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Profile วิทยากร

อาจารย์ พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
การศึกษา
ระดับปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารจัดการธุ รกิจบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริ หารงานทัว่ ไป มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

ประสบการณ์ (ที่ผ่านมา)
 ผูจ้ ดั การสาขา/วิทยากรภายใน
บริ ษทั บีทูเอส จากัด (บริ ษทั ในเครื อเซ็นทรัลกรุ๊ ป)
 ผูจ้ ดั การแผนกสิ นค้าทัว่ ไป
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
 ผูจ้ ดั การเขต (ฝ่ ายปฏิบตั ิการ)
บริ ษทั มีเดีย เน็ตเวิร์ก รี เทล จากัด
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั เอ ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินชัวรันส์ จากัด
 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(ปัจจุบัน)
 วิทยากรทางด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์การ (บรรยายให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน)
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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
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “SMEs Start Up” สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.)
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “การนาเอาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” กระทรวงวัฒนธรรม
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “การทางานร่ วมกันเป็ นทีม” สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.)
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “สุ ดยอดคนพันธ์อา” ของกระทรวงศึกษาธิการ และ กรมประชาสัมพันธ์
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “คนรุ่ นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “คนบ้านเดียวกัน” บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
 ที่ปรึ กษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บริ ษทั มีเดีย อินฟิ นีต้ ี จากัด (โทรศัพท์มือถือ อาม่า)
 ที่ปรึ กษาฝ่ ายฝึ กอบรม บริ ษทั อารากอนเวิลด์ 54 จากัด

หัวข้ อที่บรรยาย
 หลักสู ตรทางด้ านการพัฒนาทักษะทางความคิด และพัฒนาตนเอง (Conceptual Skills & Self Development)
- การคิดในเชิงบวกเพื่อความสาเร็ จ (Positive Thinking for Success)
- การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสาเร็ จ (Creative Thinking for Success)
- การคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อความสาเร็ จ (Systematic Thinking for Success)
 หลักสู ตรทางด้ านการพัฒนาภาวะผู้นา และหัวหน้ างาน (Leadership & Supervisor)
 หลักสู ตรทางด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 หลักสู ตรทางด้ านการบริการ (Services)
 หลักสู ตรทางด้ านการทากิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์ และ การทางานเป็ นทีม (Team Development)
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องค์กรที่เคยบรรยายทั้งภาครัฐ และเอกชน (บางส่ วน)
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง
กรมการแพทย์
กรมสรรพากร
กรมประชาสัมพันธ์
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การรถไฟฟ้ ามวลชนแห่ งประเทศไทย

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
กรมทรั พยากรนา้ บาดาล
กรมการบินพลเรื อน
กรมคุมประพฤติ
สถาบันพัฒนาข้ าราชการกรุ งเทพมหานคร
สานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
บริ ษัท ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ประเทศไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) องค์ การโทรศัพท์ แห่ ง

โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจักรพงษภูวนารถ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่ มเกล้ า
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สุราษฎร์ ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศรี ตรั งแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดด๊ า (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี .พี. ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จากัด
บริ ษัท พี.ซี .เอส จากัด
บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท สมบัติทัวร์ จากัด บริ ษัท สยามฟู๊ ด จากัด
บริ ษัท เอ.ไอ.เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล อินชัวรั นส์ จากัด บริ ษัท
อยุธยา อลิอันซ์ ซี .พี. จากัด
บริ ษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) บริ ษัท ทิพยประกันชี วิต จากัด
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