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ประวัติวิทยากร

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ C.Ht. , NLP , Dip. PLRT
ผู้เชี่ ยวชาญการฝึ กอบรม อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Public Speaking ,
ทยากร ที่ปService,
รึกษา นัThe
กเขียArt
น นัofกพูSpeaking
ด นักบริหand
ารและครู
ผู้ฝึกสอนศาสตร์
บูรณาการ
Train the Trainer, วิProactive
Communication,
CRM&
CEM, MC , EQ
,Positive Thinking for Excellence , Mind Training , Training Roadmap , เทคนิ คการจัดการข้ อร้ องเรี ยนในงาน
ขายและงานบริ การ และ ศาสตร์ บูรณาการ เช่ น มวยจี น ชี่ กง ไท้ เก็ก ปากัว เพื่อพัฒนาสุขภาพสมอง ร่ างกาย และ
จิตใจ etc.

การศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(MBA)
วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Certificate: QIGONG Instructor from Qigong and Feng shui Academy from Canada
Certificate: Advanced NLP (Neuro Linguistic Programming)
Certificate: Advanced Hypnotherapy (พลังจิตใต้สานึกชั้นสูง)
Intermediate Hypnotherapy (พลังจิตใต้สานึกชั้นกลาง)
Basic Hypnotherapy (พลังจิตใต้สานึกชั้นต้น)
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สานึก (The Center of Research and Training Subconscious
Power) โดย อาจารย์บุญเลิศ สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., N.L.P., C.Ht
- Certified Thai Coach โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และ อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง
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- Certificate Innovative Trainer โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching & Facilitating Skills โดย
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Personality Development & Communication , Public Speaking , โดยวิทยากรจาก
สถาบัน John Robert Powers
- เป็นวิทยากร และให้คาปรึกษา ด้าน Executive Personality Development for Brand Ambassador ให้กับหลาย
องค์กร

ปัจจุบัน
- วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง รวมถึงรับเชิญในการบรรยายให้กับองค์กรของเอกชน
และรัฐบาล
- ผู้ออกแบบและวิทยากรบรรยายกลุ่มหลักสูตร Business in Practice ให้กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด
(มหาชน) รวม 8 หลักสูตร

ประสบการณ์ ทางาน
บ. ออลเอาท์ (ศูนย์ ฝึกอบรมด้ านศาสตร์ บูรณาการ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ และวิทยากร รวมถึงครูผู้สอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว ชี่กง ศาสตร์เพื่อสุขภาพ
ทางเลือกแบบจีน
Mind Training และวิทยากรด้านศาสตร์บูรณาการของศูนย์ฯ
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด, กรุ งเทพมหานคร (Amway Thailand)
ตาแหน่ง Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
บริษัท ทีทีแอนด์ ที จากัด (มหาชน) ตาแหน่ ง ผู้จัดการฝ่ ายขาย
บริษัท ไทยประกันชี วติ จากัด ตาแหน่ ง ผู้จัดการศูนย์ เทเลเซลส์
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ ( AIS )
ตาแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
ธนาคารไทยทนุ ตาแหน่ ง RETAIL BANKING MARKETING
บริษัท เดอะเนชั่ น กรุ๊ ป ตาแหน่ ง : Sale Advertising

ความเชี่ยวชาญ
 ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนาเสนอ การบริการ CRM&CEM และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
วิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และ
ศิลปะในการสื่อสารและนาเสนอ อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Mind
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Training , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, Positive Thinking for Excellence ,
CRM& CEM, Pro MC & Train the Trainer และ ศาสตร์บูรณาการ เช่น มวยจีน ชี่กง ไท้เก็ก ปากัว เพื่อพัฒนา
สุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc.
 วิทยากรและการบรรยายในองค์กรและเวทีต่างๆ รวมหลายพันคน อาทิ ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจ
การสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจขายตรง ธุรกิจพลาซ่า
และดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์การมหาชน เป็นต้น

องค์กรที่ได้ เคยบรรยาย รวมมากกว่า 400 องค์กร



















ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์การค้าแพลตินัมแฟชั่นมอลล์
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) Amway
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)
สยามคูโบต้า
ไทยประกันชีวิต
สโรรักษ์ ประเทศไทย จากัด
All outt co. Ltd.
Panasonic (สมุทรปราการ)
กรุงไทยบริการ (KGS)
สุพรรณณิการ์ โฮม รีสอร์ท
ธนาคารกสิกรไทย
PTT CHEM (ปตท. เคมิคอล)
HQ Thai
Asia Magnetic






ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 3 จ.พิจิตร
บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จากัด
Bank of China
ASTV
















MC Technos Co., Ltd.
วิทยาลัยเทคนิค จ.ราชบุรี
MisuMi (Thailand) Co., Ltd.
Takeda (Thailand), Ltd.
สรรพากร จังหวัด สงขลา
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จากัด (AGC Group)
บ. เอส เอ็ม ซี จากัด
วิทยาลัย อ้อมน้อย
Formica Thailand Co. Ltd.,
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (CPF)
IRPC
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สานักวิทยบริการ
THANN Co. Ltd., (บ. ธัญ เนเชอรัลบิวตี้แอนด์สปา
จากัด
 Ace Insurance
 บ.ฟรีสแลด์คัมพินา ประเทศไทย จก. (นมโฟร์โมสต์)
 นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี
 มายแคร์ เฮล์ท แอนด์ สปา
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)  โรงพยาบาล เจตนิน
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 Super Star Academy





























Entech Enterprise.
Marine Group.
กระทรวงยุติธรรม (ด้านฝึกอบรม)
Optimal Tech Co.,Ltd.
ไทยศรีประกันภัย
สานักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Hakuhodo (Bangkok) Co. Ltd.
Asia Pacific Petrochemical Co. Ltd.
สานักงาน ศาลปกครอง (แจ้งวัฒนะ)
Promise (Thailand) Co.,LTD.
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
MK SUKI (บจ. เอ็มเคเรสเตอร์รอง)
KUDOS by Tarakorn
Panasonic Electric Works Co., Ltd.
(Ayutthaya)
บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น
สโมสร ราชพฤกษ์
โรงพยาบาล ศิครินทร์
โรงพยาบาล บางปะกอก9
บ. MAN POWER
ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต
CP Land.
Right Man
ICBC
บ.บุญรอด บริวเวอรี่ จากัด (มหาชน)
ESSO
สถาบันเกอเธ่
Robinson
อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย
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 สถาบัน ATI (สถาบันฝึกอบรมสถาบันการเงินใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย)
 บ. Thai NOK
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักวิทยบริการ
 บ. YKK Thailand จากัด
 สานักศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 วิลล่ามาร์เก็ต
 บล. ธนชาต
 SCG Homemart
 บล. บัวหลวง
 บล. DBS Vickers
 บ. ไทยเชื้อเพลิงการบิน จก.
 สภากาชาดไทย
 โปรเกรสเซอร์วิส (ในเครือของ ธ.กสิกรไทย)
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ CP สาขาฉะเชิงเทรา
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ CP สาขาสระบุรี















TRIS Corp.
SGS
Honda Access
Toyota อินเตอร์ยนต์
Isuzu ตรีเพชร
Toyota Motor Thailand Ltd.,
BTS
Toyota Motor Thailand Co.ltd.,
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
การไฟฟ้านครหลวง
Home Pro
บล. เกียรตินาคิน
บล. UOB
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บจ. Donalson ระยอง
บจ. ข้าวตราไก่แจ้
Toyota ศูนย์นนทบุรี
บจ. Market Serve
CDG Group.
โรงแรมแชงกรีลา
Thai SAMSANG Co.Ltd.,
YSS Co.Ltd.,
Minebea MA Co.Ltd.,
บมจ.กรุงศรีออโต้
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J.P. Morgan (Thailand)
บจ. Progress Storage (ในเครือธนาคารกสิกรไทย)
สานักงานปลัดฯ กระทรวงการคลัง
บจ.ไทยพสาสติคโลหะภัณฑ์
Thai SAMSUNG Electronics Co.Ltd.,
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตเพชรบุรี)
สานักงานสรรพากร เขต7
Thai Oatsuka Co.Ltd.,
บ.Thomson Reuters
บ. Toyota motor asia pacific engineering and
manufacturing co., ltd.

 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

และอีกหลายองค์กร รวมกว่า 400 องค์กร ฯลฯ
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