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

(กลุ+ม GP ๑, GP ๓, GP ๕, GP ๗, GP ๙ และ GP ๑๑)  
ระหว+างวันท่ี ๒๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ณ Shanghai Administration Institute (SAI) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันอาทิตย"ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙   กรุงเทพ  ประเทศไทย – มหานครเซ่ียงไฮ� สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กลุ+มท่ี ๑/๑ 

๐๗.๕๐ น. คณะ นบส. พร�อมกันท่ีท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

๐๙.๕๐ น. ออกเดินทางจากประเทศไทย สู�มหานครเซ่ียงไฮ� สาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยสายการบินเซ่ียงไฮ� แอร/ไลน/ เท่ียวบิน FM ๘๔๒ 

๑๔.๔๐ น. ถึงท�าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ� ผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและรอรับสัมภาระ 

๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางจากท�าอากาศยานฯ สู�ใจกลางมหานครเซ่ียงไฮ� 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าท่ีพัก 

กลุ+มท่ี ๑/๒ 

๐๙.๕๐ น. คณะ นบส. พร�อมกันท่ีท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

๑๑.๕๐ น. ออกเดินทางจากประเทศไทย สู�มหานครเซ่ียงไฮ� สาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยสายการบินเซ่ียงไฮ� แอร/ไลน/ เท่ียวบิน FM ๘๕๔ 

๑๗.๐๕ น. ถึงท�าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ� ผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและรอรับสัมภาระ 

๑๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากท�าอากาศยานฯ สู�ใจกลางมหานครเซ่ียงไฮ� 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าท่ีพัก 

วันจันทร"ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าท่ีพัก 

วันอังคารท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๐๐ น. รับฟEงการบรรยาย เรื่อง “Innovative Development Strategy in Shanghai” ณ SAI 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงาน : ด�านการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจพิเศษ Pudong 
ณ China (Shanghai) Free Trade Zone in Pudong New Area 



 

  

   ๒ 

 

วัน/เวลา กิจกรรม 

๑๗.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

๑๙.๐๐ น รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าท่ีพัก 

วันพุธท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ น รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๐๐ น. รับฟEงการบรรยาย เรื่อง “Practice and Experience of Public Administration and 
Public Service in Shanghai” ณ สถาบัน SAI 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ Comprehensive and Coordinated City Management Center in 
Minhang District, Shanghai และ Transport Hub of Shanghai 

๑๗.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข�าท่ีพัก 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙   มหานครเซ่ียงไฮ� – ท+าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

๐๗.๐๐ น Check out ออกจากท่ีพัก / รับประทานอาหารเช�า 

๐๙.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

กลุ+มท่ี ๑/๒ 

๑๖.๓๐ น. เดินทางถึงท�าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ� ตรวจสอบสัมภาระและจัดทําเอกสารการเดินทาง 

๑๘.๓๐ น. ออกเดินทางจากท�าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ� สู�ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
โดยสายการบินเซ่ียงไฮ� แอร/ไลน/ เท่ียวบิน FM ๘๕๓ (กลุ�มท่ี ๑/๒) 

๒๑.๕๕ น. เดินทางถึงท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

กลุ+มท่ี ๑/๑ 

๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๓๐ น. เดินทางถึงท�าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ� ตรวจสอบสัมภาระและจัดทําเอกสารการเดินทาง 

๒๑.๔๐ น. ออกเดินทางจากท�าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ� สู�ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
โดยสายการบินไชน�าอิสเทิร/น เท่ียวบิน MU ๕๔๗ (กลุ�มท่ี ๑/๑) 

๐๑.๐๕ น. เดินทางถึงท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


