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วารสาร รม่โพธิท์อง

มฉก. น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร�าไท้เก๊ก 24 ท่า แปรอักษรเลข 
๙ และ มฉก. น้อมดวงใจส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้                               

14 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 華僑崇聖大學

2016年11月14日，华侨崇圣大学师生在学校中心球场中列队表演千人太极拳，并组成泰语数字“九”和华侨崇圣

大学校名的简写，以此来表达华侨全体师生对先皇陛下之思念及哀悼。
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โครงการพฒันาเครอืข่ายสถาบนัการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน
ครั้งที่ 2/2559
第2/2559届中医教育机构发展项目会议

报德善堂、华侨崇圣大学、华侨医院三所机构联

合举行第四届“育苗”奖学金授予仪式

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน    
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            
โรงพยาบาลหัวเฉียว รุ่นที่ 4

ร่มโพธิ์ทองวารสาร

สารบัญ

กองทรัพยากรบุคคล ม.หัวเฉียวฯ  จัดโครงการพัฒนาผู้น�า  
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
人力资源处举办华侨崇圣大学拓展领导者的战略转变研讨会

国环境卫生日
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 

华侨崇圣大学与印度尼西亚Galuh University

联合举办学术研讨会

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  จัดสัมมนาร่วม
กับ Galuh University  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การตรวจรางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม        
ประจ�าปี 2559 
佛历2559年度环境与社会工作执行情况评估检查

ลงนามกระชับความร่วมมือด้านจีน
与中方紧密携手共进

华侨崇圣大学荣获东盟最佳能源管理实践奖

รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานระดับอาเซียน 

传媒学院学生荣获全国性比赛季军

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1    
ระดับประเทศ

นศ.คณะเทคนิคการแพทย์รับรางวัล  คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น
医疗技术学院荣获品德优秀奖

   佛历2559年6月15日，在华侨崇圣大学行政楼一号会议厅举行了第

2/2559届中医教育机构发展项目会议，华侨崇圣大学校长叶尧生博士、

副教授偕同副校长邬莱攀·珍娃妮查雅侬博士、副教授，及我校中医学

院全体教师欢迎各友好院校代表莅临并参加会议。

       รศ.ดร.ประจักษ์ พุ ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 
รองอธกิารบด ีและคณะการแพทย์แผนจนี ให้การต้อนรับคณะประชมุเครอืข่าย
สถาบนัการศึกษา โครงการพฒันาเครือข่ายสถาบนัการศึกษาด้านการแพทย์แผนจนี
คร้ังที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันท่ี              
15 มิถุนายน 2559

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา             
ด้านการแพทย์แผนจีนครั้งที่ 2/2559

第2/2559届中医教育机构发展项目会议

 佛历2559年6月27日，报德善堂、华侨崇圣大学、华侨医院三所机构在

华侨医院新服务大楼七楼会议厅联合举行第四届“育苗”奖学金授予仪

式，本次仪式很荣幸请到报德善堂副主席兼秘书长威迁·叠查培本博士，

华侨崇圣大学副校长邬莱攀·珍娃妮查雅侬博士、副教授，华侨医院执

行董事葛猜·梭颂提坤先生，以及上述三个机构的领导管理人员参加。 

“育苗”奖学金已经连续授予了四年了，授予对象为学习品学兼优但家

庭贫困的学生。    

       พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน       
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
หวัเฉยีว รุน่ที ่4  เมือ่วนัท่ี 27 มถินุายน 2559  ณ ห้องประชมุใหญ่  ชัน้ 7 
อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยได้รับเกียรติจากท่าน  
ดร.วเิชยีร เตชะไพบลูย์  ประธานกรรมการมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊  รศ.ดร.อไุรพรรณ   
เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว 
พร้อมผู้บริหารจากทั้ง 3 องค์กร  เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งการมอบทุนการ
ศกึษาได้มอบตดิต่อกนัมาเป็นปีที ่ 4 แล้วให้แก่นกัเรยีนทีเ่รยีนด ีประพฤตดิี   
แต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ ในปีนีจ้�านวน 26 ทนุ  มลูค่าเงินรวม 10.2 ล้านบาท  

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน   
มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
โรงพยาบาลหัวเฉียว รุ่นที่ 4

报德善堂、华侨崇圣大学、华侨医院三所机构

联合举行第四届“育苗”奖学金授予仪式
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ม.หัวเฉียวฯ รับการตรวจประเมิน โครงการส�านักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE)
华侨崇圣大学迎接“绿色办公室”评估验收
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พิธีน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
华侨崇圣大学举行默哀仪式悼念先皇陛下

8

พิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
华侨崇圣大学举行中医孔子学院成立典礼
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        แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์ และผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีแนวคิด วิธีบริหารที่ทันสมัย รอบรู้เทคโนโลยีที่เป็น
นวัตกรรมทางการบริหาร สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ    
ที่จะด�าเนินงานอย่างมุ่งมั่นเพ่ือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยวิทยากร   
ผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา อาจารย์ประจ�าคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงค์ธัญวงศ์ อดีต
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย และ 
รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่  5-6 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 8-11 
กรกฎาคม 2559 วทิยากรโดย ผศ.ปัญรส มาลากลุ ณ อยธุยา คณะรฐัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีอาวุโส
มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ ีและ รศ.ดร.องัคร์ี ศรีภคากร  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องบรรยายพเิศษ 2 (สือ่ประสม) อาคารบรรณสาร มฉก. 

 佛历2559年7月5-6日以及8-11日，华侨崇圣大学人力资源处人力资源科

在学校二号演讲厅分别举办了主题为《拓展领导者的战略转变》、《提升

领导者素质以使学校发展变得更有效率》的研讨会，会议为领导者提供了

管理上的思路、现代的管理方法，以及与管理相关的知识、新事物等，使

得领导者能够更好地根据自身职位进行分析、决策， 并存进学校的发展。

两次研讨会主讲嘉宾分别是：朱拉隆功大学政治学学院教师察特蒙坤·嫩

纳助理教授；国家管理发展学院前院长颂巴特·谭隆坦翁博士、教授；国

家管理发展学院人力资源发展学院院长威猜·勿撒哈吉博士、副教授以及

聂比亚·崇猜唷博士；朱拉隆功大学政治学教师本洛·马拉昆助理教授；玛

希隆大学资深副校长本钟·玛萨围利亚医生、教授；坦亚武里理工大学校

长助理纳塔·杜巴哒天安博士、副教授；朱拉隆功大学工程学院教师安奇·

寺帕卡甘博士、副教授等资深人士。

人力资源处举办华侨崇圣大学拓展领导
者的战略转变研讨会

            2016年10月19日国丧期间，华侨崇圣大学师生齐集于学校正门先皇陛

下遗像前，全体肃立默哀9分钟，以悼念先皇陛下对我校之皇恩。叶尧生校长致悼

词，期间数次哽咽，在场师生闻之无不动容落泪。

华侨崇圣大学举行默哀仪式悼念先皇陛下

โครงการพัฒนาผู้น�า...การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

2016年11月14日，华侨崇圣大学师生在学校中心球场中列队表演千人太

极拳，并组成泰语数字“九”和华侨崇圣大学校名的简写，以此来表

达华侨全体师生对先皇陛下之思念及哀悼。

มฉก. น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลยั ร�าไท้เก๊ก 24 ท่า แปรอกัษร
เลข ๙ และ มฉก. น้อมเกล้าส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ          
อันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

       มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ จดัพิธีน้อมร�าลกึพระมหากรุณาธิคณุและร่วม
ถวายความอาลยั พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดลุยเดช โดยคณะผูบ้รหิาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจถวายความจงรักภักดีด้วยการใส่ชุดด�า                    
และชดุนกัศึกษา ร่วมพิธีกันอย่าง พร้อมเพรียง ในพิธี  รศ.ดร.ประจกัษ์ พุ่มวเิศษ อธิการบดี 
กล่าวค�าอาเศียรวาทถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ ประตูเสด็จ (ประตู 2) มฉก. เมือ่วนัที ่ 19 ตลุาคม 2559

พิธีน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณและ  
ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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     เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.)  จดัสมัมนาร่วมกบั Galuh University  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ  อาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม  พื้นที่
ส่วนขยาย มฉก.2 โดยศูนย์วัฒนธรรมจัดการแสดง “หุ่นคน  
ม.หัวเฉียวฯ” ต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมสัมนนา และเมื่อวันท่ี                        
5  สงิหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ  
อธิการบดี มฉก.  และ Dr.H.Yat.Rospia Brata,M.si., Rector of Galuh 
University สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี รองศาสตราจารย์ ดร.อไุรพรรณ      
เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี   อาจารย์ ดร. Jonathan 
Rante Carreon รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  และ
คณะผู้บริหารจาก Galuh University ร่วมลงนาม การจัด
สัมมนาในหัวข้อ “การศึกษาเปรียบเทียบ : ประเทศไทยและ
สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี” พร้อมมอบใบประกาศนยีบตัรแก่ผูเ้ข้าร่วม       
สัมนนา ปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและร่วมปั่น
จักรยานสีขาว 

 佛历2559年8月4日至5日，华侨崇圣大学与印度Galuh University大学在圣大2号分校区的实习酒店内联合举办了研讨会，我校文化中心还专门安排

了木偶人演出来欢迎该校代表团。在5日当天，我校校长叶尧生博士、副教授与Galuh University大学校长Dr.H.Yat.Rospia Brata,M.si.，我校副校

长邬莱攀·珍娃妮查雅侬博士、副教授，文学院代理副院长Jonathan Rante Carreon博士，以及Galuh University的领导老师共同签署，并为与会者颁

发题为“比较研究：泰国与印度尼西亚”的研讨会结业证书，最后印度尼西亚的代表团全体成员还参观了我校校园，并试骑了白色自行车。

华侨崇圣大学与印度尼西亚GaluhUniversity

联合举办学术研讨会

มหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  
จดัสัมมนาร่วมกับ Galuh University  
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี

พิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 华侨崇圣大学举行中医孔子学院成立典礼

           2016年10月20日，华侨崇圣大学与中国天津中医药大学合办的中医

孔子学院正式揭牌成立，华侨崇圣大学在学校大礼堂举行了盛大的开幕典礼，特

邀请报德善堂董事长郑伟昌博士为典礼主席，并邀请中国驻泰使馆教育组一秘周

高宇阁下、岱密金佛寺主持助理昭昆通猜大师、天津中医药大学国际教育学院院

长褚利荣女士等前来参加典礼并致贺词。此外，中医孔子学院中方院长仲强惟教

授还在学校图书馆2楼演讲厅主讲了名为“中医21世纪发展展望”的专题讲座。

      มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกบั 
มหาวิทยาลยัการแพทย์แผนจนีเทยีนจนิ สาธารณรัฐประชาชนจนี 
จดัพิธีเปิดสถาบนัขงจ่ือการแพทย์แผนจนี   แห่งแรกในประเทศไทย 
ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิและพธิเีปิด
ผ้าแพรคลมุป้ายจดัขึน้ ณ  สถาบนัขงจือ่การแพทย์แผนจีน ช้ัน 5 
อาคารบรรณสาร  โดย ดร.วิเชยีร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการ
มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ ให้เกยีรตเิป็นประธาน และ ดร.โจว  เกาหยู่  
เลขานกุารเอก ฝ่ายการศกึษา สถานเอคอคัรราชทตูจนีประจ�า
ประเทศไทย กล่าวแสดงความยนิดี  ท่านพระพรหมมังคลาจารย์ 
(ธงชยั  ธมมฺธโช) ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร  
ประพรมน�า้พระพุทธมนต์และเจมิป้ายสถาบนั  โดยมี รศ.ดร.ประจกัษ์  
พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ให้การต้อนรับ นอกจากนี ้  มกีารแสดงปาฐกถาพิเศษหวัข้อ  
“แพทย์แผนจนี ในศตวรรษที ่21” โดย ศาสตราจารย์ จ้งเฉยีงเหวย 
ผูอ้�านวยการสถาบนัขงจือ่การแพทย์แผนจนีฝ่ายจนี เมือ่วนัที ่          
20 ตุลาคม 2559   
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   佛历2559年8月19日，皇城电力局与华侨崇圣大

学共同迎接环境与社会工作执行小组委员会、国有

企业政策委员会办公室、财政部来我校进行佛历

2559年度评估检查，本次评估针对我校建筑内能源

使用效率情况进行了检查并参观校园，我校曾在佛

历2558年获得能源节约奖。

 เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2559  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับ        

คณะอนกุรรมการผู้ตรวจรางวลัการด�าเนนิงานเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง   

ประจ�าปี  2559  เพ่ือตรวจประเมินด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของ กฟน. (MEA 

Energy Saving Building) และเยี่ยมชม ม.หัวเฉียวฯ ซึ่งได้รับรางวัล

อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศของ กฟน. ในปี 2558

การตรวจรางวลัการด�าเนินงานเพือ่
สังคมและส่ิงแวดล้อม ประจ�ำปี 2559 

佛历2559年度环境与社会工作执行

情况评估检查

       รางวัลชนะเลศิด้านพลงังานระดบัอาเซยีน “THE 
WINNER IN THE ASEAN BEST PRACTICES 
AWARDS FOR ENERGY MANAGEMENT IN 
BUILDING AND INDUSTRIES LARGE BUILDING 
CATEGORY” ในงาน ASEAN ENERGY BUSINESS 
FORUM 2016 เมื่อวันที่  21 กันยายน 2559 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติ เมียนมาร ์  2 เมืองเนป ิดอร ์ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รางวัลแห่งความ
ภาคภมูใิจของเราชาว ม.หัวเฉยีวฯ ทุกคนทีท่�าชือ่เสยีง
ให้กบัมหาวทิยาลยัและประเทศไทยในระดบัอาเซยีน

    华侨崇圣大学于2016年9月21日在缅甸新首都内比都

国际会议中心召开的东盟能源商业论坛“ASEANENERGY BUSINESS 

FORUM”上，荣获东盟最佳能源管理实践奖“THE  WINNER IN THE 

ASEAN BEST PRACTICES AWARDS FOR ENERGY MANAGEMENT IN 

BUILDING AND INDUSTRIES LARGE BUILDING CATEGORY。

รางวัลชนะเลิศ
ด้านพลังงานระดับ
อาเซียน 

华侨崇圣大学荣获东盟最佳

能源管理实践奖
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     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)          
ได้ส่งตัวแทนประกอบด้วย อาจารย์ชาตรี บัวคลี่  นส.หทัยรัตน์ ฉัตรแก้ว
นพรัตน์ นส.อิสรีย์ บุญกรด นส.ศิรินัน วังซ้าย นายวิสิฎ ยนตการ และนาย
ณรงเกียรติ จ�ากัดสิน เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "พัฒนาเครือข่ายเยาวชน
และสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด�าริ" และสามารถคว้ารางวัลรอง 
ชนะเลศิอนัดบัที ่1 จากจ�านวนมหาวทิยาลยัทีผ่่านการคดัเลอืกรอบแรก 16 
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยได้ส่ง "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
มส่ีวนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์อย่างยัง่ยนืและเศรษฐกจิดจิทิลั"  
ซึง่เป็นโครงการทีบ่รูณาการการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการแก่สงัคม
และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อ�าพล
เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของ
คณะนิเทศศาสตร์ด้วย ณ อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก         
พระราชด�าริ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559

传媒学院学生荣获

全国性比赛季军
            2016年9月25日，华侨崇圣大学传媒学院差

迪老师带领哈泰拉、伊萨莉、诗莉楠等几位同学前往曼

谷邦帕区皇家项目办公楼参加名为“发展青少年群体和

教育机构”的皇家项目，并且荣获季军，此次比赛共有

全国16所大学参加初赛，并有幸请到枢密院大臣翁阿阁

下为大赛主持开幕。

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ

 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศ.ยี หง    
(Prof. Yi Hong) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามกระชับความ
สัมพันธ์ด้านจีนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งได้ร่วมมือ
ยาวนานกว่า 9 ปี  พร้อมประชุมหารือการเปิดสอนหลักสูตร  
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนีเพือ่การสือ่สารเชงิธรุกิจ 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น  2  อาคารอ�านวยการ  มฉก. บางพลี      
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

            2016年9月13日，华侨崇圣大学副校长邬莱攀
在校行政楼2楼一号会议厅接待了来自中国的云南财经大
学副校长殷红教授一行。两校之间联系紧密，交换生项目
已经合作了9年之久，会议中两校交换了互派留学生的意
见的建议，另外还商谈了合作开办商务汉语博士班的项
目。

ลงนามกระชับความร่วมมือด้านจีน

与中方紧密携手共进
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  นายณัฐดนัย สินจงสุบงกช นักศึกษาคณะเทคนิค     
การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับ
รางวลัรองชนะเลศิ ใบประกาศนียบตัรเชดิชเูกยีรตพิร้อมเงนิรางวลั 
รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด ่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์
ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจ�าปี 2558 จากสภาคณบดี
สถาบันผลิตบณัฑิตเทคนคิการแพทย์แห่งประเทศไทย   โดยได้รบัเกียรติ
จากศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ  นายแพทย์ เกษม วฒันชยั องคมนตรี 
เป ็นผู ้มอบรางวัล เพื่อยกย่องนักศึกษาที่ใช ้หลักคุณธรรม            
และจรยิธรรมในการด�ารงชีวติ และมคีวามประพฤตทิีด่งีามเหมาะสม
ส�าหรบัการเป็นนกัศึกษาเทคนคิการแพทย์ เม่ือวนัที ่7 กนัยายน 2559 
ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์ ดร.วรีะพงศ์  ปรชัชญาสทิธกิลุ ช้ัน 2 
อาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารแพทย์ คณะเทคนคิการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

            2016年9月7日，华侨崇圣大学医疗技术学院纳塔奈同学，

在泰国玛西隆大学医疗技术学院荣获品德优秀奖，并由枢密院大臣陈国

光阁下亲自颁奖，旨在赞扬学生们在日常生活中的优良品德以及作为一

名医疗技术学院学生应有的良好德行。

นศ.คณะเทคนิคกำรแพทย์รบัรำงวลั คณุธรรม-จรยิธรรมดเีด่น

医疗技术学院荣获品德优秀奖

   佛历2559年6月30日，华侨崇圣大学校长叶尧生博士、副教授偕同副校长察隆·克恩老师，以及能源与环境工作组成员在学校图书馆二楼

多媒体会议室欢迎由玛希隆大学、肯农市场调查公司、环境质量保障厅、自然资源与环境部共同组成的“绿色办公室”评估验收小组的到

来，由图书馆馆长素帕潘·猜坦玛巴甘向评估小组汇报图书馆大楼的“绿色办公室”执行情况。华侨崇圣大学有意让学校所有建筑参与“绿

色办公室”项目，其中图书馆大楼为我校在今年第一栋参与该项目的建筑。

       รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์               
รองอธิการบดี คณะผู้บรหิาร คณะท�างานพลงังานและสิง่แวดล้อม ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส�านักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) จากมหาวิทยาลัยมหิดล  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง  และ
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ       
สิ่งแวดล้อม โดยม ี คุณสุภาพร ชยัธัมมะปกรณ์ ผูอ้�านวยการศนูย์บรรณ
สารสนเทศ น�าเสนอการด�าเนินงานส�านกังานสเีขียวของอาคารบรรณสาร
เพือ่รบัการตรวจประเมิน  เมือ่วนัที ่30 มถินุายน  2559 ณ ห้องสือ่ประสม  
ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกอาคาร       
เป็นส�านกังานสีเขียวซึง่อาคารบรรณสารเป็นอาคารแรกทีส่่งเข้าร่วมโครงการ
ในปีนี้

 การตรวจประเมิน โครงการส�านักงานสีเขียว

(GREEN OFFICE)

华侨崇圣大学迎接“绿色办公室”评估验收
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ปณ.บางพลี

วารสารร่มโพธิท์อง      
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

วารสารร่มโพธิ์ทอง ปีที่ 20 ฉบับที่ 1/2559

    今年为确定泰国环境卫生日的第二年，原来每年7月4日为泰国朱拉蓬公主的生日，泰国卫生部根据泰皇陛下诏将其改为泰国环境卫生日。华侨崇圣大学环境与公共卫生

学院环境卫生系主任奴查娜·倩彩博士、助理教授带领该系全体师生同心协力于佛历2559年7月1日至8日在图书馆一楼大厅举办了“泰国环境卫生周”展览，向广大师生宣传

环境卫生知识以及展示该专业的科研成果。在7月6日当天，环境与公共卫生学院院长邵瓦腊·喇萨迷咋隆功助理教授，以及副院长腾塔蓬·寺素潘老师还一同参观了该展览。

    เนือ่งด้วยปีนีเ้ป็นปีท่ีสองทีก่ระทรวงสาธารณสขุได้รบัพระราชทานพระอนญุาตให้       
วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งคล้ายวันประสูติของ "ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ แช่มช้อย หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม               
คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม มฉก. พร้อมทัง้คณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิา
อนามัยสิง่แวดล้อม ร่วมมอืร่วมใจจดังานนิทรรศการ "สัปดาห์วนัอนามยัสิง่แวดล้อมไทย" 
เพื่อให้ความรู้และแสดงผลงานวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-8 
กรกฎาคม 2559 บรเิวณโถง ชัน้ 1 อาคารบรรณสาร ทัง้น้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลกัษณ์ 
ลกัษมจีรลักลุ  คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม และอาจารย์  ดร.เทอดพงศ์ 
ศรีสุขพันธ์ุ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเป็นเกียรติ              
เข้าเยีย่มชมงาน เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2559

"国环境卫生日”

"วนัอนำมัยส่ิงแวดล้อมไทย" 


