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Profile วิทยากร

อาจารย์ พสิษฐิ์ เรื องวิริยะกุล
การศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาตรี

: บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารจัดการธุ รกิจบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริ หารงานทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ การทางาน







ผูจ้ ดั การสาขา/วิทยากรภายใน
ผูจ้ ดั การแผนกสิ นค้าทัว่ ไป
ผูจ้ ดั การเขต
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บีทูเอส จากัด (บริ ษทั ในเครื อเซ็นทรัลกรุ๊ ป)
บริ ษทั บิ๊กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั มีเดีย เน็ตเวิร์ก รี เทล จากัด
บริ ษทั เอ ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินชัวรันส์ จากัด
บริ ษทั อีซูซุกาญจนบุรี จากัด
บริ ษทั มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ประสบการณ์ ทางด้ านวิทยากรและที่ปรึกษา




วิทยากรพิเศษ บรรยายร่ วม โครงการ “Coaching Camp” ให้กบั บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จากัด
วิทยากรพิเศษ บรรยายร่ วมในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” สายการบินนกแอร์
วิทยากรพิเศษ โครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรทางการแพทย์” กรมการแพทย์
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วิทยากรพิเศษ โครงการ “SMEs Start Up” สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วิทยากรพิเศษ โครงการ “สุ ดยอดคนพันธ์อา” ของกระทรวงศึกษาธิการ และ กรมประชาสัมพันธ์
วิทยากรพิเศษ โครงการ “คนบ้านเดียวกัน” บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษาฝ่ ายกิจกรรมและฝึ กอบรม บริ ษทั อารากอนเวิลด์ 54 จากัด
ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริ ษทั โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จากัด (บริ ษทั ในเครื อ มิลลิเมด)
ที่ปรึ กษาด้านการสรรหาและฝึ กอบรม บริ ษทั มีเดีย อินฟิ นีต้ ี จากัด (โทรศัพท์มือถือ อาม่า)
ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริ ษทั ศรี ฟ้า โฟรเซนฟู้ด จากัด (ต้นตารับเค้กฝอยทอง)

หัวข้ อที่บรรยาย


หลักสู ตรทางด้ านการพัฒนาทักษะพืน้ ฐาน (Soft Skills Development)
- ทักษะทางความคิด(Thinking Skills : Positive/Creative/Systematic)
- ทักษะการสื่ อสารและการนาเสนอ (Communication & Presentation Skills)
- การสร้างแรงจูงใจในการทางาน (Motivation)
- การทางานร่ วมกันภายในองค์กร (Team Development)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
- การพัฒนาอุปนิสัยแห่งความสาเร็ จ (Habit for Success)



หลักสู ตรทางด้ านการพัฒนาภาวะผู้นา และทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน (Leadership & Supervisory
Skills)
- การเสริ มสร้างภาวะผูน้ า (Leadership Excellent)
- ทักษะการเป็ นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
- การเรี ยนรู ้พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร (Human Behavior in Organization)
- เทคนิคการสอนงาน (Effective Coaching Technique)
- ทักษะการมอบหมายงานและติดตามงาน (Effective Assignment & Follow up)
- การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ (Systematic Problem Solving & Making Decision)
- การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Effective Change Management)



หลักสู ตรทางด้ านการขายและการบริการ (Sale & Services)
- เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sale)
- การบริ การอย่างเป็ นเลิศ (Service Excellent)



หลักสู ตรทางด้ านการพัฒนาองค์ กร (Organization Development)
- การพัฒนาการทางานร่ วมกันเป็ นทีม (Teamwork & Team Development)
- การเสริ มสร้างจิตสานึกรัก และ ผูกพันในองค์กร (Awareness Organization)
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หลักสู ตรเฉพาะสายงานทางด้ านทรัพยากรมนุษย์ (Specific Course for Human Resource)
- การเป็ นนักทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น (New HR)
- การเป็ นนักสรรหามืออาชีพสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น (New Recruiter)
- การเป็ นนักฝึ กอบรมมืออาชีพ (Professional Training for Officer)
- การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
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