Course:

The Power of Neuro-Linguistic Programming
ก้าวสูค่ วามสาเร็จด้วยโปรแกรมจิตใต้สานึก
Duration:

2 Days (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในปี 1972 Dr. Richard Bandler และ John Grinder ได้ศึกษารวบรวมวิธีการจิ ตบาบัดของสุดยอดจิตแพทย์ของโลก
จานวนมากแล้วนามากลั่นกรองจนค้นพบรู ปแบบของการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เหมือนๆกันในหมู่จิตแพทย์เหล่านัน้
ทัง้ คู่ได้ตั้งชื่ อ รู ป แบบที่ค ้น พบนี ว้ ่า Neuro-Linguistic Programming (NLP) นับ แต่นั้น มาทั้งคู่ได้บัน ทึก และถ่า ยทอดรู ป แบบ
เหล่านัน้ ต่อให้กบั บุคคลหลากหลายอาชีพจนทาให้เกิ ดนักจิตบาบัดและนักสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความสามารถขึน้ มากมาย
ในโลก ทัง้ ยังต่อยอดนาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพในสาขาอาชีพอื่นๆ อีกจานวนมากเช่น Motivation Seminar การ
เขียนบรรยายสาหรับการขาย การบริหารการเปลีย่ นแปลงในองค์กร มายาจิต ฯลฯ
สาหรับในจิตบาบัดและการสร้างความเปลีย่ นแปลงนัน้ ในปั จจุบนั เมื่อนา NLP มาประยุกต์ใช้รว่ มกับศาสตร์ใหม่ๆ ที่มา
จากแขนงอื่น เช่น Thought Field Therapy, การรักษาด้วยปราณ, จิ ตตทักษะ ฯลฯ สามารถทาให้จิตบ าบัดที่เคยซับซ้อนนั้น
กลายเป็ นง่ายจนเหลือเชื่อ และยังสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ในเวลาสัน้ ๆ แม้โดยคนที่ไม่มีพนื ้ ฐานทางจิตวิทยาใดๆ มาก่อนเลย
การผสมผสานของศาสตร์เหล่านีจ้ ึงสามารถสร้างปาฏิหารย์ในการบาบัดที่แทบเป็ นไปไม่ได้เมื่อ 20 ปี ที่แล้ว อาทิเช่นการแก้โฟเบีย
ใน 10 นาที การแก้ความหดหูท่ ี่เกิดจากความฝังใจใน 15 นาที การแก้อาการเครียดที่สง่ ผลต่อกล้ามเนือ้ ข้อต่อใน 20 นาที เป็ นต้น
การอบรมหัวข้อ The Power of Neuro-Linguistic Programming นีเ้ ป็ นหลักสูตรสาหรับผูเ้ ริ่มต้นที่ตอ้ งการรู จ้ ัก NLP
อย่างกว้างๆ ในทุกแง่มมุ และอยากทดลองสัมผัสกับการใช้ NLP ในกรณีศกึ ษาจริงของตนเองแต่ยงั ไม่ตอ้ งการลงรายละเอียดใดๆ
ผู้เข้าสัม มนาจะพบว่า 2 วัน ในหลัก สูต รนี ใ้ ห้ค วามรู ส้ ึก ประหนึ่ง ได้ท่อ งไปในโลกลึก ลับ แห่ งการบ าบัด และการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยได้สมั ผัสมาก่อน ผูเ้ ข้าสัมมนาจะได้ทดลองใช้เทคนิคหลักของ NLP ด้วยตนเอง นอกจากนัน้ ยังได้ทดลองใช้
สุดยอดเทคนิคที่คน้ พบในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาซึง่ ยังไม่แพร่หลายแต่มีประสิทธิภาพในการบาบัดสูงสุดอีกด้วย
ประโยชน์ที่จะได้รับ:
 ได้สร้างความเปลีย่ นแปลงในตัวเอง ได้แก้ปัญหาของตนเอง (ถ้ามี)


เปิ ดโลกทัศน์แห่งการบาบัดจิตและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแง่มมุ ที่ผเู้ ข้าอบรมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเป็ นไปได้



เปิ ดโลกทัศน์ในการใช้เทคนิคการเปลีย่ นความคิดและความทรงจาของคนเข้ามาช่วยสร้างกาไรและความยั่งยืนให้กบั องค์กร



รูช้ ดั เจนขึน้ ว่า NLP จะใช้ประโยชน์ตอ่ ตนเองและองค์กรของผูเ้ ข้าอบรมได้อย่างไรบ้าง



สามารถตัดสินใจได้วา่ ตนเองควรเรียน NLP ในหลักสูตรของผูป้ ฏิบตั ิท่วั ไป (7 วัน) หรือไม่
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หัวข้อบรรยาย:
การอบรมวันที่ 1:
 การค้นพบ NLP และสุดยอดเทคนิคอื่นๆ ในการบาบัดและการสร้างความเปลีย่ นแปลง
 แก่นของ NLP อันได้แก่ การเก็บข้อมูลของมนุษย์, Sub Modalities, การค้นหาข้อมูลด้วย Meta Model, การเปลีย่ น
โปรแกรมข้อมูล
 สภาวะภวังค์เพื่อเข้าถึงโปรแกรมที่ซอ่ นเร้นอยูใ่ นจิตใต้สานึก และการพาเข้าสูส่ ภาวะภวังค์โดยใช้ Milton Ericson
Model and Hypnosis
 Workshop กรณีศกึ ษาจริงของผูเ้ ข้าอบรม
การอบรมวันที่ 2:





การใช้เทคนิค Spinning เพื่อแก้อาการที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย อันสืบเนื่องมาจากอาการทางจิต
การเปิ ดเส้นทางปราณ และการใช้ระบบปราณในการแก้อารมณ์และพลังงานค้างในกาย อันสืบเนือ่ งมาจากอาการทางจิต
Workshop กรณีศกึ ษาจริงของผูเ้ ข้าอบรม
ตัวอย่างการใช้ NLP เพิ่มขีดความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น ในอาชีพนักขาย นักเจรจาต่อรอง นักกีฬา นักมายากล
ฯลฯ

รูปแบบการอบรม:
 ใช้การทา Workshop ไปพร้อมกับการบรรยาย และมีการ Demo เคสจริงจากวิทยากรในแทบทุกเทคนิคที่สอน
เหมาะสาหรับ:
 พนักงานทุกระดับที่ตอ้ งการนาแนวคิด NLP เพื่อนาไปพัฒนาการทางานโดยมุง่ ผลสัมฤทธิ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
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
วันที่ 28-29 มิถนุ ายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

