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    2016年4月5日，华侨崇圣大学发展规划处发展政策科在图书馆2楼

多媒体演讲厅，为学校管理层举办了主题为“泰国高等教育发展趋势”

的讲座，本次讲座特别邀请枢密院大臣陈国光阁下作为主讲人，让学校

领导了解到世界、社会以及高等教育的变化。在此之前的3月25日星期

五，也举办了题为“在报德善堂视角下的大学发展方向”的讨论会，主

讲人是报德善堂董事会秘书长助理北贴·梭索提昆和啊伦·恩素李。除此

以外，还邀请吞武里皇家理工大学副校长本迪·提帕甘副教授于2016年3

月28日为我校进行了题为“21世纪培养人才的教学创新”的专题讲座，

以及校长顾问维奔·当齐底帕蓬先生在4月1日主讲的“中国国民经济和社

会发展第十三个五年规划纲要”，为华侨崇圣大学第六个五年计划

（2017-2021年）提供参考。

บรรยายพิเศษ เพื่อการจัดท�าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 5 ปี 

为华侨崇圣大学制定五年计划做准备，举

办“泰国高等教育发展趋势”专题讲座

  根据卫生部医疗科技厅实验室标准处的规定条件，华侨崇圣大学医疗技术门诊部成功通过了医疗卫生检验能力ISO 15189:2012 国际标准和

医疗检验安全ISO 15190:2003 国际标准的认证，有效期从2016年4月28日至2018年4月27日。这是全国范围内成功通过该标准认证的第一所私立大学

医疗技术门诊部，其他通过的大学都是公立大学，如：玛希隆大学斯里腊医学院、朱拉隆功大学联合健康学院、清迈大学医学院、宋卡王子大学医

学院、孔敬大学医疗技术学院。

     华侨崇圣大学医疗技术门诊部实验室对外提供体检服务，如：验血、验大小便等。并为全国的公司、企业提供上门入职体检和年度体检服

务，已接收该服务的著名企业有：泰国石油公司、五十铃汽车公司、3M公司、MK餐饮管理集团等等。

     甘扎娜·薇治塔玛腊老师（华侨崇圣大学医疗技术门诊部经理、医疗技术学院教师）表示，华侨崇圣大学医疗技术门诊部具有先进的现代

化设备，比如血细胞分析仪、血液内化学成分检测仪、小便检测仪，可以自动检测并通过二维码与Laboratory Information System (LIS)系

统连接，自动将检测结果输进数据库内，能更快速准确地查找到检测结果，这样能有效减少手动检测时样本及结果的失误。而且甘扎娜在2014年及

2015年连续两年获得实验室检验师最高奖。

    

华侨崇圣大学医疗技术门诊部实验室成为泰国第一所通        

过了卫生部医疗科技厅ISO 15189:2012  国际标准和ISO 15190:2003国际标准认证的医疗检验实验室

       คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(มฉก.) ได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน  
การแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ 
ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003       
ตามข้อก�าหนดเงือ่นไขของส�านักมาตรฐานห้องปฏบิติัการ  กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 
27 เมษายน 2561  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย 
ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน มหาวทิยาลยัทีผ่่านการรับรองทัง้หมดจะเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นแล้ว คลนิิก
เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ ก็เป็นคลินิกภายในมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
       คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้
บรกิารในการตรวจสขุภาพ เช่น ตรวจเลอืด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอจุจาระ 
การบริการทางวิชาการภายนอก การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและ      
การตรวจสุขภาพประจ�าปีของบริษัท และโรงงานต่าง ๆ ท่ัวประเทศ      
โดยมบีรษัิทชัน้น�าทีไ่ว้วางใจมารบับริการตรวจสุขภาพ อาทิ บรษิทั บาจา 
(ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท อีซูซุ เมนูเฟคเจอริ่ง จ�ากัด บริษัท 3M 
(ประเทศไทย) จ�ากดั บรษิทั ส.ขอนแก่น จ�ากดั บรษิทั เอม็ เค เรสโตรอง กรุป๊ 
จ�ากัด และ กลุ่มบริษัทในเครือซัมมิท เป็นต้น
         อาจารย์กาญจนา วิจิตรธรรมรส ผู้จัดการคลินิกหัวเฉียว และ
อาจารย์ประจ�า คณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการ คลินิก
เทคนคิการแพทย์ ของ ม.หวัเฉยีวฯ มอีปุกรณ์ทางเทคนคิการแพทย์ทีท่นัสมยั 
เช่น  เครือ่งตรวจความสมบรูณ์ของเมด็เลอืด เครือ่งตรวจสารเคมใีนเลอืด
และ เครื่องตรวจปัสสาวะ สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจแบบอัตโนมัติ 
ด้วยบาร์โค๊ด เชื่อมต่อระบบ Laboratory Information System (LIS) 
ซึ่งผลที่ได้จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของผู้เข้ารับบริการท�าให้ทราบ
ผลได้รวดเร็วและถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลและสลับ
ตัวอย่างตรวจ ทั้งนี้ อาจารย์กาญจนา ยังได้รับรางวัลสูงสุดของผู้ตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปี 2014 และ 2015 2 ปีซ้อน
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และ
หน่วยงานที่ต้องการตรวจสุขภาพประจ�าปีของพนักงาน ผู้สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2312-6300 ต่อ 1542

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ตามมาตรฐานระดับสากล ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 
จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข

华侨崇圣大学医疗技术门诊部对外开放提供体检服务，有意请联系：0-2312-3600转 1542

    แผนกแผนและนโยบาย กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “แนวโน้ม               
ในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นวิทยากร เม่ือวันที่           
5 เมษายน 2559 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร    
ให้คณะผู้บรหิารทราบถงึบรบิทการเปลีย่นแปลงของโลก สงัคม และอดุมศกึษา 
และร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในหวัข้อ “ทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลยั : ในมมุมอง
ของมลูนธิิป่อเตก็ตึง๊ วทิยากรโดยคณุไปรเทพ ซอโสตถกุิล และคณุอรญั เอีย่มสรุย์ี 
ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2559  
นอกจากนีย้งัมกีารบรรยายพเิศษ เรือ่ง “นวัตกรรมการเรยีนการสอนเพือ่การ
พฒันาบณัฑติในศตวรรษท่ี 21 วทิยากรโดย รศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร รองอธกิารบดี
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 
28 มนีาคม 2559 และการบรรยายพเิศษเรือ่ง "แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
ฉบับท่ี 13 ของสาธารณรฐัประชาชนจีน" โดย อาจารย์วิบลูย์  ต้ังกติตภิาภรณ์ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดท�าแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ5 ปี ระยะที ่6  
(พ.ศ.2560 – 2564)
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春节期间学校领导前往中华人民共和国驻

泰王国大使馆拜会宁赋魁大使

คณะผู้บริหารเข้าร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน แด่ ท่านนิ่ง ฟู่ขุย 
เอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�าประเทศไทย

        คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น�าโดย              

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ ่มวิเศษ อธิการบดี รองศาสตราจารย์              

ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ รองอธกิารบด ีอาจารย์ประพฤทธิ ์ศุกลรัตนเมธี ทีป่รึกษา                   

และผู้ช่วยอธิการบดี และคุณเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์ ผู้อ�านวยการกองกลาง             

ได้รบัเกยีรตใิห้เข้าร่วมอวยพรเน่ืองในเทศกาลตรุษจีนแด่ ท่านนิง่ ฟูข่ยุ เอกอคัรราชทตู

สาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย คณุโจว เกาหยู ่  เลขาธกิารฝ่ายการ

ศกึษาระดบั 1 และคณุหม่า  เชา  เลขาธิการฝ่ายการศกึษาระดบั 3  และหารอืร่วม

กนัในการด�าเนนิกจิกรรมการจดัตัง้สถาบนัขงจือ่  เมือ่วันพธุที ่ 24  กุมภาพนัธ์  2559  

ณ สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย

  2016年2月24日星期三，华侨崇圣大学校长叶尧生博士/副

教授率领副校长邬莱攀·珍瓦妮查雅侬博士/副教授，校长助理

林长茂先生，校办主任呶瓦腊·颇施女士一同前往中华人民共和

国驻泰王国大使馆拜会了特命全权大使宁赋魁阁下、大使馆教

育组一等秘书周高宇先生、三等秘书马超先生，表达了节日的

问候，并就设立孔子学院事宜进行了探讨。

  ม.หัวเฉียวฯ และ ม.การแพทย์แผนจีนเทียนจนิ ร่วมมือด�าเนนิงาน            
และบรหิารงานสถาบนัขงจือ่  การแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย

   2016年4月24日上午09：30-12：00，华侨崇圣大学校长叶尧

生副教授、天津中医药大学常务副校长高秀梅教授，分别率领两

校领导在学校行政楼2楼一号会议厅共同召开了合作商讨会，会

议商讨了泰国第一所中医药孔子学院的申办以及管理分工等内

容，本次会议邀请了中华人民共和国驻泰王国大使馆教育组一等

秘书周高宇先生、以及三等秘书马超先生参会。

华侨崇圣大学与天津中医药大学合作申办泰    

国 第一所中医孔子学院

       รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศาสตราจารย์เกาซิว่เหม่ย  รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจนีเทียนจนิ พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารของท้ังสอง
มหาวทิยาลยั ได้ประชมุร่วมมอืด�าเนนิงานและบรหิารงานสถาบนัขงจือ่ 
การแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย ในการน้ีได้รับเกียรติจาก          
คณุโจวเกาหยู ่ เลขานกุารเอก  และคุณหม่าเชา  เลขานุการระดับ 3  ฝ่าย        
การศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�า
ประเทศไทย เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย ซึง่จะมพีธิเีปิดป้ายสถาบนัขงจ่ือ
ในเดือนตลุาคม  2559  เมือ่วนัองัคารท่ี  26  เมษายน  2559  ณ ห้องประชมุ 1 
ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก.
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    2016年4月24日，华侨崇圣大学进行24周 年校庆，举办盛大的祭

拜土地神、大峰祖师活动，活动中还为26人颁发皇家徽章，其中三

级徽章1位、4级徽章15位、5级徽章10位，另  外在校工作满10年的

16名优秀工作人员及12名教师由叶尧生校长颁发职称聘书。

华侨崇圣大学24周年校庆活动

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 24 ปี ภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของ
มหาวทิยาลยั ได้แก่ พระพุทธรูป 3 องค์  หลวงปูไ่ต้ฮง ศาลพระภมู ิศาลเจ้าที่ 
ศาลตายาย และพิธมีอบเครือ่งราชอสิริยาภรณ์ รวมจ�านวนท้ังสิน้ 26 ราย 
แบ่งเป็น  3 ชัน้  คือ ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ จ�านวน 1 ราย ชั้นที่ 4                                 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  จ�านวน 15 ราย และชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
จ�านวน 10 ราย มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี  สมควรได้รับเหรียญที่
ระลึกจากมหาวิทยาลัย จ�านวนทั้งสิ้น   16 ราย และมีอาจารย์ประจ�าได้รับ
ต�าแหน่งทางวชิาการ จ�านวน 12 ราย โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  
พุ่มวิเศษ อธิการบดี เป็นผู้มอบ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์          
เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2559

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีประสาทปรญิญาบตัร 

ประจ�าปีการศกึษา 2557 ขึน้   เม่ือวนัอาทติย์ที ่14 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ หอประชุม มฉก. 

สถานทีอ่นัทรงเกยีรตซิึง่ถกูตกแต่งอย่างสวยงามเพือ่ร่วมแสดงความยนิดกีบัมหาบณัฑติ

และบัณฑิตทีส่�าเรจ็การศกึษาประจ�าปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษานีไ้ด้รบัเกยีรตอิย่างสงู

จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

มอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,053 คน และมอบรางวัลเรียนดี

ตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จ�านวน 20 คน และประเภทเหรียญเงิน จ�านวน 

22 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  อุปนายกสภา มฉก. 

มอบรางวัล เหียกวงเอ่ียม และรางวัลกาญจนาภิเษก โดยท่านประธาน ได้ให้โอวาท  

และแสดงความยนิดชีืน่ชมกบัความก้าวหน้าและความส�าเรจ็ของมหาบณัฑติและบณัฑติ 

บรรยากาศเตม็ไปด้วยความปิตยินิด ี และภาพแห่งความประทบัใจ ปิดท้ายด้วยการตัง้แถว

ของมหาบัณฑิต และบัณฑิตจากหน้าหอประชุมสู่ประตูเสด็จ เพื่อแสดงถึงความเคารพ  

และขอบพระคณุแด่ท่านประธานในพธิ ีผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั แขกผูม้เีกียรต ิผูป้กครอง 

และญาตบิณัฑติทกุท่านทีใ่ห้เกียรตแิละเมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธปีระสาทปรญิญาบตัร

ครั้งนี้  

พธิปีระสาทปรญิญาบตัร  ประจ�าปีการศกึษา 2557 

   2016年2月14日星期天，华侨崇圣大学在学校大礼

堂为2014届毕业生举行了学位证书颁发仪式，并向

2014届毕业生们表示热烈祝贺。本次仪式很荣幸邀请

到枢密院大臣陈国光阁下作为主席为此届毕业生共计

2053人颁发学位证书，并为优等生金奖20名、银奖22

名获得者颁发证书及奖金，对毕业生们成功完成学业

表示祝贺。除此之外，校董事会副主席郑伟昌先生还

为毕业生颁发了蚁光炎奖学金和甘乍纳披瑟奖学金。

整个仪式在喜庆祥和的气氛中进行，此时此刻将深深

刻在毕业生们的记忆中。最后，毕业生们列队从大礼

堂正门步行至皇上陛下御驾临幸的学校正门，向主

席、学校领导和出席本次仪式的各界来宾、家长、亲

朋好友们致以崇高的敬意和衷心的感谢。

2014 届毕业生学位证书颁

发仪式

纪念大德高僧宋大峰祖师仪式

      เม่ือวันศุกร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จดัพธิรี�าลกึและร่วมสกัการะหลวงปูไ่ต้ฮง   อริยสงฆ์

ผู้ประเสริฐ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี 

อัญเชิญรูปจ�าลองหลวงปู่ไต้ฮง ณ ศาลาหลวงปูไ่ต้ฮง ประดษิฐานบนเสลีย่ง  

เส้นทางขบวนอญัเชญิเริม่ต้นทีศ่าลาหลวงปูไ่ต้ฮง - กองอาคารสถานที ่- แยก

สนามบาสเกตบอล - อาคารโภชนาการ 2 – วงเวยีนจกัรยาน สวนลวดลาย

ศาลาหลวงปู ่ไต้ฮง โดยมีผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา              

จากคณะวชิาและหน่วยงานต่าง ๆ  ตัง้โต๊ะพร้อมเครือ่งสกัการะหลวงปูไ่ต้ฮง

ตลอดเส้นทาง เพื่อความเป็นสริมิงคล นอกจากนีม้หาวทิยาลยัได้นมินต์

หลวงจนีธรรมรตัน จนีประจกัษ์ (เย็นงี)้ เลขานกุารเจ้าคณะจนีใหญ่จีนนกิาย 

รกัษาการ เจ้าอาวาสวดัทพิยวารวีหิาร และผูป้กครองดแูลวดัมงักรกมลาวาส 

(เล่งเน่ยยี่) และพระสงฆ์จีนสวดเจริญพระพุทธมนต์  ณ  ม.หัวเฉียวฯ 

บางพลี อีกด้วย 

  2016年2月26日星期五，华侨崇圣大学举行了纪念大德高僧宋大

峰祖师的仪式，叶尧生校长带领学校师生恭请大峰祖师金身上座佛

轿，并绕校园巡游一周，巡游途中有学校领导、各学院师生和教职

工在沿途搭建供桌为大峰祖师敬献香火供奉以求吉利。除此之外，

学校还恭请周边知名寺庙的住持、高僧诵经祈福。

สถาปนามหาวทิยาลัย ครบรอบ 24 ปี 

พธิรี�าลึกหลวงปูใ่ต้ฮง อรยิสงฆ์ผู้ประเสรฐิ
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       สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน  ประจ�าปีที ่3  MEA ENERGY SAVING BUILDING 
AWARDS 2015  และได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 การไฟฟ้านครหลวง          
การประหยัดพลังงานดีเลิศ  พร้อมเงินรางวัล 2 ล้านบาท ได้แก่ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติ สิ้นเสียงประกาศของพิธีกรเสียงปรบมือแสดงความยินดี รอยยิ้ม          
จากความดใีจภูมิใจ  และเสยีงเฮสนัน่ลัน่ฮอลล์กด็งัขึน้  ผลส�าเรจ็ของมหาวทิยาลยัเกดิจาก
ความร่วมแรงร่วมใจของชาวหัวเฉียวทุกคน  ภาพท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ) และท่านรองอธิการบดี  (อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์)  ขึ้นรับ
มอบรางวลัและตราสญัลกัษณ์   เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในพิธีประกาศรางวัล
และมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน “โครงการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันพุธท่ี              
27 มกราคม 2559 ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

    当主持人在2015年度第三届最节能建筑评比大赛(MEA 

ENERGY SAVING BUILDING AWARDS 2015)宣布荣获皇家电力

局颁发的节能奖二等奖徽章及奖金200万泰铢的是华侨崇圣大

学时，全场掌声雷动，激动而兴奋的欢呼声此起彼伏。2016

年1月27日下午13-16 时皇家电力局在曼谷王权剧院举行的     

“提高建筑物能源使用效率”节能建筑奖颁奖暨徽章授予仪

式上，我校校长叶尧生博士/副教授和副校长差隆·款因代表学

校上台领奖。

2015年度节能建筑评比华侨崇
圣大学获奖

มฉก. รว่มกจิกรรมประกวด Thailand Energy Awards 2016
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วมกจิกรรม
ประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็น
กิจกรรมต่อยอดจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงาน ปีที่ 3 
MEA Energy Saving Building Awards 2015 จากการไฟฟ้านครหลวง 
และผ ่านเกณฑ์เพื่อเข ้าสู ่การประกวดในกิจกรรมระดับอาเซียน                        
เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวย
การ  โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธิการบด ีพร้อมด้วย   
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการพลังงาน และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ           
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินกิจกรรมประกวดในครั้งนี้ 

    2016年4月29日，在行政楼会议室，由叶尧生校长及行政人员、

能源评委及学生共同欢迎能源部各位评委专家来我校参加评审工

作，华侨崇圣大学在去年获得第三届“MEA Energy Saving Building 

Awards 2015”奖项后顺利进入今年由泰国能源部的“Thailand 

Energy Awards 2016”比赛。

华侨崇圣大学参加“Thailand 

Energy Awards 2016”比赛

ม.หัวเฉียวฯ ชนะเลิศ อาคารประหยัดพลังงาน 2015 
MEA ENERGY SAVING BUILDING AWARDS 2015
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      รองศาสตราจารย์  ดร.อไุรพรรณ  เจนวาณชิยานนท์  รองอธกิารบดี              
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ รักษาการคณบดี คณะภาษา        
และวฒันธรรมจนี และแผนกวเิทศสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 
(มฉก.) ให้การต้อนรบั ศาตราจารย์หยาง เปิน อธิการบด ี(Professor Yang Ben) 
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอู๋โจว มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน   
ซ่ึงเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการแลกเปล่ียนนักศึกษา การส่ง
นกัศกึษาจนีมาฝึกงาน  เมือ่วันจนัทร์ที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559  ณ ห้องประชมุ 1  ชัน้ 2  
อาคารอ�านวยการ มฉก. และ ได้เยี่ยมเยียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีมาศึกษา               
ทีม่หาวทิยาลยั จ�านวน 27 คน

梧州学院代表团来访我校

   2016年2月1日星期一，华侨崇圣大学副校长邬莱攀·

珍瓦妮查雅侬博士/副教授，中国语言文化学院副院长刘

丽芳博士/副教授以及学校国际部工作人员在学校行政楼

2楼一号会议厅接待了广西梧州学院院长杨奔教授率领的

代表团一行，本次代表团来访商讨了学校交流，以及派

送中国学生到我校实习事宜，并看望了梧州学院派来我

校的留学生27人。

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอู๋โจว

ม.หวัเฉยีวฯ ต้อนรบัสถาบนัอดุมศกึษาและมหาวทิยาลัย
เอกชน APTISI สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ ่มวิเศษ อธิการบดี
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ(มฉก.) ให้การตอ้นรับคณะผู้แทน
จากสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเอกชน  The Indonesian of 
Private Higher Education Assosiation – Commisariate II Surakarta 
(APTISI Komisariat II Surakarta), Indonesia  ในโอกาสหารอืความร่วมมอื
ด้านการแลกเปลีย่นนกัศกึษา ทัง้หลกัสตูรระยะสัน้ หลกัสตูรระยะกลาง 
หลกัสตูรระยะยาว ด้านการสมัมนา  และด้านงานวิจยั โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์
นกิ สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการคณบดคีณะศลิปศาสตร์               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดรุงค์ฤทธชิยั คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณชิย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
เข้าร่วมหารือในคร้ังนี้ด้วย เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558                  
ณ ห้องประชมุ 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก.

   2015年12月17日，印尼私立学府协会（Aptisi）访问团抵达华

侨崇圣大学，我校校长叶尧生副教授率领各学院领导在校行政楼一

号会议厅欢迎访问团的到来并致欢迎辞，双方在留学生交换、短期

游学、学术交流等方面进行磋商，并达成多项合作意向。

印尼私立学府协会（Aptisi）到访
华侨崇圣大学

     ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือด้านจีนกับ      
Qilu Institute of Technology

    รองศาตราจารย์ ดร. อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) เป็นประธาน ในการ
ต้อนรับคณะผู ้แทนจาก Qilu Institute of Technology  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  น�าโดย  ศาตราจารย์หยาง ยีถิ่ง (Prof. 
Yang Yiting)  รองอธิการบด ี เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. ทั้งสองฝ่ายได้
ประชุมหารือเก่ียวกับโครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา และได้ตกลงกันจะร่วมมือจัดท�าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจในรูปแบบ 2+2 กบัรปูแบบ 
0.5+3.5  และหลักสูตรระดับปริญญาโท ด้านบริหารธรุกิจในรปูแบบ 
0.5+1.5  

华侨崇圣大学与山东省齐鲁理工学院达成

交流合作意向

    2016年4月28日，华侨崇圣大学副校长乌莱攀副教授在校

行政楼二楼1号会议厅与山东省齐鲁理工学院副院长杨依廷教

授在两校交流方面进行会谈，并达成了多项合作意向。
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7  วารสารร่มโพธิ์ทอง

 โครงการประกวดงานวิจัยเภสัชศาสตร์ดีเด่น    
ของนักศึกษาปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2558

      คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.)  จดัโครงการ
ประกวดงานวจิยัเภสชัศาสตร์ดเีด่น ของนกัศกึษา ปรญิญาตร ีประจ�าปีการ
ศกึษา 2558 ในงานมกีารแสดงบอร์ดนทิรรศการการวิจยั และการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง "Building Global Citizenship & Preparing Student for 
ASEAN Integration โดย เภสชักร ผูช่้วยศาสตราจารย์สรุกจิ  นาฑสุีวรรณ 
เป็นวทิยากรบรรยาย ณ ห้องบรรยายพเิศษ 2 (สือ่ประสม)  อาคารบรรณสาร 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

 2016年4月21日，在学校图书馆2楼会议室药理学院举行

2558学年度本科生的药理科研比赛活动，活动包括了药理科研展览

以及科学研究报告以及由药师苏基.那堤苏婉主持的座“Building 

Global Citizenship & Preparing student for ASEAN Integration。

药理学院举行本科生的药理科研比
赛活动

 รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และที่ปรึกษาอธิการบดี 
มฉก. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก.             
คณุวรีะพนัธ์  ดอ่ีอน นายอ�าเภอบางพลี  พันต�ารวจเอก ดร.พลัลภ แอร่มหล้า  
ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรบางพลี คุณจ�าเริญ หล�าวรรณะ นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางโฉลง  และคุณสมบูรณ์  จงเจริญ  ประธาน
ชมรม  รถจักรยานยนต์สาธารณะอ�าภอบางพล ี ร่วมแถลงข่าว  โครงการ
สวมหมวกนิรภัย 100%  ขยายผลไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง “การเข้าถงึ
หมวกนริภัยกลาง : คลมุก่อนสวม” ด้วยการใส่หมวกคลมุผมก่อนสวมหมวก
นิรภัยได้ทั้งความสะอาดและความปลอดภัย สนับสนุนให้ผู ้ใช ้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้างใช้หมวกนิรภัย เพิม่มากข้ึน ซึง่เป็นโครงการน�าร่อง
ในเขตต�าบลบางโฉลง เมื่อวันจันทร์ที่ 21  ธันวาคม  2558  ณ ห้องโถง 
ชั้น 4  อาคารอ�านวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  2015年12月21日，华侨崇圣大学董事会成员巴攀鹏·域查栖活副教授、

华侨崇圣大学校长叶尧生副教授、挽披县县长育拉攀·迪昂警察上校、

挽披县警察局局长潘罗博士、邦差隆区办公室主任乍棱·兰挽纳、挽披

县摩托车协会主席颂奔·宗乍棱等领导在校行政楼4楼贵宾厅共同宣布，

华侨崇圣大学所举办的“骑摩托车百分百佩戴安全帽”活动不仅取得良

好成果，并且已经影响到学校周边的载客摩托车和市民，大家纷纷主动

遵守骑摩托须佩戴安全帽的规定，共同为交通安全做贡献。

我校“骑摩托车百分百佩戴安全帽”
活动成果影响学校周边载客摩托车

 ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการ สวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง           
 “การเข้าถึงหมวกนิรภัยกลาง : คลุมก่อนสวม”

  华侨崇圣大学于2016年1月29日在曼谷叻拋中央百货广场酒店召开新

闻发布会，副校长珍塔·猜帕妮副教授宣布并签署了“联合培养硕-博连

读项目”的合作协议，该项目与拉玛皇家理工大学国家科学技术研究

院、寺威差皇家理工大学共同合作。

签署“联合培养硕-博连读项目”的合作协议

 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ              
โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาโท-เอก 

      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แถลงข่าวผลงาน       
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคี                                                                                           
ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย โดย                                          
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช รักษาการรองอธิการบดี มฉก.            
ได้กล่าวถงึบทบาทของมหาวทิยาลัยกับการสนับสนุนโครงการ  ภาคฯี ในครัง้นี้ 
เมือ่วนัองัคารที ่26 มกราคม 2559 ณ ห้องวิภาวด ีบอลรมู C โรงแรมเซน็ทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า  ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร    



ท่ีปรึกษา รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดี 
กองบรรณาธกิาร ผศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ รศ.ดร.พรพรรณ จนัทโรนานนท์ อ.ฉลอง แขวงอินทร์ ผศ.นกิ สนุทรธยั น.ส.บรนิดา วิรยิะเสนา อ.สวุรรณ ีมงคลรุง่เรอืง อ.ธวชั จัตรุสั อ.ชดิชนก สทิธารถศักดิ์ 
น.ส.เนาวรตัน์ พลอยทรพัย์ ผศ.ศราวธุ สทุธิรตัน์ อ.พจ.โสรจั นโิรธสมาบตั ิอ.วรพรรณ ีเผ่าทองสขุ อ.ปารชิาต ิรตันรกัษ์ นายปรญิญา กลิน่หวล                                                
แปลภาษาจนีโดย คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี  คณะการแพทย์แผนจนี  และแผนกวเิทศสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ      
จดัท�าโดย แผนกประชาสมัพันธ์ กองกลาง มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิโทรศพัท์ 02-312-6300 ต่อ 1138 1140 และ 1141 โทรสาร 02-312-6237

18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.ที ่18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2312-6300 - 79   
โทรสาร 0-2312-6237 http://www.hcu.ac.th

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2536 

ปณ.บางพลี

วารสารร่มโพธิท์อง      
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ
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โครงการ “ศึกษาวัฒนธรรมเสริมพลัง  
ผู้สูงอายุ ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย”
        คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ จัดโครงการ “ศึกษาวัฒนธรรม
เสริมพลังผู้สูงอายุ ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย” เพื่อเสริมพลังและศักยภาพผู้สูงอายุ 
ให้มีก�าลังใจ เห็นคุณค่าในตนเอง  ส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม และพร้อมที่จะสานพลังเป็นเครือข่ายสนับสนุนช่วยเหลือกันระหว่าง
ผู้สูงอายุในชุมชน  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ความรู้ด้วยการดูแลสุขภาพเบื้องต้น    
ทางกายภาพบ�าบัดและแพทย์แผนจีน ณ วัดหลวงพ่อโต ต�าบลบางพลีใหญ่            
และมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพล ี   จงัหวดั
สมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559  

寺萨卓拉卡乃镇举行学习风俗文化促进

老年人身心健康活动

   2016年1月28日星期四，华侨崇圣大学社会工作与社会福利学院联合

老年协会在挽披县大佛寺举行“寺萨卓拉卡乃镇学习风俗文化促进老年

人身心健康”活动，本次活动旨在通过组织老年人学习文化风俗的改

变，学习物理治疗、中医养生方面的健身健康知识技能，促使老年人认

识到自身价值，从而建立起社区内老年人互助互爱的友好关系。

โครงการวนัแพทย์จีนประจ�าปี 2558  
"ยิง่สงูยิง่หนาว : น�้าตาล ไขมนั            
ความดนัโลหติ"

 คณะการแพทย ์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัว เฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.)  จัดโครงการวันแพทย์จีน ประจ�าปี 2558      
และสมัมนาวชิาการในหวัข้อ "ยิง่สงูยิง่หนาว : น�า้ตาล ไขมนั ความดนั
โลหิต" ในมุมมองของแพทย์แผนจีน โดยได้รับเกียรติจาก                     
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธกิารบดี 
เป็นประธานเปิดงาน ในงานยงัมกีารจดับธูเผยแพร่การดูแลสุขภาพ
ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน    
และการบูรณาการการเรยีนการสอนในรายวชิาทางการแพทย์แผนจนี 
เช่น  เภสชัวทิยาจนี ฝังเขม็ รมยา และทยุหนา  ณ ห้องโถง ชัน้ 1 
อาคารบรรณสาร เมือ่วนัศกุร์ที ่18 มนีาคม 2559    

  2016年4月19日，中医学院在图书馆一楼举行了“血

糖、血脂、血压越高越危险”的中医节活动。活动由副校长中

医学院院长邬莱攀博士主持开幕式，活动中有中医健康知识讲

座，日常生活的中医保养等以及丰富多彩的学生活动。

中医学院举行“血糖、血脂、血
压越高越危险”的中医节活动


