
ครั้งที่ วันที ่/ เวลา ห้องอบรม กิจกรรมการศึกษา วิทยากร

พิธีเปดิ และปฐมนิเทศนักศึกษา วธอ. รุน่ที่ 7
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (วธอ.1)

และ ผู้บรหิารสถาบนั วธอ.

ผู้น าการบรหิารยุคใหม่

(Leadership in the 21st Century)

2 มาตรการภาครฐัในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

3
ททท.

ทอ่งเที่ยวไทย จะท าอย่างไร ?
นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้วา่การการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

4 (ตามก าหนดการ)
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (วธอ.1)

และ ดร.เพ็ชร ชินบตุร (วธอ.1)

5 นวัตกรรมการเงนิในตลาดทนุ

6 มองจีน มองไทย

7
รถยนต์ไฟฟ้า

(Electric Vehicle)

8 โอกาสของอสังหารมิทรพัย์ไทย

9 5G กับโอกาสของประเทศไทย

10
เรือ่งเล่าจากประสบการณ ์: เส้นทางสู่ความส าเรจ็

(Road to Success)

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตร "นักบริหารระดบัสูงดา้นการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที ่7

พฤษภาคม - กันยายน 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ า)

พฤษภาคม 2564

มถุินายน 2564

กรกฎาคม 2564

1
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน)

Holiday Inn
Resort หัวหิน
(ตามก าหนดการ)

Holiday Inn
Resort หัวหิน
(ตามก าหนดการ)

ศุกร์
14 พ.ค. 64

(ตามก าหนดการ)

เสาร์
15 พ.ค. 64

(ตามก าหนดการ)

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ
ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

พฤหัสบดี
20 พ.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี
27 พ.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

Eternity
Ballroom

(ชั้น G)

Eternity
Ballroom

(ชั้น G)

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด

การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมและการลงทุน
สถาบันผู้น าเครือเจริญโภคภัณฑ์

(C.P.Leadership Institute : CPLI)

ดร.อาร์ม ต้ังนิรันดร
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้อ านวยการศูนย์จีนศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสาร์ - อาทิตย์
5 - 6 ม.ิย. 64

(ตามก าหนดการ)

Eternity
Ballroom

(ชั้น G)

พฤหัสบดี
10 ม.ิย. 64

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี
17 มิ.ย. 64

17.00 - 19.00 น.

Infinity
Ballroom

(ชั้น G)

Eternity
Ballroom

(ชั้น G)

พฤหัสบดี
24 มิ.ย. 64

17.00 - 19.00 น.

Infinity
Ballroom

(ชั้น G)

นายธงชัย บุศราพันธ์ (วธอ.2)
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

Infinity
Ballroom

(ชั้น G)

Infinity
Ballroom

(ชั้น G)

น.ส.จรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

ผศ.ดร. ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ

พฤหัสบดี
1 ก.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี
8 ก.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี
15 ก.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี Infinity

นายสมโภชน์ อาหุนัย (วธอ.2)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม Tel : 09-7250-3420, 0-2123-8549                                       หน้าที่ 1 / 2



ครั้งที่ วันที ่/ เวลา ห้องอบรม กิจกรรมการศึกษา วิทยากร

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตร "นักบริหารระดบัสูงดา้นการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที ่7

พฤษภาคม - กันยายน 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ า)

11
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และขยะ

(Sustainable Developmet)

12 เศรษฐกิจและสังคมไทย หลังโควิด-19

13 อนาคตพลังงาน
(The Future of Energy : from Molecules to Electrons)

14 เมกะโปรเจกต์ : โครงการขนาดใหญข่องภาครฐั

15
ประเด็นรอ้นในบา้นเมือง

(Hot Issue)
Special Guest Speaker

16 จัดท ารายงานกลุ่ม และเตรยีมการน าเสนอ
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (วธอ.1)

และ ดร.เพ็ชร ชินบตุร (วธอ.1)

17
Eternity

Ballroom (ชั้น G)

(ตามก าหนดการ)

น าเสนอรายงานกลุ่ม และ

พิธีปดิหลักสูตร วธอ. รุน่ที่ 7

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (วธอ.1)

และ ดร.เพ็ชร ชินบตุร (วธอ.1)

27 ส.ค. 64 - 10 ก.ย. 64

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

(ชั้น G) กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

ผศ.ดร. ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี
22 ก.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี
29 ก.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

นายสนั่น อังอุบลกุล (วธอ.1)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน)

Infinity
Ballroom

(ชั้น G)

Infinity
Ballroom

(ชั้น G)

พฤหัสบดี
5 ส.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี
19 ส.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

พฤหัสบดี
26 ส.ค. 64

17.00 - 19.00 น.

นางสมฤดี ชัยมงคล (วธอ.2)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)

Infinity
Ballroom

(ชั้น G)

Infinity
Ballroom

(ชั้น G)

Eternity
Ballroom

(ชั้น G)

เสาร์
11 ก.ย. 64

(ตามก าหนดการ)

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)

กระทรวงคมนาคม
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