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Course: 
The Power of Neuro-Linguistic Programming 
กา้วสูค่วามส าเรจ็ดว้ยโปรแกรมจิตใตส้ านกึ 
 
Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล: 
ในปี 1972 Dr. Richard Bandler และ John Grinder ไดศ้ึกษารวบรวมวิธีการจิตบ าบัดของสดุยอดจิตแพทยข์องโลก

จ านวนมากแลว้น ามากลั่นกรองจนคน้พบรูปแบบของการสรา้งความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เหมือนๆกนัในหมู่จิตแพทยเ์หลา่นัน้ 
ทัง้คู่ได้ตั้งช่ือรูปแบบที่ค้นพบนีว้่า Neuro-Linguistic Programming (NLP) นับแต่นั้นมาทั้งคู่ได้บันทึกและถ่ายทอดรูปแบบ
เหลา่นัน้ตอ่ใหก้บับคุคลหลากหลายอาชีพจนท าใหเ้กิดนกัจิตบ าบดัและนกัสรา้งความเปลี่ยนแปลงที่มีความสามารถขึน้มากมาย
ในโลก ทัง้ยงัตอ่ยอดน าไปสูก่ารพฒันารูปแบบและประสทิธิภาพในสาขาอาชีพอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น Motivation Seminar การ
เขียนบรรยายส าหรบัการขาย การบรหิารการเปลีย่นแปลงในองคก์ร มายาจิต ฯลฯ  

ส าหรบัในจิตบ าบดัและการสรา้งความเปลีย่นแปลงนัน้ ในปัจจบุนัเมื่อน า NLP มาประยกุตใ์ชร้ว่มกบัศาสตรใ์หม่ๆ  ท่ีมา
จากแขนงอื่นเช่น Thought Field Therapy, การรกัษาดว้ยปราณ, จิตตทักษะ ฯลฯ สามารถท าใหจิ้ตบ าบัดที่เคยซับซอ้นนั้น
กลายเป็นง่ายจนเหลอืเช่ือ และยงัสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงไดใ้นเวลาสัน้ๆ แมโ้ดยคนท่ีไม่มีพืน้ฐานทางจิตวิทยาใดๆ มาก่อนเลย 
การผสมผสานของศาสตรเ์หลา่นีจ้ึงสามารถสรา้งปาฏิหารยใ์นการบ าบดัที่แทบเป็นไปไม่ไดเ้มื่อ 20 ปีที่แลว้ อาทิเช่นการแกโ้ฟเบีย
ใน 10 นาที การแกค้วามหดหูท่ี่เกิดจากความฝังใจใน 15 นาที การแกอ้าการเครยีดที่สง่ผลตอ่กลา้มเนือ้ขอ้ตอ่ใน 20 นาที เป็นตน้ 

การอบรมหวัขอ้ The Power of Neuro-Linguistic Programming นีเ้ป็นหลกัสูตรส าหรบัผูเ้ริ่มตน้ที่ตอ้งการรูจ้ัก NLP 
อยา่งกวา้งๆ ในทกุแง่มมุและอยากทดลองสมัผสักบัการใช ้NLP ในกรณีศกึษาจรงิของตนเองแตย่งัไมต่อ้งการลงรายละเอียดใดๆ  
ผู้เข้าสัมมนาจะพบว่า 2 วันในหลักสูตรนีใ้ห้ความรูส้ึกประหนึ่งได้ท่องไปในโลกลึกลับแห่งการบ าบัดและการสรา้งความ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยไดส้มัผสัมาก่อน ผูเ้ขา้สมัมนาจะไดท้ดลองใชเ้ทคนิคหลกัของ NLP ดว้ยตนเอง นอกจากนัน้ยงัไดท้ดลองใช้
สดุยอดเทคนิคที่คน้พบในช่วง 3 ปีที่ผา่นมาซึง่ยงัไมแ่พรห่ลายแตม่ีประสทิธิภาพในการบ าบดัสงูสดุอีกดว้ย 
 

ประโยชนท์ี่จะได้รับ: 

 ไดส้รา้งความเปลีย่นแปลงในตวัเอง ไดแ้กปั้ญหาของตนเอง (ถา้ม)ี 

 เปิดโลกทศันแ์หง่การบ าบดัจิตและการบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์นแง่มมุที่ผูเ้ขา้อบรมไมเ่คยคิดมากอ่นวา่เป็นไปได  ้

 เปิดโลกทศันใ์นการใชเ้ทคนิคการเปลีย่นความคิดและความทรงจ าของคนเขา้มาชว่ยสรา้งก าไรและความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร 

 รูช้ดัเจนขึน้วา่ NLP จะใชป้ระโยชนต์อ่ตนเองและองคก์รของผูเ้ขา้อบรมไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 สามารถตดัสนิใจไดว้า่ตนเองควรเรยีน NLP ในหลกัสตูรของผูป้ฏิบตัิทั่วไป (7 วนั) หรอืไม ่
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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 7- 8 มิถนุายน 2565 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1.  เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  
 (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
  คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2.     เขา้ร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face   
Application   

  คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 
 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bostonnetwork.com/
mailto:seminar@bostonnetwork.com


 

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 08-6337-8266, Fax: 02-949-0991  

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

หัวข้อบรรยาย: 
การอบรมวนัที่ 1:  

 การคน้พบ NLP และสดุยอดเทคนิคอื่นๆ ในการบ าบดัและการสรา้งความเปลีย่นแปลง 

 แก่นของ NLP อนัไดแ้ก่ การเก็บขอ้มลูของมนษุย,์ Sub Modalities, การคน้หาขอ้มลูดว้ย Meta Model, การเปลีย่น
โปรแกรมขอ้มลู 

 สภาวะภวงัคเ์พื่อเขา้ถึงโปรแกรมที่ซอ่นเรน้อยูใ่นจิตใตส้  านกึ และการพาเขา้สูส่ภาวะภวงัคโ์ดยใช ้Milton Ericson 
        Model and Hypnosis 

 Workshop กรณีศกึษาจรงิของผูเ้ขา้อบรม 
 

การอบรมวนัที่ 2: 

 การใชเ้ทคนคิ Spinning เพื่อแกอ้าการท่ีปรากฏออกมาทางรา่งกาย อนัสบืเนื่องมาจากอาการทางจิต 

 การเปิดเสน้ทางปราณ และการใชร้ะบบปราณในการแกอ้ารมณแ์ละพลงังานคา้งในกาย อนัสบืเนือ่งมาจากอาการทางจิต 

 Workshop กรณีศกึษาจรงิของผูเ้ขา้อบรม 

 ตวัอยา่งการใช ้NLP เพิ่มขีดความสามารถในสาขาอาชีพตา่งๆ เชน่ ในอาชีพนกัขาย นกัเจรจาตอ่รอง นกักีฬา นกัมายากล 
ฯลฯ 

 

รูปแบบการอบรม: 

 ใชก้ารท า Workshop ไปพรอ้มกบัการบรรยาย และมีการ Demo เคสจรงิจากวิทยากรในแทบทกุเทคนิคที่สอน 
 

เหมาะส าหรับ: 
 พนกังานทกุระดบัท่ีตอ้งการน าแนวคิด NLP เพื่อน าไปพฒันาการท างานโดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิและสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ้ื่น 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากัด  
Industrial Engineering Degree from Chulalongkorn University and MBA in Finance from MIT 

Sloan School of Management.  

 
He had worked at SCG Chemicals in Production Planning, Marketing, and Supply Chain 

Management.  He was also the project leader in designing and implementing Supply Chain 

Management System for the olefins business industry. 

 
Currently, he is a trainer and consultant for private corporations and government sectors.  His 

expertise areas are leadership development, Neuro Linguistic Programming (NLP), sales & 

marketing skills, change management, and organizational development.  
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แผนที่ โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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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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