อาจารย ์วราร ักษ ์ สู ่โนนทอง

้
วิทยากร สู ่การพัฒนาสภาวะทางจิตวิญญาณสากล ทังในระดั
บ
่
่
ผู บ
้ ริหารระดับสู ง หัวหน้างาน และ พนักงานทัวไป การสือสาร
ภายในและภายนอกองค ์กร และ การขจัดสภาวะความเครียดและ
่ งลึก (ทังในและต่
้
ความเจ็บปวดทีฝั
างประเทศ)

ประสบการณ์การทางานในองค ์กร
2559–ปั จจุบน
ั
เจ ้าของกิจการ โรงแรมบ ้านคีตา เชียงราย • กรรมการผูจั้ ดการ บริษท
ั วกา เดสทินิ
่
จากัด • วิทยากร กระบวนกร สู่การพัฒนาสภาวะผูน้ า การสือสารองค
์กร การขจัด
่
ความเครียดและความเจ็บปวดทีฝังลึก • 1 ใน 5 Hall of Fame ทาเนี ยบนักดนตรี

บาบัดพลังงานบาบัดของประเทศไทย
108/13 ซอยน้าทิพย ์ ถนน
เกาะลอย ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
57000

ผูก้ อ
่ ตัง้ Chiangrai Laughter Club และ ร่วมก่อตัง้ Chiangrai Toastmasters
่ กษา Laughter Yoga Thailand Club
Club • ทีปรึ
2557–2559
่
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสือสารองค
์กร แผนก Government and Supplier Relationship
่
บริษท
ั กลุ่มเซ็นทร ัล จากัด • ร ับผิดชอบการสือสารองค
์กรในประเทศไทย เดนมาร ์ก
อิตาลี และเวียดนาม

083-471-6556

2555–2557
ผูจ้ ด
ั การ ฝ่ าย Excellent Service Behavior บริษท
ั 1577 Home Shopping จากัด
่ นเลิศ
• ร ับผิดชอบในการจัดฝึ กอบรมพนักงานสู่การให้บริการทีเป็

wararuks@yahoo.com

2554–2555
้
ผูจ้ ด
ั การ แผนก Client Relationships Management ภาคพืนเอเชี
ยแปซิฟิค บริษท
ั
LM Investment Management จากัด สานักงานใหญ่เมืองโกลด ์โคสท ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย

www.kaymiracles.com
Youtube: Kay Miracles

2549–2554
ผูจ้ ด
ั การ แผนก Conference and Guest Relations Manager ฝ่ าย Protocol
่ จากัด • ร ับผิดชอบในการจัดสัมมนาและการต ้อนร ับ
Services บริษท
ั ทรู คอร ์ปอเรชัน
้
ให้แก่ผบ
ู ้ ริหารระดับสูง ทังในและต่างประเทศ
2548
Vacation Counselor, Marriott Vacation Club • ร ับผิดชอบในการให้คาปรึกษา
่ ้บริการของโรงแรมในเครือแมริออททัวโลก
่
แก่ลก
ู ค ้า ทีใช
2538–2547
่ น ในตาแหน่ ง Supervisor และ ครูฝึก ในศูนย ์ฝึ กอบรม สาย
พนักงานต ้อนร ับบนเครืองบิ
่ นให้แก่
การบิน Japan Airlines • เป็ นผูส้ อนการเป็ นพนักงานต ้อนร ับบนเครืองบิ
นางสาวสุทด
ิ า ติดใจ ในปี พ.ศ. 2543 หรือในปัจจุบน
ั คือ พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ ้า
สุทด
ิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การศึกษา
่
ศิลปศาสตร ์มหาบัณฑิต (ศศ.บ.) เกรดเฉลีย่ 3.79 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพืออาชี
พ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศิลปศาสตร ์บัณฑิต (ศศ.ม.) เกียรตินิยมอันดับ 2 เอกภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานหนังสือ
2554 คุณแม่โยคะ พัฒนาสมองลูก สนพ.อมรินทร ์สุขภาพ • คอลัมน์นิสต ์ นิ ตยสาร
Yoga Journal Thailand
2555 พลังแห่งโยคะนิ ทรา สนพ.อมรินทร ์สุขภาพ
2556 คุณแม่โยคะ พัฒนาสมองลูก สนพ.อมรินทร ์สุขภาพ • มุ่งมาดอยากเป็ น
แอร ์โฮสเตส สนพ. Busy-Day
2557 ปลดล็อคอัจฉริยะด ้วยโยคะนิ ทรา สนพ.อมรินทร ์สุขภาพ
2558 Yoga for Love สนพ.อมรินทร ์สุขภาพ
2559 ผลงานแปล หนังสือชุด ครีโยคะ สนพ.อมรินทร ์สุขภาพ
รางวัลเกียรติยศ
2533 ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์นักเรียน ระดับมัธยมปลาย ในระดับภาคเหนื อ
2535 แชมป์ Coke Music Awards มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท นักร ้อง
่
2545 นักเรียนยอดเยียมอั
นดับหนึ่ ง ในหลักสูตร Voice Design ของสถาบัน Gen X
Academy ในการออกแบบการใช ้เสียง
2556 Best Parent of the Year 2556 ในสาขา Best Innovation for Parenting
่ กและครอบคร ัว) จากผลงานเขียนและเผยแพร่ พลังแห่งโยคะ
(สุดยอดนวัตกรรมเพือเด็
่
่
นิ ทราเพือลูก เพือช่วยในการปร ับพฤติกรรม ฝึ กสติ กับร่างกายอย่างมีระบบ
่
่
2558 รางวัล 2015 Disability Matters โครงการเพือคนพิ
การยอดเยียมแห่
งปี ใน
ระดับ Asia-Pacific จัดโดย Springboard Consulting แห่งอเมริกา ในฐานะ
่ บริษท
ผูร้ ับผิดชอบและเจ ้าของโครงการ เพือ
ั กลุ่มเซ็นทร ัล จากัด
2559 Certification of Laughter Ambassador Awards จาก Laughter Yoga
University บังกาลอร ์ ประเทศอินเดีย
่
2560 TEDx Performer หัวข ้อ The Miracle of Laughter เซียงไฮ้
ประเทศจีน
2561 และ 2562 รางวัล SME Start Up Awards จาก สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
่ าอางแบรนด ์ KAY ในนาม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดาเนิ นธุรกิจ เครืองส
กรรมการบริษท
ั วกา เดสทินิ จากัด

การศึกษาด้านสุขภาพ งานบาบัดเยียวยา และการพัฒนาศ ักยภาพในตนเอง
ประกาศนี ยบัตร
Certified International Laughter Yoga Teacher และ Laughter Ambassador
จาก Laughter Yoga University เมืองบังกาลอร ์ ประเทศอินเดีย
หลักสูตร นักแกะเส ้น ปั้นหน้า มืออาชีพ (Professional Myofascial Release and
Lifting Face Massage) จาก บริษท
ั หัตถดาบส จากัด
่
หลักสูตรฝึ กอบรมเพือใบร
ับรองสากล Tension and Trauma Releasing Exercise
จาก สถาบัน Freedom Within จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร Soul Mandala ศิลปะแมนดาลาบาบัด จาก Soma Wisdom Center
จังหวัดเชียงราย
หลักสูตรส ้อมเสียงบาบัด จาก ดร.รตี แปงน้อย
ครูสอนโยคะ จากโรงเรียนสุนีย ์โยคะ
Yoga Teacher Training จาก Yoga Vidhya Gurukul เมืองนาสิกข ์ ประเทศอินเดีย
การสอนโยคะสตรีตงครรภ
ั้
์ ผูส้ งู อายุและเด็ก จากสถาบันบางกอกโยคะ
การดูแลร ักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ และภูมแิ พ้ ด ้วยดุลยภาพบาบัด จาก รศ.พญ.
่
ลดาวัลย ์ สุวรรณกิตติ มูลนิ ธด
ิ ล
ุ ยภาพบาบัดเพืออายุ
และสุขภาพ
่
Certificate of Training in Universal Energy for Health (วิชาพลังจักรวาลเพือ
่ กพลังจักรวาล
สุขภาพ) จาก มูลนิ ธเิ พือฝึ
ศึกษา
ด ้าน NLP (Neuro Linguistics Programming)
ด ้านโยคะนิ ทรา จาก สถาบันหิมาลายันโยคะสมาธิ ประเทศไทย
ด ้านดนตรีบาบัด และ การปร ับสมดุลสภาวะภายในกับ ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา
ด ้าน Psycho-Physiology of the Chakra กับ Bihar School of Yoga ประเทศ
อินเดีย

่ ฒนาทักษะการสือสารและบุ
่
ประวัตงิ านฝึ กอบรมเพือพั
คลิกภาพ
2535-2536
นักแสดงละครเวที คณะละคร 28 โดยหม่อมหลวงพันธ ์เทวนพ เทวกุล และสานักศิษย ์
้
สะดือ โดยคุณจุ ้ย ศุ บุญเลียง
2543-2544
Instructor ของสายการบิน Japan Airlines ประจา Training Center ในประเทศไทย
่
เป็ นครูฝึกอบรมด ้านการบริการ บุคลิกภาพ และ ความรู ้เกียวกั
บการบินให้แก่พนักงาน
่ น
ต ้อนร ับบนเครืองบิ
2554-ปั จจุบน
ั
นักแปล และ ล่าม ภาษาอังกฤษ
พิธก
ี รอิสระ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สมาชิกผูร่้ วมก่อตัง้ Chiangrai Toastmaster Club สาหร ับการฝึ กการพูดในที่
สาธารณะและพัฒนาการเป็ นผูน้ าในระดับสากล ตามรูปแบบของ Toastmasters
International

งานวิทยากรฝึ กอบรม
่
บุคลิกภาพเพือความส
าเร็จในการทางาน บริษท
ั หลักทร ัพย ์ UBS Securities
(Thailand) จากัด
่
บุคลิกภาพเพือความส
าเร็จในการทางาน บริษท
ั Allergan (Thailand) จากัด
การนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษท
ั เอ็ม เค สุก ี ้ จากัด
่ นเลิศ บริษท
การให้บริการทีเป็
ั 1577 Home Shopping จากัด

บุคลิกภาพสาหร ับนักการตลาด นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
่ าไปประยุกต ์ใช ้ในการพัฒนาธุรกิจทอ้ งถิน
่ คณะวิทยาการ
การสร ้างแบรนด ์เพือน
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
่ ฒนาจิต ปร ับเปลียนทั
่
ประวัตงิ านวิทยากรฝึ กอบรมเพือพั
ศนคติ และกระช ับ
ความสัมพันธ ์ภาบในองค ์กร
2554-ปั จจุบน
ั
่ อชันและการขจั
้
การพัฒนาสภาวะผูน้ าทีเหนื
ดความเครียด เสริมสร ้างความแข็งแรงจาก
ภายในสู่ภายนอกให้กับผูบ้ ริหารและผูป้ ระกอบการ สถาบัน Boss Academy โดย Boss
Progress Group
่ ง่ เพือการเสริ
่
โครงการการพัฒนากลไกการบูรณาการการคุ ้มครองคนไร ้ทีพึ
มสร ้างเจต
คติเชิงบวก ด ้วยหลักสูตรผูน้ า iBloom (ฉันจะเบ่งบาน) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน เขต 8
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย ์
Leadership Bonding ในระดับประธานบริษท
ั , CEO, ผูบริ
้ หารระดับสูง บริษท
ั ซีพี
ออลล ์ จากัด (มหาชน)
้
ค่าย Leadership Camp ผูบ้ ริหารระดับ ผูอ้ านวยการ ขึนไปของบริ
ษท
ั กลุ่มเซ็นทร ัล
จากัด
Stress Buster ด ้วยเทคนิ คของโยคะหัวเราะและโยคะนิ ทรา สาหร ับผูบ้ ริหารระดับ Vice
้
President ขึนไปของ
บริษท
ั กลุม
่ เซ็นทร ัล จากัด
่ กษาและผูบ้ ริหาร บริษท
Laugh to Release your Tension คณะทีปรึ
ั ซากุระโปรดักส ์
(ไทยแลนด ์)
่
่
เทคนิ คของโยคะหัวเราะสร ้างพลังบวกให้ชีวต
ิ สมาคมเครืองเขี
ยนและเครืองใช
้สานักงาน
ไทย
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส่ค
ู วามสาเร็จทางธุรกิจ ในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
(การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การสร ้างแรงบันดาลใจและความสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร ์ พะเยา
่ อชันผ่
้ านเสียงหัวเราะ ค่ายพัฒนาผูน้ าเยาวชน
การปลดล็อคสู่สภาวะผูน้ าทีเหนื
่ งคมเชียงราย
ศูนย ์ส่งเสริมและพัฒนาผูน้ าเยาวชนเพือสั
่
พลังแห่งโยคะนิ ทราเพือความสุ
ขและความสาเร็จ บริษท
ั IBM (Thailand) จากัด
่
พลังแห่งโยคะนิ ทราเพือความสุ
ขและความสาเร็จ อมรินทร ์เทรนนิ่ ง
เทคนิ คโยคะนิ ทราสลายความเครียด คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลศิรริ าช
่
่
การปร ับเปลียนทั
ศนคติเพือการมี
สข
ุ ภาพดี บริษท
ั The Dow Chemical จากัด
่
พลังแห่งโยคะนิ ทราเพือความสุ
ขและความสาเร็จ ส่วนเอกชน จังหวัดพิษณุ โลก และ
จังหวัดภูเก็ต
การกระชับความสัมพันธ ์ภายในองค ์กร บุคลากร โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
Personal Growth Group กลุม
่ ครู โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห ์ นนทบุร ี
่ จากัด
การปลดล็อคพลังสมองและจิตใต ้สานุ ก บริษท
ั ทรู คอร ์ปอเรชัน
Healthy You Healthy Sleep ธนาคาร JP Morgan
iBloom Project ปลดล็อคพลังสมองและจิตใต ้สานึ ก ผ่านเทคนิ คของโยคะหัวเราะและ
โยคะนิ ทรา บริษท
ั 1577 Home Shopping จากัด

่
ประวัตงิ านฝึ กอบรมเพือการพั
ฒนาสุขภาพ งานบาบัดเยียวยา และความสุข
ในการใช้ชวี ต
ิ
2554-ปั จจุบน
ั
ครูสอนโยคะอิสระ
Master Coach ผูส้ อนหลักสูตร Certification of International Laughter Yoga
Leader ในประเทศไทย และ ประเทศจีน
ผูส้ อนและออกแบบหลักสูตร Laughter Yoga Basic Learning Workshop มูลนิ ธ ิ
่
พระมหาไถ่เพือการพั
ฒนาคนพิการ พัทยา
่
อาจารย ์พิเศษ สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ในวิชาการจัดการการท่องเทียวและสปา
(International Program) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
งานวิทยากรฝึ กอบรม
โยคะบาบัด คลายเครียดจากการทางาน สภาพแวดล ้อม ร่างกายตัวเอง โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
่ น โยคะหัวเราะและคลืน
่
มหัศจรรย ์แห่งการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยแบบบูรณาการและยังยื
่ วต
พลังเสียงสร ้างพลังบวกให้ชีวต
ิ โครงการอบรมให้ความรู ้ด ้านจิตบาบัดเพือชี
ิ ดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
่
โยคะหัวเราะเพือการขจั
ดความเครียดและกระชับความสัมพันธ ์ ไร่เชิญตะวัน จังหวัด
เชียงราย (ในนาม ท่าน ว.วชิรเมธี)
โยคะหน้าเด็กและการดูแลผิวพรรณ นิ ตยสารชีวจิต
การดูแลสุขภาพและการผ่อนคลาย บริษท
ั สยามฮ่องกง ไชนี ส ฟู้ ด
่
โยคะสาหร ับผูห้ ญิง โยคะสาหร ับชาวออฟฟิ ศ และโยคะหน้าเด็ก บริษท
ั ทรู คอร ์ปอเรชัน
จากัด
How Active Woman Think นิ ตยสาร Yoga Journal Thailand
โยคะบาบัดโรค โยคะนิ ทรา อมรินทร ์เทรนนิ่ ง
โยคะสาหร ับผูส้ งู วัย บ ้านพักคนชรา บางแค
โยคะนิ ทราในกลุม
่ เด็กดาวน์ซน
ิ โดรม ออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา ลมชัก สมาธิสน
ั้
สถาบันราชานุ กล
ู กรุงเทพมหานคร
โยคะหัวเราะสู ้มะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โยคะหัวเราะและดนตรีบาบัด สถานพินิจเด็กชายและเด็กหญิง จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดสุราษฏร ์ธานี
โยคะหัวเราะและดนตรีบาบัด พนักงานเกษียณอายุ บริษท
ั กลุ่มเซ็นทร ัล จากัด
โยคะหัวเราะและดนตรีบาบัด งานโยคะภาวนา นานาชาติ ไร่เชิญตะวัน
่ ้สู่
วิทยากรและกระบวนกรสาหร ับ Workshop Grounding your Soul เทศกาลตืนรู
ความสุข จังหวัดชัยภูมิ

่
้
ประวัตงิ านฝึ กอบรมเพือการพั
ฒนาเด็กและการตังครรภ
์
2554-ปั จจุบน
ั
้ นอนอยู่ในครรภ ์ เสถียรธรรมสถาน
โยคะคุณแม่ตงครรภ
ั้
์ โครงการจิตประภัสสรตังแต่
่ ณแม่ตงครรภ
โยคะเพือคุ
ั้
์ ร่วมกับนิ ตยสาร Modern Mom นิ ตยสารบันทึกคุณแม่
โรงพยาบาล BNH และ โรงพยาบาลนครธน
่ ฒนาการของลูกน้อย ร่วมกับนิ ตยสาร Real Parenting
พลังแห่งโยคะนิ ทราเพือพั
โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลกรุงเทพ ในงาน Meet the Expert Workshop for
Mom & Baby และในงาน Amarin Baby & Kids Fair

ผลงานการทางาน การสอน และฝึ กอบรมในต่างประเทศ
2558-2559 วิทยากร โยคะหัวเราะและดนตรีบาบัด กลุม
่ คนพิการหูหนวก กลุม
่ ผูป่้ วยอัล
้ ้อน เมืองยะโฮห ์บาห ์รู ประเทศมาเลเซีย
ไซเมอร ์ กลุ่มผูพ
้ ก
ิ ารซาซ
2559 วิทยากร โยคะหัวเราะและนิ ทราบาบัด ในงาน Bali Spirit Festival เมืองบาหลี
ประเทศอินโดนี เซีย
2559 วิทยากร ดนตรีบาบัด ในงาน Hongkong Laughter Yoga Conference
2559 วิทยากร โยคะหัวเราะและดนตรีบาบัด ในงาน Yoga World Festival เมืองมหา
บาลีปุร ัม ร ัฐทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย
่
่ Restier+ ในประเทศจีน
2560 แบรนด ์แอมบาสเดอร ์ เครืองนอนยี
ห้อ
2560-2562 วิทยากรและกระบวนกร โยคะหัวเราะและดนตรีบาบัด ใน เทศกาล Yoga
้
Festival ศูนย ์บาบัด รวมทังการสอนส่
วนบุคคลต่างๆ ในประเทศจีน และ ฮ่องกง
่
2560-2562 วิทยากรร ับเชิญ ด ้านการพัฒนาทักษะการพูดในทีสาธารณะชน
ใน
่
Toastmasters Club เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน

บทสัมภาษณ์ทางนิ ตยสารและเว็บไซต ์
นิ ตยสาร Barefoot
นิ ตยสารชีวจิต
นิ ตยสาร Mother and Care
นิ ตยสารพลอยแกมเพชร
นิ ตยสาร A Day Bulltetin
นิ ตยสาร Yoga Journal Thailand
หนังสือพิมพ ์ The Nation, Post Today และ Bangkok Post
เว็บไซต ์ www.chicministry.com, www.manager.co.th
เว็บไซต ์ นิ ตยสารชีวจิต
วารสาร Kanpasar และเว็บไซต ์ สานักข่าว NNA (Asia) ประเทศญีปุ่่ น
และทางช่องทาง Youtube ต่างๆ

แขกร ับเชิญทางรายการโทรทัศน์และวิทยุ
รายการสยามไทยอัพเดท ช่อง 13 สยามไทย ในตอน หัวเราะ อัศจรรย ์ยาวิเศษ
รายการ Mother and Care on Air ช่อง แมงโก ชาแนล ตอน โยคะกับพัฒนาการลูก
น้อย
่ ห้ ญิงทางาน
รายการ modernmom experience ช่องร ักลูกชาแนล ตอน โยคะเพือผู
่ ณแม่ตงครรภ
โยคะหน้าใส โยคะเพือคุ
ั้
์
รายการแพรวพราว ช่อง 9 สัมภาษณ์และสาธิตโยคะคุณแม่ตงครรภ
ั้
์
รายการผูห้ ญิงถึงผูห้ ญิง ช่อง 3 สัมภาษณ์และสาธิตโยคะนิ ทรา โยคะหน้าเด็ก
่ สู้ งวัย
รายการชีวต
ิ ชีวา ช่อง 3 ในตอน โยคะนิ ทราเพือผู
รายการสโมสรสุขภาพ ข่อง 9 ในตอน โยคะนิ ทรา
รายการ Happy Society ช่อง 5 ในตอน โยคะนิ ทรา
้ นดิน ช่อง True Vision 8 ในตอน โยคะคุณแม่ตงครรภ
รายการหนี แผ่
ั้
์และโยคะเด็ก
่ ทยุ FM 92.0 ในตอนพลังแห่งโยคะนิ ทราและโยคะชะลอ
รายการคลินิกร ักสุขภาพ คลืนวิ
วัย
่ ส้ งู วัย
รายการอโรคยา ช่อง MV Variety ในตอน โยคะนิ ทราและโยคะเพือผู

่ ทยุ FM 90.5 ในตอน การร ับประทานอาหารเสริมตามธาตุ
รายการสุขกายสบายใจ คลืนวิ
่
้ั
รายการคิดส ์ดีแฟมิลี ช่อง CETV Chanel ในตอน โยคะหัวเราะสาหร ับคุณแม่ตงครรภ
์
่
่
ตัวอย่างหลักสู ตรนาเสนอทีสามารถจัดได้
ในการฝึ กอบรมเพือการพั
ฒนา
้
องค ์กร ทังในระดั
บกลุ่ม และระดับบุคคล จากประสบการณ์จริงในการทางาน
่ ความเฉพาะตัว ในการขยาย
ในระดับสากล ด้วยการออกแบบหลักสู ตร ซึงมี
ความร ัก ความเข้าใจผู อ
้ น
ื่ และการพัฒนาในระดับจิตวิญญาณ ของทุกปั จเจก
บุคคล
•

่ นเลิศ
กลยุทธ ์การให้บริการทีเป็

•

่
กลยุทธ ์การพัฒนาบุคลิกภาพเพือความส
าเร็จในการทางาน

•

่
่
ศิลปะการพูดในทีสาธารณะ
และ ทักษะการสือสารภายในองค
์กร

•

ทักษะการนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และการเจรจาต่อรอง

•

่ อชันและการขจั
้
การปลดล็อคและพัฒนาสภาวะผูน้ าทีเหนื
ดความเครียด

•

คิดบวกอย่างสร ้างสรรค ์ เสริมสร ้างความแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก

•

การเสริมสร ้างเจตคติเชิงบวก การปลดล็อคพลังสมองและจิตใต ้สานึ ก

•

่ ในการทางาน การกระชับและพัฒนาความสัมพันธ ์
การสร ้างบรรยากาศทีดี
ภายในองค ์กร

•

่
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ปร ับเปลียนทั
ศนคติและพฤติกรรมสู่
ความสาเร็จขององค ์กร

•

การสร ้างแรงบันดาลใจ ความสุข และการเติบโตภายใน การสร ้างพลังส่วน
่ าไปสู่ความสาเร็จขององค ์กร
บุคคล เพือน

•

่
่
การปร ับเปลียนทั
ศนคติ การดูแลสุขภาพ และการผ่อนคลาย เพือการมี
สข
ุ ภาพ
่
และชีวต
ิ ทีดี

อ ัตราค่าใช้จา
่ ยสาหร ับวิทยากรในการฝึ กอบรม (ไม่รวมวิทยากรผู ช
้ ว
่ ย)
่
ชัวโมงละ
บาท
่ ก อาหารในระหว่างการฝึ กอบรม
ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าทีพั
(หน่ วยงานราชการ สามารถต่อรองได ้ตามงบประมาณ)

ติดต่อวิทยากร อาจารย ์วราร ักษ ์ สู ่โนนทอง

โทร: 083-471-6556
อีเมล ์: wararuks@yahoo.com
่
Facebook: คืนเสียงหัวเราะทีหายไป
by ครูเก๋ วราร ักษ ์
www.kaymiracles.com
Youtube: Kay Miracles

