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Course: 
The Power of Neuro-Linguistic Programming 
กาวสูความสําเร็จดวยโปรแกรมจิตใตสํานึก 

 
Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล 

ในป 1972 Dr. Richard Bandler และ John Grinder ไดศึกษารวบรวมวิธีการจิตบําบัดของสุดยอดจิตแพทยของโลก

จํานวนมากแลวนํามากล่ันกรองจนคนพบรูปแบบของการสรางความเปล่ียนแปลงทางจิตที่เหมือนๆ กันในหมูจิตแพทยเหลานั้น 

ทั้งคูไดต้ังช่ือรูปแบบที่คนพบนี้วา Neuro-Linguistic Programming (NLP) นับแตนั้นมาทั้งคูไดบันทึกและถายทอดรูปแบบ

เหลานั้นตอใหกับบุคคลหลากหลายอาชีพจนทําใหเกิดนักจิตบําบัดและนักสรางความเปล่ียนแปลงที่มีความสามารถขึ้นมากมาย

ในโลก ทั้งยังตอยอดนําไปสูการพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพในสาขาอาชีพอื่นๆ อีกจํานวนมากเชน Motivation Seminar การ

เขียนบรรยายสําหรับการขาย การบริหารการเปล่ียนแปลงในองคกร มายาจิต ฯลฯ  

สําหรับในจิตบําบัดและการสรางความเปล่ียนแปลงนั้น  ในปจจุบันเม่ือนํา NLP มาประยุกตใชรวมกับศาสตรใหมๆ 

ที่มาจากแขนงอื่นเชน Thought Field Therapy, การรักษาดวยปราณ, จิตตทักษะ ฯลฯ สามารถทําใหจิตบําบัดที่เคยซับซอนนั้น

กลายเปนงายจนเหลือเช่ือ และยังสามารถเขาใจและเขาถึงไดในเวลาส้ันๆ แมโดยคนท่ีไมมีพื้นฐานทางจิตวิทยาใดๆ มากอนเลย 

การผสมผสานของศาสตรเหลานี้จึงสามารถสรางปาฏิหารยในการบําบัดที่แทบเปนไปไมไดเม่ือ 20 ปที่แลว อาทิเชนการแกโฟเบีย

ใน 10 นาที การแกความหดหูที่เกิดจากความฝงใจใน 15 นาที การแกอาการเครียดที่สงผลตอกลามเนื้อขอตอใน 20 นาที เปนตน 

การอบรมหัวขอ The Power of Neuro-Linguistic Programming นี้ เปนหลักสูตรสําหรับผูเร่ิมตนที่ตองการรูจัก NLP 

อยางกวางๆ ในทุกแงมุมและอยากทดลองสัมผัสกับการใช NLP ในกรณีศึกษาจริงของตนเองแตยังไมตองการลงรายละเอียดใดๆ  

ผูเขาสัมมนาจะพบวา 2 วันในหลักสูตรนี้ใหความรูสึกประหนึ่งไดทองไปในโลกลึกลับแหงการบําบัดและการสรางความ

เปล่ียนแปลงที่ไมเคยไดสัมผัสมากอน ผูเขาสัมมนาจะไดทดลองใชเทคนิคหลักของ NLP ดวยตนเอง นอกจากนั้นยังไดทดลองใช

สุดยอดเทคนิคที่คนพบในชวง 3 ปที่ผานมาซ่ึงยังไมแพรหลายแตมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุดอีกดวย 
 
ประโยชนที่จะไดรับ 

• ไดสรางความเปล่ียนแปลงในตัวเอง ไดแกปญหาของตนเอง (ถามี) 

• เปดโลกทัศนแหงการบําบัดจิตและการบริหารทรัพยากรมนุษยในแงมุมที่ผูเขาอบรมไมเคยคิดมากอนวาเปนไปได 

• เปดโลกทัศนในการใชเทคนิคการเปล่ียนความคิดและความทรงจําของคนเขามาชวยสรางกําไรและความยั่งยืนใหกับองคกร 

• รูชัดเจนขึ้นวา NLP จะใชประโยชนตอตนเองและองคกรของผูเขาอบรมไดอยางไรบาง 

• สามารถตัดสินใจไดวาตนเองควรเรียน NLP ในหลักสูตรของผูปฏิบัติทั่วไป (7 วัน) หรือไม 

 

หัวขอบรรยาย 
การอบรมวันที่ 1: 

• การคนพบ NLP และสุดยอดเทคนิคอื่นๆ ในการบําบัดและการสรางความเปล่ียนแปลง 

• แกนของ NLP อันไดแก การเก็บขอมูลของมนุษย, Sub Modalities, การคนหาขอมูลดวย Meta Model, การเปล่ียน

โปรแกรมขอมูล 
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• สภาวะภวังคเพื่อเขาถึงโปรแกรมที่ซอนเรนอยูในจิตใตสํานึก และการพาเขาสูสภาวะภวังคโดยใช Milton Ericson Model 

and Hypnosis 

• Workshop กรณีศึกษาจริงของผูเขาอบรม 

การอบรมวันที่ 2: 

• การใชเทคนิค Spinning เพื่อแกอาการที่ปรากฏออกมาทางรางกาย อันสืบเนื่องมาจากอาการทางจิต 

• การเปดเสนทางปราณและการใชระบบปราณในการแกอารมณและพลังงานคางในกาย อันสืบเนื่องมาจากอาการทางจิต 

• Workshop กรณีศึกษาจริงของผูเขาอบรม 

• ตัวอยางการใช NLP เพิ่มขีดความสามารถในสาขาอาชีพตางๆ เชน ในอาชีพนักขาย นักเจรจาตอรอง นักกีฬา นักมายากล 

ฯลฯ 

รูปแบบการอบรม 

• ใชการทํา Workshop ไปพรอมกับการบรรยาย และมีการ Demo เคสจริงจากวิทยากรในแทบทุกเทคนิคที่สอน 
 
เหมาะสําหรับ 

• พนักงานทุกระดับที่ตองการนําแนวคิด NLP เพื่อนําไปพัฒนาการทํางานโดยมุงผลสัมฤทธิ์และสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 

 
วิทยากร: 
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  
ซึ่งทานอาจารยเปนคนแรกๆ ในประเทศไทยที่สอนและใช NLP ในการบําบัดทางจิตและสรางความเปล่ียนแปลงในตัวบุคคลและ

องคกร ในชวง 10 ปที่ผานมาอาจารยไดใหการบําบัดแกลูกคากวา 3,000 คน ทั้งเด่ียวและเปนกลุม ไดจัดอบรมหัวขอที่เก่ียวของ

กับ NLP และการบําบัดดวยเทคนิคอื่นๆ กวา 100 คร้ัง เปนที่ปรึกษาและจัดอบรมดานการเปล่ียนแปลงองคกรใหกับองคกรช้ันนํา

มากมาย เชน AIS, สิงหคอรป, K-Bank, หลักทรัพยทรินิต้ี, การไฟฟานครหลวง, ฯลฯ โดยจุดเดนในการสอนของ อ.พรหมพจน คือ

อาจารยจะลงมือแกเคสจริงของผูเขาอบรมเปนระยะๆ แบบสดๆ ใหไดพิสูจนในส่ิงที่อาจารยสอน นอกจากนั้นอาจารยยังเช่ียวชาญ

ในเทคนิคลับเฉพาะนอกเหนือจาก NLP อีกจํานวนมาก ทําใหผูรับการอบรมไดสัมผัสประสบการณจริงที่ไมเคยสัมผัสมากอนและ

ไมสามารถสัมผัสไดจากวิทยากรอื่น 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วันที่ 26-27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จัสมิน ซิต้ี (ซอยสุขุมวิท 23)  
 (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่ประสานงาน) 

 
คาใชจายในการเขารวมงานสัมมนา  

ราคา 12,000 บาท   (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)  
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คาฝกอบรม สามารถหักคาใชจายทางภาษีได 200%ของคาใชจายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป) 

 

สรางสรรคหลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 
 
 
 
 
 
แผนที่   โรงแรม จัสมิน ซิต้ี  (ซอยสุขุมวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  (สํานักงานใหญ)  573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105548037730 

*  ขอมูลผูเขารวมสัมมนา :(โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ) 

ขอมูลเพ่ือใชออกใบกํากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถวน เพ่ือความถูกตองของใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีที่ทานจะไดรบั) 

ชื่อที่ใหระบุในใบกํากับภาษี : ______________________________________________  ตามช่ือบริษัทดานบน 

ที่อยูที่ใหระบุในใบกํากับภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชําระเงินคาสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั่งไดที ่0-2949-0955/ 0-2318-6891 ตอ 104,105,108,109 

วิธีการชําระเงิน 

 โอนเงินเขาบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บัญชีออมทรัพยเลขที่ 260-2-15492-2  โอนวันที่ _________________ 

 ถือเช็คจายหนางานในนาม บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด 

 จายเงินสดหนางาน 

หากขอมูลครบถวนแลว กรุณาสงกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพรอมกับ 

สําเนาการโอนเงินที่ 0-2949-0991 *                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายมาย่ืนในวันสัมมนา 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสํารองท่ีนั่งใหแกผูสงเอกสารลงทะเบียนครบถวนและชําระเงินแลวเทานั้น 
• เจาหนาที่จะแจงยืนยันการลงทะเบียนของทานอีกคร้ังหลังจากไดรับเอกสาร 
• ในกรณีที่ทานสํารองที่นั่งไวแลวแตไมสามารถเขารวมการสัมมนาได   กรุณาแจงลวงหนากอนวันงานอยางนอย 10 วัน 
  หากไมแจงตามกําหนด ทานจะตองชําระคาธรรมเนียมเอกสารเปนจํานวน 50% ของอัตราคาลงทะเบียน  

หลักสูตรที่รวมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหนงงาน: _____________________________________แผนก/ฝาย: _____________________________________ 

 เบอรโทรศัพทที่ทํางาน: ___________________ตอ____________เบอรโทรศัพทมือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผูประสานงาน (HR)_______________________________เบอรโทรศัพท_____________________ตอ__________ 


