กําหนดการฝOกอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สําหรับ GP 8 - 13 ระหวGางวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2562
วัน
เวลา
เชา

7 ก.ค. 62

8 ก.ค. 62

9 ก.ค. 62

10 ก.ค. 62

11 ก.ค. 62

- ศึกษาดูงาน Free Trade
Zone ที่ Waigaoqiao เพื่อ
เรียนรูการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อการลงทุน

- Reflection (GP 8, 11)
- รับฟ1งบรรยายหัวขอ
Digital management for
government Mgt in
“Big Data” network and
public management in
urban governance &
digital application เพื่อ
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการดิ
จิตัล เพื่อประยุกตCใชในการ
จัดการภาครัฐเกี่ยวกับ
เครือขGายขอมูลขนาดใหญG

- Reflection (GP 9, 12)
- รับฟ1งบรรยายหัวขอ IOT
Application for Smart
City และ Internet of
Things in China for Smart
City application /
implementation: Key
Technology, New
Business Model, and
Case Study เพื่อเรียนรู
เกี่ยวกับการประยุกตCใช
อินเตอรCเน็ตของสิ่งตGางๆใน
การจัดการเมืองอัจฉริยะ

- Reflection (GP 10, 13)
- เดินทางโดยรถบัส ไปเมือง
หางโจว (ชมสถานที่แวะพัก
ระหวGางทาง)
- ศึกษาดูงาน Dream
Village เรียนรูตัวอยGางการ
สรางเมืองสนับสนุน Start-up

1

12 ก.ค. 62
- รับฟ1งบรรยายหัวขอ
เศรษฐกิจจีนกับศักยภาพ
การแขGงขัน โดย ดร.ไพจิตร
วิบูลยCธนสาร เลขาธิการ
หอการคาไทยในจีน (อดีต
อัครราชทูตฝhายการพาณิชยC)
- Wrap-up Session
เพื่อสรุปการเรียนรูใน
ภาพรวม (GP 8 - 13)

13 ก.ค. 62
- ศึกษาดูงาน การวางผังเมือง
แหGงอนาคตของเซี่ยงไฮ เพื่อ
เรียนรูรูปแบบการวางผังเมือง
แหGงอนาคตซึ่งสนับสนุนการ
บริหารจัดการเมืองดานตGาง ๆ

วัน
เวลา

7 ก.ค. 62

บGาย

เย็น/ค่ํา - นัดพบที่สนามบิน
สุวรรณภูมิเวลา 21.30
น./ เดินทางโดยเที่ยวบิน
TG662 เวลา 00.30 05.45 น.

8 ก.ค. 62

9 ก.ค. 62

- ศึกษาดูงาน บริษัท SAIC
Motos (MG) เพื่อเรียนรู
การบริหารธุรกิจแบบการ
จัดการนวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรคC ที่สGงผล
ตGอความสามารถในการ
แขGงขัน
- ศึกษาดูงาน Electric
Vehicle (EV) Zone and
Motor Test Drive การ
จัดการขอมูลเกี่ยวกับ
รถไฟฟmาและทดลองสมรรถนะ

- ศึกษาดูงาน ZhangJiang
Hi-Tech Smart City
Zone & Shanghai
Supercomputer Center
เพื่อเรียนรูการจัดการเมือง
อัจฉริยะ

10 ก.ค. 62
- ศึกษาดูงาน
People-squared, Start
up ECO System Park
(P2 start up space)
เพื่อเรียนรูจากตัวอยGาง การ
สนับสนุนธุรกิจ Start up
SME

- Networking Dinner
(แยกกลุGม GP) แลกเปลี่ยน
มุมมองประสบการณCกับ
ผูแทนภาคเอกชนไทยที่ทํา
ธุรกิจในจีน
- พบกับทGานกงสุลใหญGนคร
เซี่ยงไฮ ระหวGางกิจกรรม
Networking dinner

11 ก.ค. 62

12 ก.ค. 62

13 ก.ค. 62

- ศึกษาดูงาน ธุรกิจในเครือ
Alibaba คือ Hema
Supermarket การคาปลีก
รูปแบบใหมG ที่นําเทคโนโลยี
มาใช พรอมระบบ
e-payment
- ศึกษาดูงาน Leirda
Science&Technology
Group การนําเทคโนโลยี มา
ใชในเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการงาน

- Challenge on Field
Study by Group ใหแตG
ละกลุGม GP เรียนรูดวยตนเอง
จากการลงพื้นที่เก็บขอมูล
เพื่อการวิเคราะหCจัดทํา
ขอเสนอ โดยหอการคาไทย
จีนใหความชGวยเหลือทาง
ภาษา พรอมการสัมภาษณC
นักเรียนไทยที่กําลังศึกษาที่จีน

- เดินทางถึงสนามบินเวลา
14.00 น.
- เดินทางกลับโดยเที่ยวบิน
TG665 เวลา 17.25 - 21.00
น.

- เรียนรูจากประสบการณC
ตรงดวยการนั่งรถไฟฟmา
ความเร็วสูง จากหางโจว
กลับเซี่ยงไฮ

- เดินทางถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เวลา 21.00 น.

หมายเหตุ : 1. กิจกรรมการศึกษาดูงานเปvนการประสานความรGวมมือระหวGาง Chinese Academy of Science กับสภาหอการคาไทย-จีน (กําหนดการฝwกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
2. Chinese Academy of Science (CAS) ไดมีการทํา MOU รGวมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในการใหความรGวมมือในการจัดการฝwกอบรมหัวขอตGาง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการจัดการฝwกอบรมใหกับหนGวยงานในประเทศไทย
3. สถานที่พัก Four Point by Sheraton Daning เมืองเซียงไฮ www.fourpoints.com/daning เลขที่ 1928 Gong He Xin Road, Shanghai 200072 China Tel: +86 21 2602 222

2

