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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                    

	 สานฝัน	ต่ออนาคตเป็น	นางฟ้าชดุขาว	ด้วย	“โครงการปลกู

ต้นกล้าพยาบาล	3	สถาบัน	มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ	 โรงพยาบาลหัวเฉียว”	 รุ่นที่	 5	 เรียนพยาบาล								

ฟร	ี4	ปี	20	ทุน	มูลค่า	8	ล้านบาท	เมื่อวันที	่29	มิถุนายน	2560																																																																																			

ณ	โรงพยาบาลหัวเฉียว	ดร.	วิเชียร	เตชะไพบูลย์	ประธานกรรมการ

มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊	นายกอบชยั	ซอโสตถกิลุ	ประธานกรรมการบรหิาร

โรงพยาบาลหัวเฉียว	 และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง		

และ	รศ.ดร.ประจักษ์		พุ่มวิเศษ	อธิการบดี		มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ	ร่วมแถลงข่าวการมอบทุน	“โครงการปลูกต้นกล้า

พยาบาล	 3	 สถาบัน	 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ																																																																																																																																			

โรงพยาบาลหวัเฉียว”		ในปีการศึกษา	2560	(รุ่นท่ี	5)		จ�านวน	20	ทุน

มูลค่า	8	ล้านบาท	เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล	และผลิต	

บุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว	 ที่มีการ

พฒันาศกัยภาพเป็น	รพ.ตตยิภมู	ิ	มจี�านวนผูป่้วยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	

ในขณะเดยีวกันก็เป็นช่องทางในการกระจายโอกาส		ในการเข้าศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาแก่นกัเรยีนท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์	และมคีวามฝันเป็น	

“นางฟ้าชุดขาว”	ได้ศกึษาต่อเพือ่ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ		โครงการนี้

มีนโยบายมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	150	ทุน	มูลค่ารวม	60	

ล้านบาท	เริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา	2556	นอกจากทุนศกึษาเล่าเรยีนแล้ว

ยังได้จัดหาหอพักให้โดย	 ไม่คิดค่าใช้จ่าย	 และส�าหรับผู้ที่มีปัญหา	

ด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว	โรงพยาบาลฯ	จะพิจารณาให้ยืมเงินเดือนละ	

4,000	บาท		โดยไม่มีดอกเบี้ย

โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว ” รุ่นที่ 5
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	 รศ.ดร.อไุรพรรณ		เจนวาณิชยานนท์	รองอธิการบดี	และรกัษาการคณบด	ีคณะพยาบาลศาสตร์		พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์																	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 ร่วมแสดงความยินดี	 และเป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกและเข็มแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา															

คณะพยาบาลศาสตร์	รุน่ที	่32	ณ	หอประชมุ	มฉก.	เมือ่วันท่ี	29	พฤษภาคม	2560

  พิธีมอบขีดหมวกและเข็มแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 32

 

	 รศ.ดร.ประจักษ์	 	พุ่มวิเศษ	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	
ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2559	 	 และมีการบรรยายเรื่อง	 ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	 โดยคุณสายสวรรค์	 ขยันยิ่ง	 ผู้ประกาศข่าว							
และพิธีกรรายการโทรทัศน์	 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	 และกิจกรรมการแสดงละครจากนักศึกษารุ่นพ่ี	
เรื่อง	เธอคือภาพลักษณ์ของ	มฉก.	ณ	หอประชุม	มฉก.	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2559	

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559



      			คณะภาษาและวฒันธรรมจีน	มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิ(มฉก.)	จดัโครงการบริการวชิาการ	หวัข้อ	การออกแบบกจิกรรม

ในห้องเรียนส�าหรับครูผู้สอน	 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับ												

ผูเ้ข้ารับการอบรม	สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในห้องเรยีนและปรบัปรงุรปูแบบการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้รยีน	โดย	รศ.ดร.ประจักษ์	พุม่วิเศษ	

อธิการบด	ี กล่าวต้อนรบั	 พร้อมกล่าวเปิดงาน	 และPrincipal	Master	 Teacher	 (CL)	 Lim	 Kwee	Hua	 (Mdm)	 ผูเ้ชีย่วชาญจาก	NTU												

ประเทศสงิค์โปร์	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องบรรยายพิศษ	2	(สือ่ประสม)	ช้ัน	2	อาคารบรรณสาร	มฉก.	เมือ่วนัท่ี	23	มถุินายน	2560

  โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ การออกแบบกิจกรรม      
ในห้องเรียนส�าหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

	 รศ.ดร.ประจักษ์		พุ่มวิเศษ	อธกิารบดี	มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิ(มฉก.)	เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมนิ
โครงการ	Green	Office	 กองอาคารสถานที	่ โดยมกีารกล่าวถงึ	 ด้านการดแูลสิง่แวดล้อมและการอนรุกัษ์พลงังาน	และให้ความส�าคญักบั										
การมสีิง่แวดล้อมทีด่	ี การมจิีตส�านึกอนรัุกษ์พลงังานและน�า้ของคนในองค์กร	 จะช่วยให้สงัคมในองค์กรน่าอยู	่ คนในองค์กรมสีขุภาพดทีัง้กาย
และใจ	และเป็นแบบอย่างท่ีดี	นอกจากน้ียงัน�าพฤติกรรมทีด่จีากการปลกูฝังขององค์กรกลบัไปใช้ในบ้าน	ในครอบครวั	ซ่ึงสิง่เหล่านีล้้วนน�าไปสู	่										
ความยัง่ยนืและสงบสขุ	ณ	ห้องบรรยายพิเศษ	2	(สือ่ประสม)	ช้ัน	2	อาคารบรรณสาร	มฉก.	เมือ่วนัท่ี	20	มถุินายน	2560		
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ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอาคารสีเขียว (Green offif ice)
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				ศูนย์แต้จิ๋ววิทยาร่วมกับสถาบันไทย-จีนศึกษา		มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	จัดโครงการเสวนาวัฒนธรรมจีน	หัวข้อ	
"ตามรอยวถิจีนีชาวปากน�า้"	 กล่าวต้อนรบัพร้อมเปิดงาน	 โดย	 รศ.ดร.พรพรรณ	จนัทโรนานนท์	 	 คณบดีคณะภาษาและวฒันธรรมจนี	 มฉก.														
และอาจารย์ไพศาล	 ทองสัมฤทธิ์	 รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน	 เป็นผู ้บรรยายให้ความรู ้เก่ียวกับประวัติความเป็นมา																							
ของการอยู่อาศัย	การก่อตั้งชุมชนชาวปากน�้า	ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน	โดยลูกหลานชาวปากน�้าที่ให้ข้อมูลและหนังสือบางเล่มที่ได้เขียน
และบันทึกความเป็นอยู่สมัยอดีตไว้ให้ศึกษา	 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจ�านวนมาก	 เมื่อวันที	่															
24	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องบรรยาย	1	มฉก.	วิทยาเขตยศเส	

การเสวนาวัฒนธรรมจีน หัวข้อ "ตามรอยวิถีจีนชาวปากน�้า"

      	อาจารย์ปวินท์		สวุรรณกุล		รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน		พร้อมด้วย	ผศ.ดร.นรศิ		วศนิานนท์		รกัษาการผูอ้�านวยการสถาบนัขงจือ่													

การแพทย์แผนจีน	 ฝ่ายไทย	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน																													

ปีการศกึษา	2559	ระหว่างวนัที	่19-23	มถินุายน	2560	ณ	ห้องบรรยายพเิศษ	3	อาคารอ�านวยการ	ภายในงานจดัให้มกีารบรรยายเรือ่งต่าง	ๆ	

อาท	ิพืน้ฐานความรูท้างทฤษฎศีาสตร์การแพทย์แผนจีน	ระบบแนวคดิและหวัใจหลกัของศาสตร์การแพทย์แผนจนี	แนวคดิและปรัชญาของ

ศาสตร์การแพทย์แผนจนี	ระบบการวนิิจฉยัทางคลนิิกของศาสตร์การแพทย์แผนจนี	เป็นต้น	โดยม	ีศาสตราจารย์	จ้ง	เฉยีงเหวย	ผูอ้�านวยการ

สถาบนัขงจือ่การแพทย์แผนจนี	 ฝ่ายจนี	 ม.หวัเฉยีวฯ	 และศาสตราจารย์	 ดร.เมิง้	 จิง้	 เหยยีน	 คณบดคีณะการแพทย์แผนจนี	 มหาวทิยาลยั												

การแพทย์แผนจนีเทยีนจิน		เป็นวทิยากร	ทัง้น้ี	การอบรมดังกล่าวจดัข้ึนเพือ่เสรมิสร้างทักษะการสอน	และเผยแพร่ศาสตร์ความรูด้้านการแพทย์

แผนจนีให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้

คณะการแพทย์แผนจีนและสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย 
ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2559
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	 	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบัน							
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีการประชุมคณะอนุกรรมการ	 4	 ชุด	 ได้แก่	 คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร	 คณะอนุกรรมการ			
ด้านพัฒนานักศึกษา	 คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพและจัดการความรู้	 และคณะอนุกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ				
โดยมีผู้แทนจาสถาบันเครือข่ายฯ	10	สถาบัน	จ�านวน	52	คนเข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุม	1,	2,	5	และห้องบรรยาย	8	มฉก.	เมื่อวันที่	
15	มิถุนายน	2560					

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบัน    
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียนและครู 
ในต�าบลคลองด่าน

					 	เมือ่วนัที	่21	มถินุายน	2560	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	ได้จดั	“โครงการเสรมิ
สร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย	 นักเรียนและครูในต�าบลคลองด่าน”																								
ณ	 วดัแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม	 โดยได้จัดฐานกจิกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์จากหลกัสตูรและกลุม่วิชาต่าง	ๆ	 ท้ังหมด	 6	 ฐาน	 ได้แก่	 1.ฐาน
วทิยาศาสตร์การแพทย์	“ร่างกายมนุษย์น่ารู”้	2.	ฐานจุลชวีวทิยา	“ของเน่าหรอืของหมกัดอง	ยิง่กิน	ยิง่อร่อย”	3.	ฐานชีววทิยา	“มหศัจรรย์แห่ง
สารสี”	 4.	 ฐานเคมี	 “มหศัจรรย์คัลเลอร์ฟลู”	 5.	 ฐานฟิสกิส์	 “การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมจีากผลไม้”	 6.	 ฐานคณติศาสตร์	 “Running	Math”											
มคีณุครแูละนกัเรยีนระดับชัน้	ป.4-	ป.6	จากโรงเรียนในต�าบลคลองด่าน	จงัหวดัสมทุรปราการ	เข้าร่วมโครงการ	ได้แก่	โรงเรยีนวดัสล้ีง	โรงเรียน
บ้านท้องคุง้	 โรงเรยีนวดัปานประสทิธาราม	 และโรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส	 ซึง่โครงการเป็นการเสรมิสร้างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เทคโนโลยี			
ฝึกการคดิโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	และให้นักเรยีนเห็นประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ท่ีเอาไปใช้ได้จรงิในชีวติประจ�าวนั
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						นบัจากวนัที	่	24		มนีาคม	2537		ทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทร	
มหาภูมิพลอดุลยเดช		รัชกาลที่	9	ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จ
เปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 และทรงรับส่ังว่า									
“ขอให้ท�ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”	 	 มหาวิทยาลัยส�านึกและ
ตระหนกัทีต้่องดูแลนักศกึษาให้ได้รบัมากกว่าวชิาความรู	้	แต่ยงัต้อง
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม	 6	 ประการ	 	 ได้แก่	 	 ขยัน	 อดทน	
ประหยัด	เมตตา	ซื่อสัตย์	กตัญญู		เพื่อรับใช้สังคมตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย	 โดยที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน		
พฒันาชมุชนให้เป็นสงัคมทีดี่เอือ้ต่อการศึกษาของเยาวชน		สิง่เหล่านี้
เป็นเสมอืนค�าสัญญาทีม่หาวทิยาลยัยดึถอืและด�าเนนิกจิกรรมหลาย
อย่างร่วมกับชุมชน		
								การประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคม
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ			มวีตัถปุระสงค์
เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างบคุคลทีเ่กีย่วข้องเพ่ือสร้างเสรมิ
สภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้มีสภาพท่ีดี
เอื้อต่อการศึกษา	 การใช้ชีวิต	 และเป็นก�าลังส�าคัญของสังคม														
ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2553	 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่	 7	 จัดขึ้น								
เมือ่วนัที	่	21		มถินุายน		2560	ณ	ห้องบรรยายพิศษ	2	(สือ่ประสม)	
ชัน้	2	อาคารบรรณสาร	มฉก.	กจิกรรมประกอบด้วย		การน�าเสนอ	
ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาในปีการศึกษา	2558		อาทเิช่น		หนึง่กล้อง		
หนึง่หอพกั		การประกวดหอพกัติดดาว		การตรวจเยีย่มหอพกัพนัธมติร		
การควบคุมการจ�าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย		
โครงการสวมหมวกนิรภัย	100%	และวินหมวกทองค�า		ต่อด้วย

การเสวนา			เรือ่ง		สภาวการณ์ปัจจบุนัและแนวทางต่อไปท่ีจะสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	โดยได้			รับเกียรติจาก	
คณุศภุนติย์	เศวตวฒันา	สรรพสามติพืน้ท่ีสมทุรปราการ	2		คุณปารณีย์		
นาคค�า	 	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางโฉลง	 	ร้อยตรีคมกฤช		
ดมีาก		กองพนัทหารราบท่ี	21	รกัษาพระองค์		คณุวลีรตัน์		ใจสงูเนนิ		
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	 	 และคุณสิงห์ด�า	 	 พันธเพชร						
ปลดัอ�าเภอฝ่ายความมัน่คงอ�าเภอบางพล	ี	ร่วมเป็นผู้เสวนา		หลงัจากนัน้
ภาคบ่ายซึ่งเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้	 	 มีการเสวนากลุ่มย่อย		
“ประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย”	 แบ่งเป็นออกเป็น	 3	 กลุ ่ม	 คือ	 กลุ ่มที่	 1													
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 	 กลุ่มที่	 2	หอพักติดดาว	 	 และ	
กลุ่มที่	 3	หมวกนิรภัย	กับการเข้าถึง	 	 ซึ่งทั้ง	 3	กลุ่มได้ร่วมพูดคุย	
แลกเปลี่ยนถึงปัญหา	 การแก้ไข	 ข้อเสนอแนะ	 สรุปน�าเสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง							
ปิดท้ายการประชมุด้วยค�ากล่าวขอบคณุของท่าน	รศ.ประพนัธ์พงศ์		
เวชชาชีวะ	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต	ิ	
“ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาทั้งวันเข้าร่วมประชุม			ผมรู้สึกยินดี
และขอบคุณอย่างยิ่งที่พวกเรารวมตัวร่วมมือกันเพื่อช่วยดูแลลูก
หลานของเราให้มสีภาพสงัคมทีด่เีอือ้ต่อการศกึษา		ผมขอให้เมือ่จบ
จากการประชุมวันนี้พวกเราทุกคนจะน�าไปเล่าให้เพื่อน	 ๆ	 หรือ					
คนรอบข้างของเราได้รับรู้	 	 เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เราร่วมกันเกิดขึ้น
ทั่วประเทศจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่”	

ม.หัวเฉียวฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมประชาคม
เพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อม ของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
ด�าเนินรอยตามรับสั่ง “ขอให้ท�ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี"
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				เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2560	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้ก�าหนดให้มีการประชุมสมาชิกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ	ครั้งที่	10/2560	โดย	รศ.ดร.ประจักษ์	พุ่มวิเศษ	อธิการบดี	มฉก.	กล่าวต้อนรับ	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	4	อาคาร
อ�านวยการ	มฉก.

งานประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ครั้งที่ 10/2560

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน 

					 รศ.ดร.อไุรพรรณ		เจนวาณชิยานนท์	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิ(มฉก.)	รศ.ดร.พรพรรณ	จนัทโรนานนท์	
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน	อาจารย์ไพศาล	ทองสัมฤทธิ์	รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน	และแผนกวิเทศสัมพันธ์	มฉก.	
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน	 มณฑลกว่างซี	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เยี่ยมชมและเข้าพบผู้บริหาร																					
ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อเจรจาและหารือแนวทางด้านการพัฒนาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีด�าเนินอยู่ให้ดีข้ึน	 ด้านการสร้างโครงการ	
ความร่วมมอืใหม่		และด้านอืน่	ๆ		น�าโดย	Prof.	He	Zubin	อธกิารบด	ี	และมผีูร่้วมเดนิทาง	3	ท่าน		ณ	ห้องประชุม	1	ช้ัน	2	อาคารอ�านวยการ	
มฉก.	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2560
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ชื่นชม“คนท�าดี” 
		รายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เก็บสิ่งของได้และส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

วันที่เก็บของ	 รายชื่อผู้เก็บของได้	 	 รายการของ	 	 บริเวณที่เก็บของได้	 	 รายชื่อเจ้าของ	 	 ส่งมอบวันที่

2	Jun	60	 	 นายแสวง	รุ่งเรือง	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	420	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.ณฐมน	หนูอินทร์	 	 2	Jun	60
3	Jun	60	 	 นายประทีป	ค�าแหง	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	431	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.ดวงหทัย	ชมจันทร์		 3	Jun	60
5	Jun	60	 	 น.ส.สิรภัทร	มะชิโตปะน�า	 โทรศัพท์มือถือ/12,000	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.สุธากร	เทศวิเชียรชัย	 5	Jun	60
5	Jun	60	 	 นายอนุชา	เกาะช้าง	 	 โทรศัพท์มือถือ/28,000	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.สุปัญญา	สุนทรธรรม	 5	Jun	60
6	Jun	60	 	 นายแสวง	รุ่งเรือง	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	450	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.ชนกนิษฐ์	จันทพันธ์	 6	Jun	60
7	Jun	60	 	 นายแสวง	รุ่งเรือง	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	3000	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.ฐิติรัตน์	ศรีเดช	 	 7	Jun	60
12	Jun	60		 นายอนุชา	เกาะช้าง	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	550	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.ชนนิกานต์	สิริวรรณ	 5	Jun	60
9	Jun	60	 	 น.ส.ภาวนา	ซามาตย์	 	 โทรศัพท์มือถือ/	20,000	บาท	 โภชนาการ	2	 	 น.ส.กัญญารัตน์	อินเพชร	 9	Jun	60
12	Jun	60		 นายอนุชา	เกาะช้าง	 	 กระเป๋าสตางค์	/2,000	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.จุฑมาศ	จ�านง	 	 12	Jun	60
8	Jun	60	 	 นายสมศักดิ์	สุกใส	 	 โทรศัพท์มือถือ/28,000	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.ปัณลดา	แก้วปันเดิม	 8	Jun	60
13	Jun	60		 น.ส.ชุติมา	จอมรัตน์	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	200บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.น�้าฝน	ปานดิษฐ์	 	 13	Jun	60
15	Jun	60		 นายอนุชา	เกาะช้าง	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	860บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 นายธนรักษ์	ลาหางาม	 	 15	Jun	60
15	Jun	60		 นายอนุชา	เกาะช้าง	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	220บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 นายอัสนี	ณ	น่าน	 	 15	Jun	60
15	Jun	60		 นายทองดี	สารมะโน	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	50	บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 นายกัณฑ์ชนก	ขันติพงษ์	 15	Jun	60
24	Jun	60		 นายสมพร	แก้วค�ามี	 	 โทรศัพท์มือถือ/	1,500	บาท	 สวนลวดลาย	 	 นายพิเชด	หอมสุข	 	 24	Jun	60
25	Jun	60		 นายทองเหลือ	บุญกิจ	 	 กระเป๋าสตางค์	/เงิน	660บาท	 หน้าตะกร้า	รถจักรยาน	 น.ส.ธนภรณ์	สาก้อน	 	 25	Jun	60

 

ประจ�าเดือนมิถุนายน

		 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต	ิ(มฉก.)	ร่วมกบัหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชมุชน	มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊	และเทศบาลต�าบลบางบ่อ		จดัโครงการ	
มฉก.	บริการชมุชน	ครัง้ที	่192	ในวนัที	่18	มถินุายน	2560	ณ	โรงเรยีนสคุนัธาวาส	อ�าเภอบางบ่อ	จงัหวดัสมทุรปราการ	เพือ่สร้างสมัพนัธภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน	 สร้างจิตส�านึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม	 และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง	 และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา	 โดยมีหลาย					
คณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	 อาทิ	 คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต	 คณะเทคนิคการแพทย์	 ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน�้าตาล	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้บรกิารตรวจพยาธใินเดก็	 คณะกายภาพบ�าบดัให้บรกิารและให้ความรูใ้นการท�ากายภาพบ�าบดั	 คณะการแพทย์แผนจนี
รักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะและการฝังเข็ม	 คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา	 คณะนิติศาสตร์ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย	 คณะภาษา							
และวฒันธรรมจนี	และคณะบรหิารธุรกจิ	ร่วมจัดกจิกรรมสนัทนาการให้กบัเดก็	ๆ	ได้สนุกสนานกนั	เช่น	การระบายส	ีการต่อภาพจิก๊ซอ	และแจกขนม	
นอกจากนี้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้ร่วมให้บริการด้วย	 เช่น	 ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป	 จ่ายยา	 ถอนฟัน	 ก�าจัดเหา	 และบริการตัดผมชายและหญิง									
เป็นประจ�าทุก	ๆ	เดือน	เดือนละ	1	ครั้ง	ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โครงการ  มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 192


