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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: 
สดุยอดหลกัสตูร Change Management โดยน ำเทคโนโลยี NLP (Neuro Linguistic Programming) มำใชเ้ปลีย่นทศันคติ ควำม
เช่ือ และพฤติกรรมของบคุลำกรในองคก์ร เพื่อน ำไปสูก่ำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคก์รไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ กำรสมัมนำเป็นลกัษณะ
ของ Workshop ผูเ้ขำ้สัมมนำจะได้เรียนรู ้พืน้ฐำนแนวคิด ทฤษฎีของศำสตรท์ำงด้ำนจิตวิทยำกำรเปลี่ยนแปลงชั้นน ำ โดย
เนน้หนกัในกำรฝึกใชท้กัษะ NLP มำเปลี่ยนทศันคติ ควำมเช่ือและพฤติกรรมของตนเอง โดยผูเ้ขำ้สมัมนำจะเลือกทศันคติและ
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคข์องตนเองมำฝึกวิเครำะหโ์ครงสรำ้งของทศันคติและกลไกกำรเกิดแหง่พฤติกรรมเหลำ่นัน้ ตำมดว้ยกำร
ใชท้กัษะ NLP ที่ไดเ้รยีนมำจดักำรกบัปัญหำทศันคติและพฤติกรรมเหลำ่นัน้ ในช่วงทำ้ยของหลกัสตูรผูเ้ขำ้สมัมนำจะไดเ้ช่ือมโยง
กำรเปลีย่นแปลงระดบับคุคล 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  
ท่ำนอำจำรยเ์ป็นคนแรกๆ ในประเทศไทยที่สอนและใช ้NLP ในกำรบ ำบดัทำงจิตและสรำ้งควำมเปลี่ยนแปลงในตวับุคคลและ
องคก์ร ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำอำจำรยไ์ดใ้หก้ำรบ ำบดัแก่ลกูคำ้กว่ำ 3,000 คน ทัง้เดี่ยวและเป็นกลุม่ ไดจ้ดัอบรมหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง
กบั NLP และกำรบ ำบดัดว้ยเทคนิคอื่นๆ กว่ำ 100 ครัง้ เป็นท่ีปรกึษำและจดัอบรมดำ้นกำรเปลีย่นแปลงองคก์รใหก้บัองคก์รชัน้น ำ
มำกมำย เช่น AIS, สิงหค์อรป์, K-Bank, หลกัทรพัยท์รีนีตี,้ กำรไฟฟ้ำนครหลวง, ฯลฯ โดยจุดเด่นในกำรสอน คืออำจำรยจ์ะลงมือ
แกเ้คสจริงของผูเ้ขำ้อบรมเป็นระยะๆ แบบสดๆ ใหไ้ดพ้ิสจูนใ์นสิ่งที่อำจำรยส์อน นอกจำกนัน้อำจำรยย์งัเช่ียวชำญในเทคนิคลบั
เฉพำะนอกเหนือจำก NLP อีกจ ำนวนมำก ท ำใหผู้ร้บักำรอบรมไดส้มัผสัประสบกำรณจ์ริงที่ไม่เคยสมัผสัมำก่อนและไม่สำมำรถ
สมัผสัไดจ้ำกวิทยำกรอื่น 

 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 17 มีนำคม 2563 เวลำ 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรอืโรงแรมทีเ่ทียบเทำ่ 
 (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  

รำคำ 6,900 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  
 

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

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่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) 

ช่ือที่ให้ระบใุนใบก ำกบัภำษี: __________________________________________________________ ตำมช่ือบริษัทด้ำนบน 

ที่อยูท่ี่ให้ระบใุนใบก ำกบัภำษี:  ____________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________________________________ 

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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