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        มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ (มฉกี.) 
จัดพิธ่ปีระสาที่ปีริญญาบััติร ปีระจําปีีกีารศึกีษา 
2562-2563 ไดรับัเกี่ยรติิอยางสูงจากีศาสติราจารย 
เกี่ยรติิคุณ นายแพที่ยเกีษม วิัฒนชัย เปีนปีระธาน 
ในพิธ่แลัะเปีนผูปีระสาที่ปีริญญาบััติร แกีบััณฑิติ    
ซึ�งม่ผูสําเร็จกีารศึกีษาเขารับัปีริญญาบััติร จํานวิน 
ท้ัี่งส้ิน 3,461 คน โดยแยกีเปีนบััณฑิติท่ี่�สําเร็จ กีารศึกีษา 
ปีระจําปีีกีารศึกีษา 2562 จํานวิน 1,800 คน 
แลัะบััณฑิติที่่�สําเร็จกีารศึกีษา ปีระจําปีีกีารศึกีษา 
2563 จํานวิน 1,661 คน ณ หอปีระชุม มฉกี. เมื�อวัินท่ี่� 
13 กุีมภาพันธ 2565

华侨崇圣大学于2565年2月13日在学校大礼堂举行2562-2563学年毕业典礼暨学位授予仪式，有幸邀请到

枢密院大臣陈国光阁下为毕业典礼主席，为毕业生们颁发学位证。此次典礼共有3461位毕业生参加，其

中2562学年毕业生1800人，2563学年毕业生1661人。

2562-2563学年毕业典礼2562-2563学年毕业典礼

ÇÒÃÊÒÃ ร่่มโพธ์ิ์�ทอง

7

8

พิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา 2562-2563พิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา 2562-2563

ม.หัวิเฉ่ยวิฯ                      
รวิมลังนามขานรับั          

เปีนสถาบัันอุดมศึกีษา                               
ปีลัอดบุัหร่�

มหาวิิที่ยาลััย  
หัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ 
รับัมอบัติราสัญลัักีษณ  

MEA ENERGY AWRDS                
ปีีท่ี่� 6 

ม.หัวิเฉ่ยวิฯ แลัะ                                 
University of Baguio 
สาธารณรัฐฟลิัปีปีนส                                   

ลังนามสานติอ                         
ควิามรวิมมือ 

HCU                          
Characteristics 

ปีฐมโอวิาที่จากีอธิกีารบัด่ 
ม.หัวิเฉ่ยวิฯ 

คณะหุนคนหัวิเฉ่ยวิ 
เขารวิมกีารแสดง แสง ส่       

เส่ยง แลัะสื�อผสมจินตินฤมิติ      
ชุดใติรมฉัติรนฤบัดินที่ร 
รัตินโกีสินที่ร 240 ปีี

พิธ่มอบั                           
ข่ดหมวิกีแลัะเข็ม 

หลัักีสูติรพยาบัาลัศาสติร 
รุนท่ี่� 37

ลังนาม                                                        

ขยายควิามรวิมมือ                              

ในบัันทึี่กีขอติกีลังควิามรวิมมือ                                               

ดานเที่คโนโลัย่คอมพิวิเติอร  

แลัะปีญญาปีระดิษฐ

                                                       

กีารแสดง                                                  

ปีาฐกีถาพิเศษ                 

เนื�องในโอกีาสครบัรอบั 30 ปีี                                                                                                                    

แหงกีารสถาปีนา                     

มหาวิิที่ยาลััย

4

พิธ่                                 

ปีระสาที่ปีริญญาบััติร                        

ปีระจําปีีกีารศึกีษา                              

2562-2563บูัธนิที่รรศกีาร                                

กีารปีระกีวิดงานวัินนักีปีระดิษฐ                                                                       

Thailand New Gen                          

Inventors Award                                         

2021

ขอแสดงควิามยินด่                                                              

กัีบัเหร่ยญรางวัิลั SILVER                         

ในกีารปีระกีวิดกีารพัฒนาโปีรแกีรม                                                 

ปีระยุกีติบันระบับัปีฏิบััติิกีารแอดรอยด                                                  

แลัะผลังานเหร่ยญรางวัิลั                    

BRONZE "ถังขยะอัจฉริยะ"
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8 ม.หัวิเฉ่ยวิฯ MOU 
หลัักีสูติรเคหบัริบัาลั 
กัีบัโรงเร่ยนพระดาบัส
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在曼谷国际贸易展览中心（BITEC）举办的Thailand New Gen Inventors Award 2021 

发明家日比赛中，华侨崇圣大学科技学院计算机系与人工智能系选派的学生参赛作品

中，有两个作品通过了高校组医疗健康类的评比，分别是智能垃圾桶和高校组医疗类

的跌倒检测腕带中安卓操作系统的应用程序开发。

Thailand New Gen Inventors Award 2021 发明家日比赛展台Thailand New Gen Inventors Award 2021 发明家日比赛展台

      บัูธนิที่รรศกีารกีารออกีงานของสาขาวิิชาวิิที่ยากีารคอมพิวิเติอร 
แลัะสาขาวิิชาปีญญาปีระดิษฐ คณะวิิที่ยาศาสติรแลัะเที่คโนโลัย่                                                                                     
มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิ (มฉกี.) ไดสงผลังานของนักีศึกีษา      
เขาปีระกีวิดในงานวัินนักีปีระดิษฐ Thailand New Gen Inventors Award 
2021 ซึ�งไดผานกีารคัดเลืัอกีในระดับัอุดมศึกีษากีลุัมสุขภาพแลัะกีารแพที่ย 
จํานวิน 2 ผลังาน ไดแกี ถังขยะอัจฉริยะ แลัะกีารพัฒนา โปีรแกีรมปีระยุกีติ 
บันระบับัปีฏิบััติิกีารแอนดรอยดสําหรับัควิบัคุมกีารทํี่างานของสายรัดขอมือ 
ติรวิจจับักีารพลััดติกีหกีลัม ณ ศูนยแสดงสินคา ไบัเที่ค บัางนา

   ขอแสดงควิามยินด่กัีบันักีศึกีษาคณะวิิที่ยาศาสติรแลัะเที่คโนโลัย่       
มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิ (มฉกี.) กีับัเหร่ยญรางวิัลั 
SILVER  ในกีารปีระกีวิดกีารพัฒนาโปีรแกีรมปีระยุกีติบันระบับัปีฏิบััติิกีาร
แอนดรอยดสําหรับัควิบัคุมกีารทํี่างานของสายรัดขอมือติรวิจจับักีาร
พลััดติกีหกีลัม" นําโดย ผศ.สุธ่รา พึ�งสวัิสด์ิ แลัะขอแสดงควิามยินด่ 
กัีบัผลังานเหร่ยญรางวัิลั BRONZE "ถังขยะอัจฉริยะ" นําโดย อ.ณัฐพร                                                                                                
นันที่จิระพงศ ในงาน Thailand Inventors Day 2021-2022        
กีารปีระกีวิดสิ�งปีระดิษฐแลัะนวิัติกีรรม Thailand New Gen 
Inventors Award I-New Gen Award 2021 ระดับัอุดมศึกีษา 

祝贺华侨崇圣大学科技学院素提拉·蓬沙瓦助理教授所带领的团
队所开发的适用于腕带的跌倒检测应用在安卓系统开发大赛中
荣获银奖；热烈祝贺那塔蓬·南塔及拉蓬老师带领团队研发的智
能垃圾桶在比赛中荣获铜奖。

祝贺我校师生在安卓系统应用程序开发大赛中荣获银奖             祝贺我校师生在安卓系统应用程序开发大赛中荣获银奖             
，作品“智能垃圾桶”荣获铜奖，作品“智能垃圾桶”荣获铜奖

ขอแสดงความยินดี                                                              ขอแสดงความยินดี                                                              

กับเหรียญรางวัล SILVER                         กับเหรียญรางวัล SILVER                         

ในการประกวดการพัฒนาโปรแกรม    ในการประกวดการพัฒนาโปรแกรม    

ประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  ประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

และผลงานเหรียญรางวัล BRONZE และผลงานเหรียญรางวัล BRONZE 

"ถังขยะอัจฉริยะ""ถังขยะอัจฉริยะ"

บูธนิทรรศการการประกวดงานวันนักประดิษฐ์                                                                       บูธนิทรรศการการประกวดงานวันนักประดิษฐ์                                                                       
Thailand New Gen Inventors Award 2021Thailand New Gen Inventors Award 2021
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2022年3月17日，华侨崇圣大学与国家电子计算机技术中心及AI 

FIRST公司共同签署谅解备忘录，三方将在学科发展、学术、人

力、创新、计算机技术与人工智能方面进行合作，希望能够为

市场培养更多的AI人才。

 มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิ (มฉกี.)        
ลังนามขยายควิามรวิมมือในบัันที่ึกีขอติกีลังควิามรวิมมือ   
ดานเที่คโนโลัย่คอมพิวิเติอรแลัะปีญญาปีระดิษฐ โดยได      
จับัมือกีับัศูนยเที่คโนโลัย่อิเลั็กีที่รอนิกีสแลัะคอมพิวิเติอร 
แหงชาติิ (เนคเที่ค สวิที่ช.) แลัะบัริษัที่ เอไอ เฟรส จํากัีด 
(เอไอ เฟรส) มุงพัฒนาหลัักีสูติร งานวิิจัย กีําลัังคนสราง 
นวัิติกีรรมดานเที่คโนโลัย่ คอมพิวิเติอรแลัะ ปีญญาปีระดิษฐ 
หวิังผลัิติบัุคลัากีรดานเอไอสูติลัาดผูปีระกีอบักีารมากีขึ้น 
เพื�อใหทัี่นติอกีารพัฒนาปีระเที่ศ เมื�อวัินท่ี่� 17 ม่นาคม 2565 
ณ หองปีระชุม 1 ช้ัน 2 อาคารอํานวิยกีาร มฉกี.

    签署合作科技与人工智能谅解备忘录    签署合作科技与人工智能谅解备忘录

      กีารแสดงปีาฐกีถาพิเศษเนื�องในโอกีาสครบัรอบั 30 ปี ี
แหงกีารสถาปีนามหาวิิที่ยาลััย มอบัใหแกีผูบัริหาร คณาจารย 
เจ าหนาที่่ �  แลัะนักีศึกีษา ภายในหอปีระชุมมหาวิิที่ยาลััย                        
โดยไดรับัเกี่ยรติิอยางสูงจากีอธิกีารบัด่ที่ั ้ง 5 ที่าน ที่านแรกี 
ปีฐมอธิกีารบัด่ แพที่ยหญิงกีรรณิกีาร ติันปีระเสริฐ ที่านที่่�สอง        
ศาสติราจารยเกี่ยรติิคุณนายแพที่ยเกีษม วิัฒนชัย ที่านที่่ �สาม

ศาสติราจารยพิเศษ ปีระสิที่ธ์ิ โฆวิิไลักูีลั ที่านท่ี่�ส่� รองศาสติราจารย 
ดร.ปีระจักีษ พุมวิิเศษ แลัะที่านที่่�หา อธิกีารบัด่ที่านปีจจุบััน 
รองศาสติราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวิาณิชยานนที่ ปีดที่ายดวิย 
กีารเสวินา “30 ปีี มฉกี. สานติอปีณิธานรับัใชสังคม” จากีศิษยเกีา 
13 คณะวิิชา เมื�อวัินท่ี่� 24 ม่นาคม 2565

2022年3月24日，华侨崇圣大学本科建校30周年之际，有幸邀请到学校5任校长为学校师生员工在学校大礼堂举行特别演讲，
演讲嘉宾分别为：首任校长江妮嘉医师、第二任校长陈国光教授、第三任校长许树镇教授、第四任校长叶尧生副教授与现任校
长邬莱攀副教授。特别演讲以13个学院的校友代表共同出席的“30年华侨崇圣，传承服务社会精神”主题研讨会结尾。

    建校30周年特别演讲    建校30周年特别演讲

การแสดงปาฐกถาพิเศษ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ป                                                                                                                    การแสดงปาฐกถาพิเศษ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ป                                                                                                                    

แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยแหงการสถาปนามหาวิทยาลัย

ลงนามขยายความรวมมือในบันทึกขอตกลงความรวมมือลงนามขยายความรวมมือในบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ
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华侨崇圣大学护理学院于2022年4月4日在学校大礼堂为第37届共163名护生举行毕

业暨授帽仪式，护理学院院长拉差达·庞巴颂博士为仪式主席，旨在让学生明确护士

的职责，对专业的充满信心与自豪感，为护理行业树立良好形象，为社会做贡献。

           คณะพยาบัาลัศาสติร มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ 
(มฉกี.) จัดโครงกีารปีจฉิมนิเที่ศแลัะพิธ่มอบัหมวิกีแลัะเข็ม 
แกีนักีศึกีษาพยาบัาลัรุนท่ี่� 37 จํานวิน 163 คน เพื�อใหนักีศึกีษา        
ติระหนักีถึงบัที่บัาที่หนาที่่�แลัะควิามรับัผิดชอบัในกีารกีาวิเขาสู 
วิิชาช่พกีารพยาบัาลั เกิีดควิามศรัที่ธาแลัะควิามภาคภูมิใจในวิิชาช่พ            
สรางภาพลัักีษณที่่�ด่ติอวิิชาช่พกีารพยาบัาลั เปีนติัวิอยางที่่�ด่ 
แลัะเปีนคนด่ของสังคม โดย ดร.รัชดา พวิงปีระสงค คณบัด่ 
คณะพยาบัาลัศาสติร เปีนปีระธานในพิธ่ ณ หอปีระชุม มฉกี. 
เมื�อวัินท่ี่�  4 เมษายน 2565

        ศูนยวัิฒนธรรม มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยเฉลิัมพระเก่ียรติิ (มฉกี.) โดยผูชวิยศาสติราจารยสุกีฤติาวัิฒน บํัารุงพานิช หัวิหนาแผนกี 
สงเสริมแลัะเผยแพร นําคณะหุนคนหัวิเฉ่ยวิ เขารวิมกีารแสดง แสง ส่ เส่ยง แลัะสื�อผสมจินตินฤมิติชุดใติรมฉัติรนฤบัดินที่ร รัตินโกีสินที่ร 
240 ปีี ซึ�งม่นายวิิษณุ เครืองาม รองนายกีรัฐมนติร่ เปีนปีระธานในพิธ่ แลัะนายอิที่ธิพลั คุณปีล้ืัม รัฐมนติร่วิากีารกีระที่รวิงวัิฒนธรรม 
พรอมดวิย นางยุพา ที่วิ่วิัฒนะกีิจบัวิร ปีลััดกีระที่รวิงวิัฒนธรรม ทีู่ติานุทีู่ติจากีปีระเที่ศติาง ๆ ผูบัริหาร ผูแที่น หนวิยงานรัฐ เอกีชน 
รวิมในพิธ่ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติิ พระนคร จัดโดยกีระที่รวิงวัิฒนธรรม เมื�อวัินท่ี่� 20-24 เมษายน 2565

พิธีมอบขีดหมวกและเข็ม หลักสูตรพยาบาลศาสตร รุนท่ี 37 พิธีมอบขีดหมวกและเข็ม หลักสูตรพยาบาลศาสตร รุนท่ี 37 

คณะหุนคนหัวเฉียว เขารวมการแสดง                                    คณะหุนคนหัวเฉียว เขารวมการแสดง                                    
แสง สี เสียง และส่ือผสมจินตนฤมิต                                                                     แสง สี เสียง และส่ือผสมจินตนฤมิต                                                                     

ชุดใตรมฉัตรนฤบดินทรรัตนโกสินทร 240 ปชุดใตรมฉัตรนฤบดินทรรัตนโกสินทร 240 ป

第37届护生授帽仪式第37届护生授帽仪式

华侨崇圣大学真人木偶舞团参加拉达那哥欣王国240年纪念表演活动华侨崇圣大学真人木偶舞团参加拉达那哥欣王国240年纪念表演活动

2022年4月20至24日，文化部在曼谷国家博物馆举办拉达那哥欣王国240年纪念光、彩、声、混合媒体表演活动，华侨崇圣大学艺术文

化中心促进与宣传部主管苏格理达瓦·班荣帕尼助理教授携真人木偶舞团参加并表演。副总理威萨努•科安为此次活动主席，出席活动的

还有文化部部长易提蓬•坤本，泰国文化部常秘郁帕•塔威瓦塔纳奇伯安，各国大使，各政府部门和私营机构领导和代表。
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 2022年5月24日，华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍瓦妮查雅侬副教授和副校长Jonathan Rante Carreon博士在本校行政楼2楼1号会议室共同接待菲

律宾碧瑶大学代表团，并共同签署两校的第二份学术合作交流协议，延续两校长达8年的学术合作关系。此次会面双方还共同探讨了未来在健

康科学方面的学术合作思路，会后代表团还参观了校园环境和教学场所与设施。

 2022年5月30日，华侨崇圣大学在学校大礼堂为2022学年暑期班入学新生举办了新生见面会，华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍瓦妮查雅侬副教授出席见面

会并发表致辞欢迎新同学。校长说道：“……希望所有来到我们校园大家庭的孩子们都能努力学习，好好生活并学有所成。也希望大家对大学有信心，

对大学的“HCU特色”培养模式有信心。这里的HCU，H是Hard Skills，我们的学生都能拥有过硬的专业实操技能；C是Chinese Skills，我们每位学生

都能掌握汉语技能；U是Unique Innovation，注重发展学生的创意、创新设计、创业与科技技能。与此同时，我们还会着重熏陶和培养我们学生的六

项美德，希望在日后的学习、工作和生活中，大家都能成为一个拥有六德，即：勤奋、忍耐、节俭、仁慈、诚信、孝顺的人。”

“HCU Characteristics” ปฐมโอวาทจากอธิการบดี ม.หัวเฉียวฯ “HCU Characteristics” ปฐมโอวาทจากอธิการบดี ม.หัวเฉียวฯ 

      รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท อธิการบดี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กลาวตอนรับนองใหม       

สูรั ้วรมโพธิ์ทองและมอบปฐมโอวาทใหแกนักศึกษาใหม ภาคฤดูรอน 

ประจําปการศึกษา 2565 “ขอใหลูก ๆ นักศึกษาทุกคนต้ังใจศึกษาเลาเรียน 

ใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยใหคุมคา ขอใหมั่นใจในมหาวิทยาลัยที่พรอม 

อบรมส่ังสอนใหลูก ๆ มีคุณลักษณะเฉพาะตัวในแบบฉบับของมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวฯ (HCU Characteristics) คือ HCU ประกอบดวย H คือ 

Hard Skills ทักษะวิชาชีพท่ีเขมแข็งปฏิบัติงานไดจริง C คือ Chinese Skills

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนมีทักษะทางดานภาษาจีน U คือ Unique 

Innovation มุ งเน นความคิดสรางสรรค ออกแบบนวัตกรรม 

ทักษะการเปนผู ประกอบการ Startup และทักษะทางเทคโนโลยี 

ควบคูกับการสอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 

ซ่ือสัตย กตัญู ใหแกนักศึกษาไดนําไปใชในการเรียนและชีวิตประจําวัน ” 

ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2565 

เม่ือวันท่ี  30 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม มฉก.

       รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี 

ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ฉบับที่ 2 กับ 

University of Baguio สาธารณรัฐฟลิปปนส เปนการสานตอความรวมมือ 

8 ปที่แลว พรอมเจรจาหาแนวความรวมมือทางวิชาการใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ นอกจากน้ียังไดเย่ียมชมสถานท่ีตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยอีกดวย เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุม 1 

ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ

ม.หัวเฉียวฯ และ University of Baguio ม.หัวเฉียวฯ และ University of Baguio 
สาธารณรัฐฟลิปปนส ลงนามสานตอความรวมมือ สาธารณรัฐฟลิปปนส ลงนามสานตอความรวมมือ 

华侨崇圣大学校长致辞“HCU特色”新生见面会 华侨崇圣大学校长致辞“HCU特色”新生见面会 

华侨崇圣大学与菲律宾碧瑶大学签署学术合作协议 华侨崇圣大学与菲律宾碧瑶大学签署学术合作协议 



วารสารรมโพธ์ิทอง ปท่ี 25 ฉบับท่ี 1/2564

7  ÇÒÃÊÒÃÃ‹Áâ¾¸Ôì·Í§

华侨崇圣大学签约无烟高等教育机构

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รวมพิธีลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือในการขับเคลื ่อนการดําเนินงาน       

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดและกํากับกระทรวง จํานวน 

155 แห ง ให  เป นสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาปลอดบุหร ี ่  จ ัดโดย 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาพันธเครือขายแหงชาติ 

เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี โดย อ.ฉลอง แขวงอินทร รองอธิการบดี 

เปนผูแทนมหาวิทยาลัยรวมลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัย        

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดรับเกียรติอยางสูงเชิญเปน 1 ใน 2      

มหาวิทยาลัยจัดแสดงนิทรรศการการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เปนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี ่ ที ่ห องแถลงขาว ชั ้น 1 

อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวง อว. เมื่อวันที่         

5 กรกฎาคม 2565

ม.หัวเฉียวฯ รวมลงนามขานรับ เปนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ีม.หัวเฉียวฯ รวมลงนามขานรับ เปนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี

2022 年 6 月 16 日，华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍瓦妮查雅侬

副教授出席了在曼谷电力局总部瓦塔纳维拉斯大厦举行的2021

年度MEA能源奖颁奖典礼。在此次颁奖典礼上，华侨崇圣大

学被授予2021年度大学组节能建筑类MEA能源奖徽章，并获

得节能基金202,539 泰铢。

华侨崇圣大学获得第 6 年 MEA ENERGY AWRDS 徽章 华侨崇圣大学获得第 6 年 MEA ENERGY AWRDS 徽章 

      รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบตราสัญลักษณ MEA ENERGY AWARDS 

ปท่ี 6 ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน ในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2021 

พรอมรับมอบเงินสนับสนุน จํานวน 202,539 บาท ณ อาคารวัฒนวิลาส 

การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญ คลองเตย กรุงเทพฯ เมื ่อวันที ่               

16 มิถุนายน 2565 

华侨崇圣大学签约无烟高等教育机构华侨崇圣大学签约无烟高等教育机构

为了推动155所高等院校无烟校园的工作进展，2022年7月5日，卫生部，高等教育、科学、研究和创新部以及国家无烟全国联盟在教育部

常务次长办公室拉玛四世楼1楼新闻发布厅联合举行了谅解备忘录签署仪式，华侨崇圣大学副校长差隆·款因代表学校出席签约仪式，并且

华侨崇圣大学作为受邀展示无烟校园工作成果的两所高校代表之一在新闻发布会当天进行了成果展示。

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
รับมอบตราสัญลักษณ  MEA ENERGY AWARDS ปท่ี 6 รับมอบตราสัญลักษณ  MEA ENERGY AWARDS ปท่ี 6 



ท่ี่�ปีรึกีษา : รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวิาณิชยานนที่ อธิกีารบัด่ 

กีองบัรรณาธิกีาร : ดร.ศิริวิรรณ ตัินติระวิาณิชย อ.ฉลัอง แขวิงอินที่ร ผศ.นิกี สุนที่รธัย น.ส.บัรินดา วิิริยะเสนา อ.สุวิรรณ่ มงคลัรุงเรือง อ.ธวัิช จัตุิรัส อ.ชิดชนกี สิที่ธารถศักีด์ิ  นางวิิมลัพักีติร นฤดลัโชติิ                                                 

                       แผนกีสื�อสารองคกีร นายปีริญญา กีลิั�นหวิลั            

แปีลัภาษาจ่นโดย : แผนกีวิิเที่ศสัมพันธ กีองกีลัาง มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ                                                                                                                                                    

จัดทํี่าโดย : แผนกีสื�อสารองคกีร กีองกีลัาง มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ  โที่รศัพที่ 02-713-8100 ติอ 1138 1140 แลัะ 1141 โที่รสาร 02-312-6237

18/18 ถนนบัางนา-ติราด กีม.ท่ี่� 18 ติ.บัางโฉลัง อ.บัางพล่ั จ.สมุที่รปีรากีาร 10540 โที่รศัพที่ 0-2713-8100     
โที่รสาร 0-2312-6237 http://www.hcu.ac.th

ชําระคาฝากีสงเปีนรายเดือน 
ใบัอนุญาติพิเศษท่ี่� 2/2536 

ปีณ.บัางพล่ั

วิารสารรมโพธ์ิที่อง      
มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ
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ม.หัวเฉียวฯ MOU หลักสูตรเคหบริบาล กับโรงเรียนพระดาบสม.หัวเฉียวฯ MOU หลักสูตรเคหบริบาล กับโรงเรียนพระดาบส

      มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิ (มฉกี.) แลัะโรงเร่ยน 
พระดาบัส รวิมพิธ่ลังนามบัันที่ึกีขอติกีลังควิามรวิมมือที่างวิิชากีาร 
ดานหลัักีสูติรเคหบัริบัาลั (กีารดูแลัเด็กีแลัะผูสูงอายุ) โดยอธิกีารบัด่ 
(รองศาสติราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวิาณิชยานนที่) เปีนผู แที่น 
มหาวิิที่ยาลััยแลัะ พลัอากีาศโที่ ศาสติราจารยนพพลั หาญกีลัา                
ผูอํานวิยกีารโรงเร่ยนพระดาบัสเปีนผูลังนามคร้ังน้่ โดยมุงเนนเพื�อผลิัติ
นักีเร่ยนติามกีลุัมเปีาหมาย ใหม่ควิามรูแลัะทัี่กีษะอาช่พติามมาติรฐาน
อาช่พกีําหนดเปีนที่่ �ยอมรับัในติลัาดแรงงาน โดยยึดหลัักีปีรัชญา 
เศรษฐกิีจพอเพ่ยง ท่ี่�โรงเร่ยนพระดาบัส เมื�อวัินท่ี่� 25 กีรกีฎาคม 2565

华侨崇圣大学与PHRADABOS学校签署家庭护理课程学术合作谅解备忘录华侨崇圣大学与PHRADABOS学校签署家庭护理课程学术合作谅解备忘录

2022年7月25日，华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍瓦妮查雅侬副教授与PHRADABOS学校校长诺帕蓬·涵格拉教授/空军中尉
在PHRADABOS学校签约仪式上共同签署家庭护理课程（老人与儿童护理）学术合作谅解备忘录。双方达成共识，秉承
泰先皇自足经济理念，共同培养符合职业标准的、为社会所认可的、有知识有专业技能的专业型人才。


