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กําหนดการฝ	กอบรมและศึกษาดูงาน 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน"และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ+นท่ี ๘๔ 

(กลุ+ม GP ๒, GP ๔, GP ๖, GP ๘, GP ๑๐ และ GP ๑๒)  
ระหว+างวันท่ี ๒๕ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุOน 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันเสาร"ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙   กรุงเทพ  ประเทศไทย – กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุOน 

๒๑.๓๐ น. คณะ นบส. พร�อมกันท่ีท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

๒๓.๕๐ น. ออกเดินทางจากประเทศไทย สู�ท�าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ*น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG ๖๔๐ 

วันอาทิตย"ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๐๘.๑๐ น. ถึงท�าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและรอรับสัมภาระ 

๑๐.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าโรงแรมท่ีพัก 

วันจันทร"ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศและรับฟBงการบรรยาย เรื่อง “Leadership for the 21st Century” 
by Senior Professor Masahiro Horie, 
Director of the Executive Development Center for Global Leadership, 
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)”  
ณ สถาบัน (GRIPS) 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Metropolitan Government Office and Metropolitan Assembly 

๑๗.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

๑๙.๐๐ น รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าโรงแรมท่ีพัก 

วันอังคารท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ น รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๐๐ น. รับฟBงการบรรยาย เรื่อง “Ensuring the Trust in the Government”  
by Senior Professor Masahiro Horie ณ สถาบัน (GRIPS) 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ The Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel 
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วัน/เวลา กิจกรรม 

๑๗.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าโรงแรมท่ีพัก 

วันพุธท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ น รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๓๐ น. สรุปการเรียนรู� ณ สถาบัน (GRIPS) 

๑๑.๓๐ น. พิธีปeดการฝgกอบรม 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าโรงแรมท่ีพัก 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ น รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๓๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ น. ศึกษาดูงานหมู�บ�านวัฒนธรรม โอชิโนะฮักไก 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าโรงแรมท่ีพัก 

วันศุกร"ท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙   กรุงโตเกียว – ท+าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

๐๗.๐๐ น Check out ออกจากท่ีพัก / รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๐๐ น. ศึกษาดูงานด�านเทคโนโลยีการกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูงของประเทศญ่ีปุ*น 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๕.๐๐ น. เดินทางถึงท�าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ตรวจสอบสัมภาระและจัดทําเอกสารการเดินทาง 

๑๗.๒๕ น. ออกเดินทางจากท�าอากาศยานนานาชาตินาริตะ สู�ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG ๖๗๗  

๒๑.๕๕ น. เดินทางถึงท�าอากาศยานฯ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


