
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1/2562 www.hcu.ac.th

วารสาร รม่โพธิท์อง

Huachiew Chalermprakiet University

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 華僑崇聖大學

ประติมากรรมนกหงัง



วารสารร่มโพธิ์ทอง  2

วารสารร่มโพธิ์ทอง ปีที่ 23 ฉบับที่ 1/2562

ร่มโพธิ์ทองวารสาร
สารบัญ

2

3

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคตในหลวง ร.9

       มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีบ�ำเพ็ญ
กุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เพื่อเป็นกำรถวำยอำลัย แสดงควำม
จงรักภักดี และน้อมร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ อันหำที่สุดมิได้              
ของพระองค์ต่อมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และพสกนิกร   
ทุกหมู่เหล่ำ  โดยอำจำรย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิกำรบดีเป็นประธำน
ในพิธี ณ ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มฉก. เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2562

พิธีบ�าเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี                                            
วันสวรรคตในหลวง ร.9

 

2019年9月5日，华侨崇圣大学副校长差隆·款因在校文化艺术中心住持

纪念九世皇升遐三周年活动以寄托哀思。

纪念九世皇升遐三周年

纪念九世皇升遐三周年

เนคเทค - ม.หัวเฉียว ร่วมมือวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี    
ปัญญำประดิษฐ์ (AI)
国家电子计算机技术中心与华侨崇圣大学合作研发AI技术

ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำมณฑลเสฉวน 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
迎接中国四川省来访团

4
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย                                                                                      
ปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้บริหำร มฉก. ประชุมหำรือกับคณะผู้บริหำรโรงเรียนเหลียวตู 
สปป.ลำว ด้ำนกำรศึกษำ
华侨崇圣大学与老挝万象寮都公学校领导就交换留学生项目进行磋商

华侨崇圣大学2018学年教学质量评估

5 รวมพลคนดี 10 ปี แห่งควำมซื่อสัตย์ กตัญญู และจิตอำสำ  
รำงวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
郑午楼博士基金会道德奖学金10周年

ม.หัวเฉียวฯ และวิทยำลัยดุสิตธำนี จับมือสำนฝัน                      
สร้ำงบัณฑิตมืออำชีพ
华侨崇圣大学与都喜他尼酒店管理学院合作进行职业教育

6 พิธีมอบหมวก - เข็ม และประกำศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยำบำล             
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562  
2019学年护士授帽仪式

พิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562
2019年奖学金颁发仪式

7 มฉก.ต้อนรับคณะผู้แทนจำก PANPACIFIC UNIVERSITY                                                        
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
华侨崇圣大学欢迎菲律宾PANPACIFIC UNIVERSITY代表团来访

กำรอบรมและคดัเลอืกเยำวชนผูใ้ช้ภำษำไทยดเีด่น ทีม่คีวำมสำมำรถ                   
ด้ำนกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน พุทธศักรำช 2563
2020年度培训及选拔泰语说读写能力杰出青年

โครงกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือ เพื่อศึกษำภำษำจีนธุรกิจ
中国商务专业学生交流项目

8 พิธลีงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) และรบัโล่เกยีรตคุิณ 
ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้ำนคนพิกำร
就残疾人福利方面签署谅解备忘录并颁发荣誉奖杯

มอบเกยีรตบิตัรยกย่องเชิดชเูกยีรตแิบบอย่ำงกำรท�ำควำมดี

授予荣誉证书
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 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค-
สวทช.) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนำมบันทึก        
ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์        
เพื่อร่วมกันด�ำเนินกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ปัญญำประดษิฐ์ เช่น กำรแปลภำษำด้วยเครือ่ง (Machine Translation) ระหว่ำง
ภำษำไทยและภำษำจีน กำรจดจ�ำวัตถุจำกรูปภำพ (Object Recognition) 
ส�ำหรบังำนวจิยัทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ โดย ดร.ชยั วฒุวิวิฒัน์ชัย ผู้อ�ำนวยกำร 
เนคเทค ลงนำมร่วมกับ รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวำณิชยำนนท์ อธิกำรบดี มฉก. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อำคำรอ�ำนวยกำร มฉก. เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562

เนคเทค - ม.หัวเฉียว ร่วมมือวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

  2019年10月15日，华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍哇尼查亚侬与国

家电子计算机技术中心主任差·吴迪威瓦差，在学校行政楼会议厅签署合作

协议。双方将在AI人工智能如中泰互译、医学影像识别等方面进行合作研

发。

国家电子计算机技术中心与华侨崇圣大学合作研发AI技术

       2019年9月12日，华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍哇尼查亚侬副教授携

国际交流处工作人员于学校行政楼会议厅迎接来自中国四川省政府教育交

流来访团一行。

        รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวำณิชยำนนท์ อธิกำรบดี และแผนก
วเิทศสมัพนัธ์ มหำวทิยำลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ(มฉก.) ให้กำรต้อนรบั
คณะผู้แทนรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ มณฑลเสฉวน สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือด้ำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำกับมหำวิทยำลัย
หวัเฉยีวฯ  ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 อำคำรอ�ำนวยกำร เมือ่วนัที ่12 กนัยำยน 
2562

 ต้อนรบัคณะผูแ้ทนรฐับาลด้านการศกึษา        
มณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประชาชนจนี

迎接中国四川省来访团



     2019年8月30日，华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍哇尼查亚侬副教授，与副校长曾

勋副教授、中国语言文化学院院长刘丽芳副教授以及国交处工作人员，在学校行政楼

会议厅迎接老挝万象寮都公学来访团，并就两校交换学生项目进行了磋商。

      รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวำณิชยำนนท์ อธิกำรบดี รศ.อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต 
รองอธกิำรบด ีรศ.ดร.พรพรรณ จนัทโรนำนนท์ คณบดคีณะภำษำและวฒันธรรมจนี 
และแผนกวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)              
ร่วมต้อนรบัคณะผูบ้ริหำรโรงเรยีนเหลยีวต ูสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 
เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำนกำรศึกษำ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อำคำร  
อ�ำนวยกำร มฉก. เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562

ผู้บริหาร มฉก. ประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร
โรงเรียนเหลียวตู สปป.ลาว ด้านการศึกษา
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  รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวำณิชยำนนท์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำรประเมิน
คณุภำพกำรศกึษำ และน�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำนของมหำวทิยำลยั ประจ�ำปี    
กำรศึกษำ 2561 ให้คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ ได้พิจำรณำและมี       
กำรแบ่งกลุ่มสัมภำษณ์  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สัมภำษณ์ผู้แทน
ชมุชน ผู้แทนผูใ้ช้บณัฑติ กลุม่ที ่2 สมัภำษณ์ผูแ้ทนศษิย์เก่ำ ผู้แทนนกัศกึษำ
ปัจจุบัน และกลุ่มที่ 3 สัมภำษณ์ผู้แทนอำจำรย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร        
และได้เยีย่มชมหน่วยงำนคลินกิกำรแพทย์แผนจนี โรงแรมศรวีำรีพำวิลเลียน 
และอำคำรเรยีน HCU 2 สถำบนัขงจ่ือกำรแพทย์แผนจีน ศนูย์บรรณสำรสนเทศ 
และศูนย์วัฒนธรรม จำกนั้นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำสรุป
ผลกำรประเมนิคณุภำพเสนอจดุแข็ง จุดทีค่วรพัฒนำ และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 
ณ มหำวทิยำลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิเมือ่วนัที ่9 และ 10 ตลุำคม 2562

 2019年10月9-10日，高校教学质量评估团前来华侨崇圣大学进行评估工

作。评估团分为三组：第一组对学校周边群众代表、毕业生用人单位代表进行访谈；

第二组对毕业生及在校生代表进行访谈；第三组对学科负责人代表进行访谈。代表

团还参观了学校中医诊所、酒店、HCU2校区教学楼、中医孔子学院、信息中心以及

艺术中心。代表团还对学校的亮点提出赞扬，并指出不足之处以及提出建议。

华侨崇圣大学2018学年教学质量评估

华侨崇圣大学与老挝万象寮都公学校领导就交换留学
生项目进行磋商

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย                                                                                      
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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 2019年11月10日，华侨崇圣大学在学校大礼堂举办了第十届郑午楼博士

基金会奖学金颁发仪式，是报德善堂第十年为品德优良的中小学生颁发奖学金。

这十年间，共为716名诚实、孝顺、品德优良的中小学生颁发了奖学金，其中小学

生473名，每人3,000铢；中学生243名，每人5000铢；共计2,634,000铢。  

 报德善堂董事会主席郑伟昌先生在致辞中说，自2009年郑午楼基金会

第一次颁发奖学金起，至今整整10年，我觉得非常荣幸能够为这些优秀的、能成

为别人榜样的、温暖社会的孩子们颁发奖学金。郑午楼博士是报德善堂前任董事

会主席，他一生都致力于社会救助工作，还举办品德校园、优秀泰语、优秀泰国

礼仪等大量社会公益活动，希望泰国人都能够成为具有优良品德、喜爱泰语和泰

国文化的好人。

 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีมอบรำงวัล
กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำและชั้น
มธัยมศกึษำทีม่คีณุธรรม ซือ่สตัย์สจุริต กตญัญกูตเวทติำ และจิตอำสำเพือ่ส่วนรวม 
ซึง่ปีนีม้ลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ ครบ 1 ทศวรรษในกำรมอบรำงวลั มนีกัเรยีนได้รบัรำงวลั
ทั้งสิ้น 716 รำย แบ่งเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษำ รำงวัลละ 3,000 บำท 
จ�ำนวน 473 รำย และนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษำ รำงวลัละ 5,000 บำท จ�ำนวน 
243 รำย รวม 716 รำงวัล มูลค่ำรวม 2,634,000 บำท ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
ประธำนกรรมกำรมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ และประธำนกรรมกำรบรหิำรกองทุน ดร.อเุทน 
เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่ำวว่ำ “เรำได้มอบรำงวัลกองทุน ดร.อุเทน  
เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ เมื่อปี 2552 มำจนถึงปัจจุบันครบ 10 ปี
พอด ีผมรูส้กึปิตใิจอย่ำงยิง่ทีไ่ด้ร่วมสนบัสนนุยกย่องเยำวชนทีท่�ำควำมดใีห้เป็น
แบบอย่ำงแก่ผู ้อื่นได้ปฏิบัติตำม ได้ช่วยเสริมพลังใจให้ท�ำควำมดีต่อไป          
อย่ำท้อถอย และเป็นอีกแรงหน่ึงท่ีร่วมสร้ำงพ้ืนท่ีของคนดีในสังคม กองทุน   
จะเดนิหน้ำสบืทอดเจตนำรมณ์ของท่ำน ดร. อเุทน เตชะไพบลูย์ อดตีประธำน
กรรมกำรมลูนธิิป่อเตก็ต๊ึง ซึง่ท่ำนเป็นผูใ้ห้ ผูมี้วสิยัทศัน์กว้ำงไกล มุ่งมัน่ อทุศิตน 
ทุม่เท เสยีสละในกำรบ�ำเพญ็สำธำรณกุศลช่วยเหลอืสงัคมมำตลอดชวีติ ด้วยกำร
มอบรำงวัลแก่เยำวชนที่ท�ำควำมดีพร้อมกับด�ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
และโครงกำรประกวดกำรอ่ำนภำษำไทยและประกวดมำรยำทไทย เพ่ือสร้ำง
เยำวชนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม รักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย  
และภำคภูมิใจในกำรแสดงควำมเป็นไทย” ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันท่ี        
10 พฤศจิกำยน 2562

郑午楼博士基金会道德奖学金10周年

รวมพลคนดี 10 ปี แห่งความซื่อสัตย์ กตัญญู     
และจิตอาสา  รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

ม.หัวเฉียวฯ และวิทยาลัยดุสิตธานี             
จับมือสานฝันสร้างบัณฑิตมืออาชีพ

 รองศำสตรำจำรย์อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต  รองอธิกำรบดี
มหำวทิยำลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) และอำจำรย์ ดร.อรรถเวทย์  
พฤกษ์สถำพร รักษำกำรอธิกำรบดีวิทยำลัยดุสิตธำนี  ได้ลงนำมบันทึก    
ข้อตกลง ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรเป็นเครอืข่ำยร่วมกนัในกำรจดักำรเรียน
กำรสอนในด้ำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรท่องเที่ยว  กำรดูแลสุขภำพ  และ
สำขำวชิำ ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้กำรจัดท�ำหลกัสตูรอบรมระยะสัน้  ซึง่ถือเป็น
ครัง้แรกของทัง้สองสถำบนัทีจ่ะร่วมสำนฝันและพัฒนำบัณฑิตสูก่ำรเป็นมอื
อำชีพที่ประสบควำมส�ำเร็จในอนำคต โดยมีคณะผู้บริหำรของทั้งสองฝ่ำย
ร่วมเป็นสักขีพยำนอย่ำงคับคั่งและอบอุ่น ณ ห้องรับรอง ชั้น  4  อำคำร
อ�ำนวยกำร  มฉก. บำงพลี  จ.สมุทรปรำกำร  เมื่อวันจันทร์ที่  9  ธันวำคม  
2562

    2019年12月9日，华侨崇圣大学副校长曾勋与都喜他尼酒店
管理学院代理院长安纳越·帕乐萨塔鹏在学校行政楼会议厅，在
两校参与会谈人员的见证下，就两校联合培养旅游管理及健康管
理等学科学生方面签署合作协议。

华侨崇圣大学与都喜他尼酒店管理学院合作进行职业教育
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 รศ. ดร.จริยำวัตร คมพยัคฆ์ คณบดีคณะพยำบำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธำนพิธีมอบหมวก-เข็ม และ
ประกำศนียบัตร ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรผู้ช่วยพยำบำล รุ่นที่ 11 ประจ�ำปี
กำรศึกษำ 2562 จ�ำนวน 94 คน พร้อมกับมอบรำงวัลเรียนดีที่มีผลกำรเรียน 
ภำคทฤษฎีคะแนนสูงสุด ให้แก่ นำงสำวผุสดี กองแก้ว และรำงวัลกำรปฎิบัติดี 
มีควำมมุ่งมั่น มำนะ อดทน ผลกำรเรียนภำคปฎิบัติสูงสุด ให้แก่ นำงสำววิภำ 
จันทร์เกษ โดยมียคณำจำรย์ประจ�ำคณะฯ ร่วมแสดงควำมยินดี ณ ห้อง 114 
อำคำรเรียน มฉก. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562  

พิธีมอบหมวก - เข็ม และประกาศนียบัตร          
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ�าปีการศึกษา 2562

     2019年11 月4日，华侨崇圣大学在教学楼阶梯教室举办第
11届护士授帽仪式。护理学院院长乍丽雅瓦·孔帕雅副教授亲自
为2019学年94位护理学院毕业生戴上燕尾帽，并为优秀学生颁发
奖品及证书。

2019学年护士授帽仪式

 2019年11月1 日，华侨崇圣大学在学校行政楼4楼大厅举办了2019学年奖

学金颁发仪式，校长邬莱攀·珍哇尼查亚侬副教授致开幕辞，并为186名优秀学生颁

发奖学金。

 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวำณิชยำนนท์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกยีรต ิ(มฉก.) กล่ำวเปิดงำนและมอบทุนกำรศกึษำ ประจ�ำปีกำรศกึษำ 
2562 โดยพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำที่มีคุณสมบัติเหมำะสม สมควรได้รับทุน  
ทัง้ประเภทขำดแคลนทนุทรัพย์ ประสบภัยพิบตั ิควำมประพฤตดิ ีและมีผลกำรเรยีนดี
ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด ให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยฯ    
จ�ำนวน 186 คน ณ ห้องโถง ชัน้ 4 อำคำรอ�ำนวยกำร มฉก. เมือ่วนัท่ี 1 พฤศจกิำยน 
2562 

พิธีมอบทุนการศึกษา                           
ประจ�าปีการศึกษา 2562

2019年奖学金颁发仪式
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 กองทนุ ดร.อเุทน เกตชะไพบลูย์ มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ และกรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรม   ได้ร่วมจดักำรอบรม และคดัเลอืกเยำวชน
ผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่นที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน        
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสำนภำษำไทย อันเป็นภำษำที่งดงำม เป็นมรดก    
ทำงวัฒนธรรม เป็นภำษำของชนชำติไทยเรำ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เยำวชนรู้จักกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยดร.วิเชียร 
เตชะไพบูลย์ ในนำมประธำนกรรมกำรบริหำรกองทนุ ดร.อุเทน เตชะไพบลูย์ 
มลูนิธป่ิอเตก็ต๊ึง กล่ำวเปิดงำน พร้อมให้โอวำสแก่นกัเรยีนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร
น�ำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน จำกโครงกำรนี้                 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน กำรศึกษำเล่ำเรียนและช่วยกันสืบสำน
ภำษำไทย เป็นเอกลักษณ์สืบไป ซึ่งวันสุดท้ำยของอบรมมีพิธีมอบ               
ใบประกำศนีบัตรให้กับนักเรียนเยำวชนที่เข้ำร่วมอบรมโดย อำจำรย์
ประพันธ์พงศ์ เวชชำชีวะ ที่ปรึกษำ อธิกำรบดี พร้อมถ่ำยรูปร่วมกัน              
ณ โรงแรมศรีวำรี พำวิลเลี่ยน มฉก.2 จ.สมุทรปรำกำร เม่ือวันที่ 17-19 
ธันวำคม 2562

การอบรมและคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน                      

พุทธศักราช 2563

    报德善堂郑午楼博士基金会与泰国文化部促进文化厅于2019年12月17-19日在华侨崇圣大学西瓦里酒店联合举办培训选拔泰语说读写能力杰出青年活动，旨在保护

传承优美的泰语文化，鼓励青年学生正确使用泰语，泰语是泰国人民的语言，是美丽的文化遗产。报德善堂郑午楼基金会主席郑伟昌先生为活动开幕致辞，并赞扬参加

活动的优秀青年将泰语的优美传播到社会。活动最后一天由学校校长顾问巴攀鹏·域差栖活先生为优秀青年颁发证书并合影留念。

    华侨崇圣大学企业管理学院中国商务专业，将派送大二学
生前往中国重庆南方翻译学院进行7个月的交流学习。

มฉก.ต้อนรับคณะผู้แทนจาก PANPACIFIC UNIVERSITY สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ                
เพื่อศึกษาภาษาจีนธุรกิจ

 อำจำรย์ DR. JONATHAN RANTE CARREON ผูช่้วยอธิกำรบดี 
ต้อนรับคณะผูแ้ทนจำก PANPACIFIC UNIVERSITY สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ น�ำ
โดย DR. ENGELBERT PASAG คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ผู ้อ�ำนวยกำร                
กองวิเทศสมัพนัธ์ คณะนกัศกึษำปริญญำเอกและปริญญำโท จ�ำนวน 8 คน   
เข้ำเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและเยี่ยมชมมหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรติ ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 อำคำรอ�ำนวยกำร มฉก. เมือ่วันท่ี     
3 ธนัวำคม 2562

 หลักสูตรธุรกิจจีนคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.)  ส่งนกัศกึษำชัน้ปีที ่2 โครงกำรแลกเปลีย่นควำม
ร่วมมือเพื่อศึกษำภำษำจีนธุรกิจ ณ วิทยำลัยฉงชิ่งหนำนฟำงแปลภำษำ
ต่ำงประเทศ นครฉงชิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2562 ถึง 
10 กรกฎำคม 2563

     2019年12月3日，华侨崇圣大学校长助理DR. JONATHAN RANTE CARREON在

学校行政楼会议厅接待由菲律宾PANPACIFIC UNIVERSITY研究生院院长DR. 

ENGELBERT PASAG带领的代表团一行8人，双方就两校在学术方面的合作进行磋

商。

中国商务专业学生交流项目

2020年度培训及选拔泰语说读写能力杰出青年

华侨崇圣大学欢迎菲律宾PANPACIFIC UNIVERSITY代表团来访
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ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน 
ใบอนุญำตพิเศษที่ 2/2536 

ปณ.บำงพลี

วำรสำรร่มโพธิท์อง      
มหำวิทยำลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ
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 รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์             
และสวัสดิกำรสังคม มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้ำรับโล่
เกียรติคุณผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้ำนคนพิกำร โดยมี ดร.ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจำธิกุล          
ชยัรุง่เรอืง ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ำกระทรวงแรงงำนเป็นผูม้อบ พร้อมพธิลีงนำม
บนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื (MOU) จ�ำนวน 2 งำน ได้แก่ 1. บนัทกึข้อตกลง
ควำมร่วมมอื (MOU) ระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐั ภำคธรุกจิ วสิำหกจิเพือ่สงัคม 
และองค์กรทีไ่ม่แสวงผลก�ำไร 2. บนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื (MOU) ระหว่ำง
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์และสวัสดิกำรสังคม มฉก. กับมูลนิธิพระมหำไถ่   
เพื่อกำรพัฒนำคนพิกำร โดยมี อำจำรย์นวลใย วัฒนกูล คณบดีคณะสังคม 
สงเครำะห์ศำสตร์และสวสัดกิำรสงัคม มฉก. ร่วมลงนำมในงำนยงัม ี“มหกรรม
นัดพบแรงงำนและอำชีพคนพิกำร ณ ศูนย์ประชุมมหำไถ่ จ.ชลบุรี เม่ือวันที่        
8 ธนัวำคม 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)          

และรับโล่เกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านคนพิการ

 2019年12月8日，华侨崇圣大学社会福利学院院长乍杜隆副教授在春武

里玛哈泰拯救残疾人基金会会议中心，被国家劳工部授予残疾人福利工作优秀奖

杯。并签署两份谅解备忘录：1. 政府机构、商业部门、社会企业及非盈利组织

之间的谅解备忘录；2. 华侨崇圣大学社会福利学院与玛哈泰拯救残疾人基金会

之间的谅解备忘录。

就残疾人福利方面签署谅解备忘录并颁发荣誉奖杯

 2019年9月12日，华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍哇尼查亚侬副教授在学校大礼

堂为护理学院第12届在校生咖门差诺·班中途拉甘同学颁发个人荣誉证书，赞扬该同学

2019年8月18日在春武里邦盛海滩对溺水者进行心肺复苏术，成功挽救溺水者的行为， 

并感谢该同学为社会以及学校所做的贡献。

            นำงสำวกมลชนก บรรจงธุระกำร นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
ผู้ช่วยพยำบำล คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
รุ่นที่ 12 เข้ำรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่ำงของกำรท�ำควำมดี   
สร้ำงคุณประโยชน์ และสร้ำงชือ่เสยีงให้แก่  มหำวทิยำลยัฯ จำก รศ.ดร.อไุรพรรณ 
เจนวำณิชยำนนท์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)     
ด้วยกำรเข้ำช่วยเหลือ ปั้มหัวใจคืนชีวิตแก่ผู้ประสบเหตุจมน�้ำ เมื่อวันท่ี 18 
สิงหำคม 2562 ที่ริมหำดบำงแสน จ.ชลบุรี  ที่ผ่ำนมำ ณ หอประชุม มฉก.     
เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2562

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ                     
แบบอย่างการท�าความดี 

授予荣誉证书


