ เก็ตติ้ง จากัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แมลงอบกรอบแบรนด์ไฮโซ นนทบุรี 5 ส
79. บริ ษทั บีโฮลดิ้ง จากัด ฉะเชิงเทรา KYT
80. บริ ษทั ไทยฟูโกกุ จากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ฉะเชิงเทรา KYT
81. บริ ษทั ไทยเทคนิคอิเล็กทริ คโซลูชนั่ จากัด (TAMCO) สุ ขสวัสดิ์ สมุทรปราการ 4 ครั้ง KYT
82. บริ ษทั อีโคแลบ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี BBS
83. Kluber Lubrication (Thailand) Co., Ltd กรุ งเทพมหานคร 5 ส
84. บริ ษทั ชาด์ลอง (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ชลบุรี KYT
85. บริ ษทั เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จากัด บางนาตราด กม 20 BBS
86. บริ ษทั ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ราชบุรี KYT
87. บริ ษทั ซิวาวิฮิเคิล ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา KYT
88. บริ ษทั สยาม คาคิฮาระ จากัด นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา KYT
89. บริ ษทั จีเอสอี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จากัด นิคมพัฒนา อาเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง (BBS 5 รุ่ น )
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90. Kotobuki Die Casting ( Thailand) สิ งห์บุรี KYT
91. บริ ษทั โอบริ สท์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู KYT ,CCCF
92. บริ ษทั เอ็นดีที (ประเทศไทย) จากัด กิ่งแก้ว สมุทรปราการ 5ส
93. บริ ษทั โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต จากัด นิคมอุตสาหกรรมเซาเทริ นซีบอร์ ด ปลวงแดง ระยอง Safety
Mind การขับขี่ปลอดภัย
94. บริ ษทั นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด Safety Mind
95. บริ ษทั นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จากัด ชลบุรี KYT
96. บริ ษทั สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา จากัด สระบุรี KYT
97. บริ ษทั มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ จากัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) Safey Mind
98. บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 5ส
99. บริ ษทั .สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ KYT
100. บริ ษทั ซันคิน (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5ส
101. บริ ษทั นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5 ส
102. บริ ษทั เออร์ลิคอน บัลเซอร์ส โค้ทติง้ (ไทยแลนด์) จากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5 ส
103. บริ ษทั เทคโนเมจิ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5 ส
104. บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน). นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง BBS
105. YKK (Thailand) Co., Ltd บางปู สมุทรปราการ BBS
106. บริ ษทั พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด บางบ่อ สมุทรปราการ Safety Mind 4 รุ่ น
107. บริ ษทั คินคาวา พรี ซิชนั่ ศรี ราชา ชลบุรี Safety Mind
108. บริ ษทั เอสเอสยูที จากัด ผลิตไอน้ าและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู Safety Mind
109. บริ ษทั มูราเสะ (ไทยแลนด์) จากัด ปากน้ า สมุทรปราการ Safety Mind
110. Shinko Asia (Bangkok) Co.,Ltd. สมุทรสาคร Safety Mind
111. NDT THAILAND Co.,Ltd. สมุทรปราการ 5 ส 2 ครั้ง
112. บริ ษทั ไวส์วดู ส์ จากัด เพชรบุรี 5ส และ KYT
113. บริ ษทั เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รี เสิ ร์ช โพลีเมอร์ส จากัด อ.พานทอง ชลบุรี 5ส
114. บริ ษทั มาสเตอร์ เลเบล จากัด ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 5ส
115. บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ ป โอลดิ้งส์ จากัด 5 ส
116. บริ ษทั มิตซุ ยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด. KYT ,CCCF
117. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตาร์ BBS ,KYT และการเก็บกูส้ ารเคมีหกรั่วไหล
118. บริ ษทั ฟูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด JSA
119. บริ ษทั ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (สาขาอยุธยา) KYT
120. บริ ษทั รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จากัด สาขาบุรีรัมย์ BBS
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121.
122.
123.
124.

บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี BBS
บริ ษทั บริ ษทั อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จากัด BBS
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขาตรัง BBS
บริ ษทั หน่ าฮัว่ รับเบอร์ จากัด สาขาหาดใหญ่ BBS

ภาพบรรยากาศ Class
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