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 ระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการ    

                        มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาบริหารจดัการธุรกิจบริการ 

                       มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

                                  
 

 ผู้จัดการสาขา/วิทยากรภายใน บริษัท บีทเูอส จํากดั (บริษัทในเครือเซน็ทรัลกรุ๊ป) 

 ผู้จัดการแผนก(สินค้าทั่วไป)  บริษัท บิก๊ซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั 

 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จํากดั 

 ผู้จัดการเขต   บริษัท มีเดียเน็ตเวริค์ รีเทล จํากดั 

 รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท มีดี สกอลา่ร์ เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

 

  
 วิทยากรภายใน บริษัท บีทเูอส จํากดั (บริษัทในเครือ เซน็ทรัล กรุ๊ป)   

  วทิยากรภายใน บริษัท เอ ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนลอินชวัรันส์ จํากดั  

  วทิยากรพิเศษ โครงการ “สดุยอดคนพนัธ์อา” ของกระทรวงศกึษาธิการ และ กรมประชาสมัพนัธ์  

  วทิยากรพิเศษ โครงการ “Coaching Camp” ให้กบับริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั  

  วทิยากรพิเศษ โครงการ “แนะแนวอาชีพศนูย์ตรีเทพ” กองสง่เสริมการมีงานทํา กรมการจดัหางาน 

  วทิยากรพิเศษ หน่วยงานวชิาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรต ิ 

  วทิยากรพิเศษ กรมควบคมุโรค สํานกัวณัโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

อาจารย์ สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 

การศึกษา 

ประสบการณ์ที่ผ่านมา 

ประสบการณ์ด้านวิทยากร 
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  วทิยากรพิเศษ บรรยายร่วมในหวัข้อ "เสริมสร้างภาพลกัษณ์สําหรับนกับริการมืออาชีพ" การเคหะ

แห่งชาต ิ 

  วทิยากรพิเศษ บรรยายร่วมในหวัข้อ “บคุลกิภาพนกัขายมืออาชีพ” บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั  

  วทิยากรพิเศษ บรรยายร่วมในหวัข้อ “การพฒันาบคุลกิภาพ” สายการบนินกแอร์  

  อาจารย์พิเศษ กองกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  อาจารย์พิเศษ กองกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธนบรีุ  

 
 

หลักสูตรทางด้านการพัฒนาทกัษะความคดิ  

 การเสริมสร้างทศันคตท่ีิดี และ ความคดิในเชิงบวก (Attitude & Positive Thinking)  

 การเสริมสร้างแรงจงูใจในการทํางาน และ การวางเป้าหมายในชีวิต (Motivation & Goal Setting) 

 อปุนิสยัแหง่ความสําเร็จ 7 ประการ (7 Habits of Highly Effective People)  

 การคดิสร้างสรรค์เพ่ือความสําเร็จ (Creative Thinking For Success)  

 การคดิอยา่งเป็นระบบ (Systematic Thinking)  

หลักสูตรทางด้านการบริการ  

 การเป็นนกับริการมืออาชีพ (Professional Services)  

หลักสูตรทางด้านการพัฒนาความเป็นผู้นํา และ หวัหน้างาน  

 การเป็นผู้ นําอยา่งมืออาชีพ(Professional Leadership) 

หลักสูตรทางด้านงานขาย 

 การเป็นพนกังานขายมืออาชีพ (Professional Sales)  

หลักสูตรทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  

 การพฒันาบคุลกิภาพ และ ทกัษะทางสงัคม (Personal Branding & Social Skills)  

หลักสูตรทางด้านการทาํกจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ การทาํงานเป็นทมี  

 การพฒันาการทํางานร่วมกนัเป็นทีม "รวมพลงัสร้างทีมเป็นหนึง่" (Effective Team Work)  

 การเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีในองค์กร (Human relations in organizations)  

ประสบการณ์ด้านวิทยากร 



E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Hotline : 089-773-7091 090-645-0992   “Knowledge is no limited edition”	

 

บริษัท ศนูย์สง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จํากดั  เลขท่ี 12 ซ.ประดิพทัธ์ 13 ถ.ประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทร  089- 773-7091 090-645-0992 E-mail: hrzenter@gmail.com www.hrzenter.com 

www.hrdzenter.com

 การเสริมสร้างจิตสํานกึรักในองค์กร และ การสร้างองค์กรแห่งความสขุ (Awareness 

Organization/Happy Work Place)  

 Team Work/Team Building/Walk Rally/Car Rally/CSR/Sport Day/Party  

หลักสูตรอ่ืน ๆ  

 ทกัษะการส่ือสาร และ การนําเสนออยา่งมีประสทิธิภาพ (Effective Communication & 

Presentation Skills)  

 เจาะลกึพฤตกิรรมมนษุย์ (Human Insights - รู้เขา รู้เรา พิชิตเป้า พิชิตงาน) 

บรรยาย และ จัดกิจกรรมพเิศษสาํหรับสถาบันการศึกษา และ หน่วยงานทั่วไป  

กิจกรรมสนัทานการ/ต้านยาเสพตดิ/การเป็นเยาวชนยคุใหม/่การเป็นบคุลากรอนัพงึประสงค์ของ

สงัคม 

 

 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรต ิ

บริษัท พี.ซี.เอส จํากดั    กรมการบนิพลเรือน 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   สํานกัวณัโรค (กรมควบคมุโรค) 

มหาวิทยาลยัธนบรีุ    เทคโนโลยีหมูบ้่านครู 

การเคหะแห่งชาต ิ    องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์   บริษัท ทิพยประกนัภยัจํากดั (มหาชน) 

บริษัท โพลีเฮอร์บเน็ตเวริค์ จํากดั   The Lounge Hair Salon (ร้านทําผมคณุลกู

เกด เมทินี) 

บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จํากดั  บริษัทซี.พี.ออลล์ จํากดั (มหาชน)  

บริษัท เอ็มเฟค จํากดั    บริษัทตรีเพชร อีซซูเุซลส์ จํากดั  

กรมอาชีวศกึษา (สงักดักระทรวงศกึษาธิการ) สถาบนัศลิปะ เพลนิเฮ้าส์  

บริษัท เอ.ไอ.เอ อินเตอร์เนชัน่แนลอินชวัรันส์ จํากดั  บริษัทอยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. จํากดั 

สายการบนินกแอร์    กรมการจดัหางาน (กระทรวงแรงงาน) 

บริษัท อินโนวาจ์ก กรุ๊ป จํากดั   บริษัทอินดี ้โซลชูัน่ จํากดั 

ตวัอย่างองค์กรที่เคยบรรยาย 
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บริษัท เอ็มเอสดี ไทยแลนด์ จํากดั   บจก. เอ็มเอสดี แอนนิมลัฮลัท์ ประเทศไทย  

บริษัท จปิูเตอร์อ๊ิงค์ จํากดั   บริษัท ไทยกลาสอินดสัเทรียล จํากดั 

บริษัท ไอ.อาร์.พี.ซี จํากดั    บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ จํากดั 

บริษัท เจนสัแมเนจเม้นท์ จํากดั   บริษัท เรือนหลงัใหญ่ จํากดั 

ภตัตาคารจีนฮัว่เซง่ฮง    สํานกังานสาธารณสขุ จงัหวดัเชียงใหม ่

บริษัท แชส จํากดั    บริษัทอินโนเวชัน่ กรุ๊ป จํากดั 

บริษัท ยีสต์ มีเดีย จํากดั    บริษัท ฟิลเทค จํากดั 
    

 


