
 
 
กําหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ  สายท่ี 1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี – สาธารณรัฐเชค –  สาธารณรัฐออสเตรีย  

(กลุ่ม 1 ดูงานท่ีเมืองมิวนิค) 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี ๖3 
ระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม – 6 กันยายน ๒๕๕๗ 

-------------------------------------- 
วันเสารท่ี์ 30 สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 ๒๑.3๐ น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  

เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 23.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

เท่ียวบินท่ี TG 920 
วันอาทิตย์ท่ี 31 สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๐6.๐๐ น.  คณะถึงสนามบินนานาชาต ิแฟรงค์เฟิร์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 ๐7.๐๐ น.  ออกเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม 
     รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –  ๑6.๐๐ น. ออกเดินทางสูก่รุงปรา๊ก สาธารณรัฐเชค 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม 
 18.๐0 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
     

วันจันทรท่ี์ 1 กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๐7.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 ๐8.๐๐ –  ๑8.๐๐ น. ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ กรุงปร๊าก  
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โรวีว่ารี สาธารณรัฐเชค 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  
 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 

วันอังคารท่ี 2 กันยายน ๒๕๕๗ 
 07.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 08.00 น.  ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ เมืองคาร์โรวีว่าร ี
 12.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 –  ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองเชสก้ีครุมล้อฟ สาธารณรัฐเชค 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม   
 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 
 

วันพุธท่ี 3 กันยายน ๒๕๕๗ 
 07.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 08.00 –  ๑8.๐๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวรก์ สาธารณรัฐออสเตรีย     

ศึกษาดงูานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ เมืองซาลส์บวรก์  
    รับประทานอาหารกลางวัน 
    ออกเดินทางสู่เมืองเซ็นต์วูล์ฟกัง สาธารณรัฐออสเตรีย     
 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
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วันพฤหัสบดท่ีี 4 กันยายน ๒๕๕๗ 
 07.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 08.00 –  ๑8.๐๐ น. ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ เมืองซาลส์บวรก์  
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองอินน์สบรูค สาธารณรัฐออสเตรีย 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ เมืองอินน์สบรูค    
 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 
วันศุกร์ท่ี 5 กันยายน ๒๕๕๗ 
 07.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

๐8.๐๐ – ๑๒.0๐ น. เดินทางสู่เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 12.0๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 –  ๑๖.3๐ น. ศึกษาดูงานเรื่อง “การกําจัดขยะ” ณ เทศบาลเมืองมิวนิค   
 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น  
 19.๐๐ น.  เดินทางสู่สนามบิน มิวนิก  
 21.5๐ น . ออกเดินทางกลับโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 925 
   

วันเสารท่ี์ 6 กันยายน ๒๕๕๗ 
 14.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 



 
 
กําหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ  สายท่ี 2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี – สาธารณรัฐเชค –  สาธารณรัฐออสเตรีย  

(กลุ่ม 2 ดูงานท่ีกรุงปรา๊ก) 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี ๖3 
ระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม – 6 กันยายน ๒๕๕๗ 

-------------------------------------- 
วันเสารท่ี์ 30 สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 ๒๑.3๐ น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  

เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 23.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

เท่ียวบินท่ี TG 920 
วันอาทิตย์ท่ี 31 สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๐6.๐๐ น.  คณะถึงสนามบินนานาชาต ิแฟรงค์เฟิร์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 ๐7.๐๐ –  ๑2.๐๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองบัมแบร์ก 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –  ๑8.๐๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โรวีว่าร ี
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม 
 18.๐0 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
     

วันจันทรท่ี์ 1 กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๐7.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 ๐8.๐๐ –  ๑8.๐๐ น. ออกเดินทางสูก่รุงปร๊าก สาธารณรัฐเชค 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30 –  ๑5.3๐ น. ศึกษาดูงานเรื่อง “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ณ เทศบาลกรุงปร๊าก 
 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 

วันอังคารท่ี 2 กันยายน ๒๕๕๗ 
 07.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 08.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเชสก้ีครุมล้อฟ สาธารณรัฐเชค 
 ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม   
 12.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางสูเ่มืองเมืองซาลส์บวรก์ สาธารณรัฐออสเตรีย 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  
 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 

วันพธุท่ี 3 กันยายน ๒๕๕๗ 
 07.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ เมืองซาลสบ์วรก์    
 12.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองฮอลท์สตัท 
ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม 

 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
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วันพฤหัสบดีท่ี 4 กันยายน ๒๕๕๗ 
 07.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

๐8.๐๐ – 16.0๐ น. เดินทางสูเ่มืองอินน์สบรูค สาธารณรัฐออสเตรีย 
   ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม 

 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ เมืองอินน์สบรูค (ต่อ) 
 18.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 
วันศุกร์ท่ี 5 กันยายน ๒๕๕๗ 
 07.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

๐8.๐๐ น.  เดินทางสูเ่มืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
   ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  

 12.0๐ น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
   ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ เมืองมิวนิค (ต่อ)  

 18.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
 19.๐๐ น.  เดินทางสู่สนามบินมิวนิก  
 21.5๐ น . ออกเดินทางกลับโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 925 
  

วันเสารท่ี์ 6 กันยายน ๒๕๕๗ 
 14.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 



 
 

กําหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ  สายท่ี 3 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส – สมาพันธรัฐสวิส 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)  รุ่นท่ี ๖3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม – 6 กันยายน ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------- 

วันเสารท่ี์ 30 สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 ๒๑.0๐ น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  

เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 
วันอาทิตย์ท่ี 31 สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๐0.05 น.  ออกเดินทางสูก่รุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG 930 
 ๐๗.๐5 น.  คณะถึงสนามบินชาลส์เดอโกล กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 ๐๙.๐๐ –  18.๐๐ น. เดินทางโดยรถบัสสู่เมืองชอมบอด์-เมืองเชอนองโซ-เมืองบลัวส-์เมืองตูร์ 

ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม 
 18.๐0 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก  
     

วันจันทรท่ี์ 1 กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๐8.๐0 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 09.0๐ – ๑2.0๐ น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส 

ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ กรุงปารีส 
 12.๐0 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑6.๐๐ น. ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม ณ กรุงปารีส (ต่อ) 
 18.๐0 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
     

วันอังคารท่ี 2 กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๐7.๐0 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

๐๙.3๐ – ๑1.3๐ น. ศึกษาดูงานเรื่อง  “การกระจายอํานาจการบริหารในสาธารณรัฐฝรั่งเศส” 
ณ  กระทรวงการคลัง กรุงปารีส 
- การริเริ่มการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- การเก็บภาษีและรายได้ของท้องถ่ิน   
- การบริหารและการวางแผนการตรวจสอบส่วนท้องถ่ิน 
- การสนับสนุนทางการเงินการปกครองส่วนภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 12.๐0 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.๐0 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดิจอง 
    ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  
 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 
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วันพธุท่ี 3 กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๐7.๐0 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 08.00 –  ๑๖.๐๐ น. เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ สมาพันธรัฐสวิส 
    รับประทานอาหารกลางวัน 

ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 

 

 
วันพฤหัสบดท่ีี 4 กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๐7.๐0 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 08.00 –  ๑๖.๐๐ น. เดินทางสู่เมืองแองเกลเบิร์ก สมาพันธรัฐสวิส 
    รับประทานอาหารกลางวัน 

ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก 

 
  

 
วันศุกรท่ี์ 5 กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๐8.๐0 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 ๐8.๐๐ น.  เดินทางสู่เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส 

ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสังคม  
    รับประทานอาหารกลางวัน 
    ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค 
 13.30 น.  ออกเดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ 

โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 923   

 
วันเสารท่ี์ 6 กันยายน ๒๕๕๗ 
 05.3๐ น . ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

   


