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ปลูกดาวเรืองเนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง     
พระบรมศพ ในหลวง ร.9
为九世皇陛下火葬仪式种植万寿菊
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โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 194
华侨崇圣大学第 194 次义诊活动

อธิการบดีรับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 
华侨崇圣大学校长领取Thailand Energy Awards

ชาวหวัเฉยีวฯ ร้อยดวงใจเป็นหนึง่ บ�าเพญ็กศุลครบรอบ 1 ปี     
วันสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ
华侨崇圣大学上下一心悼念九世先皇

คณะการแพทย์แผนจนีและสถาบนัขงจือ่การแพทย์แผนจนี ฝ่ายไทย 
ม.หวัเฉยีวฯ จดัอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน ปีการศกึษา 2559
2017年 泰国华侨崇圣大学中医学院和中医孔子学院举
办“师资培训班”活动

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าเรียน                    
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
公共卫生与环境学院为新生举办卫生及安全管理课程

检查绿色办公室项目

ตรวจประเมนิโครงการส�านกังานสเีขยีว 

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน
华侨崇圣大学接待中国广西玉林师范学院的领导

โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ โรงพยาบาลหวัเฉยีว รุน่ท่ี 5
报德善堂、泰国华侨崇圣大学和华侨医院颁发第5届
护理奖学金

เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม ม.หัวเฉียวฯ
华侨崇圣大学艺术中心迎接来访团

上海外国语大学代表团来访华侨崇圣大学

ต้อนรบัคณะผูบ้รหิารจากมหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศเซ่ียงไฮ้

ลงนามความร่วมมือแพทย์แผนจีน
签署中医学术合作协议

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทรัพยากรภาษาจีน       
และบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน
学术讲座：中文资源与中文图书管理

ม.หัวเฉยีวฯ ลงนามความร่วมมอืกบั รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
圣大与彭纳卡拉莎娃雅暖学校签订协议书

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุนให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560
2017届申请政府助学贷款学生毕业指导

华侨崇圣大学迎接邦高皇家圣谕中学师生来访参观

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เยี่ยมชม ม.หัวเฉียวฯ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2  ปี 2560

          สานฝันต่ออนาคตเป็นนางฟ้าชุดขาวด้วย “โครงการปลูกต้นกล้า
พยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลหวัเฉียว” รุน่ที ่5 เรยีนพยาบาลฟร ี4 ปี 20 ทนุ มลูค่า 8 ล้านบาท 
เมือ่วันที ่29 มิถนุายน 2560  ณ โรงพยาบาลหวัเฉยีว ดร. วเิชยีร เตชะไพบลูย์ 
ประธานกรรมการมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ นายกอบชยั ซอโสตถกิลุ ประธานกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  และ 
รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ร่วมแถลงข่าวการมอบทุน “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิ
ป่อเต็กตึง๊  มหาวทิยาลัยหวัเฉยีวฯ โรงพยาบาลหวัเฉยีว”  ในปีการศกึษา 2560 
(รุ่นที่ 5)  จ�านวน 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
พยาบาล และผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว 
ทีม่กีารพฒันาศกัยภาพเป็น รพ.ตตยิภมู ิ มจี�านวนผูป่้วยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการกระจายโอกาส  ในการเข้าศึกษาระดับ
อดุมศกึษาแก่นกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ และมคีวามฝันเป็น “นางฟ้าชดุขาว” 
ได้ศกึษาต่อเพือ่ได้เป็นพยาบาลวชิาชพี โครงการนีม้นีโยบายมอบทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 150 ทุน มูลค่ารวม 60 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 
นอกจากทุนศึกษาเล่าเรียนแล้วยังได้จัดหาหอพักให้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย และ
ส�าหรบัผู้ทีมี่ปัญหา ด้านค่าใช้จ่ายส่วนตวั โรงพยาบาลฯ จะพจิารณาให้ยมืเงิน
เดือนละ 4,000 บาท  โดยไม่มีดอกเบี้ย

    2017年6月29日在华侨医院，报德善堂、泰国华侨崇圣大学和

华侨医院颁发第5届护理奖学金，共20人获得此殊荣，奖学金免四年

学费总额共800万泰铢，由报德善堂董事郑伟昌博士， 华侨医院董事

会主席、报德善堂副董事苏国才先生，华侨崇圣大学校长叶尧生博士

共同颁发奖励，护理奖学金总共有150个名额，总额6,000万泰铢，从

2013年开始颁发除减免学费、减免住宿费，另外针对生活困难学生还

可以提供每月4,000 泰铢无息贷款予以救助。

โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน                
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โรงพยาบาลหัวเฉียว รุ่นที่ 5

报德善堂、泰国华侨崇圣大学和华侨医

院颁发第5届护理奖学金
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        รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
(มฉก.) รบัมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 รางวลัผูบ้รหิารผลงาน   
ดเีด่น  ด้านการอนรัุกษ์พลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน รวมถึงสร้างจติส�านกึ
ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องน�าไปปฎบัิต ิหรือประยกุต์ใช้ให้เกดิผลเป็นรปูธรรมอย่างยัง่ยนืจาก 
พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตร ีณ ศนูย์ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ 
กรงุเทพมหานคร เมือ่วันที ่21 สงิหาคม 2560

 2017年8月21日在曼谷诗丽吉会议中心举行“Thailand Energy Awards”

颁奖仪式，由泰国副总理巴金 展东上将授予华侨崇圣大学校长叶尧生副教

授（博士）“优秀领导奖”。

         รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดี
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ รองคณบดี 
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และแผนกวิเทศสัมพันธ์ มฉก. ต้อนรับ    
คณะผู ้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน มณฑลกว่างซ ี
สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมและเข้าพบผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเจรจาและหารอืแนวทางด้านการพฒันาโครงการนกัศกึษาแลกเปล่ียน
ที่ด�าเนินอยู่ให้ดีขึ้น ด้านการสร้างโครงการ ความร่วมมือใหม่  และด้าน
อื่น ๆ  น�าโดย Prof. He Zubin อธิการบดี  และมีผู้ร่วมเดินทาง 3 ท่าน  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2560

       2017年6月26日，华侨崇圣大学副校长乌莱潘副教授（博

士）、中国语言文化学院院长刘丽芳副教授（博士）、中国语言

文化学院副院长陈慕贤老师以及外事处人员在圣大行政楼第一会

议厅接待中国广西玉林师范学院校长贺祖斌教授及三位领导。此

次访问目的是为了加强有关学生交换与其他合作。

华侨崇圣大学接待中国广西玉林师范学院的领导

  ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน

华侨崇圣大学校长领取Thailand Energy 
Awards

       อธิการบดีรับมอบรางวัล         
Thailand Energy Awards 2017 

    2017年9月20日，中国上海外国语大学副校长杨力率团来访，华侨崇圣大学校长

叶尧生、副校长邬莱攀、文学院院长尼·隼通泰、企业管理学院院长披拉鹏等，在学

校行政楼1号会议室接待上海外国语大学一行并就双方合作事项进行会谈。

        รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบด ีรศ.ดร.อไุรพรรณ  เจนวาณชิยานนท์ 
รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิ(มฉก.) ผศ.นกิ สนุทรธยั 
รกัษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์พรีะพงษ์ เอือ้สนุทรวฒันา คณบดี
คณะบรหิารธุรกจิ ต้อนรับคณะ ผูบ้รหิารจากมหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศ
เซีย่งไฮ้ สาธารณรฐัประชาชนจนี เยีย่มชมและหารอืแนวทางด้านการพฒันา
โครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียน  น�าโดย Prof. Yang Li รองอธกิารบด ี และคณะ  
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. บางพลี เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 
2560

 ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก                  
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้

上海外国语大学代表团来访华侨崇圣大学



  为了交流知识与交换经验，圣大图书与信息资源中心2017年7月5日在圣大图书大楼举办学术讲座，题目为中文资源与中

文图书管理。此活动由圣大校长叶尧生副教授（博士）主持开幕，由中国语言文化学院院长刘丽芳副教授（博士）主讲，

内容包括《四库全书》、《大藏经》《敦煌宝藏》、《中国24史》以及中文资料管理和中文图书管理经验。此外还介绍了

本校泰华文报电子版的制作过程。 

       ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)              
จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทรัพยากรภาษาจีน และบริหารจัดการห้องสมุด
ภาษาจีน เพือ่แลกเปลีย่นความรู้กบับคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกับห้องสมดุ  โดย รศ.ดร.ประจกัษ์  
พุ่มวิเศษ อธิการบดี  เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ 
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ซ่ือคู่       
ฉวนซ ูพระไตรปิฎก รวมข้อมลูของตนุหวง ประวติัศาสตร์ 26 ราชวงศ์จนี และเรือ่ง 
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ภาษาจนี ประสบการณ์  ในการจดัการห้องสมุดจนี 
พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมเสวนายังได้เย่ียมชมการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในไทยที่ห้อง
ถ่ายส�าเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ณ อาคารบรรณสาร มฉก. เม่ือวันที่      
5 กรกฎาคม 2560

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทรัพยากรภาษาจีน     
และบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน

学术讲座：中文资源与中文图书管理
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 รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) พร้อมด้วย ดร.ภูมสิิษฐ์ สคุนธวงศ์ ผูอ้�านวยการ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ลงนามความร่วมมือด้านการเรยีน
การสอน และร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องด้านวิชาการ การแนะน�า
การเรยีนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั โดยมีคณาจารย์จากทัง้สอง
ฝ่ายร่วมเป็นพยานการลงนามในคร้ังน้ี เม่ือวันที ่27 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 อาคารอ�านวยการ มฉก.

2017年7月27日，华侨崇圣大学校长叶尧生副教授（博士）与彭纳

卡拉莎娃雅暖学校校长普密西素坤塔翁在圣大行政楼2楼第一会议

厅签订教学合作协议。在协议中还涉及到圣大将到该校作专业课

程宣讲为今后招生作准备。此次有两校的相关教师参与。

ม.หัวเฉียวฯ ลงนามความร่วมมือ             
กับรร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

圣大与彭纳卡拉莎娃雅暖学校签订协议书  2017年9月29日，萱素南塔皇家大学董事会主席功·塔帕朗西携联

合健康医学院院长塔瓦猜·咖蒙塔等人来访华侨崇圣大学，我校校

长叶尧生以及中医学院和中医孔子学院主要人员在校行政楼1号会

议室接待萱素南塔皇家大学一行，两校进行会谈并在中医学术方面

签署合作协议。

       คณะการแพทย์แผนจีน และสถาบนัขงจ่ือการแพทย์แผนจนี มหาวิทยาลยั
หวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามรบัรอง การประชุมเกีย่วกบัความร่วม
มอืทางวชิาการด้านการแพทย์แผนจีนกบัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสวนสนุนัทา (มร.สส.)   โดยม ีรศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ  อธิการบดี มฉก.  
คณุกร  ทัพพะรงัส ี นายกสภา มร.สส. และ ผศ.(พเิศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม  
คณบดสีหเวชศาสตร์ มร.สส. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชมุ 1 ช้ัน 2  อาคาร
อ�านวยการ มฉก. บางพลี  เมือ่วันที ่29 กันยายน 2560

ลงนามความร่วมมือแพทย์แผนจีน

签署中医学术合作协议
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 2017年8月22日在行政楼4楼会议室召开绿色办公室项目的检查工作。华侨

崇圣大学校长叶尧生副教授（博士）、领导组、节约能量委员以及圣大能量大使等

负责接待项目检查委员。

 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ ่มวิ เศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการพลงังาน และ
ทูตพลังงาน มฉก. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมิน
โครงการส�านักงานสีเขียว (กองอาคารสถานที่) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
อ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ตรวจประเมินโครงการส�านักงานสีเขียว 

检查绿色办公室项目

    อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล รักษาการรองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน             
พร้อมด้วย ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์  รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อ การแพทย์
แผนจนี ฝ่ายไทย มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) เป็นประธานกล่าวเปิด
การอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน  ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องบรรยายพเิศษ 3 อาคารอ�านวยการ มฉก. ภายในงานจดัให้มกีารบรรยาย
เรื่องต่าง ๆ อาทิ พื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีน ระบบแนวคิด
และหวัใจหลกัของศาสตร์การแพทย์แผนจนี แนวคดิและปรชัญาของศาสตร์การแพทย์
แผนจีน ระบบการวินิจฉัยทางคลินิกของศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น โดยมี 
ศาสตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวย ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน 
ม.หัวเฉียวฯ และศาสตราจารย์ ดร.เมิ้ง จิ้ง เหยียน คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน 
มหาวิทยาลยัการแพทย์แผนจนีเทยีนจนิ  เป็นวิทยากร ทัง้นี ้การอบรมดงักล่าวจดัขึน้
เพื่อเสริมสร้างทักษะการสอน และเผยแพร่ศาสตร์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน       
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 2017 年6月 19日 到2017年6月 23 日在华侨崇圣大学行政楼第三会议室，由泰国华侨崇圣大学中医学院和中医孔子学院举办“师资培训班”。开幕主席由泰国华侨

崇圣大学中医学院侯博文副院长，泰国华侨崇圣大学泰方中医孔子学院院长助理教授何福祥博士主持开幕。培训项目包括 中医学导论，中医学的核心体系，中医学的哲学思

想，中医学的临床辨证体系等内容。 主讲由泰国华侨崇圣大学中方中医孔子学院院长仲强惟教授和天津中医药大学中医学院院长孟静岩教授，培训目的为了增强泰国中医讲

师的教学能力和推动中医药知识在泰国传播。

           2017年10月12日，在华侨崇圣大学校长叶尧

生博士/副教授的带领下，学校领导、教职工和学生在学

校崇圣纪念馆共同参加高僧诵经及施布仪式，并举办照

片展览，以寄托哀思，悼念九世先皇陛下逝世一周年。

 รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รวมใจ
ร่วมพิธบี�าเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช และนิทรรศการการแสดงพระบรมฉายาลกัษณ์ 
ณ อาคารเฉลมิพระเกียรต ิมฉก. เพือ่เป็นการถวายความอาลยั  แสดงความจงรกัภกัด ี และร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ของพระองค์
ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 

华侨崇圣大学上下一心悼

念九世先皇

ชาวหัวเฉียวฯ ร้อยดวงใจเป็นหนึ่ง บ�าเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต               
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

คณะการแพทย์แผนจีนและสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย 
ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน  ปีการศึกษา 2559

2017年 泰国华侨崇圣大学中医学院和中医孔子学院

举办“师资培训班”活动
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 มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ร่วมกบัหน่วยแพทย์
สงเคราะห์ชมุชน มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ และองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรีษะจรเข้น้อย  
อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 194           
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง มหาวิทยาลัย กับชุมชน สร้างจิตส�านึก 
การเสียสละเพือ่ส่วนรวม สร้างเสรมิประสบการณ์ตรง  และทกัษะทางวชิาชพี
ให้นักศึกษา โดยมีคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์
วดัความดนัโลหิต ตรวจมะเรง็เต้านม คณะเทคนคิการแพทย์ ให้บรกิารเจาะเลอืด
เพื่อตรวจวัดระดับน�้าตาล ไขมันในเลือด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้บรกิารตรวจพยาธใินเด็กคณะกายภาพบ�าบดัให้บรกิาร และให้ความรูใ้นการ
ท�ากายภาพบ�าบดั คณะการแพทย์แผนจีนรักษาด้วยการแมะ และการฝังเข็ม 
คณะเภสชัศาสตร์ให้บรกิารจ่ายยา  คณะนติศิาสตร์ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย 
และคณะบริหารธุรกิจ คณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ 
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมจัดกิจกรรมสนัทนาการให้กบัเดก็ ๆ เช่น   
การระบายสี การต่อภาพจิก๊ซอ และแจกขนม นอกจากนีห้น่วยงานต่าง ๆ  ได้ร่วม
ให้บรกิารตรวจสขุภาพทัว่ไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�าจดัเหา ตัดผมชาย และหญงิ
เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด          
ในครั้งนี้มีให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย      
เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2560 ณ วดัหวัคูว้ราราม ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ

华侨崇圣大学第 194 次义诊活动

 8 月20日 , 由华侨崇圣大学、报德善堂医疗队与北榄府邦圣通区西沙哲

啦呵呐市政府联合举办的第 194 次义诊活动在 霍堀哇啦兰寺进行。本次

活动旨在促进大学和社会的关系，培养为社会服务精神, 锻炼学生积累经

验及职业技能。活动中，护理学院测量血压及乳腺癌检查，医学技术学院

负责血糖、血脂检查，科学院为儿童检测寄生虫，康复理疗学院宣讲相关

保健知识并免费治疗，中医学院切脉、针灸，药理学院分发药物，法律学

院提供法律方面的咨询服务，工商管理学院、社会学院、通讯学院及语言

文化学院负责照顾在场的儿童。此外还有一般体检，拔牙，袪除虱子，剪

发 ，为猫狗注射疫苗等。所有项目均免费。

โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 194

      รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกิจกรรม      
ปลูกต้นดาวเรอืงเพ่ือประดบัสถานทีใ่นวนัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 
ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมโพธิสมภาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560

      2017年10月26日，华侨崇圣大学校长叶尧生博士/副教授带领学校领导、教职工

一起种植万寿菊，为2017年10月25-29日九世皇陛下火葬仪式期间装饰场地并寄托哀思。

ปลูกดาวเรืองเนื่องในวันพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

为九世皇陛下火葬仪式种植万寿菊

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1           

ก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

           公共卫生与环境学院、华侨崇圣大学举办给学生职业 卫生及安全管理

课前安排的计划。请已毕业并就业的 学兄学姐和在校的学弟学妹给予及交换建议，

希望新生能够 在短时间适应新的生活环境，对于未来的工作有熟练的职业的能力, 

懂得如何面对问题，顺利地学习及毕业。可以自豪地走出社会工作。该活动举办 2

天即2017 年7月4 日于华侨崇圣大学的第 5楼 的职业卫生及安全管理系实验室 。2017 

年7月6 日 ，前往大城府的 味之素（Ajinomoto）与商壹集团（Ichitan Group）参

观。

公共卫生与环境学院为新生举办卫生
及安全管理课程

       คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัหัวเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน  
สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภยั โดยเชญิรุน่พีท่ีจ่บการศกึษา 
ทีท่�างานกบัองค์กรต่าง ๆ มาให้ความรู้แลกเปลีย่นความคดิเหน็กับ น้อง ๆ 
ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นปัจจุบัน ให้มีทักษะวิชาชพี ทกัษะการใช้ชีวิต สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  อย่างถกูต้อง สร้างความม่ันใจในตวัเองสามารถศกึษาต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด    
ซึง่ต้องการการปรบัตวัให้เข้ากบัสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมทีต่นเองอาศัย
และศกึษาอยูใ่ห้เกิดความคุน้ชนิ และสามารถใช้ชีวติในมหาวทิยาลยัได้
ตลอดการศกึษา จนสามารถออกไปปฎิบตัหิน้าทีรั่บใช้สงัคมได้อย่างเตม็
ภาคภมูต่ิอไป กิจกรรมคร้ังน้ีจดัข้ึน 2 วัน คอื วันที ่4 กรกฎาคม 2560  
ณ ห้องปฏบิติัการสาขาวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั อาคารปฏิบติัการ 
5 ชัน้ มฉก. และวนัที ่6 กรกฎาคม 2560 ศกึษาดงูาน  ทีบ่ริษทั อิชตัินกรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน) และ บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากดั จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 
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 อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560 
โดยเชิญ อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตส�านึกและความ       
รับผิดชอบในการคืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และวิทยากร
จากธนาคารกรุงไทย โดยคุณกอบศักดิ์ ด้วงนา หัวหน้าส่วนผู้จัดการ
บรหิารโครงการภาครัฐ   พร้อมดว้ยคณุชุติมา ฐานะการ หัวหนา้ส่วน
บริหารโครงการภาครัฐ ร่วมให้ความรู้แนวทาง วิธีการและขั้นนตอน
การคนืทนุฯ ของนักศกึษาหลงัจบการศกึษา ณ ห้อง 113 อาคารเรยีน 
มฉก. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

           2017年10月20日，华侨崇圣大学于教学楼113演讲厅举办了2017届

申请政府助学贷款学生的毕业指导会，副校长差隆·款因致辞开幕，并邀请了

载奔·炎吟老师为各位同学介绍了有关毕业后还贷的应有觉悟和应付责任，还

邀请到了泰京银行国家事务部两位主管高撒·当纳 和 楚迪玛·塔纳干为同学们

介绍归还贷款的方法和步骤。

2017届申请政府助学贷款学生毕业指导

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุนให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

   2017年10月9日，华侨崇圣大学公关处和招生处迎接了来自邦高皇家

圣谕中学的初三学生以及教师，共同参观了学校的科技学院、医疗科技

学院、中医学院、药理学院和理疗学院5个科技类学院，以及学校的学生

公寓和酒店。

      แผนกประชาสัมพันธ์และแผนกรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ต้อนรบัคณะครแูละนกัเรยีนจากโรงเรยีนราชวนิติ
บางแก้ว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาเยี่ยมชม 5 คณะวิชา                   
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์                      
และเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะ
เภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบ�าบัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 
และศูนย์ปฏบิติัการโรงแรมศรวีารพีาวลิเลยีน ณ มฉก. เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 
2560 

华侨崇圣大学迎接邦高皇家圣谕中学师生来访
参观

            การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  ส�านกังานฉะเชงิเทรา  น�าคณะสือ่มวลชน       
และบลอ็กเกอร์ทีเ่ดนิทางเข้าร่วมงานประเพณรีบับวั  และส�ารวจแหล่งท่องเทีย่ว     
ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน�าเสนอข่าวและเขียนลงในเพจของบล็อกเกอร ์   
ได้เข้าเยีย่มชมศนูย์วฒันธรรม โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์นกิ สนุทรธยั ผูอ้�านวย
การศนูย์วฒันธรรม มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) เป็นประธาน
ต้อนรบั เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2560 ณ ชัน้ 1 ศนูย์วฒันธรรม มฉก.

เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม ม.หัวเฉียวฯ

        2017年10月4日，泰国旅游局北柳府办公室携各媒体和知名

博主前来北榄府参加传统掷荷花节及考察北榄府旅游景点，并到访

华侨崇圣大学艺术中心。艺术中心主任尼克·顺通泰带领学校教职

工在崇圣纪念馆艺术中心接待了泰国旅游局北柳府办公室一行。

华侨崇圣大学艺术中心迎接来访团

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว เยี่ยมชม ม.หัวเฉียวฯ
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