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ม.หัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย - จีน 
ร่วมกับ ม.ปักกิ่ง
华侨崇圣大学与北京大学合作并开设“中-泰新时代      

领导学”项目

วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย ์
郑午楼博士逝世十周年纪念追思仪式

首届泰中新时代领导学学生团体参学中老泰国际 

铁路的物流制度 

ม.หัวเฉียวฯ รับมอบองค์ปรมาจารย์ขงจื่อ                    
แกะสลักจากหยกขาวที่ดีที่สุดในโลก
孔子像揭幕典礼在华侨崇圣大学隆重举行

พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 35

护士生加冠和授予护士别针典礼

华侨崇圣大学开设中医内科学硕士专业

华侨崇圣大学26周年校庆活动

第四届中医诊所学术培训会

2561年制定第一届反腐败合作协议  

荣获“非吸烟大学”奖项   

2559学年毕业典礼

第二次科学营

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 2

การร�าไท้เก๊กหมู่ของนักศึกษา มฉก. 1,000 คน
圣大1000个学生大型太极拳表演

วทจ. รุ่นที่ 1  สัมมนา ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์           
บนระเบียงเศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2559

华侨崇圣大学举办第三届太极拳大赛

การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 3 

มอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2558
圣大颁发2558学年度奖助学金奖

รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
郑午楼博士教育慈善金委员会奖助学金

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก     
และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ 

อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 4

รางวัล "เกียรติยศ" ระดับมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

การจดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ด้านการต่อต้าน
ทุจริต ครั้งที่ 1/2561

      หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1 สัมมนา "โอกาส                 
ความท้าทาย และอุปสรรคของนักธุรกิจไทยกับระบบโลจิสติกส์บนระเบียง
เศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน" และร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหอการค้า
เชียงราย และบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง เริ่มแถบหน่ึงเส้นทาง เช่ือมธุรกิจ       
การค้าไทย-จีน โดย H.E.REN YISHENG กงสลุใหญ่จีนประจ�าเชยีงใหม่ ต่อด้วย
ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์แถบลุ่มแม่น�้าโขง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน            
ด่านกรมศลุกากรเชยีงของ จ.เชียงราย เม่ือวนัที ่24-25 มนีาคม 2561

วทจ. รุ่นที่ 1  สัมมนา ศึกษาดูงาน                           
ระบบโลจิสติกส์บนระเบียงเศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน

首届泰中新时代领导学学生团体参学中
老泰国际铁路的物流制度 

  在2561年3月24-25日。首届泰中新时代领导学学生团体，参加讲

座，题目：“泰国商人的机遇、挑战、障碍与中老泰国际铁路的物流制

度”并与清莱商会的委员会合作商量。还有特殊讲座由驻清迈总领事任

义生的演讲，题目：“开端一带一路，连接中泰商务”，然后在清莱府

海关厅的清盛县商务码头参学湄公河流区域的物流制度。
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        24 พฤศจกิายนของทกุปี มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ (มฉก.) 
ก�าหนดเป็น "วนั ดร.อเุทน เตชะไพบูลย์" เพือ่แสดงกตเวทติาคณุและร�าลกึเกยีรตคิณุ
ของท่าน โดยมพีธีิวางพวงมาลยัดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ณ รปูเหมอืน ดร.อเุทน              
เตชะไพบลูย์ โดยทายาท ดร.อเุทน เตชะไพบลูย์ คณะผูบ้รหิารมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ 
คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลหวัเฉยีว สมาคม และมูลนธิต่ิาง ๆ  คณะผู้บรหิาร อาจารย์ 
บคุลากร และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั รวมท้ังแขกผูม้เีกียรต ินอกจากนีม้พีธิี  
มอบทนุส่งเสรมิพลงัคณุธรรม ได้แก่ บคุลากรช่วยนักศกึษา และทนุพีช่่วยน้อง      
โดย รศ.ดร.ประจกัษ์ พุ่มวเิศษ อธกิารบด ีเป็นผูม้อบ และพธิมีอบรางวลัจติอาสา
พร้อมโล่ทีร่ะลกึ โดย ดร.วเิชยีร เตชะไพบลูย์ ประธานกรรมการมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊    
ให้เกียรตเิป็นผูม้อบรางวัล เมือ่วันอังคารท่ี 24 พฤศจกิายน 2560 ณ หอประชมุ มฉก.

 每年的十一月廿四日，为华侨报德善堂已故董事长郑午楼博士忌辰。莅临华

侨崇圣大学，位于文物馆前广场郑午楼铜像，周围群集着各前来泰华侨团慈善

机构、医院、银行界、学校各学院系师生、郑午楼博士家族宝眷。济济一堂。

表示对郑午楼博士敬仰追思。

     续后，叶尧生校长主持颁发贫苦小学生助学金，郑伟昌博士主持颁发女

志愿服务员奖金及奖盾，藉资表扬，郑午楼博士追思纪念大会宣告圆满结束。

         การร�าไท้เก๊กหมูข่องนกัศกึษา มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  
(มฉก.) จ�านวน 1,000 คน เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนาม         
กีฬากลาง มฉก. 

      成立圣大25周年之际于2017年11月26日在圣大操场。圣大1000个学

生大型太极拳表演。

  การร�าไท้เก๊กหมู่ของนักศึกษา มฉก. 1,000 คน

郑午楼博士逝世十周年纪念追思仪式

       วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ 

   2017年11月26日大礼堂，太极拳大赛主席Wirun Techapaiboon博士于开幕式

上致辞后，即与李德印教授华侨崇圣大学校长叶尧生博士、 顾问委员会主任

Wilas sriprajittichai 医生，联合主持圣大第三届太极拳比赛揭幕剪彩礼。此

次比赛项目分为 ；杨式太极拳、24式太极拳、40式太极拳、 42式太极拳、 32

式太极剑、 42式太极剑、太极功夫扇，七项目，共有 97 名运动员参赛。本大

赛举办目标是为了促进对太极拳学术的学习及发展、令精英熟练的热爱太极拳者

有展示身手的舞台、同时也为社会服务举办活动，由报德善堂、泰国太极拳会、

太极拳友谊交流社团、大赛顾问委员会、所有赞助者、裁判员与志愿讲师、以及

各太极拳社团组织等提供支持，并于华侨崇圣大学礼堂颁发表扬状予各裁判员，

与颁发奖章及表扬状予运动员。

       ดร.วิรุฬ เตชะไพบูลย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน การแข่งขนัไท้เก๊ก 
มฉก. ครัง้ที ่3 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์หลี่เต้ออิง (Professor Li De Yin)                
รศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
(มฉก.) นายแพทย์วลิาส ศรปีระจติตชิยั ประธานคณะทีป่รกึษาฯ ร่วมตดัรบิบิน้
เปิดงาน  โดยการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย 7 ประเภท ได้แก่ 1. ร�ามวย
ตระกลูหยาง เก๊กที ่3  2. ร�ามวย 24 ท่า  3. ร�ามวย 40 ท่า  4. ร�ามวย 42 ท่า  
5. ร�ากระบี่มาตรฐาน 32 ท่า  6. ร�ากระบี่ 42 ท่า และ 7. ร�าพัดกงฟู ผู้เข้า
แข่งขนัจ�านวนทัง้สิน้ 97 คน การจดัการแข่งขนัไท้เก๊กครัง้นี ้เพือ่พฒันาและ
เรียนรู้ในศาสตร์ของไท้เก๊ก เป็นเวทีให้ผู้มีความสามารถ ความเช่ียวชาญ
ด้านไท้เก๊กได้แสดงความสามารถ  และเป็นกิจกรรมบริการแก่สังคมในอีก
ทางหนึ่งด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมไท้เก๊ก
(ประเทศไทย) ชมรมไท้เก๊กมติรสัมพนัธ์ คณะทีป่รกึษาโครงการ  ผูม้อีปุการคณุ  
คณะผู้ตัดสิน และวิทยากรจิตอาสาจากชมรม/กลุ่ม ไท้เก๊กต่าง ๆ  พร้อมพิธี
มอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้ตัดสิน และมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
แก่นักกีฬา ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2560 

 การแข่งขนัไท้เก๊ก มฉก. ครัง้ที ่3 

华侨崇圣大学举办第三届太极拳大赛

圣大1000个学生大型太极拳表演 



  郑午楼博士教育慈善金委员会主席郑伟昌博士主持第八届品性良好有孝道及志工心态奖助学金颁发典礼，为支持与鼓励

现代青年人具有品性良好有孝道及志工心态成为国家日后的好人才好种子于二零一七年十一月十九日在华侨崇圣大学大礼

堂举行。本次奖助学金总金额为2,702,000泰铢，共734名，主要分为两档，一是小学生助学金共484名，金额为3,000泰

铢/名。一是国中、高中生助学金共250名，金额为5,000泰铢/名。另郑午楼博士教育慈善金委员会还供车费补贴734,000

泰铢。

       ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน   
ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง โครงการส่งเสริมคุณธรรม             
ความซ่ือสตัย์สจุรติ กตญัญกูตเวทติา และจติอาสา  เพือ่ส่วนรวม ครัง้ที ่8 จ�านวน 
734 รางวลั มลูค่า 2,702,000 บาท  และสนบัสนนุการเดนิทาง จ�านวน 734,000 บาท 
โดยรางวลัทนุการศกึษาแบ่งเป็น ระดบัประถมศกึษา จ�านวน 484 รางวลั ๆ ละ 
3,000 บาท  และระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 250 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท    
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมี          
จิตอาสา เพื่อส่งเสริม ปลุกพลัง และเป็นก�าลังใจให้เยาวชนท�าความดีเติบโตขึ้น  
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานของประเทศชาติในอนาคต จัดขึ้น    
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มฉก.

รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

郑午楼博士教育慈善金委员会奖助学金
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 รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลิมพระเกยีรต ิ (มฉก.) ให้เกยีรตเิป็นประธานพธิมีอบทนุการศกึษา 
ประจ�าปี 2558 ประเภทขาดแคลนทนุทรพัย์ ประเภททนุผูป้ระสบภยัพบิตัิ 
และประเภททนุผลการเรยีนดเีด่น นักศึกษาท่ีได้รับทนุการศึกษาเป็นผู้
มีความประพฤติดี มีผลการเรียนตามเกณฑ์แต่ละทุน และเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยั โดยมนีกัศกึษาทีไ่ด้รบัทนุจ�านวน 286 คน 
ได้แก่ ทนุสมาคมศษิย์เก่า มฉก. ทนุมลูนธิหิวาน-จุย้ สขุแก้ว ทนุอาจารย์
ผ่องใส สนุทรา ทนุคุณบ�ารงุ ปัทมานนท์ ทนุศาสตราจารย์นายแพทย์
บุญธรรม สุนทรเกียรติ ทุนตันประเสริฐ ทุนวนิดา ศักดิ์สุรทรัพย์              
ทนุรองศาสตราจารย์ ดร.รชัน ีรักวีธรรม  ทนุบริจาคจากค่าเบีย้ประชุม 
สภามหาวทิยาลยั ทนุพลต�ารวจโทสพุจน์ ณ บางช้าง ทนุคณุด�าหริ    
ดารกานนท์ ทนุคณุสุกนัยา ซอโสตถิกุล ทนุ ดร.ก�าพล เตชะหรวูจิติร 
ทนุศาสตราจารย์ ดร.เกษม สวุรรณกุล ทุนบริษัทเมอืงไทยประกนัชวีติ 
จ�ากดั (มหาชน) ทนุ ดร.สลลิ เตชะไพบลูย์ ทนุบรษิทั ภมูสิยาม วิศวกรรม 
จ�ากัด ทุนอาจารย์ ดร.ลาวลัย์ ชยัวิรัตน์กุล กองทนุช่วยเหลอืนกัเรยีน 
นกัศกึษา ขาดแคลน ทนุส่งเสริมการศกึษา ประเภททนุนกัศกึษาดเีด่น 
ทนุส่งเสริมการศกึษา ประเภทขาดแคลนทนุทรพัย์ ทนุกองทนุช่วยเหลอื
นกัศกึษาขาดแคลนและประสบภยัพบิตั ิเมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2560 
ณ ห้องโถง ชัน้ 4 อาคารอ�านวยการ มฉก.

圣大 颁发2558学年度奖助学金奖，华侨崇圣大学叶尧生校长于2560年11月10日,在圣大行政楼四楼礼堂主持颁发奖助学金典礼,颁予学业

优异和品德高尚以及积极参予学校各项活动的286位学生。有圣大校友会奖学金、万-最∙素格基金会奖学金、彭赛∙顺塔奖学金、颁隆

∙巴塔玛奖学金、本坛∙顺通杰奖学金、丹巴色奖学金、瓦尼达∙色素拉沙奖学金、拉差尼∙乐伟坛副教授奖学金、校董会执事捐助报

酬奖学金、苏博∙诺帮仓中将、丹立∙达拉卡暖、苏干雅∙索苏提棍、甘鹏∙汝伟吉、格森∙素万纳棍教授奖学金、泰国保险大众有限

公司奖学金、沙林∙德查派文博士奖学金、彭沙然工程有限公司奖学金、拉婉∙财伟乐棍、品学兼优与扶贫济弱专项奖助学金、支援教

育奖学金、缺少资金学生奖学金、贫困及受难学生奖学金。

มอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2558

圣大颁发2558学年度奖助学金奖
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 为了参加者科学营更有科学知识与经验，圣大科技学研为小学举办第二次

科学营了，此营有水果的DNA、水果电池、小细胞和 Math Detective。

 คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย หัว เ ฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กประถมศึกษา  
ครั้งท่ี 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
ด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมการสกัดดีเอ็นเอจากผลไม้ 
แบตเตอรีผ่ลไม้ สิง่เลก็ ๆ ทีเ่รียกว่า “เซลล์” และ Math Detective โดยจัดขึน้
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียน มฉก. บางพลี

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 2

第二次科学营 

    ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์  รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานในงาน “ก้าวแรกสู่การพยาบาลด้วย
หัวใจนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 35” ภายในงานมีพิธีมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล รวมถึงเกิดความรักความผูกพัน ความศรัทธา 
และความภมูใิจในวชิาชพีการพยาบาล เมือ่วนัศกุร์ที ่12 มกราคม 2561 ณ หอประชมุ 
มฉก. บางพลี 

 佛历2561年1月12日早上八点到下午四点半，华侨崇圣大学（圣大）挽批校

区大礼堂举行“第35届护士生爱心护理”仪式，由圣大护理学院院长赛栽·坡潘博士助

理教授主持。院长为护理学院二年级学生颁发护士冠和护士别针，让学生意识到自己

在医疗行业中的角色、职责及任务，也让学生更热爱医疗行业，更拥有专业态度和和

奉献精神。

           据报道1月19日孔子像揭幕典礼在华侨崇圣大学隆重举行。华侨崇圣大学接受由大臣

陈国光阁下和蔡卓明先生两位捐助白玉孔子像。白玉孔子像高度为三米，是世界上最精致的石刻

孔子像，由中国北京石雕艺术家雕刻。现在安放在校园孔子亭，增加了校园的文化气息，让院校

师生感受到他的慈祥，也向他学习他独特的人格魅力。

 仪式当天，华侨崇圣大学校长叶尧生教授特别邀请了许多嘉宾参与，例如，初吉先生、

沙春先生、素特博士先生都出席此次典礼活动。此外，还请报德善堂秘书维奇先生，报德善堂委

员许特潘老师，以及各院校领导教师们、同学们出席此次仪式。

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบ
องค์ปรมาจารย์ขงจือ่แกะสลกัจากหยกขาว ขนาดความสงู 3 เมตร   
จาก ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั  องคมนตรี  
และคุณอุทิศ  ชัยลือกิจ  น�ามาประดิษฐานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยว
จติใจในการท�าความดใีห้แก่บุคลากรและนกัศกึษา องค์ปรมาจารย์
ขงจือ่ฯ เป็นผลงานทางศลิปะ ทีท่รงคณุค่า  สร้างขึน้จากหยกขาว
ที่ดีที่สุดในโลก และรังสรรค์สร้างโดยช่างที่ช�านาญที่สุดจากเมือง
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  
อธกิารบดี  มฉก. จดัพิธรีบัมอบ พร้อมแขกผูม้เีกยีรตร่ิวมงาน  อาทิ 
คุณชูเกียรติ ชัยลือกิจ คุณสาชล โล้วิชากรติกุล ดร.สุทัศน์              
เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณวิชิต      
ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และอาจารย์เศรษฐพงศ์ 
จงสงวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มฉก.     
เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 19  มกราคม  2561 ณ ศาลาขงจื่อ มฉก. 
บางพลี 

孔子像揭幕典礼在华侨崇圣大学隆重举行

ม.หัวเฉียวฯ รับมอบ องค์ปรมาจารย์ขงจื่อ แกะสลักจากหยกขาวที่ดีที่สุดในโลก

พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 35

护士生加冠和授予护士别针典礼
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รุกการตลาด         
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมไทย - จีน เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย - จีน   
ร่วมกับ ม.ปักกิ่ง ด้วยการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย และส�านักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล       
ส�านกันายกรฐัมนตร ีสาธารณรฐัประชาชนจนี หลกัสตูรนีจ้ดัขึน้เพือ่ให้ผูเ้รยีน        
ได้เข้าใจ เข้าถึง การพัฒนาของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น
     เข้าใจ : รูถ้งึ อดตี ปัจจบุนั มองเหน็อนาคตของจนี ทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
สังคม วฒันธรรม ความมัน่คง สร้างความเข้าใจอย่างท่องแท้ในประเดน็ความ
สัมพันธ์ไทยจีน ให้กับผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหาร
องค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์กรทางสังคม ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
     เข้าถึง : ศูนย์กลางบริหารประเทศ มหานครปักกิ่ง พร้อมกับเข้าถึง
จีนหลากมิติอย่างลึกซึ้ง ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ผ่านการบรรยาย โดย
ศาสตราจารย์ชั้นน�าของจีน
     พัฒนา : สร้างความสัมพันธ์ย่ังยืนของสองประเทศผ่านเครือข่าย
คนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ องค์กรระหว่างประเทศไทยจีน สถาบันการศึกษา 
องค์กรธุรกิจ องค์กรทางสังคมชั้นน�า  
     โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านทูต หลู่เจี้ยน เอกอัครราชทูต
สาธารณรฐัประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ ดร.สหสั 
บัณฑิตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายวิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูต
ประเทศไทยประจ�ากรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์พิเศษ
วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ผู้เช่ียวชาญพิเศษคลังสมองจีนอาเซียน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มร.จางจวิ่น (Mr.Zhang Jun) ผู้อ�านวยการฝ่ายการพัฒนา
ซัพพลายเออร์ทั่วโลก อาลีบาบากรุ๊ป ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทุกวันอังคาร 
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-17.30 น.               
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ

华侨崇圣大学与北京大学合作并开设“

中-泰新时代领导学”项目

  泰国华侨崇圣大学开辟中-泰跨文化教育方面，开设“中-泰新时代领导学”     

项目。此项目在中华人民共和国驻泰大使馆、海外华裔事务办公室、中华人民共和

国国务院总理办公室的支持下。此项目的最终目的是为学习者了解更多的中国、体

验   更细的中国和知道更多的中国发展现状。

 了解：了解中国古代、近代、现代和稿通中国未来的各种方面，如：经

济、社会、文化、国防等。除此以外，还需要让经济方面总裁、国务上司、自由机

构总裁、社会组织领导、大学领导等，稿清中-泰的密切关系。

 体验：体验到国家管理中心及中国首都——北京的发展并在中国北京大

学通过著名教授讲座更深体验到中国各方面。

 发展：通过新时代泰国华人血统联盟、中-泰国际组织、高等教育学校、

经贸  组织、社会上等组织等，结交了两国人的友好关系。

 由各位著名的专家学者，例如：泰国枢密院大臣甲森•瓦塔那猜荣誉教

授、中国驻泰国大使馆吕健、前任副总理沙晗•班迪坤博士荣誉教授、泰国驻中国

前任大使馆育汶•丘沙军、中国与东盟特别专家（中国-东盟通）陈伟文教授、阿

里巴巴集团海外事业部总理张骏，有学习时间为2018年1月30日至6月21日，每个星

期二的下午两点到下午五点半，地点在曼谷的中国文化中心

ม.หัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรวิทยาการ              
ผู้น�าไทย - จีน ร่วมกับ ม.ปักกิ่ง

      เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้และ
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกนัเปิดหลกัสตูรการแพทย์
แผนจนีบณัฑติ มบัีณฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาและก�าลงัศกึษาอยูก่ว่า 800 คน 
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีแนวคิดที่จะยกระดับการศึกษาด้าน การแพทย์
แผนจนีให้มคีณุภาพมากขึน้ จงึได้ร่วมกนัเปิดหลกัสตูรปรญิญาโท สาขาวชิา
อายุรกรรมแพทย์แผนจีน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าจะเปิดรับ
นกัศกึษาในปีการศกึษา 2562  ทัง้นีจ้ะร่วมมอืกนัเพือ่ผลติบคุลากรทางการแพทย์
แผนจีนชั้นสูงให้มีก�าลังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น พัฒนาผลักดันความร่วมมือ         
และการแลกเปลีย่นการแพทย์แผนโบราณของประเทศไทยและจนีให้ก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

      หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย - จีน (วทจ.) หรือ Thai - Chinese 
Leadership Studies (TCL) เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในงาน
แถลงข่าวเปิดหลักสูตรเมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 
- 16.00 น. ณ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศจีน กรงุเทพฯ โดยมผู้ีร่วมก่อตัง้
หลกัสตูร   5 ท่าน ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ประจกัษ์ 
พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. 2. คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการสภา มฉก. 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวเิชียร ผูอ้�านวยการหลกัสตูร วทจ. 
4. ศาสตราจารย์พิเศษ วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ          
คลงัสมองจนี อาเซยีน สาธารณรฐัประชาชนจนี 5. มร.Zhang Donghao 
(จางตงฮ่าว) Counsellor, Embassy of the People’s Republic of 
China in the Kingdom of Thailand และผู้เข้ารับการศึกษา               
ในหลักสูตร 5 ท่าน ร่วมพูดคุยถึงความส�าคัญและความน่าสนใจ            
ในหลักสูตร ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล           
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศ 2. พลเอก
วิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน            
3. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร TISCO 
Group 4. นายธนพล ศริธินชยั ประธานอ�านวยการ บรษิทั แผ่นดนิทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และ 5. คุณสุรเชษฐ์    
อัศวเรืองอนันต์ ประธานกรรมการ บริษัท กันตนา กรุ ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน)           

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)     
เปิดหลกัสตูรปรญิญาโท สาขาอายุรกรรมแพทย์แผนจนี

华侨崇圣大学开设中医内科学硕士专业
   

         华侨崇圣大学与中国上海中医药大学的教育合作已有10年之久，两校合作开

办的中医本科专业迄今已培养了800余名毕业生，近年来两校为了培养高层次中医人才

和加深两校之间的合作，于2018年2月5日联合开设中医内科学硕士研究生专业，计划

2019年开始招生。
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7  วารสารร่มโพธิ์ทอง

 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
มฉก. ร่วมสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง  ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้า
ที่ ศาลตายาย เนื่องในวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 26 ปี แห่งการ
สถาปนา มฉก. นอกจากน้ีภายในงานจดัให้มีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระ
สงฆ์ เจริญน�้าพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบเครื่องราช
อสิรยิาภรณ์  แก่อาจารย์ จ�านวน 46 ราย  เหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติ
งานครบ 10 ปี จ�านวน 38 ราย และผู้ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน 
8 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก และ
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ   

      คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเก่ียรติ (มฉก.)    
จัดโครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 4          
การรักษาโรคผิวหนังและการเสริมความงามด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน    
โดยอาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดี     
คณะการแพทย์แผนจีน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
โดยอาจารย์เห้อ ซี่ว์เฟิง อาจารย์แพทย์จีน จากโรงพยาบาลสู่กวง สังกัด
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอาจารย์  
เห้อ ชวนต้ี แพทย์จีนประจ�าคลินิคการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ซึ่งมีแพทย์จีน 
และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เข้าร่วมอบรมจ�านวนทั้งสิ้น 125 คน              
ณ ห้องสัมมนา 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลี่ยน เมื่อวันที่ 22 ถึง 
23 กุมภาพันธ์ 2561

            พธิปีระสาทปรญิญาบตัร ประจ�าปีการศกึษา 2559  มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จดัขึน้เมือ่วนัอาทติย์ที ่4 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ หอประชมุ มฉก. 
สถานทีอ่นัทรงเกียรต ิ ซึง่ถกูตกแต่งอย่างสวยงาม สถานทีแ่ห่งความประทบัใจและสง่า
งาม รวมถงึมหาบณัฑติและบณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษา พ่อแม่ ผูป้กครองทีร่่วมแสดงความ
ยนิดกีบับตุรหลานในพธิปีระสาทปรญิญาบตัร ในปี    การศกึษา 2559 ครัง้นี ้บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความปลืม้ปิตยินิด ี โดยปีนีม้มีหาบัณฑติและบณัฑติส�าเรจ็การศกึษา จ�านวน 
13  คณะวชิา รวมทัง้สิน้ 2,326 คน แยกเป็นมหาบณัฑติ 84 คน และบณัฑติ 2,242 คน 
และสภามหาวทิยาลยั มมีตเิหน็ชอบในการมอบปรญิญาดษุฎบีณัฑิตกติตมิศักดิแ์ด่ท่าน
ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 1 ท่าน คอื ศาสตราจารย์ นายแพทย์สีว์่เจีย้นกวง (Professor Xu 
Jianguang) อธกิารบดมีหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจนีเซีย่งไฮ้  โดยได้รบัเกยีรตอิย่างสงู
จาก ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตรี เป็นประธานในพธิี
มอบปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็ การศกึษา และมอบรางวลัเรยีนดตีลอดหลักสูตรประเภท
เหรยีญทอง จ�านวน 26 คน และประเภทเหรยีญเงนิ จ�านวน 19 คน นอกจากนีย้งัได้รบั
เกยีรตจิาก ดร.วเิชยีร เตชะไพบลูย์ มอบรางวลั  เหยีกวงเอีย่ม และรางวลักาญจนาภเิษก 
โดยท่านประธานในพธิใีห้โอวาทและแสดงความยนิดชีืน่ชมกบัความก้าวหน้าและความ
ส�าเรจ็ ปิดท้ายด้วยภาพความประทบัใจของการตัง้แถวของมหาบณัฑิต   และบณัฑติจาก
หน้า  หอประชมุสูป่ระตเูสดจ็เพือ่แสดงถึงความเคารพและขอบพระคณุแด่ท่านประธาน
ในพธิ ีผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และแขกผูม้เีกียรตทิกุท่านทีใ่ห้เกยีรตแิละเมตตาอย่างสงูใน
การร่วมพธิปีระสาทปรญิญาบตัรครัง้นี้

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2559

อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีน                
ทางคลินิก ครั้งที่ 4

 2018年2月4日在修饰完美、印象很深及豪华无比的泰国华侨崇圣大

学大礼堂，举办了“2559学年毕业典礼”。这次毕业典礼硕士生、本科生的

亲朋戚友都来祝贺及庆祝毕业生，周围的气氛非常喜悦。

2559学年毕业典礼，共有2,326人13学院的毕业生。可分为84硕士生和2,242本

科生。大学总会有同意批准颁发“博士学位荣誉证书”给上海中医药大学校

长——徐建光 教授。今年毕业典礼本校很荣幸接到了枢密院——Professor 

Emeritus Kasem Watanachai, MD亲自来颁发毕业证给各位毕业生和颁发奖励给

优秀生，分为金牌优秀生26人、银牌优秀生19人。

除此以外，本校还很荣幸接到了华侨报德善堂董事长——郑伟昌 博士 (Dr.Vichien 

Tejapaibul) 来颁发“蚁光炎奖励及“泰国第九世皇登基五十周年纪念奖励。

毕业典礼已结束后，枢密院就给各位毕业生发言并祝贺大家前途无量、成功

无比。之后，各位全体毕业生都从大礼堂排队而走到了本校“驾到门”恭送

枢密院、大学总会人员、大学  领导及各位贵宾一路平安。

2559学年毕业典礼

华侨崇圣大学26周年校庆活动 第四届中医诊所学术培训会

     2018年3月23日，华侨崇圣大学举行26周年校庆活动。活动前，在校行政楼

1楼举办盛大的祭拜土地神、大峰祖师活动，接着，到4楼贵宾厅进行下一步的活

动，活动中还为46人颁发皇家徽章。此外，在校工作满10年的38名优秀工作人员

及8名教师由叶尧生校长颁发职称聘书。

     华侨崇圣大学中医学院于2018年2月22-23日在华侨崇圣大学酒店会议厅举

行第四届中医诊所学术培训会，主题为治疗皮肤病和中医美容，校长助理、中医

学院代院长Pavin Suwanagul 主持这次培训会的开幕仪式。此次学术培训会邀请

到了上海曙光医院专家、上海中医药大学教师贺旭峰，和华侨崇圣大学中医诊所

医师何川娣等专家以及各位中医师和医学从业人员共125人参加培训会。 
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ปณ.บางพลี

วารสารร่มโพธิท์อง      
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ
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        มลูนธิต่ิอต้านการทจุรติ ก�าหนดการจดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
(MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างมูลนิธิต่อต้าน     
การทุจริตกับสถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้าน          
การทุจริต และการเสวนาทางวชิาการด้านการต่อต้านการทจุรติ เมือ่วันจันทร์ที่ 
5 มนีาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 ชัน้ 2     
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ         
วิชา มหาคุณ เป็นประธานในการลงนาม และอาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ            
ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในครัง้นี้

           มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ได้รบัรางวลั "เกยีรตยิศ" 
ระดบัมหาวทิยาลยัปลอดบหุรี ่ประจ�าปี 2560 จากเครอืข่ายวชิาชพีสขุภาพ
เพือ่สงัคมไทยปลอดบหุร่ี ซ่ึงเป็นรางวัลทีเ่กิดจากการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน
ของมหาวทิยาลัย โดยอาจารย์ชิดชนก สทิธารถศกัดิ ์ผูอ้�านวยการส�านกัพัฒนา
นกัศกึษา มฉก. เป็นตวัแทนรบัมอบ เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2561 ณ อาคาร
เฉลมิบารม ี5 ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2561

รางวัล "เกียรติยศ" ระดับมหาวิทยาลัย

ปลอดบุหรี ่

2561年制定第一届反腐败合作协议  

荣获“非吸烟大学”奖项   

     2561年3月5日星期一，以8.30 – 12.00 在东方大学酒店二楼

的Thaothong 会议室，反腐败基金会与教育机构、反腐败组织联盟和

反腐败学术讨论一起制定2561年第一届反腐败合作协议。这次由 

WICHA MAHAKUN特别教授，为主方签字人和THODSAPON 助理校长，以

代表华侨崇圣大学签字。

  华侨崇圣大学荣获

2017年度“非吸烟大

学”奖项，从健康专

业为泰国社会禁烟，

该奖项以参与大学所

有部门为基础。2018

年3月26日，在泰国医

学协 Chaloembarami      

5年楼，由华侨崇圣大

学学生发展办公室主

任Chitchanok 

Sittasak，作为代表

领奖。     


