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การเดินทางเพือ่ ศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เริม่ ขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2556
มีผรู้ ว่ มเดินทาง 28 คน ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และสำานักงานอธิการบดี พร้อมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คือ ดร.มังกร หริรกั ษ์ ภายใต้การนำาของ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมี ดร.นิษฐ์สนิ ี กูป้ ระเสริฐ เป็นผูป้ ระสานงานตลอดการเดินทางในทริปนี้ และได้รบั
การดูแลเป็นอย่างดีจากไกด์มอื อาชีพตลอด คือคุณวัฒนา บุญทรัพย์ การเดินทางในครัง้ นีค้ ณะเดินทางได้ใช้บริการเดินทางโดย
สายการบินเอทิฮทั แอร์เวย์ส จากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ มุง่ หน้าสูส่ นามบินกรุงอาบูดาบี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต์ และ
เปลีย่ นเครือ่ งใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที จากนัน้ เดินทางด้วยสายการบินเดิมสูก่ รุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
เดินทางถึงกรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เวลาประมาณ 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งช้า
กว่าเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย 6 ชั่วโมง ออกเดิน
ทางจากสนามบินเจนีวา เข้าชมกรุงเจนีวา เมืองหลวง
แห่งสันติภาพของโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์การ
สหประชาชาติ ธนาคาร และองค์การนานาชาติต่างๆ เช่น
กาชาดโลกซึ่งกำาลังปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาตัวอาคารให้
ดียิ่งขึ้น ผ่านสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เช่น โบสถ์
เซนต์ปิแอร์ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าที่สุดของเมือง ศาลากลาง
เมืองเจนีวา มีความเก่าแก่กว่า 500 ปี ชมบรรยากาศริม
ทะเลสาบเจนีวา และน้ำาพุจรวดเจ็ทโด (Jet D’eau) น้ำาพุ
ที่มีชื่อเสียงก้องโลก สัญลักษณ์ของเมืองเจนีวา มีความ
สูงถึง 390 ฟุต จะส่งน้ำาครั้งละ 500 ลิตรต่อวินาที ขึ้นไปกระจายบนอากาศที่มีความสูง 140 เมตร ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมงซึง่ จะเปิดให้ชมตัง้ แต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป และมีนาฬิกาดอกไม้เพือ่ แสดงถึงสัญลักษณ์ของการเป็นอุตสาหกรรมการ
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ผลิตนาฬิกาของเมือง จากนัน้ มุง่ หน้าไปยังเมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึง่ เป็นเมืองทีป่ ระทับของสมเด็จย่า และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงสำาเร็จการศึกษาจากเมืองนี้ และ ณ ทีป่ ระทับ ทรงสร้างศาลาไทยตัง้ อยูใ่ กล้กบั ทีท่ าำ การของสำานักงานโอลิมปิคโลก
เพือ่ รำาลึกถึงพระองค์ทา่ นทีค่ รัง้ หนึง่ สมเด็จย่าทรงประทับอยู่ และแสดงถึงความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง สมาพันธรัฐสวิสกับประเทศไทย
อีกด้วย ช่วงบ่ายออกเดินทางจากเมืองโลซานน์ (Lausanne) ไปยังเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) ซึ่งคำาว่า “อินเทอร์” แปลว่า
“ระหว่าง” (Between) ส่วนคำาว่า “ลาเก้น” แปลว่า “ทะเลสาบ” (Lake) เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลสาบ 2 แห่ง คือ ทะเลสาบธุน
(Thunersee) และทะเลสาบเบรียนส์ (Brienzersee) ซึ่ง
โอบล้อมไปด้วยหุบเขาและสายน้ำาสีฟ้าครามสดใสของ
ทะเลสาบ มีนาฬิกาชั้นดีและมีดพับวิคตอรีน็อกซ์ ให้
เลือกซื้อเป็นของที่ระลึก ช่วงเย็นเดินทางไปยังเมือง
แกรนเดอวาล์ด (Grindelwald) เพื่อเข้าพักที่โรงแรม
Grand Hotel Gegina ซึ่งถือเป็นโรงแรมที่เก่าแก่แห่ง
หนึ่งในเมืองแกรนเดอวาล์ดนี้
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556
เริ่ ม ออกเดิ น ทางจากเมื อ งแกรนเดวาล์ ด
(Grindelwald) ไปยังเมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg)
เพื่อมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาทิตลิส เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เป็นเมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำาทะเลประมาณ 1,000 เมตร
อยูใ่ นเขตชนบทของสวิส มีบา้ นแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้สขี าว ปลูกดอกไม้หลากสีสนั ตามหน้าต่างสลับกับท้องทุง่ สีเขียว
โอบล้อมด้วยเทือกเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะ ล้วนแต่เป็นบรรยากาศทีง่ ดงามยิง่ ยอดเขาทิตลิส มีความสูงประมาณ 10,000 ฟุต เป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลางของประเทศ มีกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก (กระเช้าหมุนรอบตัวเองให้
ท่านชมวิวได้ 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็นยอดเขาแข่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว มีถ้ำาน้ำาแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาว
ถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร อุณหภูมิ 1 - 5 Co ช่วงบ่าย ออกเดินทางจากยอดเขาทิตลิส ไปยังเมืองลูเซิร์น
ซึ่งเป็นเมืองที่มียอดเขาปิลาตุส ที่มีตำานานว่าแต่ละปีจะมีมังกรบินมาอาศัยอยู่บนยอดเขานี้ และมีการเจาะอุโมงค์เป็นทางแยก
เพื่อเชื่อมต่อไปยังเมืองถัดไป โดยจะทำาการเชื่อมอุโมงค์จากเทือกเขาเอลส์ ผ่านไปยังชายแดนอิตาลีและฝรั่งเศส เพื่ออำานวย
ความสะดวกในการขนส่ง ซึ่งเปิดใช้เมื่อปี 2555 เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งอุโมงค์ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอุโมงค์มากที่สุดกว่า 50
อุโมงค์ รถไฟที่ใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งจะมีการใช้เฟืองเพื่อให้รถไฟมีความมั่นคงในการเสียดสีระหว่างเหล็กในแต่ละ
โบกี้ และมีการสร้างท่อปัม๊ น้าำ ไปยังชุมชนหลังเขาเพือ่ ใช้ใน
การสาธารณูปโภค หลังจากนัน้ ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel
bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองอายุกว่า 800 ปี ทอดตัว
ข้ามแม่นาำ้ รอยส์ ซึง่ มีหลังคามุงกระเบือ้ งโบราณ และป้อม
หอคอยรูปแปดเหลีย่ มยอดแหลม ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิรน์ และมีนาฬิกาชัน้ ดี มีดพับวิคตอรีนอ็ กซ์ ช็อกโก
แล็ตและของทีร่ ะลึกต่างๆ ของสมาพันธรัฐสวิส
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
ออกเดินทางจากเมืองลูเซิร์น ไปยังเมืองซูริค
(Zurich) ซึง่ เป็นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของสมาพันธรัฐสวิส ตัง้ อยู่
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ที่ริมทะเลสาบซูริคทิศเหนือ บนริมแม่น้ำา Limmat เป็นศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์ การเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก และมีน้ำาตกไรน์ที่โด่งดัง ผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 5-7 ล้านคน เป็นเมืองใหญ่ที่มีท่าอากาศยานขนาดใหญ่ น้ำาตก
ไรน์เกิดจากพื้นที่ต่างระดับประมาณ 20 เมตร กลายเป็นน้ำาตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป หลังจากนั้นก่อนช่วงเที่ยงได้เดินทางต่อไป
ยังแคว้นบาวาเรีย เมืองมิวนิก มีอาหารที่มีชื่อเสียงคือไส้กรอก ขาหมู เบียร์ (เบียร์ที่ขึ้นชื่อคือ “ไวท์เซ็นเบิร์ก”) ช่วงบ่ายทางคณะ
เดินทางต่อไปยังเมืองโรเซนไฮล์มสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
เดินทางไปที่ Rosnheim University of Applied Sciences (RoUAS) เพือ่ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ซึง่ มหาวิทยาลัย Rosnheim University of
Applied Sciences (RoUAS) เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้น
การปฏิบตั จิ ริงควบคูก่ บั การเรียนทฤษฎี นักศึกษาจะต้อง
เข้าไปทำางานทีบ่ ริษทั ก่อนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนที่
จะสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้หลังจาก
ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัย
แห่งนีป้ ระกอบด้วย 7 คณะ 25 สาขาวิชา มีผู้เชี่ยวชาญ
ประมาณ 140 คน อาจารย์ 255 คน มหาวิทยาลัยมุง่
เน้นการปฏิบตั ใิ ห้นกั ศึกษาทำาเป็นโครงการหรือชิน้ งานเพือ่
ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีจำานวนนักศึกษาอยู่ท้งั สิ้น
5,000 คน แต่ละปีที่ส่งนักศึกษาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศและประเทศใกล้เคียงที่มีความร่วมมือกัน แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย และต้องการผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำางานที่โรงงานกันมากขึ้น หลักสูตรด้านวิศวกรรมประกอบด้วย
• Electrical Engineering and Information Technology (B)
• Plastics Engineering (B)
• Mechatronics (B)
• Production Engineering (B)
• Green building Technology (B)
• Wood Technology (B/M)
• Interior Engineering (B)
• Wood Construction (B)
• Industrial Engineering (B/M)
• Informatics (B/M)
• Wood Construction for Architecture (B)
• Windows and Facades (M)
มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปริญญาโท สำาหรับนักศึกษาทีต่ อ้ งการศึกษาต่อ ปริญญา
ตรีใช้เวลาเรียนประมาณ 3-5 ปี และระดับปริญญาโท
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ใช้เวลาเรียน 2 ปี เน้นการฝึกปฏิบตั ิ มีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ
750 ยูโรต่อเดือน หากอาจารย์ทส่ี นใจเรียนอาจจะมา
เรียนในช่วงภาคฤดูรอ้ น โดยจะต้องทำางานกับบริษทั ของ
เยอรมันทีต่ รงสาขาวิชา โดยสามารถขอทุนจาก DAAD
ซึง่ มีทนุ ปริญญาเอก แต่ตอ้ งได้คะแนน Tofel 500
คะแนนขึน้ ไป หากต้องการเรียนปริญญาตรี 2 ใบ ทัง้
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ Rosnheim
University of Applied Sciences (RoUAS) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถเรียนแล้วรับ 2 ปริญญาได้ แต่
คณะบริหารธุรกิจไม่สามารถขอปริญญาตรีจากสถาบัน
แห่งนีไ้ ด้ ช่วงบ่ายเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยฯไปยังทีพ่ กั โรงแรม Eurostars Parkhotel Maximillian ร่วมรับประทานอาหาร
สไตล์เยอรมัน
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
ออกเดินทางจากเมืองเรเกนส์บวร์ก มุ่งหน้า
ไปยังเมืองไฟร์ซิ่งเพื่อศึกษาดูงานที่ Weihenstephan
University of Applied Sciences (WeiUAS) ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังเรื่องการกษตรที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ มีการเปิดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องสมัครเข้าทำางานกับ
บริษัทก่อนเข้าศึกษา ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ผลิตนักศึกษาปี
แรกจำานวน 1,800 คน จบแล้วมีงานทำาทุกคน มีสาขา
วิชาที่เปิดระดับปริญญาตรีจำานวน 18 สาขาวิชา และ
ปริญญาโท จำานวน 6 สาขาวิชา มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมด 300 ล้านยูโร ผลิตนักศึกษาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ในแต่ละปียังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน
เนื่องจากมีโรงงานอยู่เป็นจำานวนมากที่ต้องการแรงงาน
ด้านเกษตรกรรม การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ศึกษาดูงาน
ส่วนของฟาร์มสัตว์ ฟาร์มพืช และโรงเบียร์ ดังนี้
• ฟาร์มสัตว์ (วัว) ได้มีการจัดระบบฟาร์มวัวที่ได้
มาตรฐานภายในระบบมีห้องผสมอาหาร ห้องดูแล
ทารกแรกเกิด ขนาดห้องเป็นห้องที่ไม่ใหญ่จนเกินไป
ประมาณ 30 เฮกเตอร์ต่อพื้นที่แต่ละส่วน วัวแต่ละ
ตัวจะเลือกตัวเมียที่ยังสามารถผสมพันธุ์ได้นำามาผสม
พันธุ์ต่อ ซึ่งวัวจะใช้ระยะเวลาตั้งท้องจำานวน 10 เดือน
หลังจากนัน้ 2 เดือนเว้นวรรคและเริม่ ต้นผสมพันธุใ์ หม่
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ในเดือนที่ 3 วัวที่มีอายุมากสุดคือ 10 ปีมากกว่านั้นจะ
ขายเป็นเนื้อเข้าสู่ตลาดต่อไป หากแม่พันธุ์วัวตัวใดไม่
สามารถผสมพันธุ์ต่อได้ จะนำาออกขายสู่ตลาดต่อไป
หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองมิวนิค
(Munich) ซึง่ เป็นเมืองเก่าและปัจจุบนั เป็นเมืองศูนย์กลาง
การจัดงานสำาคัญทางวัฒนธรรม ซึ่งมีพระแม่มารีทองคำา
บนเสาสูงกลางจัตุรัส มีศาลากลางเมืองรูปสลักของ
กษัตริย์ ขุนนาง บุคคลในประวัติศาสตร์ และนักบุญ
และมีหอนาฬิกาสูงถึง 85 เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่ละวัน
จะมีตุ๊กตา 32 ตัวออกมาเต้นในเวลา 10.00 น.
วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2556
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