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งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC2018)

ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา  2561

ม.หัวเฉียวฯ ส่งมอบส�าเนาหนังสือพิมพ์จีน ให้แก่หอสมุดแห่งชาติ

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทาง
การตรวจวนิจิฉัยทางห้องปฏิบติัการ ในยคุเทคนคิการแพทย์ 4.0”

ม.หัวเฉียวฯ จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร วทจ. รุ่น 1  รับประกาศนียบัตร   
จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Guangxi Transport Vocational 
and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน

งานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนการศึกษา  “โครงการปลูกต้นกล้า
พยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 6”

HCU Energy 2018 “Together we go”

โครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชัน ECOLIFE

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
ผู้น�าไทย - จีน รุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ ่มวิเศษ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร
ของมหาวทิยาลยัปักกิง่ให้แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวทิยาการผูน้�าไทย - จนี 
จ�านวน 70 ท่าน ซ่ึงแต่ละท่านเป็นนักธุรกิจชั้นน�าและข้าราชการระดับสูง 
หลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ทัง้จากประเทศไทย และประเทศจนี  
ร ่วมเป็นวิทยากร พร้อมท้ังจัดการศึกษาดูงานอย ่างเข ้มข ้นเจาะลึก                                 
ทัง้ในประเทศไทย และประเทศจนี หลกัสตูรวทิยาการผูน้�าไทย - จนี รุน่ที ่1 น้ี 
เริม่อบรมตัง้แต่วนัที ่30 มกราคม ถงึ 12 มถินุายน 2561 ตลอดการจดัการศึกษา
ได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อและอ�านวยความสะดวกด้านสถานท่ีศึกษา   
จากศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศจีนเป็นอย่างดยีิง่
 หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้เยี่ยมชม  ศูนย์วัฒนธรรม 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า สถาบันขงจื่อ                   
การแพทย์แผนจีน ณ มฉก.1 บางพลี จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารเรียน 
และบริษัทศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน จ�ากัด ณ มฉก.2 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร วทจ. รุ่น 1               
รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

   2018年6月19日，华侨崇圣大学在主校区礼堂为第一届泰中新时

代领导学专业毕业学员举行了北京大学结业证书的颁发典礼，并由校长叶

尧生副教授颁发证书，获得证书的70位学员均为知名企业家和高级官员。

该项目除了邀请中、泰两国专家学者进行讲座，还组织学员到中国和泰国

各地进行深入的实地考察。第一届泰中新时代领导学专业培训班，从2018

年1月30日开班至6月12日，还得到了泰国曼谷中国文化中心在办学场地方

面的大力支持。

	 典礼结束后，学员们参观了华侨崇圣大学（主校区）的文化艺术

中心、图书馆、道教文化馆、中医孔子学院，随后还参观了2号分校区的教

学楼和Srivaree	Pavilion实训中心有限公司。

北京大学为第一届泰中新时代领导学专业毕业生颁发结业证书

北京大学为第一届泰中新时代领导学专业毕业生颁发结业证书

第六届泰国院校科技学术研讨会(ASTC2018)

华侨崇圣大学举办第六届《科研工作服务社会》国际学术研讨会

HCU Energy 2018 “Together we go”

华侨报德善堂、华侨医院、华侨崇圣大学联合举办第六届“护士育苗”项

目奖学金颁发仪式暨新闻发布会

医疗技术学院举办“医疗技术4.0时代 实验室检 验诊断的发展趋势”研讨会

华侨崇圣大学举办2018学年拜师典礼

华侨崇圣大学向国家图书馆移交中文报纸电子档案

华侨崇圣大学联合泰华农民银行，打造无现金时代之智能大学

华侨崇圣大学科技学院电脑系学生荣获泰国第11 届机器人设

计制作大赛冠军

ม.หัวเฉียวฯ MOU ร่วมกับกสิกรไทย เพื่อก้าวสู่ Smart                   
University สังคมไร้เงินสด

ม.หัวเฉียวฯ และ ATTA ร่วมมือทางวิชาการด้านท่องเที่ยว
华侨崇圣大学与泰国旅游业协会（ATTA）签署合作协议

โครงการ “ปลูกจิตส�านึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง  
ครั้งที่ 15” ประจ�าปีการศึกษา 2561
2018学年助学贷款还贷说明会

广西交通职业技术学院代表团到访华侨崇圣大学

ประชุม ร.ร.คุณธรรมตามต้นแบบของ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
号召中小学校以华侨崇圣大学为“道德”学校榜样会议召开

下载ECOLIFE APP  加入减少使用塑料行列

无烟校园项目持续开展
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         คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเ ฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 6 (ASTC2018) : 
วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวตักรรมก้าวตามศาสตร์พระราชา สูก่ารพฒันาชาติ
อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.2)    
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถา                 
ในหัวข้อ “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน”
 ในงานประชมุมกีารน�าเสนอผลงานวจิยัของคณาจารย์ นกัวจิยั และ
นักศึกษาทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ใน 5 กลุ่มสาขา ได้แก่ 
วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน วทิยาศาสตร์ประยกุต์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 652 คน ประกอบด้วย
คณาจารย์ นักวิจัย 331 คน และนักศึกษา 321 คน มีผลงานวิจัยที่น�าเสนอ
และเผยแพร่ 310 เรื่อง และผลงานนวัตกรรม 24 เรื่อง โดยการจัดประชุม
วชิาการครัง้นีก่้อให้เกดิองค์ความรูท้ีจ่ะน�าไปสูก่ารพัฒนานวตักรรมทีเ่หมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 6 
(ASTC2018)

 		 2018年6月22日，由华侨崇圣大学主办，由泰国皇家军医医学院、宣素

南他皇家大学两所泰国院校，以及菲律宾的Holy	Angel	University和STI	West	

Negros	 University，印度尼西亚的Galuh	 University、Asosiasi	 Perguruan	

Tinggi	Swasta	Indonesia(APTIS)、Universitas	PGRI	Madium和Sekolah	Tinggi	

Ilmu	Ekonomi	Adi	Unggul	Bhirawa(STIE	AUB	Surakarta)，中国的天津中医药

大学等七所国际院校，共同协办的第六届主题为《科研工作服务社会》的国际学

术研讨会在华侨崇圣大学2号分校区召开。

	 华侨崇圣大学校长叶尧生副教授主持此次研讨会开幕式并致开幕词，

研讨会还特别邀请到国家高等教育专家学者兼国家策略委员Silaporn	Buasai博

士在研讨会上发表主题为《科研工作为社会服务》的演讲。Silaporn	Buasai博

士在国家策略委员会中主要负责为社会创造机遇、地位与平等方面的工作。

	 此次研讨会的主要目的是让教学人员更全面地了解科研的重要性，也

为国内外不论是公立还是私立院校的师生和研究员提供一次学术交流和经验分享

的机会，更是为将来成立国际科研合作体系建立了良好的合作平台。

        ส�านักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(มฉก.) ร่วมกับ วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสนุนัทา และความร่วมมอืระดบันานาชาตจิาก Holy Angel University 
และ STI West Negros University ประเทศฟิลิปปินส์ และ Galuh 
University, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), 
Universitas PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul 
Bhirawa (STIE AUB Surakarta) ประเทศอินโดนีเซีย และ Tianjin 
University of Traditional Chinese  Medicine จากประเทศจนี ได้ร่วมกนั
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการ      
รับใช้สังคม" โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพหลัก  
เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(มฉก.2) โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์           
บัวสาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา/กรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 4   
ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม  มาบรรยาย
พิเศษเรื่อง “งานวิชาการเพื่อสังคม”
 โดยการจัดงานคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์  
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการวจิยั  ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แนวคดิ 
วธิกีารปฏบิตั ิและประสบการณ์ในการวจิยักบัคณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจิยั 
ผูเ้ช่ียวชาญ นกัศกึษาทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบนัทัง้ภาครฐั
และเอกชน รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ           
ของนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

 ม.หวัเฉยีวฯ จดัการประชมุวชิาการ ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครัง้ที ่6 “งานวชิาการรับใช้สงัคม”

  2018年6月6日，泰国华侨崇圣大学科技学院主办的第六届泰国院校

科技学术会议（ASTC2018）在华侨崇圣大学（第二校区）举行，此次学术会议

的主题为《沿着国王哲理，运用科学技术与创新，使国家走上可持续发展道

路》，由华侨崇圣大学校长叶尧生副教授主持会议，会议还有幸邀请到苏提·

阿颂吉副教授作为主讲人，并发表题为《跟着父亲的足迹，实现父亲的目标》

的主题讲座。

	 此次学术会议共有来自五个领域分别是基础科学、应用科学、医学

科学、信息技术以及创新的师生和研究员通过讲座和海报方式展示他们的研究

成果。另有参会者共有652人，分别是教师和研究员331人，学生321人，发表

的研究论文共310篇,创新成果共24项。本次学术会议为社会发展提供了许多有

建设性的创新知识体系。

第六届泰国院校科技学术研讨会(ASTC2018)

华侨崇圣大学举办第六届《科研工作服务社会》国际学术研讨会



   华侨崇圣大学向来重视并意识到能源环境保护的重要性。2018年6月5日，

本校联合北榄府政府部门和私营企业，以“道德节能”为思路，在本校图书馆举办了

HCU	Energy	2018	“Together	we	go”科技创新展览，展会上还展示了来自各中小学的

学生作品。活动当天，中小学们还参加了白色自行车骑行活动、能源环境保护知识竞

答、玩游戏赢奖品等活动，整个会场充满了欢声笑语。

       มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญั
กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดงาน HCU Energy 2018 
“Together we go” ขึ้น เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารบรรณสาร      
ภายใต้แนวคิด “ประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม” โดยได้รับความร่วมมือ          
จากองค์กรภาครัฐและเอกชน ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ มาร่วมกจิกรรมออกบธู
แสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี และโครงงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  ทั้งนี้
นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมแรลลี่จักรยานสีขาว แข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม เล่นเกมส์ชงิของรางวลัจากบธูต่าง ๆ  โดยบรรยากาศภายในงาน
เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
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 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
บริการใหม่  โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและ          
พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน         
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 6” ในปีการศึกษา 2561 จ�านวน 15 ทุน มูลค่า 
6 ล้านบาท โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.วเิชยีร  เตชะไพบลูย์ ประธานกรรมการ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแถลงข่าวการมอบทุน        
ในโครงการนี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร   
คือ มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิร่วมกนัจดัท�าขึน้ตัง้แต่ปีการศึกษา 2556 วตัถุประสงค์
ของโครงการเพื่อขยายความช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและ
พัฒนาคน ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ในวิชาชีพ
พยาบาลแก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ทนุ
การศึกษาแก่นักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิจนส�าเร็จการศึกษา และบัณฑติ
ผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้เข้าท�างานเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล
หัวเฉียว ช่วยเหลือสังคมและสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

งานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนการศึกษา  “โครงการ
ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 6”

	 2018年7月4日，由华侨报德善堂、华侨医院和华侨崇圣大学共同举办的第六

届“护士育苗”项目护理奖学金颁发仪式暨新闻发布会在华侨医院七楼大礼堂举行。2018

学年共有15名学生获得奖学金，总额600万泰铢，由华侨报德善堂董事郑伟昌博士、华侨

医院董事会主席苏国才先生和华侨崇圣大学校长叶尧生副教授共同出席新闻发布会并颁

发奖学金。该奖学金是由华侨报德善堂、华侨医院和华侨崇圣大学自2013年起合作举办

的，其目的是为社会提供更多的人才教育与发展的机会，为华侨崇圣大学护理专业家庭

经济有困难的学生提供受教育的机会。其中主要以华侨报德善堂为华侨崇圣大学护理学

院的贫困学生提供奖学金，学生毕业后直接到华侨医院就职的模式进行。学生在回报社

会同时也为个人和家庭创建更美好的未来，正是契合了该项目创建之初的主旨。	

            มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) ได้จดัพธิไีหว้ครเูป็นประจ�าทกุปี
เพือ่ให้นกัศึกษาได้แสดงออกถงึความกตญัญกูตเวทติาต่อคร-ูอาจารย์  และร่วมสบืสาน
ประเพณทีีดี่งามของไทย  ในปีการศึกษา  2561  ก�าหนดจดัข้ึน เม่ือวนัที ่ 13  กนัยายน  
2561  นักศึกษาใหม่จากทุกคณะวิชาพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม มฉก.    
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ  อธกิารบด ี เป็นประธานในพธิกีล่าว    
ให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมเจิมต�าราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบรางวัล
เกยีรตคุิณ รางวัลเกยีรตยิศ รางวลัเชดิชูเกียรตแิก่นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนด ีกจิกรรมเด่น  
ความประพฤตเิรยีบร้อย  และสร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั  นอกจากนีมี้กิจกรรม
ประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งในปีการศึกษานี้   
คณะวิชาที่ได้รับรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1         
คณะพยาบาลศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และ      
สิ่งแวดล้อม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม รางวัลพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1    
คณะนิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน         
และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่ 2  คณะเทคนคิการแพทย์

 华侨崇圣大学每年都会举办拜师典礼，旨在学生向老师表达尊师重

道之礼，并传承泰国美好传统习俗。2018学年的拜师典礼于2018年9月13日如期

举行，来自各学院的新生们齐聚学校大礼堂，由校长叶尧生副教授致开幕辞并

为学生们送上入学祝福，随后按照习俗在教材上点上圣粉，以为给学习成绩优

异、积极参加学校活动、为学校争荣誉的同学颁奖。此外，典礼上还以美观和

创意为评审标准对拜师花篮进行评比，其中美观类的获奖学院分别是：护理学

院获一等奖，公共卫生与环境学院获二等奖，社会工作与社会福利学院获三等

奖；创意类的获奖学院分别是：传媒学院获一等奖，中国语言文化学院获二等

奖	，医疗技术学院获三等奖。

ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา  2561

华侨报德善堂、华侨医院、华侨崇圣大学联合举办第六届“护士育
苗”项目奖学金颁发仪式暨新闻发布会

华侨崇圣大学举办2018学年拜师典礼

HCU Energy 2018 “Together we go”
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	 华侨崇圣大学于2018年7月16日在国家图书馆1栋4楼逾期刊物阅览区举行中文报纸电子档案移交仪式，由华侨崇圣大学校长叶尧生副教授将存有自1923-1986年的

2385份共计1138380页的中文报纸电子档案的外接硬盘移交给国家图书馆，由泰国艺术厅厅长阿南•储措先生作为代表接收档案。

	 该项目的发起来自于诗琳通公主对于重点发展国家图书馆中文资料库的建议,为百姓的阅读和查询提供便利。国家图书馆与华侨崇圣大学2008年9月26日签署合作

协议并开展工作。项目的第一阶段是由K	and	O	Systems	and	Consulting	有限公司将1923	-	1986年的报纸转换成电子版，此阶段耗时5年。随后，华侨崇圣大学图书馆将电

子档案移交国家图书馆，并将该电子档案录入数据库，以便国内外读者查阅。第二阶段由华侨崇圣大学图书馆将1987年的报纸转换成电子版，制作3语搜索引擎并向学生、

科研人员以及社会人士宣传该数据库的使用方法。

	 移交仪式结束后，国家图书馆馆长噶侬安•撒达迭女士和华侨崇圣大学图书馆馆长素帕蓬•猜塔玛巴功女士继续就将来更利于阅读者查阅研究的形式以及合作发

展其他领域尤其是中文方面的数据库等方面进行进一步商讨。

 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ท�าพิธีส่งมอบส�าเนาหนังสือพิมพ์จีนให้แก่ส�านักหอสมุดแห่งชาติ             
โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ส่งมอบส�าเนาหนังสือพิมพ์จีน โดยเป็นไฟล์หนังสือพิมพ์จีน ตั้งแต่ปี             
พ.ศ. 2466 – 2529 จ�านวนรวม 1,138,380 หน้า จากการถ่ายส�าเนา 2,385 เล่ม จัดเก็บไว้ใน External Hard Drive และ ได้รับเกียรติจากคุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดี
กรมศิลปากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา อาคาร 1 ชั้น 4 หอสมุดแห่งชาติ
 โครงการดังกล่าวมีท่ีมาจากพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกี่ยวกับการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ให้จัด
ระบบห้องเอกสารภาษาจีนเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ ทางส�านักหอสมุดแห่งชาติน้อมรับพระราชกระแสรับสั่ง   
และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมอืการจดัท�าส�าเนาหนงัสอืพมิพ์ภาษาจีนในประเทศไทย ระหว่างมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรตกิบัส�านกัหอสมดุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 การด�าเนินการในโครงการดังกล่าว ระยะที่ 1 บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการ 
ขนย้าย หนงัสอืพมิพ์จนี ตัง้แต่ปี 2466 จนถงึ ปี 2529 และแปลงข้อมลู เป็นดจิทิลั เป็นเวลา 5 ปี จากนัน้ศนูย์บรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
รบัด�าเนนิการต่อ และได้พฒันาฐานข้อมลูหนงัสอืพมิพ์จนี ส�าหรบัการค้นคว้าวจิยัทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ และในระยะที ่2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งหนังสือพิมพ์จีนท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จกลับคืนหอสมุดแห่งชาติ และน�าหนังสือพิมพ์จีนปี 2530 มาด�าเนินการต่อ รวมทั้งได้
ประชาสมัพนัธ์การใช้ฐานข้อมลูหนงัสอืพมิพ์จีน (3 ภาษา) ให้แก่นักศกึษา นกัวจัิย บคุคลทัว่ไปทีส่นใจได้ศึกษาค้นคว้า และหลงัจากพธิส่ีงมอบฯ คณุกนกอร  ศกัดาเดช 
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดแห่งชาติ และคุณสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการหารือ    
ถึงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต

ม.หัวเฉียวฯ ส่งมอบส�าเนาหนังสือพิมพ์จีน  ให้แก่หอสมุดแห่งชาติ

	 2018年7月5-6日，华侨崇圣大学医疗技术学院分别在校图书

馆二楼演讲厅和医疗技术学院实验室举行了主题为“医疗技术4.0时代		

实验室检验诊断的发展趋势”研讨会，由校长叶尧生副教授致开幕辞。

	 该研讨会邀请到泰国三军总医院的医疗技术人员和医师来分

享知识和经验。此次研讨会的主要目的有：为了在实验室检验结果与临

床病症整合方面、代谢综合征跟踪治疗测试研究趋势方面、快速诊断方

面、通过分子诊断技术筛查癌症方面以及实验室检验诊断中常见的误区

等方面，增强医疗技术人员的专业知识和专业技能；为了让泰国三军总

医院和华侨崇圣大学的医疗工作人员有机会进行学术交流和经验共享；

为进入快速发展是医疗技术4.0时代做好实验室检验诊断的准备。

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0” 
(Trend in Clinical Laboratory Diagnosis : MT 4.0) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สือ่ประสม) ชัน้ 2 อาคารบรรณสาร และห้องปฏบิตักิารเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานฯ
 การประชมุเชงิปฏบิตักิารในครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิากนกัเทคนคิการแพทย์และบคุลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาบรรยายให้ความรู้ร่วมกับคณาจารย์         
คณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  
นักเทคนคิการแพทย์ได้เพ่ิมพนูความรูแ้ละทกัษะทางด้านการบรูณาการผลการทดสอบทางห้อง
ปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก ทิศทางการทดสอบเพื่อตรวจติดตาม Metabolic 
Syndrome การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง 
รวมทั้งหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยในงานประจ�า และเพื่อให้
นักเทคนคิการแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้าและมหาวทิยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมส�าหรับ        
การปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุค 4.0 ก้าวทันวิทยาการก้าวหน้าที่มี       
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ             
กับลักษณะอาการทางคลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการตรวจวินิจฉัย           
ทางห้องปฏิบัติการ  ในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0”

华侨崇圣大学向国家图书馆移交中文报纸电子档案

医疗技术学院举办“医疗技术4.0时代                                                      
实验室检 验诊断的发展趋势”研讨会
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 ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The 11th Thailand Robot Design Contest: 
RDC2018) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบ
และสร้างหุน่ยนต์นานาชาต ิ(IDC RoBoCon 2018) ณ ประเทศญ่ีปุน่แล้วนัน้ 
ซึ่งมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้า
พนัธุทิ์พย์พลาซ่า ประตนู�า้ โดยผลการแข่งขนัปรากฏว่า ผูไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิ
เป็นตวัแทนเข้าร่วมแข่งขนั International Design Contest 2018 (IDC 2018) 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ : ทีม Green ประกอบด้วย 1. นางสาวศุวดี เจ๊ะเล็ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 3. นายจิรัฐ คงกะพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
4. นายวรียทุธ บัวเพชร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วทิยาเขตพายพั 
โดย นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ       
ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International 
Design Contest 2018  (IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6-18 
สิงหาคม 2561 โดยศนูย์ฯ  รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดนิทางระหว่างประเทศ
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ร่วมลงนามบันทึก  
ข้อตกลงความร่วมมอืกับ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)  ในการออกบตัรเดบติ
ของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด Smart University ซึ่งรองรับการช�าระ
เงินผ่านช่องทางดิจิทัล นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังได้วางระบบบัญชีของ
มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิเพือ่ให้รองรบับรกิารรบัช�าระค่าเล่าเรยีน
ผ่านคิวอาร์โค้ดได้ในอนาคต  โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี  และ
นางสาวบรินดา  วิริยะเสนา ผู้อ�านวยการกองคลัง เป็นผู้ลงนามฝั่งมหาวิทยาลัย
หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ นายวลัลภ ว่องจติต์วฒุไิกร รองกรรมการผู้จดัการ และ
นายณพวทิย์ โทเทอดวไิล ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส  เป็นผูล้งนามฝ่ังบมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญาร่วมกัน เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2561      
ณ ห้องธรรมจริยา ชั้น 8 อาคารพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเทีย่ว (ATTA) ลงนามร่วมมอืในโครงการประสานความร่วมมอืทางวชิาการ
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ทรพัยากรบคุคลให้มคีวามรูค้วามสามารถในธรุกจิการท่องเทีย่ว โดยม ี นายวิชติ 
ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธรุกจิการท่องเทีย่ว (ATTA) และ รศ.ดร.อไุรพรรณ                
เจนวาณิชยานนท์ รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิผูร้บัมอบ
จากทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมลงนาม ณ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  
ส�านักงานใหญ่  อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์  ชั้น 10  ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

	 为挑选优秀选手参加在日本举办的2018年机器人设计制作国际大

赛（IDC	RoBoCon	2018）,	国家技术和材料中心联合朱拉隆功大学、清迈

大学、素拉那丽技术大学以及宋卡王子大学于2018年6月23日在水门pantip	

plaza举办了泰国第11届机器人设计制作大赛（The	11th	Thailand	Robot	

Design	Contest:	RDC2018），比赛的优胜者将作为泰国代表参加在日本

举办的2018国际机器人设计大赛（IDC2018）。			 	 	

	 此次大赛最终由绿队(Green	 Team)斩获冠军，获得出战日本的

机会。这支绿队是由来自4所大学的在校大学生组成，分别是：宋卡王子

大学的素瓦滴•洁玲同学、法政大学的班纳通•滴瓦塔纳同学、华侨崇圣

大学的几勒•空噶潘同学以及兰纳皇家理工大学的维拉育•波佩同学。其

中来自华侨崇圣大学的几勒•空噶潘同学，是科技学院电脑系的学生。该

团队此次赴日本参赛的所有费用，都将由国家技术和材料中心赞助。

นายจิรัฐ คงกะพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ                  
และสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ม.หัวเฉียวฯ MOU ร่วมกับกสิกรไทย                           
เพื่อก้าวสู่ Smart University สังคมไร้เงินสด

ม.หัวเฉียวฯ และ ATTA                                   
ร่วมมือทางวิชาการด้านท่องเที่ยว

      华侨崇圣大学与泰华农民银行于2018年9月27日在泰华农民银行总部帕

凤裕庭楼8层举行签约仪式。由校长叶尧生副教授以及财务处处长布琳达•维丽

亚瑟纳女士作为校方代表，和银行代表董事会副会长万楼•旺金吾提该先生以及

资深委员会会长呐帕维•托特威来先生共同签署合作协议。

	 为了让华侨崇圣大学与无现金社会接轨，打造智能大学，泰华农民银

行为学生办理支持电子系统支付的借记卡，并为学校财务部门安装二维码支付系

统，将来学生可以通过扫描付费。

     华侨崇圣大学校方代表副校长邬莱攀•珍瓦妮查亚侬副教授和泰国旅游业

协会代表维奇•帕阁功松，于2018年10月12日在泰国旅游业协会总部签署关于学

生实践基地、培养和发展旅游业人才等方面的学术合作协议。

华侨崇圣大学联合泰华农民银行，打造无现金时代之智能大学

华侨崇圣大学与泰国旅游业协会（ATTA）签署合作协议

华侨崇圣大学科技学院电脑系学生荣获泰国第11 届
机器人设计制作大赛冠军
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 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และแผนก
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  ร่วมต้อนรับ
คณะผู้แทนจาก Guangxi Transport Vocational and Technical 
College สาธารณรัฐประชาชนจีน น�าโดย Senior Engineer Cheng Len 
อธิการบดี และคณะ เพ่ือเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Guangxi Transport 
Vocational and Technical College 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

     2018年9月19日，广西交通职业技术学院代表团一行在校长程轮高级工程师

的带领下到访华侨崇圣大学，副校长邬莱攀•珍瓦妮查亚侬副教授以及国际交流

处人员在学校行政楼第一会议厅接待代表团成员，并就师生互换等合作项目进行

友好交谈。

     2018年10月11日，华侨崇圣大学学工处在教学楼2-114教室召开助学贷

款还贷说明会，旨在让即将毕业的学子们树立正确的价值观，并正确对待助学

贷款还贷事宜。此次说明会由差隆•款因副校长主持，由传媒学院哉本•严因

老师主讲，向同学们介绍了毕业后还助学贷款的程序以及偿还方式等事宜，还

请到了泰华农民银行的代表向同学们讲解关于还贷的相关注意事项。

ประชุม ร.ร.คุณธรรมตามต้นแบบของ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ  “ปลูกจิตส�านึกการคืนทุนส่งต่อโอกาส
ให้รุ่นน้อง ครั้งที่ 15” ประจ�าปีการศึกษา 2561

 เมือ่วนัที ่24 ตลุาคม 2561 รศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วิเศษ  อธิการบดี  
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และคณะกรรมการโรงเรยีนคณุธรรมตามต้นแบบ
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและ
ร่วมประชมุหารือกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรยีนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยม วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรม
ราชานุเคราะห์ และโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัด
สมทุรปราการ เพ่ือหาแนวทางด�าเนินการสูก่ารเป็นโรงเรียนคณุธรรมร่วมกัน 
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 อาคารอ�านวยการ  มฉก. ซึ่งโรงเรียนทั้ง  3  แห่งมี
นักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง  
อย่างสม�า่เสมอ อกีทัง้แต่ละโรงเรยีนได้มกีารน�าหลกัคณุธรรมมาบรูณาการ
แทรกไปกบัการเรยีนการสอนนักเรียน  ในการประชมุคร้ังนีม้คีวามเหน็ชอบ
เบื้องต้นว่าควรจะมีการลงนาม ความร่วมมือก่อนโดยรายละเอียด    
จะมีการประสานงานระหว่างกันต่อไป

 ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(มฉก.) จดัโครงการปลกูจติส�านกึการคนืทุนส่งต่อโอกาสให้รุน่น้อง ครัง้ท่ี 
15 ประจ�าปีการศึกษา 2561 โครงการน้ีจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี            
เพื่อกระตุ้นเตือนให้กับนักศึกษาที่ใกล้ส�าเร็จการศึกษาได้มีทัศนคติท่ีดี  
ในเรื่องหน้าที่ในการช�าระคืนทุน และนักศึกษาได้รับทราบสาระความรู้
ขั้นตอนและวิธีการช�าระหนี้คืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
หลังจากที่ส�าเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม อาจารย์ประจ�า
คณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร และตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย มาให้
ความรู้และข้อคิดแก่นักศึกษา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง 
แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ  เมื่อวันท่ี 11 
ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน มฉก.

     2018年10月24日，华侨崇圣大学校长叶尧生副教授携学校领导以及“道

德”学校示范基地委员会成员在校行政楼1号会议室接待了来自北榄府3所中小

学的校领导和教师代表团，分别是：马哈帕噶拉扎通唔巴坦小学、瓦习珍巴拉

迪中学以及龙婆班箜丹阿努拉小学，并围绕号召中小学校以华侨崇圣大学为“

道德”学校示例，合作开展中小学“道德”学校建设工作等相关事宜展开会谈。

这3所学校每年都有学生获得华侨报德善堂郑午楼基金会颁发的奖学金，并且各

校也结合各自的实际情况在教学活动中穿插对学生道德培养的内容。通过此次

会谈，双方将先签署合作备忘录，并在日后洽谈具体合作形式和内容再签署合

作协议。

2018学年助学贷款还贷说明会

广西交通职业技术学院代表团到访华侨崇圣大学

号召中小学校以华侨崇圣大学为“道德”学校榜样会议召开
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ปณ.บางพลี

วารสารร่มโพธิท์อง      
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

วารสารร่มโพธิ์ทอง ปีที่ 22 ฉบับที่ 1/2561

          มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกบัโครงการลดขยะ
พลาสติกด้วยแอปพลเิคชัน่ ECOLIFE ทีจ่ดัท�าข้ึนโดยองค์กรเพือ่สงัคม ‘KIDKID’ 
(คดิคิด) โดยมคุีณท๊อป พพิฒัน์  อภิรกัษ์ธนากร และคณุนุน่ ศิรพนัธ์  วฒันจนิดา  
ลงพืน้ท่ีมหาวิทยาลยัร่วมประชาสมัพนัธ์โครงการสร้างแรงบนัดาลใจด้านการเป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม โดยได้รับเกยีรตจิาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ รองอธกิารบดี 
ร่วมพูดคุยและส่งเสริมโครงการน้ี โดยให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ     
ในรายวชิาเศรษฐกจิพอเพยีงอกีด้วย
 วัตถปุระสงค์ของโครงการนีเ้พือ่กระตุน้ให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการช่วยกัน
ลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในมหาวิทยาลัย ผ่านแอปพลิเคช่ัน 
ECOLIFE ทีอ่อกแบบให้เป็นการเล่นเกมสะสมพืน้ทีแ่ละตวัการ์ตนู เมือ่ผูใ้ช้ซือ้ของ
ในโรงอาหารแล้วปฏเิสธไม่รบัพลาสติกแบบใช้ครัง้เดยีวท้ิง เช่น หลอด ถงุพลาสตกิ 
ช้อนส้อมพลาสตกิ และแก้วน�า้พลาสตกิ ผูใ้ช้จะได้รบัสทิธ์ิในการสแกน QR code 
ทีต่ดิอยูต่ามร้านค้าต่าง ๆ เพือ่รบัคะแนนสะสมใช้ในการเล่นเกม หรอืสะสมเพือ่รบั
สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ จากผู้สนบัสนนุท่ีเข้าร่วมโครงการนีด้้วย ซึง่นกัศึกษาได้ให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการนีด้้วยการดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่เป็นจ�านวนมาก 
เมือ่วันที ่20 กนัยายน 2561

โครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชัน ECOLIFE

 节能减排是目前全世界共同的话题，华侨崇圣大学也一直在积极响应

国家节能减排的政策，并联合KIDKID公益组织，在校内推行下载ECOLIFE	APP，减少使用一

次性塑料垃圾的活动。2018年9月20日，KIDKID公益组织成员代表批帕•阿皮拉他那功

（Top）和西里潘•瓦塔纳金达（Nun）来到华侨崇圣大学，向师生们宣传该手机软件，并呼

吁大家爱护环境。活动也得到了本校副校长邬莱攀•珍瓦妮查亚侬副教授的支持，不仅发表

看法表示支持此类活动，还在自己的《自足经济》课堂上向学生们进行宣传。

	 此次活动的目的是将减少使用塑料的环保理念推广到校园当中，师生们可以在

手机里下载ECOLIFE	APP，这是一款养成类游戏，大家在食堂或商店消费时，如果拒绝使用

塑料，如：塑料吸管、塑料袋、塑料勺和塑料杯等，即可向商家要APP二维码进行扫描以获

取积分，这些积分可用于在游戏中扩充土地和获得游戏人物，还可以用于换取活动赞助商提

供的各种优惠特权。该活动一经推行，得到了同学们的广泛关注，绝大多数同学下载

了ECOLIFE	APP表示支持。

       อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ให้การต้อนรบัคณะเยีย่มชมเสรมิก�าลงัใจโครงการพฒันา
มหาวทิยาลัยสู่การเป็นมหาวทิยาลัยปลอดบหุรี ่เพือ่การส�ารวจตดิตามความก้าวหน้า  
การด�าเนนิงานของมหาวทิยาลัยทีเ่ข้าร่วมโครงการเพ่ือการยกย่องเชดิชแูละกระตุน้
ให้การด�าเนินงานเกิดความต่อเน่ืองและมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง น�าโดย 
ภก.ดร.คทา บณัฑิตานกุลู ประธานโครงการพฒันามหาวทิยาลยัฯ และ นพ.วนัชาติ 
ศุภจัตุรัส คณะกรรมการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 
อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่  4 กันยายน 2561

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

     2018年9月4日，校园发展——无烟校园项目委员会代表团一行在委员会主

席卡他•般迪搭努功药剂师以及委员湾刹•苏帕咋杜拉医师的带领下到访华侨崇

圣大学，差隆•款因副校长以及校领导在本校行政楼第二会议室接待代表团。此

次参观访问，旨在跟进参与此项目的大学在推广该项目上的工作进展，对上一阶

段的工作成果进行表彰，并鼓励大学持续开展无烟校园项目。	

下载ECOLIFE APP  加入减少使用塑料行列

无烟校园项目持续开展


