
 

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
โทร. 0 2123 8549, 09 7250 3420 
หมายเหต ุ: กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กำหนดการปฐมนิเทศ 

หลักสูตร “นกับริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7 

วันศุกร์ที ่10 - วันเสาร์ 11 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องปลาวาฬบอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา รีสอร์ท หัวหิน 

......................................................................................................................... 

วันศุกร์ที ่10 มิถุนายน 2565  

13:00 - 13:50 น.  - ลงทะเบียน พร้อมรับกระเป๋าและเสื้อโปโล วธอ.7 (อภินันทนาการจาก สถาบัน)                                                                                                                                 
ณ จุดลงทะเบียน วธอ. โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา รีสอร์ท หัวหิน                         
****การแต่งกาย : เสื้อโปโล สีขาว วธอ.7 **** (รับ ณ จุดลงทะเบียน) 

13:50 น.   - เชิญนักศึกษา วธอ.รุ่นที ่7 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศพร้อมกัน ณ ห้องปลาวาฬ 1 

  14:00 - 15:00 น.  - พิธีกรกิตติมศักดิ์ คุณสุภาพ คลี่ขจาย (วธอ.2) เรียนเชิญ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ  
(อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาการประกอบการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม) เป็นประธาน                
ในพิธี กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ หลักสูตร วธอ.รุ่นที่ 7  

 15:00 - 15:30 น.   - พิธีกรกิตติมศักดิ์เรียนเชิญ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (ประธานสถาบัน วธอ.) แนะนำ       
                                                    วิธีการศึกษาอบรม “วธอ.รุ่นที่ 7” พร้อมแบ่งกลุ่มนักศึกษา 

15:30 - 16:50 น.              - กิจกรรม “Ice Breaking Activity” โดย คณาจารย์ CMMU (ม.มหิดล)                            
                                    ณ ห้องปลาวาฬ 2 

16:50 - 17:00 น.           - ผู้บริหารสถาบัน วธอ. และนักศึกษา วธอ.รุ่นที่ 7 ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องปลาวาฬ 2 

17:00 - 17:30 น.           - พักผ่อนตามอัธยาศัย และเตรียมตัวเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง  

                            ** การแต่งกาย : ธีม Sea of Love at Vana Nava Sky Bar** 

 

 



 

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
โทร. 0 2123 8549, 09 7250 3420 
หมายเหต ุ: กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
17:30 - 19:00 น. - Welcome Cocktail ณ “วานา นาวา สกายบาร์” (Vana Nava Sky Bar)  
                          รูฟท็อปบาร์ บนชั้น 27 ที่สูงที่สุดของโรงแรม สัมผัสและชมจุดชมวิวลอยฟ้าที่พ้ืนเป็น   
                                      กระจกใสสูงจากพ้ืนดิน 110 เมตร มองเห็นวิว อันสวยงามของอ่าวหัวหิน เขาตะเกียบ 
                                      และเขาเต่า      

  (สำนักงาน วธอ. เป็นเจ้าภาพ) 

19:00 – 22:00 น. - Dinner ร่วมกัน ณ ห้องปลาวาฬบอลรูม  
 **งานเลี้ยงรับน้อง วธอ.รุ่น 7 โดย วธอ.รุ่น 6 ภายใต้ธีมงาน “Sea of Love” 

22:00 น.  - พักผ่อนตามอัธยาศัย 

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

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 
  ****การแต่งกาย Smart Casual****  

08:00 - 09:30 น.  - Breakfast ร่วมกัน ณ ห้องประมง ชั้น 7 (พร้อม Check out เลย) 

09:30 - 09:45 น.  - ลงทะเบียนเพ่ือรับฟังการบรรยาย ณ บริเวณหน้าห้องปลาวาฬ 1 

09:45 - 11:15 น.  - การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมืองไทยหลัง COVID”  
                                    โดย ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

11:15 - 11:30 น.  - ผู้บริหารสถาบันและนักศึกษา วธอ.รุ่นที่ 7 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ห้องปลาวาฬ 1 

11:30 - 12:00 น.   - เดินทางไปศูนย์การค้า BLUPORT 

12:00 – 12:30 น.  - เยี่ยมชม “The Gallery Hua Hin” ที่ ศูนย์การคา้ BLUPORT 

12:30 – 13:30 น.  - รับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหาร CAFÉ DE KHOI (คาเฟ่ เดอ ข่อย) 

13:30 น.   - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
   ************************************************** 


