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Course: 
The Power of Neuro-Linguistic Programming 
ก้าวสู่ความส าเร็จด้วยโปรแกรมจิตใต้ส านึก 

 
Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 

 
หลักการและเหตุผล: 

ในปี 1972 Dr. Richard Bandler และ John Grinder ได้ศึกษารวบรวมวิธีการจิตบ าบัดของสุดยอดจิตแพทย์ของโลก
จ านวนมากแล้วน ามากลัน่กรองจนค้นพบรูปแบบของการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เหมือนๆกันในหมู่จิตแพทย์เหล่านัน้ 
ทัง้คู่ได้ตัง้ชื่อรูปแบบที่ค้นพบนีว้่า Neuro-Linguistic Programming (NLP) นับแต่นัน้มาทัง้คู่ ได้บันทึกและถ่ายทอดรูปแบบ
เหล่านัน้ต่อให้กบับคุคลหลากหลายอาชีพจนท าให้เกิดนักจิตบ าบัดและนักสร้างความเปลีย่นแปลงที่มีความสามารถขึน้มากมาย
ในโลก ทัง้ยังต่อยอดน าไปสู่การพัฒนารูปแบบและประสทิธิภาพในสาขาอาชีพอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น Motivation Seminar การ
เขียนบรรยายส าหรับการขาย การบริหารการเปลีย่นแปลงในองค์กร มายาจิต ฯลฯ  

ส าหรับในจิตบ าบัดและการสร้างความเปลี่ยนแปลงนัน้ ในปัจจุบนัเมื่อน า NLP มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัศาสตร์ใหม่ๆ ที่มา
จากแขนงอื่นเช่น Thought Field Therapy, การรักษาด้วยปราณ , จิตตทักษะ ฯลฯ สามารถท าให้จิตบ าบัดที่เคยซับซ้อนนัน้
กลายเป็นง่ายจนเหลือเชื่อ และยังสามารถเข้าใจและเข้าถงึได้ในเวลาสัน้ๆ แม้โดยคนที่ไม่มีพืน้ฐานทางจิตวิทยาใดๆ มาก่อนเลย 
การผสมผสานของศาสตร์เหลา่นีจ้งึสามารถสร้างปาฏิหารย์ในการบ าบัดที่แทบเป็นไปไม่ได้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว อาทิเช่นการแก้โฟเบีย
ใน 10 นาที การแก้ความหดหู่ที่เกิดจากความฝังใจใน 15 นาที การแก้อาการเครียดที่สง่ผลต่อกล้ามเนือ้ข้อต่อใน 20 นาที เป็นต้น 

การอบรมหัวข้อ The Power of Neuro-Linguistic Programming นีเ้ป็นหลักสูตรส าหรับผู้ เร่ิมต้นที่ต้องการรู้จัก NLP 
อย่างกว้างๆ ในทกุแง่มมุและอยากทดลองสมัผสักับการใช้ NLP ในกรณีศกึษาจริงของตนเองแต่ยงัไม่ต้องการลงรายละเอียดใดๆ  
ผู้ เข้าสัมมนาจะพบว่า 2 วันในหลักสูตรนี ใ้ห้ความรู้สึกประหนึ่งได้ท่องไปในโลกลึกลับแห่งการบ าบัดและการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยได้สมัผัสมาก่อน ผู้ เข้าสมัมนาจะได้ทดลองใช้เทคนิคหลกัของ NLP ด้วยตนเอง นอกจากนัน้ยงัได้ทดลองใช้
สดุยอดเทคนิคที่ค้นพบในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาซึง่ยงัไม่แพร่หลายแต่มีประสทิธิภาพในการบ าบดัสงูสดุอีกด้วย 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 ได้สร้างความเปลีย่นแปลงในตัวเอง ได้แก้ปัญหาของตนเอง (ถ้ามี) 

 เปิดโลกทัศน์แห่งการบ าบดัจิตและการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในแง่มมุที่ผู้ เข้าอบรมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเป็นไปได้ 

 เปิดโลกทัศน์ในการใช้เทคนิคการเปลี่ยนความคิดและความทรงจ าของคนเข้ามาช่วยสร้างก าไรและความยัง่ยืนให้กบัองค์กร 

 รู้ชดัเจนขึน้ว่า NLP จะใช้ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรของผู้ เข้าอบรมได้อย่างไรบ้าง 

 สามารถตดัสนิใจได้ว่าตนเองควรเรียน NLP ในหลกัสตูรของผู้ปฏิบติัทัว่ไป (7 วนั) หรือไม่ 

 
 
 
 
 

http://www.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: 
การอบรมวันที่ 1:  

 การค้นพบ NLP และสดุยอดเทคนิคอื่นๆ ในการบ าบดัและการสร้างความเปลีย่นแปลง 

 แก่นของ NLP อนัได้แก่ การเก็บข้อมลูของมนษุย์, Sub Modalities, การค้นหาข้อมูลด้วย Meta Model, การเปลีย่น
โปรแกรมข้อมูล 

 สภาวะภวงัค์เพื่อเข้าถงึโปรแกรมที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใต้ส านกึ และการพาเข้าสูส่ภาวะภวงัค์โดยใช้ Milton Ericson 
        Model and Hypnosis 

 Workshop กรณีศึกษาจริงของผู้ เข้าอบรม 
 

การอบรมวันที่ 2: 

 การใช้เทคนิค Spinning เพื่อแก้อาการที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย อนัสบืเนื่องมาจากอาการทางจิต 

 การเปิดเส้นทางปราณ และการใช้ระบบปราณในการแก้อารมณ์และพลงังานค้างในกาย อนัสบืเนื่องมาจากอาการทางจิต 

 Workshop กรณีศึกษาจริงของผู้ เข้าอบรม 

 ตวัอย่างการใช้ NLP เพิ่มขีดความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น ในอาชีพนกัขาย นกัเจรจาต่อรอง นกักีฬา นกัมายากล 
ฯลฯ 

 

รูปแบบการอบรม: 

 ใช้การท า Workshop ไปพร้อมกบัการบรรยาย และมีการ Demo เคสจริงจากวิทยากรในแทบทกุเทคนิคที่สอน 
 
เหมาะส าหรับ: 

 พนกังานทกุระดบัที่ต้องการน าแนวคิด NLP เพื่อน าไปพฒันาการท างานโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิและสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัผู้อื่น 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
 

วนัที่ 18-19 สงิหาคม 2563 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้ังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

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

Application   

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้ังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม  กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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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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