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PROFESSIONAL INSTRUCTOR

ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรี วิศิษฎ์

การศึกษา
ปริญญาเอก Ph.D in Religious Study จาก Almeda University. U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D in Business Administration จาก LOUISSIANA STATE Univ. U.S.A
ปริญญาโท MPM สถาบัน American Academy of Project Management. U.S.A
ปริญญาโท M.A. NORTHERN ILLINOIS Univ. U.S.A
ปริญญาโท ศศม.(เทคโนโลยีสงั คม) มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี B.A.(Training & Leadership) Almeda University. U.S.A.
ปริญญาตรี วทบ.(เศรษฐศาสตร์ เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทํางานในปั จจุบัน
•
•
•
•

ประธานสถาบันพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (HRDI)
รองประธานทีปรึกษาสถาบันพัฒนวิชาการทรัพยากรมนุษย์
ที_ปรึกษาด้ านประชากรศาสตร์ หมายเลข ๕๓๐ กระทรวงการคลัง
ที_ปรึกษาด้ านการตลาดและบริหารโครงการของสถาบัน CIC,AAPM,E-Marketing Consultant
Project Management Program Academy .U.S.A

• กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
• ผู้ประสานงาน และริเริ_มโครงการช่วยเหลือคนตกงาน
อาจารย์ พเิ ศษ
• ศาสตราจารย์ด้านบริหารธุรกิจ AMERICAN COASTLINE Univ.
• ที_ปรึกษาและอาจารย์สอนระดับปริญญาโท MPM. Project Management Program Academy .U.S.A
• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท-เศรษฐกิจการเมือง
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท CREDIT ANALYSIS
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• มหาวิทยาลัยเกริก ระดับปริ ญญาโท วิชานโยบายและแผนอุตสาหกรรมไทย และวิชานโยบายและแผนธุรกิจ
เอกชนไทย
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ด้านSALEMANSHIP
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ที_ปรึกษาด้ านวางแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทราชาเซรามิค จํากัด บริษัทราชาปอร์ ซเลน จํากัด
• ที_ปรึกษาสถาบันพัฒนาการส่งออก
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ชว่ ยกรรมการจัดการ ธนาคารแหลมทอง จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายประจําสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธ.กรุงศรี อยุธยา
ผู้จดั การฝ่ ายประจําฝ่ ายสาขากลาง ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด
ผู้จดั การศูนย์พฒ
ั นาธุรกิจสาขากลาง,ผู้จดั การศูนย์ระบบงานและจัดองค์การ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายสาขาเขต ๕ ธนาคารเอเชีย จํากัด
ผู้จดั การสาขานํ tาพอง,สาขานครราชสีมา ธนาคารเอเชีย จํากัด
ประธานคณะทํางานพัฒนาคุณภาพสินเชื_อ ธนาคารสยาม จํากัด

•
•
•
•
•
•

หัวหน้ าส่วนควบคุมสินเชื_อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ระดับปริญญาตรี “การเงินและการธนาคาร”
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต –การพัฒนาทีมงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิชาบริหารโครงการ, การจัดการธุรกิจการตลาด,สัมมนาการตลาด
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง ราชบุรี

• มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ระดับปริญญาโท วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาเอก วิชา การบริหารเวลาและชีวิตกับสังคมไทย
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ประสบการณ์ การบรรยาย อาทิเช่ น
กลุม่ ธุรกิจเครื อเจริญโภคภัณฑ์

ธนาคารกรุงไทย จํากัด

กลุม่ ธุรกิจเครื อ KSL

ธนาคารทหารไทย จํากัด

กลุม่ เครื อธนชาติ

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด

การประปานครหลวง

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด

กรมไปรษณีย์โทรเลข

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด

กระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารศรี นคร จํากัด

กระทรวงอุตสาหกรรม

ธนาคารนครธน จํากัด

กระทรวงการคลัง

สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารไทย

กระทรวงคมนาคม

สถาบันดํารงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันตุลาการ กระทรวงยุตธิ รรม

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สถาบันพัฒนาข้ าราชการกรุงเทพมหานคร

กลุม่ ธุรกิจเหมืองบ้ านปู

สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

บริษัทในกลุม่ เครื อยูนิลิเวอร์

บริษัททอมสัน(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทในเครื อ IBM

บริษัทซีเกทส์(ประเทศไทย )จํากัด

บริษัทไทยเซฟตี tกลาสส์ จํากัด

บริษัทเครื อเนสท์เล่ จํากัด

บริษัทในกลุม่ เครื อสหพัฒน์

บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด

บริษัทซันโยเซมิคอนดัคส์เตอร์

บริษัทในกลุม่ เครื อ TIPCO

บริษัทในกลุม่ เครื อ TPI
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บริษัทกลุม่ ในเครื อ SHELL และวิทยากรรับเชิญตามสถาบันต่างๆ และในรายการโทรทัศน์เช่น ESSO TALK ,มอง
ต่างมุม ตามหาแก่นธรรม และ ฯลฯ
ผลงานด้ านตําราและเอกสารงานวิจัย(บางงานใช้ ในการสอนภาครั ฐและเอกชน)
การบริ หารธุรกิจยุคใหม่

ธุรกิจเอกชนไทย

การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน

บัญชีต้นทุนเพื_อแสวงกําไร

MANAGEMENT SKILLS

TEAM COACHING

บรรษัทภิบาล

BENCHMARKING

ศิลปะการติดตามหนี t

การธนาคาร

การพัฒนาทีมงาน

การประเมินผล 360 องศา

WAYS MARKET YOURSELF

5 ส.กับงานบริหารราชการไทย

GOAL SETTING

โครงการช่วยเหลือคนตกงาน

ECONOMICS OF LOVE

มาตรฐานการประเมินผลงาน

บทบาทผู้บริหารยุคสหัสวรรษใหม่

มนุษยสัมพันธ์ในงาน

มาตรฐาน 5ส ขององค์กร

TQM กับการบริหารองค์การ

การบริ หารเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาองค์การ

จริยธรรมในวงการหลักทรัพย์

การบริ หารแบบทันเวลา(JIT)

การปรับปรุงงาน

หัวหน้ างานยุคใหม่

จิตสํานึกในงานบริ การ

การบริ การกับวิชาชีพพยาบาล

จริยธรรมสําหรับข้ าราชการไทย

Q.C.C.กับงานโรงงาน

กิจกรรม WALK RALLY

ADVANCE Q.C.C.
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9 กลยุทธสุดยอดการบริหาร

MANAGEMENT BY QUALITY

เทคนิคการให้ บริการ

การบริ หารภายใต้ ภาวะวิกฤต

ความคิดสร้ างสรรค์

PRO-ACTIVE THINKING

กระบวนการผลิตกับ ISO 9000

ISO 9000 : 2000 และ ISO 14000

EVA-Economics Value Added Analysis Competency Base Management
Performance Management

Potential Management

BSC & KPI

High Performance Team Building

และบทความตามหนังสือพิมพ์ เช่น สยามรัฐ, ผู้จดั การรายวัน, 4P
รัฏฐาภิรักษ์ (เอกสารหนังสือรายไตรมาส ของวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร)
การบัญชีสําหรับผู้ไม่มีพื tนฐานทางการบัญชี (เอกสารตําราสําหรับใช้ สอนทางไกลสําหรับผู้เข้ าอบรมการธนาคาร
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย) ฯลฯ
การติดต่ อ

โทรศัพท์ 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 , Email : hipotraining@hotmail.com
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