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หลักสตูร “นักบรหิารระดบัสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ” วธอ. รุ่นที่ 7 
สถาบันวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม 

           
ความเป็นมา 

 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้การก ากับดูแลของ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ     
และอุตสาหกรรม” โดยองค์กรภาคเอกชนร่วมกันบริจาคเงินทุน เพื่อจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ. เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง และยกระดับธุรกจิอตุสาหกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับโลก 

หลักสูตร และ วัตถุประสงค์ 

 หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7 เป็นหลักสูตรที่เน้น 
เรื่องของการพัฒนาภาวะผู้น า การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนระดับสากล  (Leadership, Global 
Management and Investment) 
 ดังนั้น หลักสูตร วธอ. นี ้นอกจากจะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยตรงแล้ว ยังให้แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศด้วย 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

1. ผู้อบรมจะต้องเป็น “เจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง” ขององค์กรของภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
2. ผู้อบรมจะต้องไม่เรียนหรืออบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ในระหว่างเวลาที่เรียนหลักสูตร วธอ. 
3. ผู้อบรมต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าเรียนได้ตลอดหลักสูตร 

  4. ผู้ประสงค์จะเข้าอบรม สามารถสมัครด้วยตนเองโดยตรงที่ส านักงานสถาบันฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร 
             ตามที่สถาบันฯ ก าหนด ทาง E-mail หรือ โทรสาร 

5. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบให้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้ว 

 

 

 

 

วธอ.7/2563 

ใบสมัครเข้ารับการอบรม 
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ใบสมัครประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน ดังต่อไปน้ี  
 ส่วนที่ 1  ใบสมัครเข้ารับการอบรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 ส่วนที่ 2  หนังสืออนุมัติ หรือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
 
หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมใบสมัคร 
 1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (หน้าตรงใสสู่ท ไม่สวมแว่นด า และถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

4. หนังสอือนุมัติยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บงัคับบัญชา (กรณีข้าราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ หรอืองค์กรภาครฐั)
 และ กรณีทีผู่้สมัครมิได้ด ารงต าแหนง่สงูสุดของหน่วยงาน หรือองค์กรภาคเอกชน 

หมายเหต ุ
 1. กรณีเป็นข้าราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
 2. กรณีหน่วยงานเอกชน/หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ซีอีโอ, เจ้าของกิจการ, ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาและมีอ านาจอนุมัติ 
  ให้เข้ารบัการอบรมได้ 

การรับสมัคร 
 ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน และส่งกลับมายังสถาบันฯ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 โดยส่งมายงัที่อยู่ต่อไปนี ้

 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 เลขที่ 333 ถนนราชวิถี (ซอย 20) แขวงสวนจิตรลดา 
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 โทรศัพท์ : 09-7250-3420, 0-2123-8549 
 E-mail : admin@ibid.in.th 

ก าหนดเวลาอบรมและการแต่งกาย 
 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 19.00 น. ระหว่างเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (Pullman Bangkok King Power) 
 วันอื่น ๆ ตามที่ระบุในปฏิทินการศึกษา วธอ. รุ่นที่ 7 
 เข้าอบรมทุกครั้ง แต่งกายด้วยชุดสูทของสถาบันฯ  

การประเมินผล  
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตร เมื่อปฏิบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

  1. เข้าอบรมในห้องเรียนปกติเกินกว่า 80% ข้ึนไป 
  2. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ 
  3. ส่งรายงานการศึกษาอบรมตามที่สถาบันฯ ก าหนด 
  4. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันฯ ก าหนด 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

 ฟรี ค่าอบรมตลอดหลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 
 ยกเว้น  1. ค่าตัดชุดสูทของผู้เข้าอบรม 
    2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสังสรรค์  
   3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี) 
   4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรับวุฒิบัตร 
   5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม CSR และกิจกรรมอื่น ๆ 
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ใบสมัครเข้ารับการอบรม 

หลักสตูร “นักบริหารระดับสูงด้านการพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ” วธอ. รุน่ที่ 7 

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) 
 
 

 

 

 

 

 
ค าน าหน้า………….……………………….ชื่อ………………………………………..นามสกุล…………………………………………………… 

Name (ตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………….………….. Surname (ตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………… 

ชื่อเล่น ……………… อายุ …….…. วัน/เดือน/ปีเกิด ……….…… สัญชาติ .……... เชื้อชาติ ………..… ศาสนา ………………... 

เลขบัตรประชาชน ……………………………… ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………………… 

สถานภาพ          โสด       สมรส   (จ านวนบุตร ………………. คน)          หม้าย 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้) 

 เลขที ่………. หมู่ท่ี ………. ซอย ……..……………. ถนน …………….…….…. แขวง/ต าบล ………………………………. 

 เขต/อ าเภอ ………………………….………. จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………. 

 โทรศัพท์ …………………………… โทรศัพท์มือถือ ……………………………… โทรสาร ………………………………………. 

 E-mail …………………………………………………………… Line ID ……………………………………………………………….. 

 **ขนาดเสื้อโปโล ……………………… 

ผูป้ระสานงาน (เลขาฯ) 

ชื่อ …………………….………………..... นามสกุล ………………………………………… โทรศพัท ์……………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………… Line ID ……………………………………………………………………………………. 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 

ชาย : S (อก38) , M (อก40) , L (อก42) , XL (อก44) , 2XL (อก46) , 3XL (อก48) 
หญิง : S (อก34) , M (อก36) , L (อก38) , XL (อก40) , 2XL (อก42) 

                

 

สมัครครั้งที ่   

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ส่วนท่ี  1 

                 



หน้า 5 / 10 

 

  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา วุฒิท่ีได้รับ ปีการศึกษา 

    

    

 
 

   

    

    

    

 
 
 

 

 
 

3.1 หน้าท่ีต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

ชื่อหน่วยงาน …………………………………………………………………………… ต าแหน่ง (ไทย) ……………………………………………………………....................... 

ลักษณะของกิจการ ……………………………………………………………………………….…………………….……. ทุนจดทะเบียน ………………………………………… 

ลักษณะงานท่ีท า/ความรับผิดชอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

สถานท่ีตั้ง เลขที ่……….. หมู่ท่ี ……….. ซอย ……………………………. ถนน ………….……………………. แขวง/ต าบล ………………………………. 

  เขต/อ าเภอ …………………………………… จังหวัด ………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………. 

  โทรศัพท์ ………………………………… โทรศัพท์มือถือ ………………………………………… โทรสาร …………………………………………... 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 ประวัติการศึกษา 

 

ส่วนท่ี 3 ประวัติการท างาน 
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3.2 ประสบการณ์การท างาน (ปัจจุบัน – อดีต) 

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ลักษณะงาน 

    

    

    

    

 

   

 

ปี พ.ศ. 
 

หลักสูตร 
 

สถาบัน ฯ /หน่วยงาน 
 

วุฒิบัตร 

    

    

    

    

 

ส่วนท่ี 4 ประวัติการอบรมที่ผ่านมา 
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ส่วนท่ี 5 เหตุผลในการเข้าอบรม 

 

ส่วนท่ี 6 สิ่งท่ีคาดหวังจากการอบรม 

 



หน้า 8 / 10 

 

   

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

  

  

ชื่อ – นามสกุล ……………………………..……………………… โทรศัพท์มือถือ ………………….…………………… ความเกี่ยวข้อง ……………………………… 

ต าแหน่ง ………………………………………… ฝ่าย/แผนก ………………………..…………………. หน่วยงาน/องค์กร …………………………………………………... 

ความเห็นของผู้แนะน า …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลายมือชื่อผู้แนะน า ……………………………………………………………………..………………..... วันท่ี ………………………………………………………………………………  

 

 

 

  

ส่วนท่ี 9 ผู้แนะน าให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี วธอ. 

 

ส่วนท่ี 8 เอกสารอื่น ๆ (เพิ่มเติม) เพื่อประกอบการพิจารณา
พิจารณา 
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ค ารบัรองตนเอง 

 ข้าพเจ้าเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้น าด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและการลงทุน รวมทั้งการ
สร้างเครือข่าย เพื่อการติดต่อประสานความร่วมมอืทัง้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวมด้วย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรม ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ เงื่อนไข
ข้อก าหนด ของสถาบันฯ และเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาทุกประการ ตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว และยอมรับการรายงาน 
ผลการศึกษา ที่สถาบันฯ จะแจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับรองของผู้สมัครให้ทราบ เมื่อจบการศึกษา 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับผลการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้ว่าเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสถาบันฯ ในทุกกรณี โดยไม่ติดใจด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น 

 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในระหว่างการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ (ม.ค. – พ.ย. 64) ข้าพเจ้าไม่ได้มีช่ือ
ลงทะเบียน หรือเข้าเรียน หรืออบรม ในหลักสูตรอื่นใดซ้ าซ้อนในระยะเวลาดังกล่าว  

 

ลายมือช่ือ       ผู้สมัคร  

(      ) 
 

 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้าขอแจ้งความ
ประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ ว่าเอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งช้ีตัวของข้าพเจ้า ที่อยู่ในครอบครองของ
สถาบันฯ ในกรณีที่มีผู้อื่นต้องการตรวจสอบหรือคัดส าเนาเอกสารนี้ ข้าพเจ้า 

 ◌ ยินยอม  ◌ ไม่ยินยอม  

ลายมือช่ือ       ผู้สมัคร  

(      ) 
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หนังสืออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 

ค าน าหน้านาม    ช่ือ     นามสกุล        

ต าแหน่ง              

หน่วยงาน              

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บังคับบัญชาของ          

 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับ หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7 แล้ว 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกไว้ เป็นความจริงและอนุมัติให้บุคคลนี้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
โดยข้าพเจ้ายินดีสนับสนุนให้บุคคลผู้นี้  เข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ ตามที่ สถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ และจะให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครและให้ความส าคัญ
ของการอบรม ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 

ลายมือช่ือ       

(       )  

ต าแหน่ง         

วันที่       

หมายเหตุ 

1. กรณีเป็นข้าราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง / อธิบดี / ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
2. กรณีหน่วยงานเอกชน/หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง CEO, เจ้าของกิจการ, ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาและมีอ านาจอนุมัติ
 ให้เข้ารับการอบรมได้ 

 ส่วนท่ี 2 


