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Course: 
Ultimate Change Management by Neuro Linguistic 

Programming (NLP)  
สดุยอดหลกัสูตรการเปลีย่นคน และสรา้งวฒันธรรมองคก์รดว้ยเทคโนโลยี Neuro Actions 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 
หลักการและเหตุผล: 

สุดยอดหลักสูตร Change Management โดยน ำเทคโนโลยี NLP (Neuro Linguistic Programming) มำใช้เปลี่ยน
ทศันคติ ควำมเช่ือ และพฤติกรรมของบุคลำกรในองคก์ร เพื่อน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคก์รไดอ้ย่ำงแทจ้ริง กำร
สัมมนำเป็นลักษณะของ Workshop ผู้เข้ำสัมมนำจะได้เรียนรู ้พื ้นฐำนแนวคิด ทฤษฎีของศำสตรท์ำงด้ำนจิตวิทยำกำร
เปลีย่นแปลงชัน้น ำ โดยเนน้หนกัในกำรฝึกใชท้กัษะ NLP มำเปลีย่นทศันคติ ควำมเช่ือและพฤติกรรมของตนเอง โดยผูเ้ขำ้สมัมนำ
จะเลือกทศันคติและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคข์องตนเองมำฝึกวิเครำะหโ์ครงสรำ้งของทศันคติและกลไกกำรเกิดแห่งพฤติกรรม
เหลำ่นัน้ ตำมดว้ยกำรใชท้กัษะ NLP ที่ไดเ้รยีนมำจดักำรกบัปัญหำทศันคติและพฤติกรรมเหลำ่นัน้ ในช่วงทำ้ยของหลกัสตูรผูเ้ขำ้
สมัมนำจะไดเ้ช่ือมโยงกำรเปลีย่นแปลงระดบับคุคล สูก่ำรสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงระดบัหมูค่ณะและองคก์ร 
 
ประโยชนท์ีคุ่ณจะได้รับ: 

 เรยีนรูว้ิวฒันำกำรของเทคโนโลยี ศำสตรท์ี่ใชใ้นกำรเปลีย่นแปลงของบคุคล และองคก์รในยคุปัจจบุนั 

 รูจ้กักบัทกัษะพืน้ฐำนของ NLP (Neuro Linguistics Programming) ที่น ำมำใชเ้ปลีย่นทศันคติและพฤติกรรม ของบคุคล 

 เขำ้ใจพืน้ฐำนท่ีมำของพฤติกรรมของบคุคล และกำรประกอบจนกลำยเป็นวฒัธรรมองคก์ร 

 เรียนรูข้ัน้ตอนพืน้ฐำนของกำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รของบริษัทชัน้น ำ พรอ้มตวัอย่ำงกำรประยุกตใ์ช้ทฤษฎีและกำรท ำ 
Culture Change ที่ใชไ้ดจ้รงิ 

 
หัวข้อบรรยาย: 

 วิวฒันำกำรของศำสตรท์ีใ่ชใ้นกำรเปลีย่นแปลงในระดบับคุคลและองคก์ร 

 วิเครำะหโ์ครงสรำ้งพืน้ฐำนแหง่กำรสะสมควำมจ ำ ประสบกำรณแ์ละอำรมณ ์ท่ีน ำไปสูท่ศันคติและพฤติกรรม 

 เรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะ NLP ในกำรเปลีย่นแปลงตนเอง 

 เรยีนรูก้ำรใชง้ำน NLP ระดบัหมูค่ณะเพื่อกำรเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์ร (Organization Development) 
 
เหมาะส าหรับ: 
 เจำ้ของกิจกำร หวัหนำ้งำน ผูบ้รหิำร หวัหนำ้แผนก/ฝ่ำย รวมทัง้ผูท้ี่สนใจปรบัเปลีย่นทศันคติและพฤติกรรม ของตนเองและ

ของคนในองคก์ร เพื่อน ำและสรำ้งวฒันธรรมองคก์รไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
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.  
 
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 17 มีนำคม 2564 เวลำ  09.00 – 16.00 น. โดยสำมำรถเลอืกกำรเขำ้อบรมได ้2 ช่องทำง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 6,900 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  

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

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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