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ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลดีเด่น  ด้านอนุรักษ์พลังงาน                   
ประเภทอาคารควบคุม
华侨崇圣大学荣获室内控制类“节约能源”杰出奖
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ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลด้านพลังงานระดับ  APEC
华侨崇圣大学荣获APEC级节能奖

พิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) 
百日祭

หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว 2+2
商讨互换短期、长期、2+2项目留学生

พิธีมอบรางวัล "หมวกทองค�า" 
“金帽子”奖授予仪式

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวฯ รับการตรวจประเมิน       

“ห้องสมุดสีเขียว”
华侨崇圣大学图书信息中心迎接“绿色图书馆”评估检查

“垃圾分类”自拍大赛颁奖

มอบรางวัลชนะเลิศ ประกวดเซลฟี่คัดแยกขยะ

พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 34
第三十四届护士帽与胸针授予仪式。

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2558  
2015级毕业生学位授予仪式

รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “เครื่องมือวัดกล้ามเนื้อ  
มัดใหญ่ (V.2)”
大肌肉测量仪器（V.2）”获奖

华侨崇圣大学25周年庆典暨缅怀先皇仪式

ครบรอบ 25 ปี ม.หัวเฉียวฯ                     
เทิดไท้  ร�าลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา

ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยพาณิชย์หูหนาน 
มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
中国湖南商学院代表团来访我校

ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
กว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
中国广西外国语学院代表团来访我校

เสวนา Cloud Computing กับ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Cloud Computing 与自动图书馆系统研讨会

ศุนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับประทานเกียรติบัตร 
ห้องสมุดสีเขียว
图书信息中心荣获“绿色图书馆”荣誉称号

荣获绿色办公室奖

ม.หัวเฉียวฯ  ได้รับรางวัลส�านักงานสีเขียว (Green Office)

รางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรมสหกิจศึกษา
教育行业新发明奖

       มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จัดพธิปีระสาทปรญิญาบตัร 
ครั้งที่ 24 ประจ�าปีการศึกษา 2558 ขึ้น เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2560          
ณ หอประชมุ มฉก. สถานทีอ่นัทรงเกยีรตซิึง่ถกูตกแต่งอย่างสวยงาม เพือ่ร่วม
แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี       
การศึกษา 2558 ซ่ึงได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ          
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�าเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,126 คน และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ ประกอบด้วย นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)   
นายสนั่น อังอุบลกุล (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นางสาวอ่อนอุษา ล�าเลียงพล 
(สาขาวชิานเิทศศาสตร์) มอบรางวลัเรยีนดตีลอดหลกัสตูรประเภทเหรยีญทอง 
จ�านวน 20 คน  และประเภทเหรียญเงิน จ�านวน 25 คน นอกจากนี้ยังได้รับ
เกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง     
มอบรางวัล  เหียกวงเอี่ยม จ�านวน 6 คน และรางวัลกาญจนาภิเษก จ�านวน 
5 คน โดยท่านประธาน ได้ให้โอวาทและแสดงความยนิดชีืน่ชมกบัความก้าวหน้า
และความส�าเร็จของมหาบณัฑติและบณัฑติ บรรยากาศเตม็ไปด้วยความปิตยินิดี 
และภาพแห่งความประทับใจ ปิดท้ายด้วยการตั้งแถวของมหาบัณฑิตและ
บัณฑิต จากหน้าหอประชุมสู ่ประตู เสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพ                      
และขอบพระคุณท่านประธานในพิธี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ  
ผู้ปกครอง และญาติบัณฑิตทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาอย่างสูงในการร่วม
พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้

    2017年2月19日，华侨崇圣大学隆重举行第24届（2015级）毕

业典礼。典礼举行的场地被鲜花点缀得喜庆而隆重，以向本次毕业的

全体学生表示最热烈的祝贺。本次典礼非常荣幸邀请到枢密院大臣陈

国光医生担任主席并向2126名毕业生授予学位证书，特别是向素塔·

跌查威班先生（经济管理专业）、萨能·昂吴本坤先生（经济管理专

业）、安舞萨·蓝梁潘小姐（传媒专业）授予名誉博士学位。同时向

20位毕业生授予金奖、25位银奖，除此之外，华侨报德善堂董事长

郑伟昌博士向6位优秀毕业生授予蚁光炎奖、甘咋娜奖5位。最后由典

礼主席向全体毕业生致最热烈的祝贺与最真诚的祝福，本次大会在喜

庆而庄重的气氛中进行，全体毕业生队伍从舞台前延伸至学校大门，

排队向主席致谢，同时感谢学校领导、社会各界嘉宾、学生家长和亲

属出席参加本次典礼。

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2558  

2015级毕业生学位授予仪式
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        รศ.ดร.ประจักษ์  พุม่วิเศษ อธกิารบด ีผู้บรหิาร คณาจารย์ บคุลากร 
และนกัศกึษา มหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รวมใจร่วมมหาพธิี
บ�าเพ็ญกศุลสตมวาร (100 วนั) ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิช้ัน 2  เมือ่วนัที ่20 
มกราคม 2560 โดยนมินต์พระสงฆ์  จากวดัสระเกศราชวรวหิารสวดถวาย  
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช        
มหติลาธิเบศร รามาธิบด ี จักรนีฤบดินทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 
เพือ่แสดงความจงรกัภักดแีละส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณอย่างหาทีส่ดุมไิด้

 2017年1月20日，华侨崇圣大学校长叶尧生副教授携同学校各级领导、

教师以及本校学生一起在崇圣纪念馆二楼参加了泰国八世皇驾崩百日祭活

动。本次祭奠活动由萨洁拉差窝威汗寺的尼蒙长老为八世皇陛下前往极乐

世界诵经祈福，以表达全校师生对先皇的爱戴以及无法忘怀之情。

พิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) 

百日祭

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์ผูร้บัต�าแหน่งทางวชิาการ จ�านวน 6 ท่าน และบคุลากรผู้ปฏบิตังิาน
ครบ 10 ปี จ�านวน 29 ท่าน  เข้าร่วมงานวนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 
25 ปี และถ่ายภาพที่ระลึก ณ  มฉก. บางพลี บริเวณต้นโพธิ์  “ต้นไม้ของ
พ่อ” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9   
พระมหากษัตริย ์ผู ้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จ
พระราชด�าเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  
2537  เป็นอนุสรณ์แห่งการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย และร�าลึกถึงกระแสพระราชด�ารัสที่
พระราชทานแก่มหาวิทยาลัย ในวันนั้นว่า “ขอให้ท�ามหาวิทยาลัยแห่งนี้        
ให้ด”ี

       2017年3月24日，华侨崇圣大学校长叶尧生博士 副教授
携学校领导、获得职称的6位教师以及在校任职10年以上的老
职工29位，共同参加华侨崇圣大学建校25周年庆典活动。该活
动在我校菩提树园区进行，这株菩提树为泰国九世皇普密蓬·
啊杜亚德陛下在1994年3月24日御赐驾临我校并亲自栽种的，
是纪念九世皇陛下对我校浩荡皇恩的标志性事物，时刻提醒我
们谨记陛下的教诲：“办好这所大学。”

华侨崇圣大学25周年庆典暨缅怀先皇仪式

       ครบรอบ 25 ปี ม.หัวเฉียวฯ                 
เทิดไท้  ร�าลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา

    รศ.ดร.วนดิา ดรุงค์ฤทธชิยั คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.)  เป็นประธานในงาน “ก้าวแรกสูก่ารพยาบาลด้วยหัวใจ
นักศึกษาพยาบาล รุน่ที ่34” จ�านวน 150 คน เป็นหญงิ 147 คน และชาย 3 คน 
ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 2          
เพือ่ให้นกัศกึษาตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการก้าวเข้าสู่
วชิาชพีการพยาบาล  รวมถงึเกิดความรักความผูกพัน ความศรัทธา และความภมูใิจ
ในวชิาชีพการพยาบาล เมือ่วนัที ่13 มกราคม 2560  ณ หอประชมุ มฉก.

 2017年1月13日，华侨崇圣大学护理学院院长娃尼达·杜隆乐天提猜博士副教授出席了“第三十四届护理专业学生迈向护士的第一步”活动并担任主

席。参加本次活动的学生有150人，其中女生147人，男生3人。本次活动中安培有为二年级的学生授予护士帽与胸针仪式，为了提醒学生谨记自己的使

命与职责，为学生迈进护理职业生涯树立爱岗敬业的思想，为能作为护理专业人士而感到自豪。

第三十四届护士帽与胸针授予仪式。

พธิมีอบหมวกและเข็มนักศกึษาพยาบาล รุน่ที ่34



  2017年3月1日，华侨崇圣大学图书信息中心在二楼会议室举办了Cloud Computing 与自动图书馆系统研讨会。本次研讨会特邀

了三位主讲嘉宾，他们是：华侨崇圣大学校长叶尧生博士 副教授，介绍了选择使用自动化系统的思路；（WMS）王威廉和淑恩介

绍了图书馆系统中云技术的实施经验；以及通潘·真巴勇以未来自动化图书馆系统使用者的角度提供了一些思路。还有与图书馆

工作相关的部门工作人员出席听讲，他们分别是：华侨崇圣大学14位教职工、法政大学9位教职工、农业大学9位教职工、朱拉隆

功大学5位教职工、布拉帕大学2位教职工以及泰国国家银行2位工作人员。 

      ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(มฉก.) จัดโครงการเสวนา Cloud Computing กับ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ โดยเชิญวิทยากรผู้บรรยาย 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ประจักษ์ 
พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. ได้กล่าวถึงแนวคิดการคัดเลือกใช้ระบบ
อัตโนมัติ (WMS)  Mr. William Wang and Shu-en บรรยายเรื่อง 
ประสบการณ์ในการ implement ระบบห้องสมดุบนเทคโนโลยแีบบ
คลาวด์ และ อ.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ให้แนวคิดในมุมมองของผู้ใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในอนาคต โดยมีคณาจารย์ บุคลากรที่มี   
ส่วนเกีย่วข้องกบังานห้องสมดุอตัโนมตั ิ  เข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย 
ได้แก่ คณาจารย์จาก ม.หัวเฉียวฯ จ�านวน 14 ท่าน ม.ธรรมศาสตร์ 
จ�านวน 9 ท่าน ม.เกษตรศาสตร์ จ�านวน 9 ท่าน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�านวน 5 ท่าน ม.บูรพา จ�านวน 2 ท่าน และธนาคาร
แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 ท่าน ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคาร
บรรณสาร มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

 เสวนา Cloud Computing กับ ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ

 Cloud Computing 与自动图书馆系统研讨会
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มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) น�าโดย รศ.ดร.อไุรพรรณ  
เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  และแผนกวิเทศสัมพันธ์ มฉก. 
ให้การต้อนรับ ศ.ดร.หลี ติ้งจวิน (Prof. Li Dingjun PhD.) และ      
คณะจากมหาวิทยาลัยพาณิชย์หูหนาน มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์รวมถึงงานวิจัย           
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่  
27 เมษายน 2560

2017年4月27日，中国湖南商学院副校长黎定军一行到访华侨崇圣

大学，我校副校长邬莱潘·珍瓦妮查雅侬博士 副教授以及国际部

等部门在行政楼二楼第1会议室一同会见了代表团，并就互派留学

生、互派教师、合作科研等方面合作签署了两校合作协议。

        รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย
คณาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และแผนกวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ร่วมต้อนรบั คณะเยีย่มชม
จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน น�าโดย ศ.ดร.หวง ช่าน (Prof. Huang Can PhD.)         
รองประธานสภามหาวทิยาลยั ในโอกาสหารือการจดัต้ังศูนย์การศึกษา
และปฎบิัตกิารตา่งประเทศและครบรอบ 10 ปี ความร่วมมอืระหว่าง 2 
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. บางพลี 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยพาณิชย์ 
หูหนาน มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

中国湖南商学院代表团来访我校

ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยภาษา
ต่างประเทศกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

中国广西外国语学院代表团来访我校

           2017年4月27日，时值华侨崇圣大学与中国广西外国语学院合作十周年

之际，中国广西外国语学院副董事长黄灿博士 教授一行到访我校协商设立海外实

训基地事宜，我校副校长邬莱潘·珍瓦妮查雅侬博士 副教授以及国际部等部门在行

政楼二楼第1会议室一同会见了代表团。
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2016年12月8日，华侨崇圣大学副校长邬莱攀·珍瓦妮查雅侬博士、副教授代

表学校在行政楼第一会议室会见了云南财经大学中华职业学院杨润钧一行，

并与代表团就互换短期、长期留学生，包括2+2双文凭项目合作，互换教室

等内容进行了商谈。

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานการต้อนรับ คณะผู้แทนจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาจงหัว สังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน น�าโดยอาจารย์ หยาง รุ่นจวิน (Yang Runjun) 
เลขาธกิารพรรคฯ  เพือ่การหารือแลกเปล่ียนนักศกึษาทัง้ระยะส้ัน และระยะยาว 
รวมถงึรปูแบบแลกเปลีย่นนกัศกึษา 2+2 โดยรับปรญิญาสองใบ และการแลกเปล่ียน
อาจารย์ร่วมกนั ณ ห้องประชมุ 1 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมือ่วนัที ่8 ธันวาคม 
2559 

หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว 2+2 

商讨互换短期、长期、2+2项目留学生

 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร คณบดี

คณะบริหารธุรกิจ ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

และสิง่แวดล้อม พร้อมด้วยอาจารย์ประจ�า  คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม  

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ร่วมแสดงความยนิด ีและมอบเกยีรตบิตัร     

พร้อมเงนิรางวลัจ�านวน 2,000 บาท ให้แก่นกัศกึษาทมีชนะเลศิในการประกวดถ่าย

ภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปี 2 ประจ�าเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559  "ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดี ณ ส�านักงาน

อธิการบดี ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  

“垃圾分类”自拍大赛颁奖

 2017年2月20日，在学校行政楼二楼校长办公室，由华侨崇圣大学校长

叶尧生博士副教授，经济管理学院院长潘娜莱·盛威昌助理教授，公共卫

生与环境学院院长邵瓦腊·拉瑟蜜咋纶琨助理教授携本学院教师，向参加

2016年11-12月份洁净教室项目中“垃圾分类”自拍大赛获奖的同学表示

祝贺并颁发荣誉证书、2000泰铢奖金。 

มอบรางวลัชนะเลิศ                   
ประกวดเซลฟ่ีคดัแยกขยะ 

       พิธีมอบหมวกทองค�า จากการประเมินผลวินจักรยานยนต์สาธารณะ        
เก่ียวกับการสวมหมวกนริภยั อนัเนือ่งมาจาก มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
(มฉก.)  ร่วมกบัหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง ได้จดัโครงการสวมหมวกนริภยั 100 % 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมาย สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน     
และลดการสูญเสีย โดย รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาอธิการบดี           
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ 
พร้อมด้วย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิปลดัอ�าเภอบางพลี นายก อบต.บางโฉลง และทหารจาก ร้อย.รส.ร 
21 พัน 2 รอ. ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอบางพลี ลงพื้นที่มอบหมวกทองค�า  
เกียรตบิตัรและป้ายเชดิชเูกยีรตใิห้กับนายฉลาด สงิห์สดีา หวัหน้าวนิจกัรยานยนต์
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  โดยวินน้ีได้รับผลการโหวตสูงสุดจากนักศึกษาและ
ประชาชนผู้ใช้บริการรอบมหาวิทยาลัย ได้รับคะแนน 4.85 จากคะแนนเต็ม 5    
ใน 16 วนิเพือ่เชดิชเูกยีรตวิินจกัรยานยนต์สาธารณะท�าความดีและเป็นแบบอย่างทีด่ี
ในการรณรงค์รกัษากฎจราจรอย่างต่อเน่ือง ณ วนิเฉลิมพระเกียรติ ถนนวดัศรวีารน้ีอย 
บางพลี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

      2016年12月7日在挽丕县瓦寺瓦里奈路圣大公共摩的乘坐点举行了“金帽

子”奖授予仪式。“金帽子”奖是由华侨崇圣大学与相关政府部门合作设立，针

对公共摩的进行打分评比，以促使乘坐公共摩的的乘客及驾驶人达到百分之百的

戴安全帽，以促进相关交通法律的执行，为社区建立安全的交通环境和减少损失。

本次仪式由华侨崇圣大学董事、校长助理巴拉喷鹏·未差赤洼副教授，挽丕县常务

秘书长，挽差隆镇镇长，以及挽丕县军方人士一起向差拉德·星似达先生授予“金

帽子”以及荣誉牌。差拉德·星似达先生是瓦寺瓦里奈路圣大公共摩的队的队长，

该队伍是华侨崇圣大学周边16个队伍中获得学生及居民评分最高的队伍，5分满分

获得了4.85分。该队伍作为公共摩的服务、遵守法律的榜样获得荣誉牌。

พิธีมอบรางวัล "หมวกทองค�า  

“金帽子”奖授予仪式
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 2016年12月6日，国家能源部发展替代能源与节约能源司在诗丽吉国家
会议中心举行2016年度泰国能源奖（Thailand Energy   Awards 2016
）颁奖典礼上，华侨崇圣大学荣获室内控制类“节约能源”杰出奖，泰
国副总理巴金·怎当空军上将向校长叶尧生博士、副教授颁奖。

       รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับรางวัลดีเด่น  ด้านอนุรักษ์พลังงาน  ประเภท
อาคารควบคุม ประจ�าปี 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน             
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีพลอากาศเอกประจิน        
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand 
Energy Awards 2016  ณ ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2559

ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลดีเด่น  ด้านอนุรักษ์พลังงาน        
ประเภทอาคารควบคุม

华侨崇圣大学荣获室内控制类“节约

能源”杰出奖

    2017年4月24日，在新加坡Mandarin Orchid Singapore酒店，华侨崇圣大学

校长叶尧生博士 副教授、副校长查隆·库恩因和校长助理塔瑟蓬·乐丕彻 代表学

校出席颁奖仪式接受APEC主席颁奖，华侨崇圣大学荣获APEC - ESCI BEST Practices 

Awards智能建筑类银奖。

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัล              
ด้านพลังงานจาก APEC - ESCI BEST Practices Awards  2017 ประเภท 
Smart Buildings ระดับ Silver” โดย รศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ  อธกิารบดี  
พร้อมด้วย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  และอาจารย์ทศพร 
เลศิพิเชฐ  ผูช่้วยอธกิารบด ีเข้ารับรางวลัจากประธานกลุม่ APEC เมื่อวันที่ 
24  เมษายน  2560  ณ โรงแรม Mandarin Orchid Singapore ประเทศ
สิงคโปร์  

ม.หวัเฉยีวฯ รบัรางวลัด้านพลังงานระดบั APEC

华侨崇圣大学荣获APEC级节能奖

           2017年1月25日，华侨崇圣大学校长叶尧生副教授、副校长查隆·库恩因携同学校各级领导、教师在图书馆二楼第二演讲厅迎接“绿色图书馆”评估检

查评委的到来。据悉，国家图书馆在诗琳通公主的支持下，与农业大学、拉嘎邦技术大学共同担任本次评估检查的评委，我校图书馆是本次参加评估的十所候选

单位之一，而农业大学已获得“绿色图书馆”称号。

      รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  อาจารย์ฉลอง  
แขวงอินทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร          
และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู ้สังเกตการณ์       
จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์                   
และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการรับ
การตรวจประเมนิ  "ห้องสมดุสเีขยีว"  เมือ่วนัที ่ 25  มกราคม  
2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 ชั้น 2 อาคารบรรณสาร                         
ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 10 สถาบันน�าร่องท่ีได้รับการ
พิจารณาจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว” 

华侨崇圣大学图书信息中心迎接                    

“绿色图书馆”评估检查

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวฯ รับการตรวจประเมิน “ห้องสมุดสีเขียว”
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  ศนูย์บรรณสารสนเทศ น�าโดย น.ส.สภุาพร ชยัธมัมะปกรณ์   
ผู้อ�านวยการ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) เข้ารบัประทานเกยีรติบตัร "ห้องสมดุ
สเีขียว" โดยสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยในพระราชปูถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดโครงการประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว เพื่อประกาศเกียรติคุณห้องสมุดที่ผ่านการประเมิน 
เป็นห้องสมดุสเีขียว เข้ารับประทานเกียรติบตัร จาก พระเจ้าวรวงค์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ ณ โรงแรมปรนิซ์พาเลช 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

           2017年3月23日，华侨崇圣大学图书信息中心主任素帕潘·猜坦

玛巴甘小姐代表学校出席了在曼谷公主广场酒店举行的“绿色图书馆”荣

誉称号授予仪式，并接受颁奖。据悉，本次仪式是在诗琳通公主的支持下，

由泰国图书馆协会主办，目的是为了表彰通过了绿色图书馆评估的单位，

仪式由颂莎 瓦丽亲王殿下作为主席进行颁奖。

图书信息中心荣获“绿色图书馆”荣誉称号

   ศุนย์บรรณสารสนเทศ               
เข้ารับประทานเกียรติบัตร ห้องสมุดสีเขียว

   华侨崇圣大学图书信息中心荣获绿色办公室认证金奖。2017年12月

7日由图书信息中心主任素帕潘·猜谭玛芭甘小姐作为代表在英佩·蒙通

他尼会议中心接受颁奖。

       ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) 
ได้รับรางวัลส�านักงานที่ได้รับการรับรองส�านักงานสีเขียว (Green Office) 
ระดบัดเียีย่ม (G ทอง) ในวันสิง่แวดล้อมไทย และวนั สทม.แห่งชาต ิประจ�าปี 
2559 "4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
พระบิดาแห ่งการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม"                         
โดย น.ส.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ       
เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2559

ม.หัวเฉียวฯ ได้รับรางวัลส�านักงานสีเขียว                                  
(Green Office)

荣获绿色办公室奖

 นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ในผลงานเร่ือง 
“เครื่องมือวัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (V.2)” ในโครงการรางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2560 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท 
พร้อมถ้วยรางวลั   จากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นายวีรชน พงษ์เศวต 
นายทศพร จุลรัตนศักดิ์ นายรังสีวุฒิ สุขสบาย และนายนภดล   
จันกระทึก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์เนรมิธ        
จิรกาญจน์ไพศาล และอาจารย์ยุวธิดา ชีวปรีชา เป็นอาจารย์        
ที่ปรึกษา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “เครื่องมือวัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (V.2)”

            2017年2月2日，在曼谷挽那北特会议中心，华侨崇圣大学科学技术学院学生的“大肌肉测量仪器（V.2）”在国家
科学院举办的2017年新时代发明家项目中获得奖杯一座、奖金40000泰铢。发明小组成员有：那吴·本亚嘎们吉先生、威拉川·蓬
萨伟先生、塔萨潘·准拉腊达那萨先生、兰寺吴·素沙拜先生以及那帕东·臻格拉特先生，还有电子计算机专业的聂乐美·吉拉甘
陪汕老师、玉娃提达·持娃比差老师作为指导教师。

“大肌肉测量仪器（V.2）”获奖



ท่ีปรึกษา รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดี 
กองบรรณาธกิาร รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ อ.ฉลอง แขวงอนิทร์ ผศ.นิก สนุทรธยั น.ส.บรนิดา วริยิะเสนา อ.สวุรรณ ีมงคลรุง่เรอืง อ.ธวชั จตัรุสั 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

วารสารร่มโพธิ์ทอง ปีที่ 20 ฉบับที่ 2/2559

 นายณัฐดนัย สุพล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 
นวัตกรรมสหกิจศึกษา ระบบส่งเสริมการออกก�าลังกายส�าหรับอุปกรณ์      
สวมใส่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน จากผลการคัดเลือก โครงงาน    
สหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง โดยมี
อาจารย์วรนุช ปลีหจินดา เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม      
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  

华侨崇圣大学科学与技术学院学生纳德耐·素蓬先生荣获教育行业新发明奖，在模拟技术可穿戴设备上使用的体育锻炼系统，是从泰国

中部下半部地区合作教育发展网络中选拔出来的优胜奖，暹罗大学的窝拉努·比利金达是获奖者的指导老师。

รางวลัชนะเลิศ ประเภท นวตักรรมสหกิจศกึษา

教育行业新发明奖


