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        พิธีีเปิิดกีารศึึกีษาแลัะปิฐมนิิเทศึหลัักีสููติร 
วิิทยากีารผูู้�นิำาไทย-จีีนิ (วิทจี.) ร่�นิที� 4 มหาวิิทยาลััย 
หัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) โดยได�รับเกีียรติิ 
อย�างสููงจีากีท�านิหานิ จี้�อเฉีียง เอกีอัครราชทูติ       
สูาธีารณรัฐปิระชาชนิจีีนิปิระจีำาราชอาณาจัีกีรไทย 
แลัะศึาสูติราจีารย์เกีียรติิค่ณ นิายแพทย์เกีษม 
วัิฒนิชัย องคมนิติรี กีลั�าวิแสูดงควิามยินิดี กีลั�าวิ ให�
โอวิาทแลัะบรรยายพิเศึษแกี�ผูู้ �เข้�าศึึกีษา ทั�งนิี � 
รองศึาสูติราจีารย์ ดร.อ่ไรพรรณ เจีนิวิาณิชยานินิท์                                                

อธีิกีารบดี มฉีกี. กีลั�าวิติ�อนิรับ แลัะค่ณอรัญ 
เอี�ยมสู่รีย์ กีรรมกีารสูภา มฉีกี. แลัะปิระธีานิ 
กีรรมกีารบริหารสูถาบันิ วิทจี. กีลั�าวิรายงานิ 
ภาพรวิมหลัักีสููติร วิทจี. ร่�นิที� 4 หลัังจีากีนิั�นิ 
ถ�ายภาพหมู�ร�วิมกีันิ แลัะในิช�วิงท�ายข้องวิันิเปิิด      
กีาร ศึึกีษาเป็ินิพิธีีปิฐมนิิเทศึหลัักีสููติร วิทจี. ร่�นิที� 4 
โดยผูู้�ช�วิยศึาสูติราจีารย์พรรณราย แสูงวิิเชียร 
ผูู้�อำานิวิยกีารหลัักีสููติร วิทจี. ณ มฉีกี. วิิทยาเข้ติ ยศึเสู 
เม้�อวัินิอังคารที� 25 มกีราคม 2565

พิิธีีเปิิดการศึึกษาและปิฐมนิิเทศึหลักสููตรวิิทยาการผูู้�นิำา พิิธีีเปิิดการศึึกษาและปิฐมนิิเทศึหลักสููตรวิิทยาการผูู้�นิำา 
ไทย-จีีนิ (วิทจี.) ร่�นิที� 4ไทย-จีีนิ (วิทจี.) ร่�นิที� 4

 
2022年1月25日，华侨崇圣大学举行泰中新时代领导精英研修班第四届开学典礼暨迎新活动，并有幸邀请到

了中华人民共和国驻泰王国大使韩志强阁下与枢密院大臣陈国光阁下参加典礼，并在典礼中为新学员致辞。

邬莱攀校长与校董事会成员兼泰中文化经济学院主席蚁凡先生也分别致辞。

第四届泰中新时代领导精英研修班开学典礼第四届泰中新时代领导精英研修班开学典礼
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 พิธีีเปิิดกีารศึึกีษาแลัะปิฐมนิิเทศึ
หลัักีสููติรวิิทยากีารผูู้�นิำาไทย-จีีนิ 

(วิทจี.) ร่�นิที� 42
3 พิธีีมอบหมวิกี-เข็้ม 

นัิกีศึึกีษาพยาบาลัศึาสูติร์ ร่�นิที� 39 
ปิระจีำาปีิกีารศึึกีษา 2565

Open House 2022 HCU          
สูะ...ต๊ิาช อนิาคติดีเริ�มที�   

ม.หัวิเฉีียวิฯ   

4
ม.หัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ 
ลังนิาม MOU ขั้บเคล้ั�อนิ          

กีารดำาเนิินิงานิหนิ�วิยปิฏิิบัติิกีาร          
สู�วินิหนิ�าข้องกีระทรวิง อวิ.

บันิทึกีข้�อติกีลังควิามร�วิมม้อ             
แลักีเปิลีั�ยนิทางวิิชากีารแบบออนิไลัน์ิ       
กัีบ DUTA BANGSA UNIVERSITY                                         

SURAKATAR INDONESIA

5 โครงกีารเสูวินิาวิิชากีาร            
หัวิข้�อ   

“สู�งติ�อปิณิธีานิควิามดีที�ยั�งย้นิ”

กีารแสูดงกีติเวิฑิิติาค่ณ                                 
แลัะนิ�อมรำาลึักีถึงค่ณควิามดี                              
วัินิดร.อ่เทนิ เติชะไพบูลัย์

6 กีารติรวิจีปิระเมินิค่ณภาพ          
กีารศึึกีษาภายในิระดับมหาวิิทยาลััย               

ปีิกีารศึึกีษา 2563

วิิทยาลััยจีีนิศึึกีษา มฉีกี.                                               
พบปิะผูู้�ปิกีครองแลัะนัิกีเรียนิ 

ในิกีารทำาสัูญญารับท่นิกีารศึึกีษา

7 ม.หัวิเฉีียวิฯ           
นิ�อมรำาลึักีในิพระมหากีร่ณาธิีค่ณ

โครงกีารพัฒนิาค่ณภาพบัณฑิิติ    
ครั�งที� 3 ในิหัวิข้�อ คัมภีร์ซางหานิล่ั�นิ 

กัีบกีารรักีษาโรคทางคลิันิิกี "

8 ม.หัวิเฉีียวิฯ                    
ลังนิาม MOA หลัักีสููติรภาษาไทย 

แลัะแลักีเปิลีั�ยนินัิกีศึึกีษา
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2022年2月21日，华侨崇圣大学护理学院查薇婉·当

阿玛达坤携学院老师为第39届护理系毕业生举办

授帽仪式，并祝贺学生们顺利毕业。

2022学年第39届护理学院授帽仪式2022学年第39届护理学院授帽仪式

      อาจีารย์ฉีวีิวิรรณ ตัิ�งอมติะก่ีลั พร�อมด�วิยคณาจีารย์ คณะพยาบาศึาสูติร์ มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ร�วิมแสูดงควิามยินิดี 
ในิพิธีีมอบหมวิกี-เข็้ม นัิกีศึึกีษาพยาบาลัศึาสูติร์ ร่�นิที� 39 จีำานิวินิ 143 คนิ ณ อาคารโภชนิากีาร 2 ชั�นิ 2 มฉีกี. เม้�อวัินิที� 21 มกีราคม 2565 

        มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) จัีดกิีจีกีรรม 
Open House 2022 HCU สูะ...ต๊ิาช อนิาคติดีเริ�มที� ม.หัวิเฉีียวิฯ 
เพ้�อติ�อนิรับนิ�อง ๆ นิักีเรียนิจีากีโรงเรียนิติ�าง ๆ กีวิ�า 300 คนิ         
ได�เข้�าชมแลัะเรียนิรู�กีิจีกีรรมในิแติ�ลัะคณะวิิชาทั�ง 13 คณะวิิชา 
ได�จัีดบูธีเติรียม ให�ได�เข้�าชม กิีจีกีรรมกีารแสูดงบนิเวิที บ่กีห�อง VR 
พร�อมกีับรับข้องรางวิัลัแจีกีมากีมายในิงานิ บรรยากีาศึในิงานิ 
เป็ินิไปิด�วิยรอยยิ�ม สูน่ิกีสูนิานิ แลัะปิระทับใจี ณ ม.หัวิเฉีียวิฯ บางนิา 
เม้�อวัินิที� 29 มกีราคม 2565  

华侨崇圣大学于2022年1月29日在北榄校区举行“在华侨开启
未来”主题Open House迎新活动，有300余名中学生参加此次
活动，从中认识并了解学校的13个学院，观赏表演和VR展览
室。

华侨崇圣大学举行2022年Open House活动华侨崇圣大学举行2022年Open House活动

Open House 2022 HCU สูะ...ต๊าช Open House 2022 HCU สูะ...ต๊าช 

อนิาคตดีเริ�มที� ม.หัวิเฉีียวิฯอนิาคตดีเริ�มที� ม.หัวิเฉีียวิฯ

พิิธีีมอบหมวิก-เข็็ม นัิกศึึกษาพิยาบาลศึาสูตร์ ร่�นิที� 39พิิธีีมอบหมวิก-เข็็ม นัิกศึึกษาพิยาบาลศึาสูตร์ ร่�นิที� 39
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2021年12月15日，华侨崇圣大学校长邬莱攀与副校长Jonathan Rante 

Carreon在行政楼2楼一号会议室与印度尼西亚Galuh University 

Indonesia续签合作协议，并就科技、法律、健康等学科讨论了今后的合

作模式。

        รศึ.ดร.อ่ไรพรรณ เจีนิวิาณิชยานินิท์ อธิีกีารบดีมหาวิิทยาลััย 
หัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) แลัะรองอธิีกีารบดี (Dr.Jonathan 
Rante Carreon) ได�ลังนิามบันิทึกีข้�อติกีลังควิามร�วิมม้อแลักีเปิลีั�ยนิ 
ทางวิิชากีาร ฉีบับที� 2 แบบออนิไลันิ์ กีับ Galuh University 
Indonesia สูาธีารณรัฐอินิโดนีิเซีย เป็ินิกีารสูานิติ�อควิามร�วิมม้อ    
เม้�อ 5 ปีิที�แลั�วิ พร�อมเจีรจีาหาแนิวิทางควิามร�วิมม้อทางวิิชากีาร 
ใหม� ๆ ที�จีะเกิีดขึ้�นิในิอนิาคติ เช�นิ ด�านิวิิทยาศึาสูติร์แลัะเทคโนิโลัยี 
กีฎหมาย แลัะวิิทยาศึาสูติร์สู่ข้ภาพ เป็ินิติ�นิ เม้�อวัินิที� 15 ธัีนิวิาคม                                      
2564 เวิลัา 14.00 นิ. ณ ห�องปิระช่ม 1 ชั�นิ 2 อาคารอำานิวิยกีาร

华侨崇圣大学与印尼Galuh大学签署合作协议华侨崇圣大学与印尼Galuh大学签署合作协议

ม.หัวิเฉีียวิฯ ม.หัวิเฉีียวิฯ 

ลงนิามออนิไลน์ิสูานิต�อควิามร�วิมมือ  ลงนิามออนิไลน์ิสูานิต�อควิามร�วิมมือ  

กับ Galuh U. อินิโดนีิเซีียกับ Galuh U. อินิโดนีิเซีีย

       รศึ.ดร.อ่ไรพรรณ เจีนิวิาณิชยานินิท์ มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิ 
เฉีลัิมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) พร�อมด�วิยรองอธีิกีารบดี (Dr.Jonathan 
Rante Carreon) ได�ลังนิามบันิทึกีข้�อติกีลังควิามร�วิมม้อแลักีเปิลีั�ยนิ 
ทางวิิชากีารแบบออนิไลันิ์ กีับ DUTA BANGSA UNIVERSITY 
SURAKATAR INDONESIA แลัะเจีรจีาแลักีเปิลัี �ยนิข้�อคิดเห็นิ

ทางวิิชากีารแลัะหาแนิวิทาง ควิามร�วิมมอ้ทางวิิชากีารที�จีะเกีิดข้ึ�นิ 
ในิอนิาคติ เช�นิ ทางด�านิวิิทยาศึาสูติร์สู่ข้ภาพ แลัะวิิทยากีาร 
คอมพิวิเติอร์ เป็ินิติ�นิ เม้�อวัินิที� 9 ธัีนิวิาคม 2564 ณ ห�องปิระช่ม 1 
ชั�นิ 2 อาคารอำานิวิยกีาร มฉีกี.

 
2021年12月9日，华侨崇圣大学校长邬莱攀与副校长Jonathan Rante Carreon在行政楼2楼一号会议室与印度尼西亚DUTA 
BANGSA UNIVERSITY SURAKARTA INDONESIA大学就如健康、计算机等学科方面的学术交流进行磋商，并签署学术交流合作
协议，。

与印尼DUTA BANGSA大学线上签署合作协议与印尼DUTA BANGSA大学线上签署合作协议

บันิทึกข็�อตกลงควิามร�วิมมือแลกเปิลี�ยนิทางวิิชาการแบบออนิไลน์ิ  บันิทึกข็�อตกลงควิามร�วิมมือแลกเปิลี�ยนิทางวิิชาการแบบออนิไลน์ิ  

กับ DUTA BANGSA UNIVERSITY SURAKATAR INDONESIAกับ DUTA BANGSA UNIVERSITY SURAKATAR INDONESIA
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华侨崇圣大学艺术文化中心于2021年12月18日组织举办以“传递可

持续的善意”为主题的研讨会，期间还举行了华侨崇圣大学十年发

展史展览，与会者还参观了报德善堂110周年纪念展，并在www.

ต้้นไม้้แห่่งความ้ดีี.com网站写下各自的感想。此次活动属于报德善堂

110周年“拯救生命、保护生命、建设生命”主题庆典的一部分。

           ศูึนิย์วัิฒนิธีรรม มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) 
จีัดโครงกีารเสูวินิาวิิชากีาร หัวิข้�อ “สู�งติ�อปิณิธีานิควิามดีที�ยั�งย้นิ” 
วัินิเสูาร์ที� 18 ธัีนิวิาคม 2564 ณ อาคารเฉีลิัมพระเกีียรติิ ภายในิงานิ 
ได�จัีดแสูดงนิิทรรศึกีาร 1 ทศึวิรรษแห�งพัฒนิากีารมหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิ 
เฉีลัิมพระเกีียรติิ นิิทรรศึกีารปิระวิัติิควิามเปิ็นิมามูลันิิธีิปิ่อเติ็กีติึ�ง               
ผูู้�เข้�าร�วิมงานิรับชมกีารถ�ายทอดสูดพิธีีเฉีลัิมฉีลัองครบรอบ 110 ปิี 
มูลันิิธีิปิ่อเติ็กีติึ�ง ร�วิมเข้ียนิบันิทึกีเร้�องราวิกีารทำาควิามดีผู้�านิเวิ็บไซติ์ 
www.ติ�นิไม�แห�งควิามดี.com โครงกีารดังกีลั�าวิเป็ินิสู�วินิหนึิ�งในิโอกีาสู 
เฉีลัิมฉีลัองครบรอบ 110 ปิี มูลันิิธีิปิ่อเติ็กีติึ �ง ภายใติ�แนิวิคิด                    
''ควิามดีที�ยั�งย้นิ'' ด�วิยสูโลัแกีนิที�วิ�า “ช�วิยชีวิิติ รักีษาชีวิิติ สูร�างชีวิิติ”

     มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ จัีดพิธีีวิางพวิงมาลััย ดอกีไม� 
กีระเช�าดอกีไม� เพ้�อแสูดงกีติเวิทิติาค่ณแลัะติระหนิักีถึงค่ณงาม 
ควิามดี ข้องท�านิ ดร.อ่เทนิ เติชะไพบูลัย์ ผูู้�ริเริ�มกี�อตัิ�ง  มหาวิิทยาลััย 
แลัะอดีติปิระธีานิกีรรมกีารมูลันิิธิีป่ิอเต็ิกีตึิ�ง ณ รูปิเหม้อนิ ดร.อ่เทนิ 
เติชะไพบูลัย์ โดยมี ทายาท ดร.อ่เทนิ เติชะไพบูลัย์ คณะกีรรมกีาร 
มูลันิิธิีป่ิอเต็ิกีตึิ�ง คณะผูู้�บริหาร โรงพยาบาลัหัวิเฉีียวิ มูลันิิธิีฯ สูมาคม 
แข้กีผูู้�มีเกีียรติิ คณะผูู้�บริหาร คณาจีารย ์ เจี�าหนิ�าที�แลัะนัิกีศึึกีษา 
มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิฯ ร�วิมพิธีีเปิ็นิปิระจีำาท่กีปิี แลัะพิธีีมอบท่นิ

สู�งเสูริมพลัังค่ณธีรรมให�กัีบเด็กีนัิกีเรียนิ มอบรางวัิลัเยาวิชนิจิีติอาสูา 
พร�อมโลั�ที�ระลึักี ให�กัีบ นิ.สู.โชติิรสู แสูงชัยนิริศึ โดยได�รับเกีียรติิ   
จีากี ดร.วิิเชียร เติชะไพบูลัย์ ปิระธีานิกีรรมกีารมูลันิิธีิปิ่อเติ็กีติึ�ง       
เป็ินิผูู้�มอบเพ้�อสูนัิบสูน่ินิแลัะสูร�างข้วัิญกีำาลัังใจีให�เยาวิชนิทำาควิามดี 
มีค่ณธีรรม ซ้�อสัูติย์สู่จีริติ กีตัิญญููกีติเวิทิติา แลัะจิีติอาสูาเพ้�อสู�วินิรวิม 
ณ ห�องกีระจีกี หอปิระช่ม มฉีกี. บางพลีั เม้�อวัินิที� 24 พฤศึจิีกีายนิ 
2564

โครงการเสูวินิาวิิชาการ หัวิข็�อ โครงการเสูวินิาวิิชาการ หัวิข็�อ 
“สู�งต�อปิณิิธีานิควิามดีที�ยั�งยืนิ”“สู�งต�อปิณิิธีานิควิามดีที�ยั�งยืนิ”

การแสูดงกตเวิฑิิตาค่ณิและนิ�อมรำาลึกถึึงค่ณิควิามดีการแสูดงกตเวิฑิิตาค่ณิและนิ�อมรำาลึกถึึงค่ณิควิามดี
วัินิดร.อ่เทนิ เตชะไพิบูลย์วัินิดร.อ่เทนิ เตชะไพิบูลย์

“传递可持续的善意”主题研讨会“传递可持续的善意”主题研讨会

郑午楼博士纪念日郑午楼博士纪念日
 
华侨崇圣大学于2021年11月24日于北榄校区举办学校创始人郑午楼博士纪念日活动，以纪念郑午楼博士以及表达感谢与
敬意。现场来宾有郑午楼博士后人、报德善堂董事会成员、华侨医院领导以及各基金会与联合会等社会各界人士，邬莱
攀校长携校领导、师生共同参与此次纪念活动。每年的郑午楼纪念日时，华侨崇圣大学都会为社会优秀中小学生发放奖
学金，以资鼓励。
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2021年11月12日，华侨崇圣大学中国学学院尹士伟院长携学院教师，于学校行政楼3楼演讲厅举行与学生及家
长见面会，就奖学金协议发放与签署事宜进行沟通商谈。

 
  2021年11月11-12日期间，华侨崇圣大学校长邬莱攀携
校领导迎接2020学年校内教学评估团队一行，此次评
估团队由毕里查·瓦尼查亚谢塔坤副教授领衔。评估团
队参观了HCU2校区、华侨崇圣大学保健中心、中医诊
所、实训楼、图书馆、艺术文化中心等地，并给出评
估结果与建议。

การตรวิจีปิระเมินิค่ณิภาพิการศึึกษาภายในิ ระดับมหาวิิทยาลัย ปีิการศึึกษา 2563การตรวิจีปิระเมินิค่ณิภาพิการศึึกษาภายในิ ระดับมหาวิิทยาลัย ปีิการศึึกษา 2563

      รศึ.ดร.อ่ไรพรรณ เจีนิวิาณิชยานินิท์ อธิีกีารบดี แลัะคณะผูู้�บริหาร มหาวิิยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ร�วิมติ�อนิรับคณะกีรรมกีาร ซึ�ง
เป็ินิผูู้�ปิระเมินิค่ณภาพกีารศึึกีษาภายในิ ระดับมหาวิิทยาลััย ปีิกีารศึึกีษา 2563 ในิครั�งนีิ� ได�แกี� รศึ.นิพ.ปิรีชา วิาณิชยเศึษฐก่ีลั ปิระธีานิ รศึ.ดร.วิิเชียร 
ช่ติิมาสูก่ีลั กีรรมกีาร ผู้ศึ.ดร.เยาวิภา บัวิเวิช กีรรมกีาร พร�อมกัีบเยี�ยมชมสูถานิที�ติ�าง ๆ  อาทิ โครงกีารพัฒนิามหาวิิทยาลััยฯ พ้�นิที�สู�วินิข้ยาย (มฉีกี.2) 
ศูึนิย์สู่ข้ภาพแห�งมหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ คลิันิิกีกีารแพทย์แผู้นิจีีนิ อาคารปิฎิบัติิกีาร 5 ชั�นิ อาคารบรรณสูาร ศูึนิย์วัิฒนิธีรรม  แลัะ 
ได�แจี�งผู้ลัสูร่ปิกีารปิระเมินิค่ณภาพ เสูนิอจ่ีดแข็้ง เสูนิอแนิะจ่ีดที�ควิรพัฒนิา ในิงานิยังมีกีารเปิิดอภิปิรายซักีถาม พร�อมกัีบถ�ายรูปิหมู�ร�วิมกัีนิ เม้�อวัินิที� 
11-12 พฤศึจิีกีายนิ 2564

        ผูู้�ช�วิยศึาสูติราจีารย์ ดร.ธีเนิศึ อิ�มสูำาราญ รักีษากีารคณบดี           
วิิทยาลััยจีีนิศึึกีษาแลัะคณาจีารย์วิิทยาลััยจีีนิศึึกีษา มหาวิิทยาลััย 
หัวิเฉีียวิเฉีลัิมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ร�วิมพบปิะพูดค่ยกีับผูู้�ปิกีครอง           
แลัะนัิกีเรียนิในิกีารทำาสัูญญารับท่นิกีารศึึกีษา "ท่นิโรงเรียนิ 12 ปีิ" 

ปิระจีำาปีิกีารศึึกีษา 2565  จีำานิวินิ 10 คนิ แลัะคณะบริหารธ่ีรกิีจี  
จีำานิวินิ 1 คนิ ณ ห�องบรรยายพิเศึษ 4 ชั�นิ 3 อาคารอำานิวิยกีาร มฉีกี. 
เม้�อวัินิที� 12 พฤศึจิีกีายนิ 2564

2020学年校内教学评估2020学年校内教学评估

中国学学院与学生及家长举行奖学金见面会中国学学院与学生及家长举行奖学金见面会

วิิทยาลัยจีีนิศึึกษา มฉีก.พิบปิะผูู้�ปิกครองและนัิกเรียนิ วิิทยาลัยจีีนิศึึกษา มฉีก.พิบปิะผูู้�ปิกครองและนัิกเรียนิ 
ในิการทำาสัูญญารับท่นิการศึึกษาในิการทำาสัูญญารับท่นิการศึึกษา
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本科生再教育培训项目第三期：“伤寒论与门诊治疗”本科生再教育培训项目第三期：“伤寒论与门诊治疗”

      สูถาบันิข้งจ้ี�อกีารแพทย์แผู้นิจีีนิ แลัะคณะกีารแพทย์แผู้นิจีีนิ มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) 
ได�จัีดอบรมโครงกีารพัฒนิาค่ณภาพ บัณฑิิติ ครั�งที� 3 ในิหัวิข้�อ " คัมภีร์ซางหานิล่ั�นิกัีบกีารรักีษาโรคทางคลิันิิกี " 
โดยจัีดอบรมแบบออนิไลัน์ิด�วิยโปิรแกีรม MS Teams เป็ินิระยะเวิลัา 2 วัินิ  เม้�อวัินิที� 14-15 ต่ิลัาคม 2564   

โครงการพัิฒนิาค่ณิภาพิ บัณิฑิิต ครั�งที� 3 ในิหัวิข็�อ   โครงการพัิฒนิาค่ณิภาพิ บัณิฑิิต ครั�งที� 3 ในิหัวิข็�อ   

" คัมภีร์ซีางหานิล่�นิกับการรักษาโรคทางคลินิิก "" คัมภีร์ซีางหานิล่�นิกับการรักษาโรคทางคลินิิก "

 
2021年10月13日，九世皇升暇纪念日，
华侨崇圣大学校长邬莱攀携学校领导师
生于学校行政楼一楼举行九世皇追思仪
式，默哀89秒，以寄哀思，此次仪式通
过ZOOM参与泰国高等教育科研创新部
举办的线上追思会。

华侨崇圣大学追思九世皇陛下华侨崇圣大学追思九世皇陛下

 ม.หัวิเฉีียวิฯ จัีดพิธีีนิ�อมรำาลึักีในิพระมหากีร่ณาธิีค่ณเน้ิ�องในิวัินิคลั�าย
วัินิสูวิรรคติพระบาทสูมเด็จีพระบรมชนิกีาธิีเบศึร มหาภูมิพลัอด่ลัยเดชมหาราช 
บรมนิาถบพิติร โดย รองศึาสูติราจีารย์ ดร.อ่ไรพรรณ เจีนิวิาณิชยานินิท์ 
อธิีกีารบดี เป็ินิปิระธีานิในิพิธีีวิางพวิงมาลัา แลัะกีลั�าวินิ�อมรำาลึักีในิพระมหา 
กีร่ณาธีิค่ณ พร�อมด�วิยรองอธีิกีารบดี ผูู้�ช�วิยอธีิกีารบดี คณบดี ผูู้�บริหาร 
นิายกีสูโมสูรนิักีศึึกีษา มฉีกี. ร�วิมพิธีีแลัะย้นิสูงบนิิ�งเปิ็นิเวิลัา 89 วิินิาที 
เม้�อวัินิพ่ธีที� 13 ต่ิลัาคม 2564 เวิลัา 08.30 นิ. ณ ชั�นิ 1 อาคารอำานิวิยกีาร มฉีกี. 
ทั �งนิี �ได�เข้�าร�วิม ถ�ายทอดกีิจีกีรรมนิ�อมรำาลัึกีฯ ในิ Zoom Meeting 
ข้องกีระทรวิงกีารอ่ดมศึึกีษา วิิทยาศึาสูติร์ วิิจัียแลัะนิวัิติกีรรม (อวิ.)

ม.หัวิเฉีียวิฯ นิ�อมรำาลึกในิพิระมหากร่ณิาธิีค่ณิ ม.หัวิเฉีียวิฯ นิ�อมรำาลึกในิพิระมหากร่ณิาธิีค่ณิ 

 
2021年10月14-15日，泰国华侨崇圣大学中医孔子学院和中医学院联合举办“第三届中医本科生再教育培训，
围绕“伤寒论和门诊治疗”主题，举行为期两天的线上培训。



ที�ปิรึกีษา : รศึ.ดร.อ่ไรพรรณ เจีนิวิาณิชยานินิท์ อธิีกีารบดี 

กีองบรรณาธิีกีาร : ดร.ศิึริวิรรณ ตัินิติระวิาณิชย์ อ.ฉีลัอง แข้วิงอินิทร์ ผู้ศึ.นิิกี สู่นิทรธัีย นิ.สู.บรินิดา วิิริยะเสูนิา อ.สู่วิรรณี มงคลัร่�งเร้อง อ.ธีวัิช จัีต่ิรัสู อ.ชิดชนิกี สิูทธีารถศัึกีดิ�  นิางวิิมลัพักีติร์ นิฤดลัโชติิ                                                 

                       แผู้นิกีสู้�อสูารองค์กีร นิายปิริญญา กีลิั�นิหวิลั            

แปิลัภาษาจีีนิโดย : แผู้นิกีวิิเทศึสัูมพันิธ์ี กีองกีลัาง มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ                                                                                                                                                    

จัีดทำาโดย : แผู้นิกีสู้�อสูารองค์กีร กีองกีลัาง มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ  โทรศัึพท์ 02-312-6300 ติ�อ 1138 1140 แลัะ 1141 โทรสูาร 02-312-6237

18/18 ถนินิบางนิา-ติราด กีม.ที� 18 ติ.บางโฉีลัง อ.บางพลีั จี.สูม่ทรปิรากีาร 10540 โทรศัึพท์ 0-2312-6300 - 79   
โทรสูาร 0-2312-6237 http://www.hcu.ac.th

ชำาระค�าฝากีสู�งเป็ินิรายเด้อนิ 
ใบอน่ิญาติพิเศึษที� 2/2536 

ปิณ.บางพลีั

วิารสูารร�มโพธิี�ทอง      
มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ

วารสารร่มโพธ์ิ์�ทอง ปีีท่� 25 ฉบัับัท่� 1/2564

ม.หัวิเฉีียวิฯ ลงนิาม MOA หลักสููตรภาษาไทย และแลกเปิลี�ยนินัิกศึึกษาม.หัวิเฉีียวิฯ ลงนิาม MOA หลักสููตรภาษาไทย และแลกเปิลี�ยนินัิกศึึกษา

       เน้ิ�องในิโอกีาสูงานิสัูปิดาห์กีารแลักีเปิลีั�ยนิด�านิกีารศึึกีษา      
จีีนิ-อาเซียนิ ณ เม้องกี่�ยหยาง ปิระเทศึสูาธีารณรัฐปิระชาชนิจีีนิ 
มหาวิิทยาลััย หัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) โดย ดร.Jonathan 
Rante Carreon รองอธิีกีารบดี มฉีกี. เป็ินิผูู้�แทนิมหาวิิทยาลััย ได�ลั
งนิามสูัญญาควิามร �วิมม้อทางวิ ิชากีาร (Memorandum                         
of Agreement, MOA) ด�านิหลัักีสููติรภาษาไทยแลัะกีารแลักีเปิลีั�ยนิ 

นิักีศึึกีษากีับ Guiyang Preschool Education College 
ปิระเทศึสูาธีารณรัฐ ปิระชาชนิจีีนิ พร�อมร�วิมเปิิดป้ิายศูึนิย์ฝึกีปิฏิิบัติิ
ภาษาไทยสูำาหรับครูแลัะนิักีศึึกีษาสูาข้าวิิชาภาษาไทย ซึ�งทั�งสูอง 
กิีจีกีรรมจัีดในิรูปิแบบออนิไลัน์ิ  เม้�อวัินิที� 25 กัีนิยายนิ 2564 ที�ผู้�านิมา 

华侨崇圣大学签署泰语专业交换生项目MOU华侨崇圣大学签署泰语专业交换生项目MOU

 
2021年9月25日，中国贵阳-东盟教育周于贵阳市举行，华侨崇圣大学副校长Jonathan Rante Carreon代表学校参加线
上开幕仪式，与贵州省教育厅、贵阳幼儿师范高等专科学校共同签署泰语专业交换生项目MOU，并共同揭牌揭牌“
贵阳幼儿师范高等专科学校应用泰语师生曼谷实习实训研修基地”


