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Course: 
Ultimate Change Management by Neuro Linguistic 

Programming (NLP)  
สดุยอดหลกัสูตรการเปลีย่นคน และสรา้งวฒันธรรมองคก์รดว้ยเทคโนโลยี Neuro Actions 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
สดุยอดหลกัสตูร Change Management โดยน ำเทคโนโลยี NLP (Neuro Linguistic Programming) มำใชเ้ปลี่ยนทศันคติ ควำม
เช่ือ และพฤติกรรมของบคุลำกรในองคก์ร เพื่อน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคก์รไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ กำรสมัมนำเป็นลกัษณะ
ของ Workshop ผู้เข้ำสัมมนำจะได้เรียนรู ้พืน้ฐำนแนวคิด ทฤษฎีของศำสตรท์ำงด้ำนจิตวิทยำกำรเปลี่ยนแปลงชั้นน ำ โดย
เนน้หนักในกำรฝึกใชท้กัษะ NLP มำเปลี่ยนทัศนคติ ควำมเช่ือและพฤติกรรมของตนเอง โดยผูเ้ขำ้สมัมนำจะเลือกทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคข์องตนเองมำฝึกวิเครำะหโ์ครงสรำ้งของทศันคติและกลไกกำรเกิดแห่งพฤติกรรมเหล่ำนัน้ ตำมดว้ยกำร
ใชท้กัษะ NLP ที่ไดเ้รียนมำจดักำรกบัปัญหำทศันคติและพฤติกรรมเหล่ำนัน้ ในช่วงทำ้ยของหลกัสตูรผูเ้ขำ้สมัมนำจะไดเ้ช่ือมโยง
กำรเปลี่ยนแปลงระดบับคุคล สูก่ำรสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงระดบัหมู่คณะและองคก์ร 
 
ประโยชนท์ีคุ่ณจะได้รับ: 

• เรยีนรูว้ิวฒันำกำรของเทคโนโลยี ศำสตรท์ี่ใชใ้นกำรเปลี่ยนแปลงของบคุคล และองคก์รในยคุปัจจบุนั 

• รูจ้กักบัทกัษะพืน้ฐำนของ NLP (Neuro Linguistics Programming) ที่น ำมำใชเ้ปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรม ของบคุคล 

• เขำ้ใจพืน้ฐำนที่มำของพฤติกรรมของบคุคล และกำรประกอบจนกลำยเป็นวฒัธรรมองคก์ร 

• เรียนรูข้ั้นตอนพืน้ฐำนของกำรสรำ้งวัฒนธรรมองคก์รของบริษัทชั้นน ำ พรอ้มตัวอย่ำงกำรประยุกตใ์ชท้ฤษฎีและกำรท ำ 
Culture Change ที่ใชไ้ดจ้รงิ 

 
หวัข้อบรรยาย: 

• วิวฒันำกำรของศำสตรท์ี่ใชใ้นกำรเปลี่ยนแปลงในระดบับคุคลและองคก์ร 

• วิเครำะหโ์ครงสรำ้งพืน้ฐำนแห่งกำรสะสมควำมจ ำ ประสบกำรณแ์ละอำรมณ ์ที่น ำไปสูท่ศันคติและพฤติกรรม 

• เรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะ NLP ในกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง 

• เรยีนรูก้ำรใชง้ำน NLP ระดบัหมู่คณะเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคก์ร (Organization Development) 
 
เหมาะส าหรับ: 
• เจำ้ของกิจกำร หวัหนำ้งำน ผูบ้รหิำร หวัหนำ้แผนก/ฝ่ำย รวมทัง้ผูท้ี่สนใจปรบัเปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรม ของตนเองและ

ของคนในองคก์ร เพื่อน ำและสรำ้งวฒันธรรมองคก์รไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ 
 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด  
วิศวกรรมศำสตรบ์ัณฑิต สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และจบ MBA จำก MIT Sloan School of 
Management มีประสบกำรณท์ ำงำนที่ SCG Chemicals กว่ำ 10 ปีในสำยงำนวำงแผนผลิตและ Supply chain เคยเป็นหวัหนำ้
ทีมในกำรออกแบบและ Implement ระบบ Supply chain management system ใหก้บัอตุสำหกรรมเม็ดพลำสติก ปัจจบุนัเป็นที่
ปรึกษำดำ้นกำรบุคคล กำรขับเคลื่อนควำมเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำองคก์ร เป็นผูพ้ัฒนำระบบ พัฒนำซอฟแวร ์พัฒนำ
หลกัสตูรและเป็นวิทยำกรในกำรสอน Executive Function ใหก้บัหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนต่ำงๆ  
หลกัสตูรที่เช่ียวชำญ อำทิเช่น Leadership Development, Neuro Linguistic Programming (NLP), Sales & Marketing 
Skills, Change Management, Business Process Improvement, Organizational Development 
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วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัที่ 10 พฤษภำคม 2566 เวลำ  09.00 – 16.00 น. โดยสำมำรถเลือกกำรเขำ้อบรมได ้2 ช่องทำง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 6,900 บำท (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คำ่ใชจ้่ำยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 5,900 บำท (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7%) 
 
ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bostonnetwork.com/


หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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