อ.สุรเจต เกิดศุข
ประวัตกิ ารศึกษา
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ จาก Warwick University ประเทศอังกฤษ
 ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารทํางาน
• บริ ษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท ดาวเคมิคอล (SCG-DOW GROUP)
ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ ายทรัพยกรมนุษย์ (9 บริษัทของกลุม่ SCG-DOW GROUP)
• บริษัทโรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จํากัด
ตําแหน่งที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโสด้ านระบบบริหารคุณภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• บริ ษัท คาร์ กิล สยาม จํากัด ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จดั การโรงงาน
• บริษัท ไอ.อี.เอส.ซี
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้ านการเพิม่ ผลผลิต
ตัวอย่ างลูกค้ าที่เคยให้ คาํ ปรึกษาและฝึ กอบรม อาทิ
- บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
- บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
-

บริ ษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท พานาโซนิค ออโต้ โมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) บริ ษัท ออโต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์(ประเทศไทย)
บริ ษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท มรกต อินดัสตรี ส้ ์ จํากัด (มหาชน
บริ ษัท วาไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อิเมอร์ สนั อิเล็คทริ ค (ประเทศไทย)
บริ ษัท สยามเคมีคลั โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษัท บอรอล คอนกรี ต (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัทไทยบริ ดจสโตน จํากัด
บริ ษัท จีอี พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท คิวรอน จํากัด
-
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บริ ษัท ดูเม็กซ์ จํากัด ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ า
บริ ษัท สยามไดกิ ้นเซลส์ จํากัด
องค์การจัดการนํ ้าเสีย
บริ ษัท แอสโปคอมป์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จํากัด
บริ ษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ ้ง จํากัด
บริ ษัท บีโอ เมริ เยอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท บีเอ็มที แปซิฟิค จํากัด
บริ ษัท รี เสิร์ช ไดนามิกส์ จํากัด
บริ ษัท แอโบร วาล์ว ( ประเทศไทย ) จํากัด
บริ ษัท ซันแวลเล่ย์ (ไทยแลนด์) จํากัด
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CONSULTING AND TRAINING AREA
Human Resources
 How to development an effective training process
 Talent Management
 Mentoring process
 Succession Management
 Individual Development Plan
 Performance Management
 Recruit and Selection Techniques / Interview techniques
 Engagement Strategy
 Human Resource Management for Manager
 Flexible Benefits
Quality Management System
ISO 9001: 2008 Introduction and Requirement
ISO 9001: 2008 Internal Quality Audit
How to create workflow and effective document
Quality Awareness
Organization Development and
Productivity Improvement
Strategic planning & Execution
Balanced Scorecard
Key Performance Indicators (KPI)
Problem Solving Process
Corrective and Preventive Action
Cost reduction for non manufacturing function
Lean Manufacturing and Six Sigma Introduction
5 S Activities
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Leadership Development
 Supervisory skill
 Managerial skill
 7 Habits for employees
 Engagement competencies for
leaders
 Developing your team: Manager –
Led Team Building
 How to motivate your team
 Project Management
 Collaborating Effectively Across
Culture
 Social style Series / (DISC)
 Diversity and inclusion
 Effective Communication
 Train the trainer
 Effective Presentation skill
 Coaching and Counseling Skill
 Mentoring Skill
 On The Job training
 Effective Time management
 Make a Meeting Work
 Creative problem solving and decision
making
 Goal Setting & Execution
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