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ครั้งที่ วัน วันที่ กิจกรรมการศึกษา วิทยากร
ศุกร์-เสาร์

หวัหนิ
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการผู้จัดการ (หวัหนา้สายงานวิจัย)
บริษทัหลักทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)

ครั้งที่ วัน วันที่ กิจกรรมการศึกษา วิทยากร
ดร. สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย
ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร. สรุเกียรติ์ เสถียรไทย

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
Mr.Lito Camacho

Vice Chairman of Credit Suisse และอดีตรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงานแห่งฟิลิปปินส์

รองศาสตราจารย ์ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดวิัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจ าคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ วัน วันที่ กิจกรรมการศึกษา วิทยากร
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. การด ีเลยีวไพโรจน์

กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ ซี อาเซียน
Mr.Stuart L. Dean

CEO of General Electric Asean

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Mr.John A. Davis
Executive Director of Duke Corporate Education

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)

Mr.Timothy Moe 
Global Investment Research Hongkong, Goldman Sach.

การบรูณาการทางเศรษฐกจิของอาเซียน

นวัตกรรมใหมก่บัการพฒันาอตุสาหกรรม
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Global Operation8 16 ก.ค. 58

23 ก.ค. 58
Markets Outlook - Asia Pacific

4 พฤหสับดี

โอกาสและการเสียโอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรี
ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย (FTA)

28 พ.ค. 58

พธิีเปดิและปฐมนเิทศนกัศึกษา วธอ. รุ่นที่ 215 - 16 พ.ค. 58

พฤหสับดี2

พฤหสับดี 4 ม.ิย. 583

โอกาสการลงทนุในอาเซียน
(ASEAN Investment Opportunities)

เกาะกระแสภาวะการลงทนุโลก
(Global Investment Trends Monitor)

11 ม.ิย. 58

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตร "นักบริหารระดบัสูงดา้นการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที ่2

พฤษภาคม - กันยายน 2558
พฤษภาคม

มถุินายน

1

ม.ร.ว. ปรีดยิาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

พฤหสับดี

พฤหสับดี
ประสบการณ์การเปน็นกัลงทนุข้ามชาติ

2 ก.ค. 58
วิสาหกิจเพื่อสังคมและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

(Social Enterprise & CSR)

ดูงาน ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น29 ก.ค. 58 - 1 ส.ค. 58

9 ก.ค. 58พฤหสับดี7
การขับเคล่ือนเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
(Digital Economy & Digital Productivity)

ภาวะผู้น าธุรกิจโลก
(Global Business Leadership)

5 พฤหสับดี 25 ม.ิย. 58

6

กรกฎาคม

พฤหสับดี



6 ก.ค. 58

ครั้งที่ วัน วันที่ กิจกรรมการศึกษา วิทยากร
Mr.Joseph Sharad Apte

 Managing Partner of Bain & Company
รศ. วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ดร.สถิตย ์ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

เสาร์ - อาทติย์

ต่างจังหวัด

แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(Workshop)

6 ก.ย. 58

รัฐธรรมนูญใหม่กับเศรษฐกิจไทย

20 ส.ค. 58

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร

ทิศทางเศรษฐกิจโลก (Global Economics)27 ส.ค. 58พฤหัสบดี13

คณะนักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 2 
ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 2
ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล

14

12 พฤหัสบดี

พฤหัสบดี

11 13 ส.ค. 58

6 ส.ค. 58

พฤษภาคม - กันยายน 2558

แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(Presentation)

การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม
(Socially Responsible Investment : SRI)

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตร "นักบริหารระดบัสูงดา้นการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที ่2

การสร้างแบรนด์ไทยในเวทีโลก
(Global Brand)

พฤหัสบดี

5 ก.ย. 58

10

สิงหาคม


