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Course:

The Power of Neuro-Linguistic Programming
ก้าวสู่ความส าเร็จดว้ยโปรแกรมจิตใตส้ านึก 

Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 

หลักการและเหตุผล: 
ในปี 1972 Dr. Richard Bandler และ John Grinder ได้ศึกษารวบรวมวิธีการจิตบ าบัดของสดุยอดจิตแพทย์ของโลก

จ านวนมากแล้วน ามากลัน่กรองจนค้นพบรูปแบบของการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เหมือนๆกนัในหมู่จิตแพทย์เหลา่นัน้ 
ทัง้คู่ได้ตัง้ช่ือรูปแบบที่ค้นพบนีว้่า Neuro-Linguistic Programming (NLP) นับแต่นัน้มาทัง้คู่ได้บันทึกและถ่ายทอดรูปแบบ
เหลา่นัน้ตอ่ให้กบับคุคลหลากหลายอาชีพจนท าให้เกิดนกัจิตบ าบดัและนกัสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความสามารถขึน้มากมาย
ในโลก ทัง้ยงัตอ่ยอดน าไปสูก่ารพฒันารูปแบบและประสทิธิภาพในสาขาอาชีพอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น Motivation Seminar การ
เขียนบรรยายส าหรับการขาย การบริหารการเปลีย่นแปลงในองค์กร มายาจิต ฯลฯ  

ส าหรับในจิตบ าบดัและการสร้างความเปลีย่นแปลงนัน้ ในปัจจบุนัเมื่อน า NLP มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัศาสตร์ใหม่ๆ  ท่ีมา
จากแขนงอื่นเช่น Thought Field Therapy, การรักษาด้วยปราณ, จิตตทักษะ ฯลฯ สามารถท าให้จิตบ าบัดที่เคยซับซ้อนนัน้
กลายเป็นง่ายจนเหลอืเช่ือ และยงัสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ในเวลาสัน้ๆ แม้โดยคนท่ีไม่มีพืน้ฐานทางจิตวิทยาใดๆ มาก่อนเลย 
การผสมผสานของศาสตร์เหลา่นีจ้ึงสามารถสร้างปาฏิหารย์ในการบ าบดัที่แทบเป็นไปไม่ได้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว อาทิเช่นการแก้โฟเบีย
ใน 10 นาที การแก้ความหดหูท่ี่เกิดจากความฝังใจใน 15 นาที การแก้อาการเครียดที่สง่ผลตอ่กล้ามเนือ้ข้อตอ่ใน 20 นาที เป็นต้น 

การอบรมหวัข้อ The Power of Neuro-Linguistic Programming นีเ้ป็นหลกัสูตรส าหรับผู้ เร่ิมต้นที่ต้องการรู้จัก NLP 
อยา่งกว้างๆ ในทกุแง่มมุและอยากทดลองสมัผสักบัการใช้ NLP ในกรณีศกึษาจริงของตนเองแตย่งัไมต้่องการลงรายละเอียดใดๆ  
ผู้ เข้าสัมมนาจะพบว่า 2 วันในหลักสูตรนีใ้ห้ความรู้สึกประหนึ่งได้ท่องไปในโลกลึกลับแห่งการบ าบัดและการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยได้สมัผสัมาก่อน ผู้ เข้าสมัมนาจะได้ทดลองใช้เทคนิคหลกัของ NLP ด้วยตนเอง นอกจากนัน้ยงัได้ทดลองใช้
สดุยอดเทคนิคที่ค้นพบในช่วง 3 ปีที่ผา่นมาซึง่ยงัไมแ่พร่หลายแตม่ีประสทิธิภาพในการบ าบดัสงูสดุอีกด้วย 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 ได้สร้างความเปลีย่นแปลงในตวัเอง ได้แก้ปัญหาของตนเอง (ถ้าม)ี

 เปิดโลกทศัน์แหง่การบ าบดัจิตและการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในแง่มมุที่ผู้ เข้าอบรมไมเ่คยคิดมากอ่นวา่เป็นไปได้

 เปิดโลกทศัน์ในการใช้เทคนิคการเปลีย่นความคิดและความทรงจ าของคนเข้ามาชว่ยสร้างก าไรและความยัง่ยืนให้กบัองค์กร

 รู้ชดัเจนขึน้วา่ NLP จะใช้ประโยชน์ตอ่ตนเองและองค์กรของผู้ เข้าอบรมได้อยา่งไรบ้าง

 สามารถตดัสนิใจได้วา่ตนเองควรเรียน NLP ในหลกัสตูรของผู้ปฏิบตัิทัว่ไป (7 วนั) หรือไม่
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หัวข้อบรรยาย: 
การอบรมวนัที่ 1:  

 การค้นพบ NLP และสดุยอดเทคนิคอื่นๆ ในการบ าบดัและการสร้างความเปลีย่นแปลง 

 แก่นของ NLP อนัได้แก่ การเก็บข้อมลูของมนษุย์, Sub Modalities, การค้นหาข้อมลูด้วย Meta Model, การเปลีย่น
โปรแกรมข้อมลู 

 สภาวะภวงัค์เพื่อเข้าถึงโปรแกรมที่ซอ่นเร้นอยูใ่นจิตใต้ส านกึ และการพาเข้าสูส่ภาวะภวงัค์โดยใช้ Milton Ericson 
        Model and Hypnosis 

 Workshop กรณีศกึษาจริงของผู้ เข้าอบรม 
 

การอบรมวนัที่ 2: 

 การใช้เทคนคิ Spinning เพื่อแก้อาการท่ีปรากฏออกมาทางร่างกาย อนัสบืเนื่องมาจากอาการทางจิต 

 การเปิดเส้นทางปราณ และการใช้ระบบปราณในการแก้อารมณ์และพลงังานค้างในกาย อนัสบืเนือ่งมาจากอาการทางจิต 

 Workshop กรณีศกึษาจริงของผู้ เข้าอบรม 

 ตวัอยา่งการใช้ NLP เพิ่มขีดความสามารถในสาขาอาชีพตา่งๆ เชน่ ในอาชีพนกัขาย นกัเจรจาตอ่รอง นกักีฬา นกัมายากล 
ฯลฯ 

 

รูปแบบการอบรม: 

 ใช้การท า Workshop ไปพร้อมกบัการบรรยาย และมีการ Demo เคสจริงจากวิทยากรในแทบทกุเทคนิคที่สอน 
 

เหมาะส าหรับ: 
 พนกังานทกุระดบัท่ีต้องการน าแนวคิด NLP เพื่อน าไปพฒันาการท างานโดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้อื่น 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค 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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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 7-8 ธนัวาคม 2565 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)  

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

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)  
 

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

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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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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