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1. ชื'อ นางนวร�ตน์   นามสกุล   พระเทพ    อายุ   54 ปี

    ต�้งแต-ว�นที' 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2561    ระยะเวลา 3 ว�น

2. รายละเอียดเกี'ยวก�บการดูงาน

    2.1 จ�านวนผู้เข้าร-วมโครงการ 106 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ น�ส�ต 

และผู้ต�ดตาม

    2.2 สถานที'ดูงาน

         1) Perbadanan Putrajaya ฟังบรรยายและชมสไลด์ในห้องประชุม 

โดยว�ทยากรของ Putrajaya Government เน้ือหาสรุปได้ด�งน้ี 

ปูตราจายา (มลายู: Putrajaya) เป็นเมอืงใหม- ต�้งอยู-ในประเทศ

มาเลเซีย เก�ดข�้นจากแนวความค�ดของอดตีนายกร�ฐมนตรี ดร.มหาเธร์ 

โมฮ�มหม�ด ที'จะสร้างเมืองเพื'อเป็นที'ต�้งของฝ่ายบร�หารและประมุขของ

ประเทศ อยู-ทางตอนใต้ของก�วลาล�มเปอร์ มีพื้นที'ราว 4,932 เฮกเตอร์ 

ประชากรคาดการณ์ ราว 350,000 คน การใช้ประโยชน์ที'ด�นมีการวางผ�ง

อย-างเป็นส�ดส-วน ด�งน้ี

 ราชการ 5.3%

 พาน�ชยกรรม 2.9%

 ที'พ�กอาศ�ย 25.8%

 ว�ฒนธรรม 2%

 สาธารณประโยชน์ 10.1%

 สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 18.2%

 พื้นที'สีเขียว 37.5%

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ส-วนประกอบส�าค�ญของเมืองได้แก-ทะเลสาบที'สร้างข�้นโดยการขดุ จ�ง

ท�าให้เมืองปูตราจายามีภูม�ท�ศน์ที'สวยงาม และมีสะพานที'ออกแบบอย-าง

สวยงามถ�ง 5 สะพานได้แก- Putra Bridge, Seri Perdana Bridge, Seri bakti 

Bridge, Seri Gemilang Bridge, และ Seri Wawasan Bridge

ปูตราจายาเป็นความต�้งใจของผู้น�ามาเลเซียที'ตอ้งการจะเนรม�ตเมอืง

ใหม-ข�น้มา เมื'อปี 2538 โดยก�าหนดแผนการพ�ฒนา 3 ระยะ คือ ระยะ 1A 

แล้วเสร็จในปี 2542 ระยะ 1B แล้วเสร็จในปี 2544 และระยะ 2 แล้วเสร็จใน

ปี 2553 เพื'อเป็นศูนย์การบร�หารและปกครอง แยกออกจากก�วลาล�มเปอร์ 

เมืองหลวง เพื'อตอ้งการควบคุมปัญหาการเจร�ญเต�บโตที'รวดเร็วและ

ตอ้งการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมอืงหลวงด้วย นอกจากน้ีจะเป็นความ

พร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื'อเพ�'มประส�ทธ�ภาพในการปฏ�บ�ต�งานของคน

มาเลเซีย

ปูตราจายาอยู-ห-างจากก�วลาล�มเปอร์ไปทางใต้ ประมาณ 25 กม. ห-าง

จากท-าอากาศยานระหว-างประเทศก�วลาล�มเปอร์ ซ�'งเป็นสายการบ�นแห-ง

ใหม-ที'ท�นสม�ยที'สุดในภูม�ภาค ต�้งอยู-ทางตอนเหนือ ประมาณ 20 กม. มีเส้น

ทางคมนาคมเข้าออกหลายเส้นทางในระด�บทางด-วน และอาจกล-าวได้ว-า

เป็นเมอืงที'มีการเข้าออกได้สะดวกที'สดุในประเทศอกีด้วย

การพ�ฒนาโครงการประกอบด้วยส-วนของอาคารที'ท�าการหล�กของ

ร�ฐบาลอาคารของกระทรวงต-าง ๆ สถานที'ประกอบพ�ธีทางศาสนา 

ศนูย์การค้า สนามกีฬา และที'อยู-อาศ�ยของข้าราชการและพน�กงาน เป็นต้น

ปูตราจายาครอบคลุมพื้นที'ราว 4,581 เฮกตาร์ โดยภูม�ท�ศน์ส-วนใหญ-

มุ-งเน้นไปที'ความพยายามสร้างให้เป็น “เมืองในสวน” จ�งมีที'โล-งแจ้งและ
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สวนสาธารณะอยู-ท�'ว ๆ ไป และกว-า 600 เฮคตาร์ จะเป็นส-วนของภูม�ท�ศน์

หล�กที'สร้างโดยฝีมอืมนุษย์

ปูตราจายาเป็นเมืองหน�'งที'มีการวางแผนด้านนโยบายและแนวทาง

ปฏ�บ�ต�ที'ร�ดกุมในการกระจายการใช้พื้นที' ระบบขนส-ง การใช้ประโยชน์

และโครงสร้างพื้นฐาน การอยู-อาศ�ย เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนสาธารณะ 

และสถานที'พ�กผ-อนหย-อนใจต-าง ๆ

ถนนหล�กมีความยาว 4.2 กม. สามารถใช้เป็นสถานที'ส�าหร�บการพาเห

รด สวนสนาม ในงานร�ฐพ�ธีและการเฉล�มฉลองในโอกาสต-าง ๆ ได้อย-าง

สบายและสวยงาม

ในส-วนของอาคารที'เป็นจุดเด-นของเมืองอยู-ที'ต�กซ�'งก-อสร้างอยู-บนเน�น

ส�าหร�บเป็นที'ท�าการของนายกร�ฐมนตรี และคณะร�ฐมนตรี หรอืท�าเนียบ

ร�ฐบาล เรียกว-าเปอร์ดานาปูตรา ส-วนยอดบนมีล�กษณะคล้ายรูปโดมของ

ม�สย�ด เป็นต�กสูง 6 ช�้น แยกเป็น 3 ปีก โดยที'ท�าการของนายกร�ฐมนตรีอยู-

ตรงกลางต�กซ�'งด้านบนเป็นรูปโดมแก้วโมเสค ส-วนปีกด้านตะว�นตกใช้เป็น

ที'ท�างานของรองนายกร�ฐมนตรี ส-วนปีกด้านตะว�นออกเป็นที'ท�างานของ

ร�ฐมนตรีประจ�าส�าน�กนายกร�ฐมนตรี

ท�าเนียบร�ฐบาล “เปอร์ดานาปูตรา”

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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ม�สย�ดสีชมพู (Putra Mosque)

 

ต�กแฝด (Petronas Twin Towers)
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จดุบร�การสายการบ�นแอร์เอเชีย ท-าอากาศยานก�วลาล�มเปอร์

2) สาธารณสุขระด�บปฐมภูม� ฟังบรรยายและชมสไลด์ในห้องประชุม 

โดยว�ทยากรของหน-วยงาน 

ภาพรวมของระบบสาธารณสุขในมาเลเซียเป็นแบบพหุล�กษณ์ 

(Pluralistic Health Care Systems) มีแหล-งที'มาของการเง�นแบบผสมท�้ง 4 

แหล-ง คือ จากภาษีโดยตรง (Direct Taxation) การประก�นส�งคม (Social 

Insurance) การประก�นสุขภาพส-วนบุคคล (Private Health Insurance) และ

การจ-ายส-วนต�ว (Out-of-Pocket Payments) มีการให้บร�การแบบครอบคลุม

ท�้งหมดโดยภาคร�ฐและเอกชน (Universal Provision by Public and Private

Sectors) ซ�'งจ�ดบร�การโดยภาคร�ฐและเอกชน โดยภาคร�ฐเน้นการใหบ้ร�การ

สาธารณสุขและการป้องก�นโรค รวมท�้งการร�กษาต�้งแต-ระด�บปฐมภูม�จนถ�ง

ตต�ยภูม� ส�าหร�บภาคเอกชนมีบทบาทในการให้บร�การร�กษาท�้งสามระด�บ 

การให้บร�การด้านการร�กษาพยาบาลของร�ฐจ�ดโดยเครือข-ายโรงพยาบาล

ที'ส�งก�ดกระทรวงสาธารณสุขและหน-วยงานต-างๆของร�ฐ โดยเป็นการให้

บร�การแบบครอบคลุม (Comprehensive) ที'ประชาชนโดยท�'วไปไม-ตอ้งจ-าย

ค-าร�กษาพยาบาลหรอืหากตอ้งเสียก็จ-ายในราคาที'ต'�ามาก เพราะร�ฐให้การ

สน�บสนุนค-าใช้จ-ายส-วนใหญ-
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การดูแลเด็กปฐมว�ยในชุมชน

การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

3) โรงเรียนประถมศ�กษาบาตู เคป ฟังบรรยายและชมสไลด์ในห้อง

ประชุม โดยว�ทยากรของโรงเรียน

ระบบการจ�ดการศ�กษาของมาเลเซีย (National Education System) 

เป็นระบบ 6 : 3: 2 คือระบบการศ�กษาของมาเลเซียจ�ดอยู-ในระด�บที'มี

มาตรฐานสูงตามแบบของประเทศอ�งกฤษ สถาบ�นการศ�กษาส-วนใหญ-จะใช้

ภาษาอ�งกฤษเป็นสื'อในการสอน 

– ระด�บประถมศ�กษาหล�กสูตร 6 ปีการศ�กษา

– ระด�บม�ธยมศ�กษาตอนต้น หล�กสูตร 3 ปีการศ�กษา

– ระด�บม�ธยมศ�กษาตอนปลาย หล�กสูตร 2 ปีการศ�กษา

– ระด�บเตรียมอุดมศ�กษา หล�กสูตร 1 หรือ 2 ปีการศ�กษา

– ระด�บอดุมศ�กษา หล�กสูตรเฉลี'ยประมาณ 3 ปีคร�'ง ถ�ง 4 ปีการ

ศ�กษา

การแบ-งระด�บการศ�กษา ระด�บการศ�กษาของประเทศมาเลเซียแบ-ง

ระด�บการศ�กษาออกเป็น 5 ระด�บด�งน้ี
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1. การเตรียมความพร้อม (Pre – School Education) คือการศ�กษา

ระด�บอนุบาล (Kindergarten) โดยมาเลเซียจะใหเ้ด็กเรียนในระด�บน้ีตอน

อายุ 4 ปี

2. ประถมศ�กษา (Primary Education) เด็กทุกคนจะต้องเร�'มเรียนใน

ระด�บน้ีเมื'ออายุครบ 6 ปี (โดยให้เร�'มน�บจากว�นที' 1 มกราคม ของปีการ

ศ�กษาอื'น ๆ) ซ�'งจะใช้เวลาเรียน 6 ปี เหมือนก�บประถมศ�กษาปีที' 1 – 6 ของ

ประเทศไทยโรงเรียนประถมศ�กษาในมาเลเซียแบ-งออกเป็น 2 ประเภท คือ

(1) National Primary School จะใช้ภาษามาเลเซียในการสอน

(2) Vermacular School จะใช้ภาษาจีน หรอืทม�ฬในการสอน

อาจารย์และน�ส�ตสาขาว�ชาหล�กสูตรและการสอน

ถ้�าบาตู เคป ที'มาของชื'อโรงเรียนบาตู เคป
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4) โรงงานช็อคโกแลต The C’apple Company ฟังบรรยายและ

ชมการท�าช็อคโกแลตโดยว�ทยากรของโรงงาน และฝกกท�าช็อคโกแลต

ส�นค้าที'วางจ�าหน-าย

ใบประกาศนียบ�ตรการฝกกท�าช็อคโกแลต

3. ประโยชน์ที'ได้ร�บ

    3.1 ด้านน�ส�ต ได้ร�บความรู้และแนวค�ดของต-างประเทศเรื'องการลดภาวะ

โลกร้อนในระด�บนโยบาย การบร�หารจ�ดการประเทศ การสาธารณสุข การ

ศ�กษา และการด�าเน�นงานของภาคเอกชน

    3.2 ด้านสาขาว�ชา เป็นการเปิดร�บองค์ความรู้จากภายนอก ซ�'งมีความ

เป็นไปได้ที'จ�าน�ามาประยุกต์ก�บองค์ความรู้เด�มที'มีอยู-

    3.4 ด้านมหาว�ทยาล�ย ได้เผยแพร-ชื'อเสียงสู-ต-างประเทศ โดยการ

ประชาส�มพ�นธ์ผ-านคณะดูงาน
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4. ขอ้เสนอแนะ 

     ควรใหน้�ส�ตระบุความตอ้งการดูงานว-าตอ้งการดูงานประเทศใดต�้งแต-

ว�นปฐมน�เทศ จะได้ทราบจ�านวนเพื'อน�าไปวางแผนการเด�นทางได้ล-วงหน้า


	ตึกแฝด (Petronas Twin Towers)

