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       พิธีีลังนามบัันทึกีควิามร่วิมมือทางวิิชากีารระหว่ิางสภาอุติสาหกีรรมแห่งประเทศไทยแลัะมหาวิิทยาลััย
หัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ด้้านกีารเรียนกีารสอนในหลัักีสูติรเกีี�ยวิกัีบัธุีรกิีจจีน เพื�อส่งเสริมแลัะพัฒนาควิามรู้ 
ควิามสามารถให้กัีบัสมาชิกี ผูู้้ประกีอบักีาร อาจารย์ แลัะนักีศึกีษา นำาไปประยุกีต์ิใช้ได้้จริงในกีารค้ากีารลังทุน 
กีับัประเทศจีน โด้ยคุณสุพันธีุ์ มงคลัสุธีี ประธีานสภาอุติสาหกีรรมแห่งประเทศไทย แลัะรศ.ด้ร.อุไรพรรณ 
เจนวิาณิชยานนท์ อธิีกีารบัดี้ อาจารย์ทศพร เลิัศพิเชฐ ผูู้้ช่วิยอธิีกีารบัดี้ ผู้ศ.จรรยา ยอด้นิลั รักีษากีารคณบัดี้ 
คณะบัริหารธีุรกีิจ มฉีกี. ร่วิมลังนามแลัะเป็นสกัีขีีพยาน พร้อมถ่ายรูปร่วิมกีัน เมื�อวิันที� 29 มีนาคม 2564       
ณ ลัานไทยเบัฟ ชั�น 10 อาคารปฎิิบััติิกีารเทคโนโลัยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลักีรุงเทพ 

ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ 
แลิะสภาอุุติสาหักีรรมแห่ังประเทศไทย ลิงนามร่วมมือุ แลิะสภาอุุติสาหักีรรมแห่ังประเทศไทย ลิงนามร่วมมือุ 

ด้้านหัลัิกีสูติรธุุรกิีจจีน ด้้านหัลัิกีสูติรธุุรกิีจจีน 

 
2021年3月29日，华侨崇圣大学校长邬莱攀副教授与泰国工业联合会会长素潘·孟空苏提在泰国曼谷皇家理工大学签署

中国商务专业合作备忘录。旨在通过中国商务课程联合培养了解中国商贸现状、对中国投资现状的师生人才。

华侨崇圣大学与泰国工业联合会签署中国商务专业合作备忘录华侨崇圣大学与泰国工业联合会签署中国商务专业合作备忘录

วารสาร

สารบััญ
ม.หััวเฉ่ยวเฉลิิมพระเกี่ยรติิ                                     

แลิะสภาอุุติสาหักีรรม                              

แห่ังปีระเที่ศไที่ย ลิงนามร่วมมือุ                               

ด้้านหัลิักีสูติรธุุรกีิจจ่น2
3

ม.หััวเฉ่ยวเฉลิิมพระเก่ียรติิ                             

แลิะรร.วชิิราวุธุวิที่ยาลัิย 

ประชุุมเจรจาความร่วมมือ     

ด้้านหัลัิกีสูติรภาษาจ่น

4

ม.หััวเฉ่ยวเฉลิิมพระเก่ียรติิ 

แลิะวชิิราวุธุวิที่ยาลัิยลิงนามร่วมมือุ 

ด้้านกีารศึกีษาภาษาจ่น  

5

6

วที่จ. รุ่นท่ี่� 1 แลิะรุ่นท่ี่� 3                                                     

มอุบัเงินสนับัสนุนมูลินิธิุ                              

รพ.เจริญกรุงประชุารักษ์์                                                

สร้าง รพ.สนามบัางมด้

7

เด็็กหััวเฉีียวคว้ารางวัล         

Best Undergraduate 
Presentation Awards     

ปีระเภที่ Poster Presentation

8

ม.หััวเฉ่ยวเฉลิิมพระเก่ียรติิ                  

จัด็ประกวด็คลิปวิดี็โอกล่าวสุุนทรพจน์                                   

3 ภาษา

ม.หััวเฉ่ยวเฉลิิมพระเก่ียรติิ                

ขานรับนโยบายและมาตรการป้องกัน 

โควิด็-19 ของกระทรวง สุธ. และ อว.

นศ.บัริหัาร ม.หััวเฉ่ยวฯ 

รับัรางวัลิด่้เด่้นระดั้บัชิาติิ

นศ.แลกเปลี�ยนไทย-จีน                 

ม.หััวเฉีียวฯ  ทด็ลองขับโด็รน

สักีกีาระสิ�งศักีดิ้�สิที่ธิุ� 

เนื�อุงในวันติรุษจ่น ปีระจาปีี 2564

ม.หััวเฉ่ยวเฉลิิมพระเก่ียรติิ 

ลงนาม MOU ขับเคลื�อน          

กีารด้ำ�าเนินงานหัน่วยปีฏิิบััติิกีาร          

ส่วนหัน้าขอุงกีระที่รวง อุว.

ศิษ์ย์เก่า มฉีก.                         

รับัรางวัลิกีายภาพบัำ�าบััด้รุ่นใหัม่

ด่้เด่้น

ร่่มโพธ์ิ์�ทอง
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2021年4月21日，华侨崇圣大学董事会委员蚁凡先生、校长邬莱攀副教授、中国学学院院

长尹士伟助理教授在学校行政楼1号会议厅迎接Vajiravudh College学校负责人安查利·巴盖

坚博士一行，商谈合作开设中文专业事宜，旨在建设Vajiravudh College学校的中文教育，

以及为学生提供更多学习与就业机会。

华侨崇圣大学与 Vajiravudh College 学校商谈联合开设中文专业华侨崇圣大学与 Vajiravudh College 学校商谈联合开设中文专业

       คุณอรัญ เอี�ยมสุรีย์ คณะกีรรมกีาร               
สภามหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลัิมพระเกีียรติิ  
รศ.ด้ร.อุไรพรรณ เจนวิาณิชยานนท์ อธิีกีารบัดี้ 
แลัะผู้ศ.ด้ร.ธีเนศ อิ�มสำาราญ คณบัดี้พร้อมด้้วิย 
รองคณบัด้ีวิิทยาลััยจีนศึกีษา มหาวิิทยาลััย 
หัวิเฉีียวิเฉีลัิมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ร่วิมประชุม   
เจรจาควิามร่วิมมือทางวิิชากีารด้้านกีารศึกีษา  
กัีบัโรงเรียนวิชิราวุิธีวิิทยาลััยนำาโด้ยคุณเกีียรติิคุณ
ชาติ ิประเสร ิฐ ผู้ ู ้บั ั งค ับักีาร ด้ร.อ ัญชลั ี 
ประกีายเกีียรติิ รองผูู้้บัังคับักีารด้้านวิิชากีาร 
แลัะคณะผูู้้บัริหาร เพื�อพัฒนาหลัักีสูติรภาษาจีน
ขีองโรงเรียนวิชิราวิุธีวิิทยาลััย ให้มีมาติรฐาน 
สามารถต่ิอยอด้ไปสู่ระดั้บัสากีลั เพิ�มทักีษะกีารสอน
กีารจัด้กีารภาษาจีน สร้างเครือข่ีายทางวิิชากีาร             
ด้้านภาษาจีน แลัะสร้างโอกีาสให้นักีเรียนได้้     
พิจารณาเข้ีาศึกีษาต่ิอในระดั้บัอุด้มศึกีษาโด้ยได้้จัด้                
ประชุมแบับั New Normal เน้นควิามปลัอด้ภัย                                                       
จากีเชื�อโควิิด้-19 เมื�อวัินที� 21 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุม 1 ม.หัวิเฉีียวิฯ ยศเส

ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ แลิะ รร.วชิิราวุธุวิทยาลัิย                                   ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ แลิะ รร.วชิิราวุธุวิทยาลัิย                                   
ประชุิมเจรจาความร่วมมือุประชุิมเจรจาความร่วมมือุด้้านหัลัิกีด้้านหัลัิกีสูติรภาษาจีนสูติรภาษาจีน

           รศ.ด้ร.อุไรพรรณ เจนวิาณิชยานนท์ อธิีกีารบัดี้มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิ 
เฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) แลัะคุณเกีียรติิคุณ ชาติิประเสริฐ ผูู้้บัังคับักีาร รร.วิชิราวุิธี 
วิิทยาลััย ลังนามควิามร่วิมมือด้้านกีารศึกีษาภาษาจีน โด้ยมี คุณอรัญ เอี�ยมสุรีย์  
รักีษากีารผูู้้อำานวิยกีารสถาบัันวิิทยากีารผูู้้นำาไทย-จีน ผู้ศ.ด้ร.ธีเนศ อิ�มสำาราญ 
รักีษากีารคณบัดี้วิิทยาลััยจีนศึกีษา อ.ไพศาลั  ทองสัมฤทธิี� แลัะอ.จันทิมา จิรชูสกุีลั 
ร่วิมเป็นสักีขีีพยานในกีารลังนามขีองทั�งสองสถาบััน ณ อาคารนวิมภูมินทร์ 
รร.วิชิราวุิธีวิิทยาลััย เมื�อวัินที�  30 มิถุนายน 2564

2021年6月30日，华侨崇圣大学校长邬莱攀副教授与校董蚁凡先生
携学校中国学学院尹士伟助理教授等一行前往Vajiravudh College，
与该校签订联合培养汉语人才的合作协议。

华侨崇圣大学与 Vajiravudh College 在汉语学习方面进行合作华侨崇圣大学与 Vajiravudh College 在汉语学习方面进行合作

ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ แลิะ รร.วชิิราวุธุวิทยาลัิยลิงนามร่วมมือุด้้านกีารศึกีษาภาษาจีน  ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ แลิะ รร.วชิิราวุธุวิทยาลัิยลิงนามร่วมมือุด้้านกีารศึกีษาภาษาจีน  
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2021年5月17日，华侨崇圣大学泰中经济学院辅导员潘纳莱与泰中新时代领

导精英研修班第一届与第三届学员代表前往Charoen Krung Pracharak 

Hospital，为兴建新医院捐善款724,000泰铢。

 สถาบัันวิิทยากีารผูู้้นำาไทย-จีน (วิทจ.) มหาวิิทยาลััย    
หัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) นำาโด้ย ผู้ศ.พรรณราย แสงวิิเชียร 
รองผูู้้อำานวิยกีารสถาบัันฯ แลัะคุณบุัญยิ�ง เจริญฐิติิวิงศ์ ประธีาน 
CSR หลัักีสูติร วิทจ. รุ่นที� 3 พร้อมด้้วิยผูู้้แทนนักีศึกีษาหลัักีสูติร 
วิทจ. รุ่นที� 1 แลัะรุ่นที� 3 มอบัเงินบัริจาค จำานวิน 724,000 บัาท 
ให้แก่ี นพ.เกีรียงไกีร ตัิ�งจิติรมณีศักีด้า ผูู้้อำานวิยกีารโรงพยาบัาลั 
เจริญกีรุงประชารักีษ์ เพื�อสนับัสนุนมูลันิธีิโรงพยาบัาลัฯ จัด้ติั�ง 
โรงพยาบัาลัสนามบัางมด้ เมื�อวัินที� 17 พฤษภาคม 2564

泰中新时代领导精英研修班第一届学员为Charoen 泰中新时代领导精英研修班第一届学员为Charoen 
Krung Pracharak Hospital医院基金会兴建新医院捐资Krung Pracharak Hospital医院基金会兴建新医院捐资

วทจ. รุ่นที� 1 แลิะรุ่นที� 3 มอุบเงินสนับสนุนมูลินิธิุ              วทจ. รุ่นที� 1 แลิะรุ่นที� 3 มอุบเงินสนับสนุนมูลินิธิุ              

รพ.เจริญกีรุงประชิารักีษ์สร้าง รพ.สนามบางมด้รพ.เจริญกีรุงประชิารักีษ์สร้าง รพ.สนามบางมด้

       รศ.ด้ร.อุไรพรรณ เจนวิาณิชยานนท์ อธิีกีารบัดี้มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ร่วิมลังนามบัันทึกีข้ีอติกีลัง (MOU) โครงกีาร 
สร้างเครือขี่ายบัูรณากีารมหาวิิทยาลััยเพื�อขีับัเคลัื�อนกีารด้ำาเนินงานหน่วิยปฏิิบััติิกีารส่วินหน้าขีองกีระทรวิงกีารอุด้มศึกีษา วิิทยาศาสติร์ 
วิิจัยแลัะนวิัติกีรรม (อวิ.) เพื �อบัูรณากีารองค์ควิามรู ้ที �หลัากีหลัายแลัะสร้างเครือขี่าย กีารทำางานร่วิมกีันระหวิ่างภาคีเครือขี่าย 
ประจำาจังหวัิด้สมุทรปรากีาร  โด้ยมี อ.ฉีลัอง แขีวิงอินทร์ รองอธิีกีารบัดี้ แลัะอ.ทศพร เลิัศพิเชฐ ผูู้้ช่วิยอธิีกีารบัดี้ ร่วิมเป็นเกีียรติิในงาน เมื�อวัินที� 
24 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิิทยาลััยราชภัฏิธีนบุัรีสมุทรปรากีาร 

 
2021年6月24日，华侨崇圣大学校长邬莱攀副教授与学校领导与北榄吞武里皇家大学签署MOU，旨在推动泰
国高等教育科学研究创新部一线业务运作。

ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ ลิงนาม MOU ขัับเคลืิ�อุนกีารด้ำาเนินงานหัน่วยปฏิิบัติิกีารส่วนหัน้าขัอุงกีระทรวง ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ ลิงนาม MOU ขัับเคลืิ�อุนกีารด้ำาเนินงานหัน่วยปฏิิบัติิกีารส่วนหัน้าขัอุงกีระทรวง อุว.อุว.

华侨崇圣大学签署MOU推动泰国高等教育科学研究创新部一线业务运作华侨崇圣大学签署MOU推动泰国高等教育科学研究创新部一线业务运作
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华侨崇圣大学理疗学院毕业生塔纳·迪班亚吴，现任春

武里府Phanat Nikhom Hospital理疗师一职，2021年5

月21日在玛希隆大学组织的新一代理疗师比赛中获奖，

华侨崇圣大学在此为校友表示衷心祝贺！

 
华侨崇圣大学科技学院大四学生差林·唯瑟和塔纳坚·宋通在泰国会议
海报展示比赛中荣获本科组最佳展示奖，学校衷心祝贺二人取得的
优异成绩！

           ขีอแสด้งควิามยินดี้กัีบั นายธีนัท ติิกีปัญญาวุิฒ ศิษย์เก่ีาคณะกีายภาพบัำาบััด้    
มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ปัจจุบัันทำางานติำาแหน่งนักีกีายภาพบัำาบััด้ 
ชำานาญกีาร โรงพยาบัาลัพนัสนิคม จังหวิัด้ชลับัุรี ได้้รับัรางวิัลั “นักีกีายภาพบัำาบััด้ 
รุ ่นใหม่ด้ีเด้่น รศ.กีภ.สุรศักีด้ิ � ศรีสุขี” เมื �อวิันที � 20 พฤษภาคม 2564 จัด้โด้ย 
คณะกีายภาพบัำาบััด้ มหาวิิทยาลััยมหิด้ลั จากีกีารเสนอชื�อนักีกีายภาพบัำาบััด้ทั�วิประเทศ     
เพื�อเขี้ารับัรางวิัลัอันทรงเกีียรติินี� ซึ่ึ�งจะมอบัให้แกี่ผูู้้มีควิามกี้าวิหน้าในกีารทำางานด้้าน           
วิิชาชีพเป็นผูู้้ที�มีส่วินร่วิมในกีารสร้างผู้ลังานนวิัติกีรรม เป็นที�ยอมรับัในวิิชาชีพแลัะ 
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ติ่อสังคม อุทิศตินแลัะทำาคุณประโยชน์ติ่อวิิชาชีพ แลัะ             
ควิามประพฤติิเป็นแบับัอย่างที�ดี้แก่ีสังคม 

      ขีอแสด้งควิามยินด้ีกีับัเด้็กีหัวิเฉีียวิคนเกี่ง นายชรินทร์ วิิเศษ แลัะนายธีนเกีียรติิ สร้อยทอง 
นักีศึกีษาชั�นปีที� 4 หลัักีสูติรวิิทยาศาสติรบััณฑิิติ สาขีาวิิชาวิิทยากีารคอมพิวิเติอร์ คณะวิิทยาศาสติร์ 
แลัะเทคโนโลัยี มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลัิมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ควิ้ารางวิัลั Best Undergraduate 
Presentation Awards ประเภท Poster Presentation จากีกีารนำาเสนอ ผู้ลังานในกีารประชุม 
วิิชากีารระด้ับัชาติิ วิิทยาศาสติร์ แลัะเทคโนโลัยีระหวิ่างสถาบััน ครั�งที� 8 (ASTC2021) จัด้ขีึ�นเมื�อวิันที�            
6 มีนาคม 2564  ณ มหาวิิทยาลััยราชภัฏิวิไลัยอลังกีรณ์ในพระบัรมราชูปถัมภ์  

ศิษย์เก่ีา มฉีกี. รับรางวัลิกีายภาพบำาบัด้รุ่นใหัม่ดี้เด่้นศิษย์เก่ีา มฉีกี. รับรางวัลิกีายภาพบำาบัด้รุ่นใหัม่ดี้เด่้น

เด็้กีหััวเฉีียวคว้ารางวัลิ Best Undergraduate Presentation Awards     เด็้กีหััวเฉีียวคว้ารางวัลิ Best Undergraduate Presentation Awards     
ประเภท Poster Presentationประเภท Poster Presentation

华侨崇圣大学校友荣获新一代理疗师奖项华侨崇圣大学校友荣获新一代理疗师奖项

华侨学子在展示海报类别中荣获最佳本科生展示奖华侨学子在展示海报类别中荣获最佳本科生展示奖

นายชรินทร์ วิเศษ

นายธนเกียรติ สร้อยทอง

นายธีนัท ติิกีปัญญาวุิฒ
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วารสารร่มโพธิ์ทอง  6

     มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) โด้ยศูนย์วัิฒนธีรรม  จัด้ป
ระกีวิด้คลิัปวิิดี้โอกีล่ัาวิสุนทรพจน์ 3  ภาษา  ได้้แก่ี ภาษาไทย ภาษาอังกีฤษ 
แลัะภาษาจีน  ประจำาปีกีารศึกีษา 2563 หัวิขี้อ “HCU NEW GEN 
เด็้กีหัวิเฉีียวิรุ่นใหม่” กีล้ัาคิด้  กีล้ัาทำา สร้างสรรค์สิ�งใหม่ เปลีั�ยนแปลังไปสู่สิ�
งที�ด้ีติ่อติัวิเอง สังคมแลัะคนรอบัขี้างสู่สากีลั เป็นพลัเมืองในสังคมโลักี               
ได้้อย่างมั�นใจ” โด้ยได้้มีประกีาศผู้ลักีารประกีวิด้ เมื�อวัินที� 21 พฤษภาคม 
2564 สามารถดู้ย้อนหลัังได้้ที�เฟซึ่บุั�กีมหาวิิทยาลััย   หัวิเฉีียวิเฉีลิัม พระเกีียรติิ  

 
2021年5月21日，华侨崇圣大学艺术中心组织主题为“HCU NEW GEN，新一代华侨学子”的泰、英、中三语
演讲比赛，应防疫要求，此次比赛改为录视频的形式，可以进入华侨崇圣大学Facebook主页观看比赛视频。

华侨崇圣大学组织三语演讲比赛华侨崇圣大学组织三语演讲比赛

มฉีกี.จัด้ประกีวด้คลิิปวิดี้โอุกีล่ิาวสุนทรมฉีกี.จัด้ประกีวด้คลิิปวิดี้โอุกีล่ิาวสุนทร

พจน์ 3 ภาษา พจน์ 3 ภาษา 

  น.ส.เจริญ ศรี  ติ ณณ ภพ ภู วนันท์  
วิทยาลัยจีนศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

  น.ส.ปิ่น ธรรมปาละ คณะศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

น.ส.หทัยชนก ชินโสภณทรัพย์ 
คณะนิเทศศาสตร์

ภาษาไทย

 ภาษาจีน 

ประกวดคลิิปวิดีโอกล่ิาวสุุนทรพจน์  
ประกวดคลิิปวิดีโอกล่ิาวสุุนทรพจน์  

3  ภาษา 3  ภาษา 

 
  2021年2月10日新春佳节前夕，华侨崇圣大学校长邬莱攀副教授携学校领导师生，
在HCU1 HCU2校区举办新春祈福仪式。

สักีกีาระสิ�งศักีดิ้�สิทธิุ�เนื�อุงในวันติรุษจีน ประจำาปี 2564สักีกีาระสิ�งศักีดิ้�สิทธิุ�เนื�อุงในวันติรุษจีน ประจำาปี 2564

      รศ.ด้ร.อุไรพรรณ เจนวิาณิชยานนท์ อธีกิีารบัด้ีมหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลัิมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) พร้อมด้ว้ิยรองอธีกิีารบัด้ี              
คณบัดี้ ผูู้้อำานวิยกีาร เจ้าหน้าที� แลัะนักีศึกีษา ร่วิมสักีกีาระสิ�งศักีดิ้�สิทธิี�เพื�อควิามเป็นสิริมงคลัเนื�องในวัินติรุษจีน ประจำาปี 2564 
เมื�อวัินที� 10 กุีมภาพันธ์ี 2564 ณ ศาลัาไทย ศาลัาหลัวิงปู�ไต้ิฮง ศาลัพระภูมิ ศาลัเจ้าที� ศาลัติายาย มฉีกี. 1 แลัะ มฉีกี. 2 

      มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) โด้ยศูนย์วัิฒนธีรรม  จัด้ประกีวิด้คลิัปวิิดี้โอกีล่ัาวิสุนทรพจน์ 3  ภาษา  ได้้แก่ี ภาษาไทย 
ภาษาอังกีฤษ แลัะภาษาจีน  ประจำาปีกีารศึกีษา 2563 หัวิข้ีอ “HCU NEW GEN เด็้กีหัวิเฉีียวิรุ่นใหม่” กีล้ัาคิด้  กีล้ัาทำา สร้างสรรค์สิ�งใหม่ 
เปลีั�ยนแปลังไปสู่สิ�งที�ดี้ต่ิอตัิวิเอง สังคมแลัะคนรอบัข้ีางสู่สากีลั เป็นพลัเมืองในสังคมโลักี ได้้อย่างมั�นใจ” โด้ยได้้มีประกีาศผู้ลักีารประกีวิด้ 
เมื�อวัินที� 21 พฤษภาคม 2564 สามารถดู้ย้อนหลัังได้้ที�เฟซึ่บุั�กีมหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ  

2021年春节祈福仪式2021年春节祈福仪式

华侨崇圣大学组织三语演讲比赛华侨崇圣大学组织三语演讲比赛

มฉีกี.จัด้ประกีวด้คลิิปวิดี้โอุกีล่ิาวสุนทรพจน์ 3 ภาษามฉีกี.จัด้ประกีวด้คลิิปวิดี้โอุกีล่ิาวสุนทรพจน์ 3 ภาษา
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7  วารสารร่มโพธิ์ทอง

华侨崇圣大学企业管理学院学生荣获国华侨崇圣大学企业管理学院学生荣获国
家级奖项家级奖项

     ขีอแสด้งควิามยินดี้กัีบันางสาวิชญานิษฐ์ จันทร์ติรี 
นักีศึกีษาสาขีาวิิชากีารติลัาด้ คณะบัริหารธุีรกิีจ        
มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) 
ซึึ่�งเป็นนักีศึกีษาสหกิีจศึกีษาแลัะกีารศึกีษา 
เชิงบูัรณากีารกัีบักีารทำางาน ได้้รับัรางวัิลั               
โครงงานผู้ลักีารปฏิิบััติิงานด้้านสังคมศาสติร์ 
มนุษยศาสติร์แลัะกีารจัด้กีารดี้เด่้น ระดั้บัชาติิ  
ประจำาปี พ.ศ. 2563 ชื�อโครงงาน “แผู้นกีาร            
พัฒนาตู้ิจำาหน่ายเครื�องสำาอางอัติโนมัติิ บิัวิตีิ� 
แลันด์้มาร์ค” จากีกีระทรวิงกีารอุด้มศึกีษา 
วิิทยาศาสติร์ วิิจัยแลัะนวัิติกีรรม โด้ยมี                 
อ.ด้ร.พวิงชมพู โจนส์ เป็นอาจารย์                
ที�ปรึกีษา 

 
热烈祝贺我校企业管理学院市场营销专业在
校生查雅倪·占迪在由泰国高等教育科学研究
创新部举办的2020届社会科学系列比赛中获
奖。

นศ.บริหัาร ม.หััวเฉีียวฯ รับรางวัลิดี้เด่้นระดั้บชิาติินศ.บริหัาร ม.หััวเฉีียวฯ รับรางวัลิดี้เด่้นระดั้บชิาติิ

 
为响应相关部门的防疫措施，华侨崇圣大学通知各学院、专业在
2020学年暑期期间的各项教学活动均改为线上进行。此外，将于
2021年8月4日举行的新学期开学典礼也将改为线上进行。并于5月
29日为返校学生开放学生宿舍，要求返校学生必须严格按照要求在
宿舍内自我隔离14天。

华侨崇圣大学响应公共卫生部与高等教育科华侨崇圣大学响应公共卫生部与高等教育科
学研究创新部的相关防疫措施学研究创新部的相关防疫措施

 มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ขีานรับันโยบัาย    
แลัะมาติรกีารป้องกีันกีารแพร่ระบัาด้ขีองโรคไวิร ัสโควิิด้-19 
ขีองกีระทรวิงสาธีารณสุขี (สธี.) แลัะกีระทรวิงกีารอุด้มศึกีษา 
วิิทยาศาสติร์ วิิจัยแลัะนวัิติกีรรม (อวิ.) โด้ยทุกีคณะวิิชาจัด้กีารเรียน 
กีารสอนภาคฤดู้ร้อน ปีกีารศึกีษา  2563 ในรูปแบับัออนไลัน์ซึึ่�งเปิด้ 
ภาคเรียน เมื�อวัินที� 7 มิถุนายน 2564  สำาหรับัพิธีีปฐมนิเทศนักีศึกีษา 
ใหม่ทั�งภาคฤดู้ร้อน ปีกีารศึกีษา 2563 แลัะภาคเรียนที� 1 ปีกีารศึกีษา  
2564 กีำาหนด้จัด้เมื�อวัินที�  4  สิงหาคม  2564  ในรูปแบับัออนไลัน์ 
พร้อมนี�มหาวิิทยาลััยได้้เปิด้หอพักีให้กีับันักีศึกีษาที�มีควิามประสงค์ 
เข้ีาพักี เมื�อวัินที� 29 พฤษภาคม 2564 โด้ยต้ิองทำากีารกัีกีตัิวิ 14 วัิน 
แลัะปฏิิบััติิติามมาติรกีารป้องกีันโรคโควิิด้-19 อย่างเคร่งครัด้ 
แลัะเมื�อวิันที� 30 พฤษภาคม 2564 มหาวิิทยาลััยกีำาหนด้จัด้พิธีี          
ปฐมนิเทศนักีศึกีษาหอพักีในรูปแบับัออนไลัน์  

นางสาวิชญานิษฐ์ จันทร์ติรี

ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ ขัานรับนโยบาย ม.หััวเฉีียวเฉีลิิมพระเกีียรติิ ขัานรับนโยบาย 
แลิะมาติรกีารป้อุงกัีนโควิด้-19 ขัอุงกีระทรวง สธุ.  แลิะมาติรกีารป้อุงกัีนโควิด้-19 ขัอุงกีระทรวง สธุ.  

แลิะ อุว.แลิะ อุว.



ที�ปรึกีษา : รศ.ด้ร.อุไรพรรณ เจนวิาณิชยานนท์ อธิีกีารบัดี้ 

กีองบัรรณาธิีกีาร : ด้ร.ศิริวิรรณ ตัินติระวิาณิชย์ อ.ฉีลัอง แขีวิงอินทร์ ผู้ศ.นิกี สุนทรธัีย น.ส.บัรินด้า วิิริยะเสนา อ.สุวิรรณี มงคลัรุ่งเรือง อ.ธีวัิช จัตุิรัส อ.ชิด้ชนกี สิทธีารถศักีดิ้�  นางวิิมลัพักีติร์ นฤด้ลัโชติิ                                                 

                       แผู้นกีสื�อสารองค์กีร นายปริญญา กีลิั�นหวิลั            

แปลัภาษาจีนโด้ย : แผู้นกีวิิเทศสัมพันธ์ี กีองกีลัาง มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ                                                                                                                                                    

จัด้ทำาโด้ย : แผู้นกีสื�อสารองค์กีร กีองกีลัาง มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ  โทรศัพท์ 02-312-6300 ต่ิอ 1138 1140 แลัะ 1141 โทรสาร 02-312-6237

18/18 ถนนบัางนา-ติราด้ กีม.ที� 18 ติ.บัางโฉีลัง อ.บัางพลีั จ.สมุทรปรากีาร 10540 โทรศัพท์ 0-2312-6300 - 79   
โทรสาร 0-2312-6237 http://www.hcu.ac.th

ชำาระค่าฝากีส่งเป็นรายเดื้อน 
ใบัอนุญาติพิเศษที� 2/2536 

ปณ.บัางพลีั

วิารสารร่มโพธิี�ทอง      
มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ

วารสารร่มโพธ์ิ์�ทอง ปีีท่� 24 ฉบัับัท่� 2/2563

นศ.แลิกีเปลีิ�ยนไทย-จีน ม.หััวเฉีียวฯ ทด้ลิอุงขัับโด้รนนศ.แลิกีเปลีิ�ยนไทย-จีน ม.หััวเฉีียวฯ ทด้ลิอุงขัับโด้รน

    นักีศึกีษาแลักีเปลีั�ยนไทย-จีน มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) หลัักีสูติรวิิชาภาษาอังกีฤษ-ภาษาจีน (International Program) 
ทด้ลัองขีับัเครื �องบัินบัังคับัแลัะดู้ห้องปฏิิบััติิกีารสำารวิจขี้อมูลัระยะไกีลัด้้วิยอากีาศยานไร้คนขีับั (Drone Remote Sensing) 
ที�ประเทศสาธีารณรัฐประชาชนจีน เป็นอีกีหนึ�งประสบักีารณ์ดี้ ๆ  ขีองกีารเรียนกีารสอน  ณ มหาวิิทยาลััยอุติสาหกีรรมกีารบิันกุ้ียหลิัน หรือ Guilin 
University of Aerospace Technology เมื�อเดื้อนกีรกีฎิาคม 2564 ที�ผู่้านมา

华侨崇圣大学泰-中交换生试飞无人机华侨崇圣大学泰-中交换生试飞无人机

 
华侨崇圣大学国际课程中英双语专业学生，作为交换生前往中
国广西桂林航天工业学院学习，期间有机会试飞无人机，并参
观无人机遥感实验室。


