
  

 

  

อาจารยว์รารกัษ ์สู่โนนทอง 
วทิยากร สู่การพฒันาสภาวะทางจติวญิญาณสากล ท ัง้ในระดบั
ผูบ้รหิารระดบัสูง หวัหน้างาน และ พนกังานทัว่ไป การสือ่สาร
ภายในและภายนอกองคก์ร และ การขจดัสภาวะความเครยีดและ
ความเจบ็ปวดทีฝั่งลกึ (ท ัง้ในและตา่งประเทศ) 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 

 
2559–ปัจจุบนั 
เจา้ของกจิการ โรงแรมบา้นคตีา เชยีงราย • กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วกา เดสทนิิ 
จ ากดั • วทิยากร กระบวนกร สู่การพฒันาสภาวะผูน้ า การสือ่สารองคก์ร การขจดั
ความเครยีดและความเจ็บปวดทีฝั่งลกึ • 1 ใน 5 Hall of Fame ท าเนียบนักดนตรี
บ าบดัพลงังานบ าบดัของประเทศไทย 
 
ผูก้อ่ตัง้ Chiangrai Laughter Club และ รว่มกอ่ตัง้ Chiangrai Toastmasters 
Club • ทีป่รกึษา Laughter Yoga Thailand Club  
 
2557–2559 
ผูอ้ านวยการฝ่ายสือ่สารองคก์ร แผนก Government and Supplier Relationship 
บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั • รบัผดิชอบการสือ่สารองคก์รในประเทศไทย เดนมารก์ 
อติาล ีและเวยีดนาม  

2555–2557 
ผูจ้ดัการ ฝ่าย Excellent Service Behavior บรษิทั 1577 Home Shopping จ ากดั 
• รบัผดิชอบในการจดัฝึกอบรมพนักงานสู่การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ 

2554–2555 
ผูจ้ดัการ แผนก Client Relationships Management ภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิค บรษิทั 
LM Investment Management จ ากดั ส านักงานใหญ่เมอืงโกลดโ์คสท ์ประเทศ
ออสเตรเลยี  

2549–2554 
ผูจ้ดัการ แผนก Conference and Guest Relations Manager ฝ่าย Protocol 
Services บรษิทั ทร ูคอรป์อเรช ัน่ จ ากดั • รบัผดิชอบในการจดัสมัมนาและการตอ้นรบั
ใหแ้กผู่บ้รหิารระดบัสงู ทัง้ในและต่างประเทศ  

2548 
Vacation Counselor, Marriott Vacation Club • รบัผดิชอบในการใหค้ าปรกึษา
แกล่กูคา้ ทีใ่ชบ้รกิารของโรงแรมในเครอืแมรอิอททัว่โลก 

2538–2547 
พนักงานตอ้นรบับนเคร ือ่งบนิ ในต าแหน่ง Supervisor และ ครฝึูก ในศนูยฝึ์กอบรม สาย
การบนิ Japan Airlines  • เป็นผูส้อนการเป็นพนักงานตอ้นรบับนเคร ือ่งบนิใหแ้ก่
นางสาวสทุดิา ตดิใจ ในปี พ.ศ. 2543 หรอืในปัจจบุนัคอื พลเอกหญงิ สมเด็จพระนางเจา้
สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ  

  

 

 

108/13 ซอยน ้าทพิย ์ถนน
เกาะลอย ต าบลรอบเวยีง 
อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั
เชยีงราย 
57000 

  
 

 
083-471-6556 

  
 

 
wararuks@yahoo.com 

  
 

 

www.kaymiracles.com 
Youtube: Kay Miracles  

   

http://www.kaymiracles.com/


  

 

การศกึษา 

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (ศศ.บ.) เกรดเฉลีย่ 3.79 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่อาชพี 
สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (ศศ.ม.) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 เอกภาษาองักฤษ คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 

ผลงานหนงัสอื 

2554 คณุแม่โยคะ พฒันาสมองลกู สนพ.อมรนิทรส์ขุภาพ • คอลมันนิ์สต ์นิตยสาร 
Yoga Journal Thailand  
2555 พลงัแห่งโยคะนิทรา สนพ.อมรนิทรส์ขุภาพ 
2556 คณุแม่โยคะ พฒันาสมองลกู สนพ.อมรนิทรส์ขุภาพ • มุ่งมาดอยากเป็น
แอรโ์ฮสเตส สนพ. Busy-Day  
2557 ปลดล็อคอจัฉรยิะดว้ยโยคะนิทรา สนพ.อมรนิทรส์ขุภาพ 
2558 Yoga for Love สนพ.อมรนิทรส์ขุภาพ 
2559 ผลงานแปล หนังสอืชดุ ครโียคะ สนพ.อมรนิทรส์ขุภาพ 

รางวลัเกยีรตยิศ 

 
2533 ชนะเลศิ การประกวดสนุทรพจนนั์กเรยีน ระดบัมธัยมปลาย ในระดบัภาคเหนือ 
 
2535 แชมป์ Coke Music Awards มหาวทิยาลยัศลิปากร ประเภท นักรอ้ง 
 
2545 นักเรยีนยอดเยีย่มอนัดบัหน่ึง ในหลกัสตูร Voice Design ของสถาบนั Gen X 
Academy ในการออกแบบการใชเ้สยีง  
 
2556 Best Parent of the Year 2556 ในสาขา Best Innovation for Parenting 
(สดุยอดนวตักรรมเพือ่เด็กและครอบครวั) จากผลงานเขยีนและเผยแพร ่พลงัแห่งโยคะ
นิทราเพือ่ลกู เพือ่ชว่ยในการปรบัพฤตกิรรม ฝึกสต ิกบัรา่งกายอย่างมรีะบบ 
 
2558 รางวลั 2015 Disability Matters โครงการเพือ่คนพกิารยอดเยีย่มแห่งปีใน
ระดบั Asia-Pacific จดัโดย Springboard Consulting แหง่อเมรกิา ในฐานะ
ผูร้บัผดิชอบและเจา้ของโครงการ เพือ่ บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั  
 
2559 Certification of Laughter Ambassador Awards จาก Laughter Yoga 
University บงักาลอร ์ประเทศอนิเดยี 
 
2560 TEDx Performer หวัขอ้ The Miracle of Laughter เซ ีย่งไฮ ้ประเทศจนี 
 
2561 และ 2562 รางวลั SME Start Up Awards จาก ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการด าเนินธรุกจิ เคร ือ่งส าอางแบรนด ์KAY ในนาม 
กรรมการบรษิทั วกา เดสทนิิ จ ากดั  
 
 

 



  

 

การศกึษาดา้นสุขภาพ งานบ าบดัเยยีวยา และการพฒันาศกัยภาพในตนเอง 

 
ประกาศนียบตัร  
Certified International Laughter Yoga Teacher และ Laughter Ambassador 
จาก Laughter Yoga University เมอืงบงักาลอร ์ประเทศอนิเดยี 
หลกัสตูร นักแกะเสน้ ป้ันหนา้ มอือาชพี (Professional Myofascial Release and 
Lifting Face Massage) จาก บรษิทั หตัถดาบส จ ากดั  
หลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่ใบรบัรองสากล Tension and Trauma Releasing Exercise 
จาก สถาบนั Freedom Within จงัหวดัเชยีงใหม่ 
หลกัสตูร Soul Mandala ศลิปะแมนดาลาบ าบดั จาก Soma Wisdom Center 
จงัหวดัเชยีงราย  
หลกัสตูรสอ้มเสยีงบ าบดั จาก ดร.รต ีแปงนอ้ย 
ครสูอนโยคะ จากโรงเรยีนสนีุยโ์ยคะ 
Yoga Teacher Training จาก Yoga Vidhya Gurukul เมอืงนาสกิข ์ประเทศอนิเดยี 
การสอนโยคะสตรตี ัง้ครรภ ์ผูส้งูอายุและเด็ก จากสถาบนับางกอกโยคะ  
การดแูลรกัษาอาการปวดหลงั ปวดคอ และภมูแิพ ้ดว้ยดลุยภาพบ าบดั จาก รศ.พญ.
ลดาวลัย ์สวุรรณกติต ิมูลนิธดิลุยภาพบ าบดัเพือ่อายุและสขุภาพ 
Certificate of Training in Universal Energy for Health (วชิาพลงัจกัรวาลเพือ่
สขุภาพ) จาก มลูนิธเิพือ่ฝึกพลงัจกัรวาล  
 
ศกึษา 
ดา้น NLP (Neuro Linguistics Programming) 
ดา้นโยคะนิทรา จาก สถาบนัหมิาลายนัโยคะสมาธ ิประเทศไทย 
ดา้นดนตรบี าบดั และ การปรบัสมดลุสภาวะภายในกบั ดร.กมัปนาท บวัฮมบุรา 
ดา้น Psycho-Physiology of the Chakra กบั Bihar School of Yoga ประเทศ
อนิเดยี 
 

ประวตังิานฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สารและบุคลกิภาพ  

 
2535-2536  
นักแสดงละครเวท ีคณะละคร 28 โดยหม่อมหลวงพนัธเ์ทวนพ เทวกลุ และส านักศษิย ์
สะดอื โดยคณุจุย้ ศ ุบุญเลีย้ง  
 
2543-2544  
Instructor ของสายการบนิ Japan Airlines ประจ า Training Center ในประเทศไทย 
เป็นครฝึูกอบรมดา้นการบรกิาร บุคลกิภาพ และ ความรูเ้กีย่วกบัการบนิใหแ้กพ่นักงาน
ตอ้นรบับนเคร ือ่งบนิ 
 
2554-ปัจจุบนั 
นักแปล และ ล่าม ภาษาองักฤษ  
พธิกีรอสิระ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
สมาชกิผูร้ว่มกอ่ตัง้ Chiangrai Toastmaster Club ส าหรบัการฝึกการพูดในที่
สาธารณะและพฒันาการเป็นผูน้ าในระดบัสากล ตามรปูแบบของ Toastmasters 
International 
 
 
 
 



  

 

งานวทิยากรฝึกอบรม 
 
บุคลกิภาพเพือ่ความส าเรจ็ในการท างาน บรษิทั หลกัทรพัย ์UBS Securities 
(Thailand) จ ากดั 
บุคลกิภาพเพือ่ความส าเรจ็ในการท างาน บรษิทั Allergan (Thailand) จ ากดั 
การน าเสนองานอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทั เอ็ม เค สกุี ้จ ากดั  
การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ บรษิทั 1577 Home Shopping จ ากดั  
บุคลกิภาพส าหรบันักการตลาด นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั 
เชยีงราย  
การสรา้งแบรนดเ์พือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาธรุกจิทอ้งถิน่ คณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั เชยีงราย 

ประวตังิานวทิยากรฝึกอบรมเพือ่พฒันาจติ ปรบัเปลีย่นทศันคต ิและกระชบั
ความสมัพนัธภ์าบในองคก์ร  

 
2554-ปัจจุบนั 
การพฒันาสภาวะผูน้ าทีเ่หนือช ัน้และการขจดัความเครยีด เสรมิสรา้งความแข็งแรงจาก
ภายในสู่ภายนอกใหก้บัผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการ สถาบนั Boss Academy โดย Boss 
Progress Group 
โครงการการพฒันากลไกการบูรณาการการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ เพือ่การเสรมิสรา้งเจต
คตเิชงิบวก ดว้ยหลกัสตูรผูน้ า iBloom (ฉันจะเบง่บาน) อาสาสมคัรพฒันาชมุชน เขต 8 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 
Leadership Bonding ในระดบัประธานบรษิทั, CEO, ผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทั ซพี ี
ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
ค่าย Leadership Camp ผูบ้รหิารระดบั ผูอ้ านวยการ ขึน้ไปของบรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั 
จ ากดั 
Stress Buster ดว้ยเทคนิคของโยคะหวัเราะและโยคะนิทรา ส าหรบัผูบ้รหิารระดบั Vice 
President ขึน้ไปของ บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั จ ากดั  
Laugh to Release your Tension คณะทีป่รกึษาและผูบ้รหิาร บรษิทั ซากรุะโปรดกัส ์
(ไทยแลนด)์ 
เทคนิคของโยคะหวัเราะสรา้งพลงับวกใหช้วีติ สมาคมเคร ือ่งเขยีนและเคร ือ่งใชส้ านักงาน
ไทย 

การพฒันาความฉลาดทางอารมณส์ู่ความส าเรจ็ทางธรุกจิ ในโปรแกรมวชิาบรหิารธรุกจิ 
(การตลาด) คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  
การสรา้งแรงบนัดาลใจและความสขุ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตศิรนีครนิทร ์พะเยา 
การปลดล็อคสู่สภาวะผูน้ าทีเ่หนือช ัน้ผ่านเสยีงหวัเราะ คา่ยพฒันาผูน้ าเยาวชน 
ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาผูน้ าเยาวชนเพือ่สงัคมเชยีงราย 
พลงัแห่งโยคะนิทราเพือ่ความสขุและความส าเรจ็ บรษิทั IBM (Thailand) จ ากดั 
พลงัแห่งโยคะนิทราเพือ่ความสขุและความส าเรจ็ อมรนิทรเ์ทรนน่ิง 
เทคนิคโยคะนิทราสลายความเครยีด คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช 
การปรบัเปลีย่นทศันคตเิพือ่การมสีขุภาพด ีบรษิทั The Dow Chemical จ ากดั 
พลงัแห่งโยคะนิทราเพือ่ความสขุและความส าเรจ็ ส่วนเอกชน จงัหวดัพษิณุโลก และ
จงัหวดัภเูก็ต 
การกระชบัความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร บุคลากร โรงเรยีนสาธติแหง่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
Personal Growth Group กลุม่คร ูโรงเรยีนพระแม่สกลสงเคราะห ์นนทบรุ ี
การปลดล็อคพลงัสมองและจติใตส้ านุก บรษิทั ทร ูคอรป์อเรช ัน่ จ ากดั 
Healthy You Healthy Sleep ธนาคาร JP Morgan 
iBloom Project ปลดล็อคพลงัสมองและจติใตส้ านึก ผ่านเทคนิคของโยคะหวัเราะและ
โยคะนิทรา บรษิทั 1577 Home Shopping จ ากดั  



  

 

ประวตังิานฝึกอบรมเพือ่การพฒันาสุขภาพ งานบ าบดัเยยีวยา และความสุข
ในการใชช้วีติ 

 
2554-ปัจจุบนั 
ครสูอนโยคะอสิระ 
Master Coach ผูส้อนหลกัสตูร Certification of International Laughter Yoga 
Leader ในประเทศไทย และ ประเทศจนี  
ผูส้อนและออกแบบหลกัสตูร Laughter Yoga Basic Learning Workshop มูลนิธิ
พระมหาไถ่เพือ่การพฒันาคนพกิาร พทัยา 
อาจารยพ์เิศษ สาขาอตุสาหกรรมการบรกิาร ในวชิาการจดัการการท่องเทีย่วและสปา 
(International Program) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย 
 
งานวทิยากรฝึกอบรม 
โยคะบ าบดั คลายเครยีดจากการท างาน สภาพแวดลอ้ม รา่งกายตวัเอง โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง เชยีงราย 
มหศัจรรยแ์ห่งการดแูลสขุภาพทุกชว่งวยัแบบบูรณาการและยัง่ยนื โยคะหวัเราะและคลืน่
พลงัเสยีงสรา้งพลงับวกใหช้วีติ โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นจติบ าบดัเพือ่ชวีติด ี
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง เชยีงราย 
โยคะหวัเราะเพือ่การขจดัความเครยีดและกระชบัความสมัพนัธ ์ไรเ่ชญิตะวนั จงัหวดั
เชยีงราย (ในนาม ท่าน ว.วชริเมธ)ี 
โยคะหนา้เด็กและการดแูลผวิพรรณ นิตยสารชวีจติ 
การดแูลสขุภาพและการผ่อนคลาย บรษิทั สยามฮอ่งกง ไชนีส ฟู้ ด 
โยคะส าหรบัผูห้ญงิ โยคะส าหรบัชาวออฟฟิศ และโยคะหนา้เด็ก บรษิทั ทร ูคอรป์อเรช ัน่ 
จ ากดั  
How Active Woman Think นิตยสาร Yoga Journal Thailand 
โยคะบ าบดัโรค โยคะนิทรา อมรนิทรเ์ทรนน่ิง 
โยคะส าหรบัผูส้งูวยั บา้นพกัคนชรา บางแค 
โยคะนิทราในกลุม่เด็กดาวนซ์นิโดรม ออทสิตกิ บกพรอ่งทางสตปัิญญา ลมชกั สมาธสิ ัน้ 
สถาบนัราชานุกลู กรงุเทพมหานคร 
โยคะหวัเราะสูม้ะเรง็ สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ 
โยคะหวัเราะและดนตรบี าบดั สถานพนิิจเด็กชายและเด็กหญงิ จงัหวดัเชยีงราย และ 
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  
โยคะหวัเราะและดนตรบี าบดั พนักงานเกษียณอายุ บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั 
โยคะหวัเราะและดนตรบี าบดั งานโยคะภาวนา นานาชาต ิไรเ่ชญิตะวนั 
วทิยากรและกระบวนกรส าหรบั Workshop Grounding your Soul เทศกาลตืน่รูสู้่
ความสขุ จงัหวดัชยัภมู ิ 
 

ประวตังิานฝึกอบรมเพือ่การพฒันาเดก็และการต ัง้ครรภ ์

 
2554-ปัจจุบนั 
โยคะคณุแมต่ัง้ครรภ ์โครงการจติประภสัสรตัง้แต่นอนอยู่ในครรภ ์เสถยีรธรรมสถาน 
โยคะเพือ่คณุแมต่ัง้ครรภ ์รว่มกบันิตยสาร Modern Mom นิตยสารบนัทกึคณุแม่ 
โรงพยาบาล BNH และ โรงพยาบาลนครธน 
พลงัแห่งโยคะนิทราเพือ่พฒันาการของลกูนอ้ย รว่มกบันิตยสาร Real Parenting 
โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลกรงุเทพ ในงาน Meet the Expert Workshop for 
Mom & Baby และในงาน Amarin Baby & Kids Fair 
 



  

 

ผลงานการท างาน การสอน และฝึกอบรมในตา่งประเทศ 

 
2558-2559 วทิยากร โยคะหวัเราะและดนตรบี าบดั กลุม่คนพกิารหูหนวก กลุม่ผูป่้วยอลั
ไซเมอร ์กลุ่มผูพ้กิารซ า้ซอ้น เมอืงยะโฮหบ์าหร์ ูประเทศมาเลเซยี  
2559 วทิยากร โยคะหวัเราะและนิทราบ าบดั ในงาน Bali Spirit Festival เมอืงบาหล ี
ประเทศอนิโดนีเซยี  
2559 วทิยากร ดนตรบี าบดั ในงาน Hongkong Laughter Yoga Conference  
2559 วทิยากร โยคะหวัเราะและดนตรบี าบดั ในงาน Yoga World Festival เมอืงมหา
บาลปีุรมั รฐัทมฬินาด ูประเทศอนิเดยี  
2560 แบรนดแ์อมบาสเดอร ์เคร ือ่งนอนยีห่อ้ Restier+ ในประเทศจนี 
2560-2562 วทิยากรและกระบวนกร โยคะหวัเราะและดนตรบี าบดั ใน เทศกาล Yoga 
Festival ศนูยบ์ าบดั รวมทัง้การสอนส่วนบุคคลต่างๆ  ในประเทศจนี และ ฮ่องกง 
2560-2562 วทิยากรรบัเชญิ ดา้นการพฒันาทกัษะการพูดในทีส่าธารณะชน ใน 
Toastmasters Club เมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี  
 

บทสมัภาษณท์างนิตยสารและเวบ็ไซต ์

 
นิตยสาร Barefoot 
นิตยสารชวีจติ 
นิตยสาร Mother and Care 
นิตยสารพลอยแกมเพชร 
นิตยสาร A Day Bulltetin 
นิตยสาร Yoga Journal Thailand 
หนังสอืพมิพ ์The Nation, Post Today และ Bangkok Post 
เว็บไซต ์www.chicministry.com, www.manager.co.th  
เว็บไซต ์นิตยสารชวีจติ 
วารสาร Kanpasar และเว็บไซต ์ส านักข่าว NNA (Asia) ประเทศญีปุ่่น 
และทางชอ่งทาง Youtube ต่างๆ   
 

แขกรบัเชญิทางรายการโทรทศันแ์ละวทิยุ 

 
รายการสยามไทยอพัเดท ชอ่ง 13 สยามไทย ในตอน หวัเราะ อศัจรรยย์าวเิศษ 
รายการ Mother and Care on Air ชอ่ง แมงโก ชาแนล ตอน โยคะกบัพฒันาการลกู
นอ้ย 
รายการ modernmom experience ชอ่งรกัลกูชาแนล ตอน โยคะเพือ่ผูห้ญงิท างาน 
โยคะหนา้ใส โยคะเพือ่คณุแมต่ัง้ครรภ ์
รายการแพรวพราว ชอ่ง 9 สมัภาษณแ์ละสาธติโยคะคณุแม่ตัง้ครรภ ์
รายการผูห้ญงิถงึผูห้ญงิ ชอ่ง 3 สมัภาษณแ์ละสาธติโยคะนิทรา โยคะหนา้เด็ก 
รายการชวีติชวีา ชอ่ง 3 ในตอน โยคะนิทราเพือ่ผูส้งูวยั 
รายการสโมสรสขุภาพ ข่อง 9 ในตอน โยคะนิทรา 
รายการ Happy Society ชอ่ง 5 ในตอน โยคะนิทรา 
รายการหนีแ้ผ่นดนิ ชอ่ง True Vision 8 ในตอน โยคะคณุแมต่ัง้ครรภแ์ละโยคะเด็ก 
รายการคลนิิกรกัสขุภาพ คลืน่วทิยุ FM 92.0 ในตอนพลงัแห่งโยคะนิทราและโยคะชะลอ
วยั 
รายการอโรคยา ชอ่ง MV Variety ในตอน โยคะนิทราและโยคะเพือ่ผูส้งูวยั 

http://www.chicministry.com/


  

 

รายการสขุกายสบายใจ คลืน่วทิยุ FM 90.5 ในตอน การรบัประทานอาหารเสรมิตามธาต ุ
รายการคดิสด์แีฟมลิี ่ชอ่ง CETV Chanel ในตอน โยคะหวัเราะส าหรบัคณุแม่ตัง้ครรภ ์ 

ตวัอย่างหลกัสูตรน าเสนอทีส่ามารถจดัได ้ในการฝึกอบรมเพือ่การพฒันา
องคก์ร ท ัง้ในระดบักลุ่ม และระดบับุคคล จากประสบการณจ์รงิในการท างาน
ในระดบัสากล ดว้ยการออกแบบหลกัสูตร ซึง่มคีวามเฉพาะตวั ในการขยาย 
ความรกั ความเขา้ใจผูอ้ืน่ และการพฒันาในระดบัจติวญิญาณ ของทุกปัจเจก
บุคคล  

 
• กลยุทธก์ารใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ  

• กลยุทธก์ารพฒันาบุคลกิภาพเพือ่ความส าเรจ็ในการท างาน 

• ศลิปะการพูดในทีส่าธารณะ และ ทกัษะการสือ่สารภายในองคก์ร  

• ทกัษะการน าเสนองานอย่างมปีระสทิธภิาพ และการเจรจาต่อรอง  

• การปลดล็อคและพฒันาสภาวะผูน้ าทีเ่หนือช ัน้และการขจดัความเครยีด  

• คดิบวกอย่างสรา้งสรรค ์เสรมิสรา้งความแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก  

• การเสรมิสรา้งเจตคตเิชงิบวก การปลดล็อคพลงัสมองและจติใตส้ านึก  

• การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน การกระชบัและพฒันาความสมัพนัธ ์
ภายในองคก์ร  

• การพฒันาความฉลาดทางอารมณ ์ปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรมสู่
ความส าเรจ็ขององคก์ร 

• การสรา้งแรงบนัดาลใจ ความสขุ และการเตบิโตภายใน การสรา้งพลงัส่วน
บุคคล เพือ่น าไปสู่ความส าเรจ็ขององคก์ร 

• การปรบัเปลีย่นทศันคต ิการดแูลสขุภาพ และการผ่อนคลาย เพือ่การมสีขุภาพ
และชวีติทีด่ ี 

อตัราคา่ใชจ้า่ยส าหรบัวทิยากรในการฝึกอบรม (ไม่รวมวทิยากรผูช้ว่ย) 

 
ช ัว่โมงละ               บาท  
ไม่รวมค่าเดนิทาง ค่าทีพ่กั อาหารในระหว่างการฝึกอบรม 
(หน่วยงานราชการ สามารถต่อรองไดต้ามงบประมาณ)  
 

ตดิตอ่วทิยากร อาจารยว์รารกัษ ์สู่โนนทอง 

โทร: 083-471-6556 
อเีมล:์ wararuks@yahoo.com 
Facebook: คนืเสยีงหวัเราะทีห่ายไป by ครเูก ๋วรารกัษ ์
www.kaymiracles.com 
Youtube: Kay Miracles     
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