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ก าหนดการพิธีเปิด 

หลักสตูร “นักบรหิารระดบัสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ” (วธอ.) รุ่นที่ 4 

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท 

วันเสาร์ท่ี 13 - อาทิตย์ท่ี 14 พฤษภาคม 2560 

***************************************** 

วันเสาร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2560 

09:00 – 09:30 น. - นักศึกษา หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 4 ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้อง  

  แทมมารีน บอลรูม (ฝั่ง Bluport Wing) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท 

09:30 – 09:50 น. - พิธีกรกิตติมศักดิ์ คุณสุภาพ คลี่ขจาย (วธอ. รุ่นที่ 2) กล่าวเรียนเชิญ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 

(อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ

และอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม) กล่าวความเป็นมาของ

มูลนิธิฯ และกล่าวรายงานต่อ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ (อดีตรองนายกรัฐมนตรี , 

ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม และ

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม) 

09:50 – 10:30 น. - พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะน า

ประธานมูลนิธิฯ และสถาบันฯ / ท่ีปรึกษา หลักสูตรฯ และ ผู้อ านวยการส านักงาน 

 - แนะน านักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 

10:30 – 11:30 น. - พิธีกรกล่าวเรียนเชิญนักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 4 แนะน าตัวบนเวที (แบ่งตามกลุ่ม) 

11:30 – 13:00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ช้ัน 2 บริเวณสระว่ายน้ า ฝั่ง Bluport Wing 

ห้องอาหารเลอ โคโลเนียล และ สราญเลาจน์) 

 

 

การแต่งกาย : smart casual  
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13:00 – 17:00 น. - การบรรยายพิเศษ Duke Corporate Education (Presentation and Workshop) 

 by Prof. John A. Davis (Managing Director for Duke CE Asia) 

 Topic : Leadership & Strategy - Navigating VUCA World 

 Understanding what today's VUCA world  mean for leaders 

 What leaders must do to navigate the VUCA world 

o How leaders are learning to lead today, using the 

Perceiving, Sensemaking, and Choreography framework (the 

PSC framework) 

 Workshop - Learning how leaders are building networks and 

coalitions of shared interest using Organisational Network Analysis 

 Case study - Understanding the behavioural qualities of top 

performing leaders, based on Duke research of over 300 

companies around the world 

17:00 – 17:15 น. - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

17:15 – 18:00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18:00 - 18:30 น. - Welcome Dinner at Azure Bar (อซัวร์ บาร์) 

18:30 น. - Dinner at The Beach (ฝั่ง Beach Wing) 

วันอาทิตย์ท่ี 14 พฤษภาคม 2560 

06:30 – 07:30 น. - เชิญนักศึกษาร่วมกันตักบาตรบริเวณชายหาด (ฝั่ง Beach Wing) 

07:30 – 09:00 น. - รับประทานอาหารเช้าร่วมกันตามอัธยาศัย (ฝั่ง Beach Wing และ Bluport Wing) 

    

******************************************* 


