
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

SoftLogic Center Co., Ltd.  Hotline: 086-356-1539, 063-359-8887 

Email: info@softlogiccenter.com  Website: www.softlogiccenter. 
 

 
 

 
 

วทิยากร 
 

อ.วนัิย ดวงใจ 

  
  

ประวติกิารศกึษา 
 

• ปรญิญาตร ี: มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

 

ประสบการณ์ท างาน 

 

• บรษัิท สตรองแพ็ค ธรุกจิ สิง่พมิพ ์บรรจภุัณฑช์นดิออ่น (PACD ) 8 ปี 

• บรษัิท ตะวันออกโพลเีมอร ์จ ากดั ผลติภัณฑเ์กีย่วกบัยาง เชน่ ทอ่แอร ์ยีห่อ้ แอรโ์รเฟ็กท ์

• บรษัิท ฟจู ิเอช จ ากดั ธรุกจิ สิง่พมิพ ์บรรจภุัณฑ ์ชนดิออ่น (15 ปี) 

 

ต าแหนง่งานปจัจบุนั 

 
• วทิยากร และทีป่รกึษา 

• กรรมการบรหิาร ชมรมนคิมอตุสาหกรรมบางปู 

• กรรมการบรหิารสมาคมเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวัดสมทุรปราการ 

 

วฒุบิตัรการอบรม 

 
• ผา่นการอบรม หลักสตูร จป หัวหนา้งาน จป บรหิาร และหลักสตูร คปอ 

•  สารเคมอีันตราย และแผนฉุนเฉนิ กรณีสารเคมหีกรั่วไหล จากอาจารยห์ลายทา่น 

•  เทคนคิการเป็นวทิยากร จาก สมาคมฝึกการพูดแหง่ประเทศไทย 

•  ฝึกดับเพลงิและกูภ้ัยชัน้สงู จาก NPC ระยอง 

•  ฝึกดับเพลงิและกูภ้ัยชัน้สงู ศนูยฝึ์กอบรมการดับเพลงิและกูภ้ัยราชประชา จังหวัดนครราชสมีา 

•  ฝึกดับเพลงิและกูภ้ัยชัน้สงู จาก ไทยไฟร ์ทาฟตา้ ลพบรุ ีปีละครัง้ 8 ครัง้ 

•  Introduction , Internal Audit ISO 9000 ,ISO 14001 ,OHSAS 18001 , FSSC22000 

•  กจิกรรม 5 ส เพือ่เพิม่ผลติ จากหลายสถาบัน 

•  เทคนคิการวเิคราะหง์านเพือ่ความปลอดภัย JSA 

•  CCCF (Completely Check Completely Find-Out ) 
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•  กจิกรรมการหยังรูร้ะวังอันตราย- KYT 

•  การสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภัย BBS 

•  การตระหนักถงึความปลอดภัยในโรงงาน 

•  Pest Control 

•  เทคนคิการประเมนิผลการปฏบิัตงิานแบบ 360 องศา 

•  Awareness of OHSAS 18001, การระบอุันตราย, ประเมนิความเสีย่งและขอ้กาหนด 

•  การประเมนิความเสีย่ง 

•  ความปลอดภัยเกีย่วกบัการใช ้ป่ันจัน เครน 

•  ความปลอดภัยของรถยกโฟลค์ลฟิท ์

•  Lean manufacturing System 

•  อบรมความปลอดภัย จากสมาคมสง่เสรมิความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน(ประเทศไทย) 

หลาย หลักสตูร 

•  ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟ้า การปฐมพยาบาล 

•  การลดตน้ทนุดว้ย MUDA MURU MURA 

•  วทิยากรมอือาชพี , การน าเสนอทีม่ปีระสทิธภิาพ 

•  วทิยากรดา้นความปลอดภัย 

•  เทคนคิการบรหิารงานของหัวหนา้งาน 

•  การสือ่สาร แบบ HO REN SO 

•  หลักสตูร ISO 14001 และ ISO 45001 

•  หลักสตูร ดา้นบรหิารและอาชวีอนามัย และความปลอดภัย ตา่งๆ อกีมากมาย 

 

หลกัสตูรทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

 
• การหยังรูร้ะวังอันตราย (KYT: Kiken Yochi Training ) 

• การสรา้งจติส านกึความปลอดภัยในการท างาน ( Safety Mind ) 

• การวเิคราะหง์านเพือ่ความปลอดภัย ( JSA: Job Safety Analysis) 

• การปลกูฝังพฤตกิรรมความปลอดภัย (BBS: Behavior Based Safety) 

• 5ส เพือ่เพิม่ผลผลติ และเทคนคิท ามาตรฐาน 5ส 

• การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) ดา้นความปลอดภัย 

 

ผลงานตวัอยา่งการบรรยาย 

 
 1. วทิยากรจติอาสากบัโครงการความปลอดภัยสูส่ถานการศกึษา เป็นโครงการของกรมสวัสดกิาร

และแรงงานจังหวัดชลบรุ ีรว่มกบัเครอืขา่ย ชมรมความปลอดภัย ของ ชลบรุ ีรว่มกนัจัดโครงการ 

เผยแพรค่วามรู ้ เกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน และความปลอดภัยในการใชช้วีติประจ าวัน 

คอื วทิยาลัยเทคนคิชลบรุ ีและสถานฝึกพัฒนาอาชพีชลบรุ ี

2.  บรษัิท เอส เอ็น ซ ีไพยองซาน อโีวลชูัน่จ ากดั 

3.  Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd. นคิมฯ อมตะ จังหวัดชลบรุ ี

4.  บรษัิท กระจกไทยอาซาฮ ีส านักงานใหญ ่พระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 

5.  บรษัิท ซนัฟู้ด อนิเตอรเ์นชัน่แนล แนล จ ากดั สระบรุ ี

6.  Asada (Thailand) Co., Ltd. / อซาดา้ (ประเทศไทย) บจก. นคิมฯ ลาดกระบัง กรงุเทพ 

7.  บรษัิท KITZ (Thailand ) จ ากดั ทีน่คิมฯ บางพล ีสมทุรปราการ 

8.  บรษัิท รอแยลแคนอนิดัสทรสี ์จ ากดั สมทุรสาคร 2 รุน่ 

9.  บรษัิท คาโอ อนิดัสเตรยีล (ประเทศไทย) จ ากดั จ.ชลบรุ ี
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10. บรษัิท ด.ีท.ีซ.ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (D.T.C. Enterprise Co., Ltd.) บางนา กรงุเทพฯ 3 รุน่ 

11. บรษัิท สตลี เคส แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

12. บรษัิท ชารป์ นคิมอตุสาหกรรม เวลโก จ.ฉะเชงิเทรา 

13. บรษัิท พ ีเอส ท ีคอนกรตี จ ากดั จ.สระบรุ ี

14. บรษัิท แคลเรยีน เอเซยี (ประเทศไทย) จ ากดั จ.ระยอง 

15. บรษัิท เอสอาร.์ดับบลวิ.การเ์มนท ์จ ากดั ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี2 รุน่ 

16. บรษัิท ศรไีทยซปุเปอรแ์วร ์นคิมอตุสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ 2 รุน่ 

17. บรษัิท เวกา้โลจสีตกิส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั แหลมฉบัง จ.ชลบรุ ี2 รุน่ 

18. บรษัิท แอพพลาย ดบี ีอนิดัสเตรยีล จ ากดั นคิมฯ บางป ูสมทุรปราการ 

19. นคิมอตุสาหกรรมเวลโก ้ 11 รุน่ เกีย่วกบัจติส านกึดา้นความปลอดภัย ฉะเชงิเทรา : หลักสตูร 

CCCF Siam NSK Steering System Co., Ltd. 

20. บรษัิท สยามเคมคีอล จ ากดั สมทุรปราการ 

21. Fujitsu General Thailand Co., Ltd. โรง1 แหลมฉบัง ชลบรุ ี

22. บรษัิท ปริน้เซส ฟดูส ์จ ากดั แมร่มิ เชยีงใหม ่

23. บรษัิท รนิไน จ ากดั บางพล ีสมทุรปราการ 

24. มหาวทิยาลัยนานาชาตเิอเชยี-แปซฟิิก 

25. บรษัิท แม็กซสิ อนิเตอรเ์นชัน่ แนล (ประเทศไทย ) จ ากดั นคิมอตุสาหกรรมอสิเทริน์ซบีอรด์ 

 ปลวงแดง ระยอง 

26. Fujitsu General Thailand Co Ltd (AIR) แหลมฉบัง ชลบรุ ี

27. บรษัิท ไทย-โกเบ เวลดิง้ จ ากดั นคิมอตุสาหกรรมบางปู 

28. บรษัิท โตโยองิค(์ประเทศไทย) จ ากดั 

29. MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD. ใกลน้คิมอตุสาหกรรมเวลโก 

30. เพรสซเิดน้ทไ์รซ ์อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี2 รุน่ 6 วัน 

30. บรษัิท ควิ-คอนโทรล เอ็นจเินยีริง่ จ ากดั บางพล ีสมทุรปราการ 

31. บรษัิท อนิเตอรท์ลู เทคโนโลย ีจ ากัด บางพล ีสมทุรปราการ 

32. บรษัิท ไททั่น-วเีอ็นเอส ออโต ้โลจสิตกิส ์จ ากดั แหลมฉบัง 

 ฯลฯ  

 
 
 

 


