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ประวัตวิ ท
ิ ยากร
ั ดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ ์
อาจารย์กต
ิ ศ
ิ ก

วิทยากร ทีป
่ รึกษา น ักเขียน น ักพูด น ักบริหารและครูผส
ู ้ อนศาสตร์บร
ู ณาการ
ี่ วชาญการฝึ กอบรม อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill, Public Speaking ,
ผู ้เชย
Train the Trainer, Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM& CEM, MC , EQ
,Positive Thinking for Excellence , Mind Training , Training Roadmap , เทคนิคการจัดการข ้อร ้องเรียนในงานขาย
่ มวยจีน ชก
่ี ง ไท ้เก็ก ปากัว เพือ
และงานบริการ และ ศาสตร์บรู ณาการ เชน
่ พัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc.
ึ ษา
การศก
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(MBA)
ิ เกรดเฉลีย
วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต
่ 3.9
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Certificate : Certified QIGONG Instructor from Qigong and Feng shui Academy from Canada
ั ้ ต ้น) และ
Certificate : Basic Hypnotherapy (พลังจิตใต ้สํานึกชน
ั ้ กลาง)
Intermediate Hypnotherapy (พลังจิตใต ้สํานึกชน
จาก ศูนย์คน
้ คว้าและฝึ กอบรมพล ังจิตใต้สํานึก
(The Center of Research and Training Subconscious Power) โดย อาจารย์บญ
ุ เลิศ สายสนิท Ph.D., A.M.D.,
M.H.A., P.M.T., N.L.P., C.Ht
- ปั จจุบน
ั วิทยากรและทีป
่ รึกษา ให ้กับ ศูนย์ All Out สถาบันฝึ กอบรม The Best Training , TPM Thai ,Neramitdee ,
ิ ในการบรรยายให ้กับ องค์กรของเอกชน และรัฐบาล
EN-Training และทีอ
่ น
ื่ ๆ รวมถึงรับเชญ
- ผู ้ออกแบบและวิทยากรบรรยายประจํา ในกลุม
่ หลักสูตร Business in Practice ให ้กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท
จํากัด(มหาชน) รวม 5 หลักสูตร
Academy from Canada
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ประสบการณ์ทํางาน
-บ. ออลเอาท์ (ศูนย์ฝึกอบรมด ้านศาสตร์บรู ณาการ)
ี่ ง ศาสตร์เพือ
ตําแหน่ง ผูอ
้ ํานวยการ และวิทยากร รวมถึงครูผู ้สอนมวยจีน ไท ้เก็ก ปากัว ชก
่ สุขภาพทางเลือกแบบจีน
Mind Training และวิทยากรด ้าน ศาสตร์บรู ณาการ ของศูนย์ฯ
- บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด, กรุงเทพมหานคร (Amway Thailand)
ตําแหน่ง Business Education Manager (ผู ้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
- บริษัท ทีทแ
ี อนด์ท ี จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง ผูจ
้ ัดการฝ่ายขาย
- บริษัท ไทยประกันชวี ต
ิ จํากัด ตําแหน่ง ผูจ
้ ัดการศูนย์เทเลเซลส ์
- บมจ.แอดวานซ ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ ( AIS )
ตําแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
- ธนาคารไทยทนุ ตําแหน่ง RETAIL BANKING MARKETING
ั่ กรุ๊ป ตําแหน่ง : Sale Advertising
- บริษัท เดอะเนชน
ี่ วชาญ
ความเชย
ื่ สาร การนํ าเสนอ การบริการ CRM&CEM และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ทีป
่ รึกษาทางบุคลิกภาพ การสอ
ิ
ิ ปะใน
วิทยากรรับเชญทัง้ องค์กรภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศล
ื่ สารและนํ าเสนอ อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Mind Training ,
การสอ
Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, Positive Thinking for Excellence , CRM& CEM,
่ มวยจีน ชก
ี่ ง ไท ้เก็ก ปากัว เพือ
Pro MC & Train the Trainer และ ศาสตร์บรู ณาการ เชน
่ พัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย
และจิตใจ etc.
ื่ สาร
วิทยากรและการบรรยายในองค์กรและเวทีตา่ งๆ รวมหลายพันคน อาทิ ในกลุม
่ ธุรกิจประกันชวี ต
ิ ธุรกิจการสอ
และโทรคมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจขายตรง ธุรกิจพลาซา่ และดีพาร์ทเม ้นท์สโตร์
ึ ษาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์การมหาชน เป็ นต ้น
สถาบันการศก

องค์กรทีไ่ ด ้เคยบรรยาย
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
4. ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุข
ั่ มอลล์
5. ศูนย์การค ้าแพลตินัมแฟชน
6. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) Amway
7. บมจ. แอดวานซ ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ (AIS)
9. ไทยประกันชวี ต
ิ
10. สโรรักษ์ ประเทศไทย จํากัด
11. All outt co. Ltd.
12. Panasonic (สมุทรปราการ)
13. กรุงไทยบริการ (KGS)
14. สุพรรณณิการ์ โฮม รีสอร์ท
ิ รไทย
15. ธนาคารกสก
16. PTT CHEM (ปตท. เคมิคอล)
17. HQ Thai
18. Asia Magnetic
19. Ace Insurance
20. นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี
21. บริษัท ปูนซเี มนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
20. Super Star Academy
21. Entech Enterprise.
22. Marine Group.
23. กระทรวงยุตธิ รรม (ด ้านฝึ กอบรม)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Optimal Tech Co.,Ltd.
ไทยศรีประกันภัย
สํานั กกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
Hakuhodo (Bangkok) Co. Ltd.
Asia Pacific Petrochemical Co. Ltd.
สํานั กงาน ศาลปกครอง (แจ ้งวัฒนะ)
Promise (Thailand) Co.,LTD.
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
*บรรยายประจํา 5 หลักสูตร
MK SUKI (บจ. เอ็มเคเรสเตอร์รอง)
KUDOS by Tarakorn
Panasonic Electric Works Co., Ltd. (Ayutthaya)
ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมเขต 3 จ.พิจต
ิ ร
บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จํากัด
Bank of China
ASTV
MC Technos Co., Ltd.
วิทยาลัยเทคนิค จ.ราชบุรี
MisuMi (Thailand) Co., Ltd.
Takeda (Thailand), Ltd.
สรรพากร จังหวัด สงขลา
บริษัท กระจกไทยอาซาฮ ี จํากัด (AGC Group)
บ. เอส เอ็ม ซ ี จํากัด
บ. เอส เอ็ม ซ ี จํากัด
วิทยาลัย อ ้อมน ้อย
Formica Thailand Co. Ltd.,
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (CPF)
IRPC
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักวิทยบริการ
THANN Co. Ltd., (บ. ธัญ เนเชอรัลบิวตีแ
้ อนด์สปา จํากัด)
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