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อาจารย์ สุกจิ ตรี ยุทธวัฒนา
การศึกษา
 ระดับปริญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ระดับปริญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการธุรกิจบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ประสบการณ์
ท่ ผี ่ านมา

 ผู้จัดการสาขา/วิทยากรภายใน

บริษัท บีทเู อส จํากัด (บริษัทในเครื อเซ็นทรัลกรุ๊ป)

 ผู้จัดการแผนก(สินค้ าทั่วไป)

บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด

 ผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์

บริ ษัท เอไอเอ ประเทศไทย จํากัด

 ผู้จัดการเขต

บริ ษัท มีเดียเน็ตเวริค์ รี เทล จํากัด

 รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประสบการณ์ ด้านวิทยากร
 วิทยากรภายใน บริ ษัท บีทเู อส จํากัด (บริษัทในเครื อ เซ็นทรัล กรุ๊ป)
 วิทยากรภายใน บริษัท เอ ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนลอินชัวรันส์ จํากัด
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “สุดยอดคนพันธ์อา” ของกระทรวงศึกษาธิการ และ กรมประชาสัมพันธ์
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “Coaching Camp” ให้ กบั บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “แนะแนวอาชีพศูนย์ตรี เทพ” กองส่งเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน
 วิทยากรพิเศษ หน่วยงานวิชาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
 วิทยากรพิเศษ กรมควบคุมโรค สํานักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข
บริ ษัท ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จํากัด เลขที่ 12 ซ.ประดิพทั ธ์ 13 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
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 วิทยากรพิเศษ บรรยายร่วมในหัวข้ อ "เสริมสร้ างภาพลักษณ์สําหรับนักบริ การมืออาชีพ" การเคหะ
แห่งชาติ
 วิทยากรพิเศษ บรรยายร่วมในหัวข้ อ “บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ” บริ ษัท ทิพยประกันภัย จํากัด
 วิทยากรพิเศษ บรรยายร่วมในหัวข้ อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” สายการบินนกแอร์
 อาจารย์พิเศษ กองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
 อาจารย์พิเศษ กองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประสบการณ์ ด้านวิทยากร
หลักสูตรทางด้ านการพัฒนาทักษะความคิด
 การเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดี และ ความคิดในเชิงบวก (Attitude & Positive Thinking)
 การเสริ มสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน และ การวางเป้าหมายในชีวิต (Motivation & Goal Setting)
 อุปนิสยั แห่งความสําเร็ จ 7 ประการ (7 Habits of Highly Effective People)
 การคิดสร้ างสรรค์เพื่อความสําเร็จ (Creative Thinking For Success)
 การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking)
หลักสูตรทางด้ านการบริการ
 การเป็ นนักบริการมืออาชีพ (Professional Services)
หลักสูตรทางด้ านการพัฒนาความเป็ นผู้นํา และ หัวหน้ างาน
 การเป็ นผู้นําอย่างมืออาชีพ(Professional Leadership)
หลักสูตรทางด้ านงานขาย
 การเป็ นพนักงานขายมืออาชีพ (Professional Sales)
หลักสูตรทางด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ
 การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ทักษะทางสังคม (Personal Branding & Social Skills)
หลักสูตรทางด้ านการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ การทํางานเป็ นทีม
 การพัฒนาการทํางานร่วมกันเป็ นทีม "รวมพลังสร้ างทีมเป็ นหนึง่ " (Effective Team Work)
 การเสริ มสร้ างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร (Human relations in organizations)
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 การเสริ มสร้ างจิตสํานึกรักในองค์กร และ การสร้ างองค์กรแห่งความสุข (Awareness
Organization/Happy Work Place)
 Team Work/Team Building/Walk Rally/Car Rally/CSR/Sport Day/Party
หลักสูตรอื่น ๆ
 ทักษะการสื่อสาร และ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication &
Presentation Skills)
 เจาะลึกพฤติกรรมมนุษย์ (Human Insights - รู้เขา รู้เรา พิชิตเป้า พิชิตงาน)
บรรยาย และ จัดกิจกรรมพิเศษสําหรับสถาบันการศึกษา และ หน่ วยงานทั่วไป
กิจกรรมสันทานการ/ต้ านยาเสพติด/การเป็ นเยาวชนยุคใหม่/การเป็ นบุคลากรอันพึงประสงค์ของ
สังคม
ตัวอย่ างองค์ กรที่เคยบรรยาย
โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

บริ ษัท พี.ซี.เอส จํากัด

กรมการบินพลเรื อน

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

สํานักวัณโรค (กรมควบคุมโรค)

มหาวิทยาลัยธนบุรี

เทคโนโลยีหมูบ่ ้ านครู

การเคหะแห่งชาติ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท ทิพยประกันภัยจํากัด (มหาชน)

บริษัท โพลีเฮอร์ บเน็ตเวริค์ จํากัด

The Lounge Hair Salon (ร้ านทําผมคุณลูก

เกด เมทินี)
บริ ษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จํากัด

บริ ษัทซี .พี.ออลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอ็มเฟค จํากัด

บริษัทตรี เพชร อีซซู เุ ซลส์ จํากัด

กรมอาชีวศึกษา (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)

สถาบันศิลปะ เพลินเฮ้ าส์

บริ ษัท เอ.ไอ.เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนลอินชัวรันส์ จํากัด บริษัทอยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. จํากัด
สายการบินนกแอร์

กรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน)

บริ ษัท อินโนวาจ์ก กรุ๊ป จํากัด

บริษัทอินดี ้ โซลูชนั่ จํากัด
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บริ ษัท เอ็มเอสดี ไทยแลนด์ จํากัด

บจก. เอ็มเอสดี แอนนิมลั ฮัลท์ ประเทศไทย

บริ ษัท จูปิเตอร์ อิ๊งค์ จํากัด

บริษัท ไทยกลาสอินดัสเทรี ยล จํากัด

บริษัท ไอ.อาร์ .พี.ซี จํากัด

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ จํากัด

บริษัท เจนัสแมเนจเม้ นท์ จํากัด

บริษัท เรื อนหลังใหญ่ จํากัด

ภัตตาคารจีนฮัว่ เซ่งฮง

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท แชส จํากัด

บริษัทอินโนเวชัน่ กรุ๊ป จํากัด

บริ ษัท ยีสต์ มีเดีย จํากัด

บริษัท ฟิ ลเทค จํากัด
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