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       ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) รวมใจร่วมพธิบี�าเพญ็กศุลปัญญาสมวาร (๕๐ วนั) และนทิรรศการการแสดงพระบรม
ฉายาลักษณ์ ณ อาคารบรรณสาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มฉก. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า " มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ " และเสด็จ
พระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

 รศ. ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ  อธกิารบดีมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) รบัรางวลัดเีด่น  ด้านอนรุกัษ์พลงังาน  ประเภท
อาคารควบคุม ประจ�าปี 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีพลอากาศเอกประจิน            
จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  Thailand Energy   Awards 2016 ณ ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์  เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2559

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลปัญญำสมวำร (๕๐ วัน)

 ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลดีเด่น                           
ด้านอนุรักษ์พลังงาน  ประเภทอาคารควบคุม



 

       พิธีมอบหมวกทองค�า จากการประเมินผลวินจักรยานยนต์สาธารณะเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย อันเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัย

หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ได้จดัโครงการสวมหมวกนริภยั 100 % เพือ่สนบัสนนุส่งเสรมิการปฎบิตัิ

ตามกฎหมาย สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน และลดการสูญเสีย โดย รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาอธิการบดี และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ ปลัดอ�าเภอบางพลี นายก อบต.บางโฉลง และทหารจาก ร้อย.รส.ร 21 พัน 2 รอ. ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอบางพลี 

ลงพ้ืนที่มอบหมวกทองค�าเกียรติบัตรและป้ายเชิดชูเกียรติให้กับนายฉลาด สิงห์สีดา หัวหน้าวินจักรยานยนต์สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ    

โดยวินนี้ได้รับผลการโหวตสูงสุดจากนักศึกษาและประชาชนผู้ใช้บริการรอบมหาวิทยาลัย ได้รับคะแนน 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 ใน 16 วิน

เพือ่เชิดชเูกยีรตวิินจกัรยานยนต์สาธารณะท�าความดีและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรณรงค์รักษากฎจราจรอย่างต่อเนือ่ง ณ วนิเฉลมิพระเกยีรติ 

ถนนวัดศรีวารีน้อย บางพลี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

พิธีมอบรางวัล "หมวกทองค�า
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       ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลส�านักงานที่ได้รับการรับรองส�านักงานสีเขียว (Green 
Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน สทม.แห่งชาติ ประจ�าปี 2559 " 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โดย น.ส.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู ้อ�านวยการ                     
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ได้รับรางวัลส�านักงานสีเขียว (Green Office)
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      รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานการต้อนรับ      
คณะผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจงหัว สังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน น�าโดยอาจารย์ 
หยาง รุ่นจวิน (Yang Runjun) เลขาธิการพรรคฯ  เพื่อการหารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงรูปแบบแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 2+2 โดยรับปริญญาสองใบ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2559 

      รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(มฉก.) รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และแผนกวิเทศสัมพันธ์             
ให้การต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากวทิยาลยัยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยการแนะน�าผ่านคณุอรญั เอีย่มสรุย์ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย      
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ มฉก.          
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว 2+2

ให้การต้อนรับวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน



 

       ผศ. ดร.พรรัชนี วีระพงศ์ คณบดีคณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
ทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบ�าบัด เรื่อง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation” โดยมี อ.วัชรินทร์ 
ทายะติ นักกายภาพบ�าบัดช�านาญการ  และ อ.ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ อาจารย์ประจ�าคณะกายภาพบ�าบัด มฉก. เป็นวิทยากรบรรยาย 
เพ่ือพัฒนาทักษะนักกายภาพบ�าบัดให้มีความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์การรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเก่ียวกับระบบควบคุมการทรงตัว       
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบ�าบัด อาคารเรียน มฉก. บางพลี
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       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.) ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางจากและเทศบาล      
เมืองลัดหลวง พร้อมการประสานงานจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ได้จัดท�าโครงการประกวดตู้ยาและห้องพยาบาล
โรงเรียนข้ึน ระหว่างเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2559 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง       
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนท่ีชนะเลิศ    
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตอ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางจาก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

 คณะกายภาพบ�าบัด ม.หัวเฉียวฯ จัดประชุมวิชาการ                        

เรือ่ง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation” 

โครงการพัฒนามาตรฐานตูย้า                           
และห้องพยาบาล  โรงเรียน ปี 2559
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      แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับคณะกรรมการ

ป้องปรามอบายมุขภายในสถาบัน และคณะวิชา หน่วยงาน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการด�าเนินงานเรื่องการป้องปราม

อบายมขุภายในสถาบนัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ โดยใช้กระบวนการแบบมส่ีวนร่วม การสร้างจิตส�านกึความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นกลไก

ขับเคลื่อน โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 

2559

  

       แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

เรื่อง เสริมสร้างทัศนคติในการท�างานร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบถึงปณิธาณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยทุธศาสตร์ นโยบาย และเป้าหมายของมหาวทิยาลยั รวมท้ังผูบ้รหิารและเพือ่นร่วมงานได้รบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทภาระหน้าที่ 

มีจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่และมีจิตใจให้บริการที่ดี สร้างความสามัคคี สมานฉันท์และประสานงานร่วมกันในการปฏิบัติงาน             

ระหว่างผู้บริหาร พี่เลี้ยง และบุคลากรใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน เมื่อวันที่                 

6 -9 ธันวาคม 2559

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เรื่อง เสริมสร้างทัศนคติในการ
ท�างานร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2559 

การป้องปรามอบายมุขภายในสถาบัน



 

  

  แผนกส่งเสรมิศกัยภาพนกัศกึษาและกฬีา ส�านกัพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จดัการแข่งขนักฬีา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน องค์กร และชุมชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลหญิง และเปตอง  ระหว่าง
บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลบางโฉลง น�าทีมโดยนายจ�าเริญ        
หล�าวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นางสาวทิพยวรรณ์ นิ่มนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร       
ได้มโีอกาสออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ  เพ่ือสขุภาพพลานามยัทีแ่ข็งแรงสมบูรณ์ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดทีัง้สององค์กร ผลการแข่งขนั
ประเภทฟุตบอลชาย ทีม มฉก.ชนะ ทีม อบต.บางโฉลง 3 : 1 ประตู ประเภทวอลเลย์บอลหญิง ทีม มฉก. แพ้ ทีมวอล์เลย์บอลหญิง อบต. 
บางโฉลง 2 : 1 เซต็ ด้วยคะแนน 19 : 25 / 25 : 23 / 9 : 15 ประเภทเปตองคูผ่สมท้ังหมด 3 ทีม ทีมท่ี 1 มฉก. แพ้ ทีม อบต.บางโฉลง  9 : 11   
ทมีที ่2 มฉก. ชนะ ทมี อบต.บางโฉลง  11 : 10 ทมีที ่3 มฉก. ชนะ ทีม อบต.บางโฉลง  11 : 6 บรรยากาศการแขง่ขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 
ตื่นเต้น และสมัครสมานสามัคคี และก่อนการแข่งขันอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการแข่งขัน         
มอบของที่ระลึกซึ่งกันและกัน ณ อาคารชิน โสภณพนิช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

 

      รายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เก็บทรัพย์สิน มีค่าและส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2559   

  1.รปภ.อุ่นเรือน เงินกลัด   5.รปภ.แสวง รุ่งเรือง

  2.รปภ.สมโภชน์ พรมเทพ   6.รปภ.อนุชา เกาะช้าง

  3.รปภ.สมพร บัวผัน   7.รปภ.ทองเหลือ บุญกิจ

  4.รปภ.วิชาญ ยีแลมะ   8.รปภ.สมพงษ์ สุกใส

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน องค์กร และชุมชน 

ชื่นชม รปภ. ท�าความดี
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 แม้ว่าตอนนี้ราคาน�้ามันจะยังคงลอยตัว ไม่พุ่งสูงขึ้นเหมือนเมื่อก่อน ที่ลิตรนึงแตะเกือบถึงครึ่งร้อย ท�าให้ช่วงนั้นมีแต่คนพยายาม
สรรหาวิธีประหยัดน�้ามันต่าง ๆ มาน�าเสนอ ทั้งการใช้เทคโนโลยี พวกกล่องประหยัดน�้ามันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ขายกัน
เกลื่อนตามท้องตลาด
     ซึ่งนอกจากการใช้เทคโนโลยีข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีธรรมดาบ้าน ๆ ไม่ต้องเสียเงิน หรือพึ่งอะไรเลย โดยหลาย ๆ คนเรียกมันว่าเคล็ดลับ 
หรือเรื่องที่บอกต่อ ๆ กันมา เช่น ถ้าท�าแบบนี้แล้ว มันช่วยประหยัดน�้ามันได้นะ ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีเหล่านั้นสามารถช่วย
ประหยัดน�้ามันได้จริงหรือไม่ หรือมันช่วยได้มาก-น้อยแค่ไหน มาค้นหาค�าตอบกันดีกว่า
  1.ปิดแอร์ และเปิดกระจกขบัรถ เป็นวธิทีีบ่อกต่อ ๆ กันมาอย่างยาวนาน ซ่ึงฟังดแูล้วก็ดสูมเหตุสมผล เพราะการปิดคอมเพรสเซอร์แอร์ 
จะท�าให้ภาระการท�างานของเครื่องยนต์ลดน้อยลง ไม่ต้องท�างานหนัก ช่วยประหยัดน�้ามันมากขึ้น
 ปัจจุบันได้มีการทดสอบถึงหลักการนี้ ซึ่งผลปรากฎออกมาว่า มันแทบจะไม่มีผลอะไรในเรื่องของความประหยัด เพราะท้ายที่สุด
แล้วการประหยัด หรือไม่ประหยัดน�้ามัน มันขึ้นอยู่กับการเหยียบคันเร่ง และความเร็วของรถขณะที่คุณขับขี่อยู่นั่นเอง นอกจากนี้การเปิด
กระจกขับรถจะเกิดแรงต้านจากลมที่ผ่านเข้ามาภายในห้องโดยสาร มากขึ้น ไม่ได้ลู่ หรือไหลผ่านตามทรวดทรงของรถที่ถูกออกแบบ         
มานั่นเอง แต่ถ้าเป็นการขับในเมือง ใช้ความเร็วต�่า ก็อาจประหยัดได้นิดหน่อย แต่คุณก็ต้องแลกกับมลพิษบนท้องถนน และความร้อนจาก
การที่รถขยับทีละนิด ไม่มีลมพัดเข้ามาปะทะ ฯลฯ
  2. เติมน�้ามันช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้า จะได้น�้ามันมากกว่า หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเติมน�้ามันช่วงอากาศร้อน
ท�าให้น�า้มนัเกดิการขยายตวั และนัน่ท�าให้เราเชือ่ว่า การเตมิน�า้มนัในช่วงกลางคนื หรอือากาศเยน็ จะได้น�า้มนัทีเ่ตม็เมด็เตม็หน่วยมากกว่า
      ที่จริงข้อนี้ก็มีส่วนที่ถูกอยู่บ้าง เนื่องจากน�้ามันจะเกิดการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน แต่ที่จริงยิ่งกว่านั้น และเราลืมนึกถึงมันไป
ก็คือ ถังน�้ามันที่อยู่ในปั๊มต่าง ๆ ส่วนมากจะถูกฝังอยู่ในพื้นดิน และภายในพื้นดินนี้จะมีอุณหภูมิที่คงที่ และเย็นมากกว่าบนพื้นผิวด้านบน 
ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเติมน�้ามันเมื่อไหร่ ตอนไหน มันก็มีค่าเท่ากัน นอกจากนี้น�้ามันจะเกิดการขยายตัวโมเลกุลก็ต่อเมื่อมันได้รับความร้อน
ประมาณ 2% เท่านั้น
   3. ตดิไฟแดงแล้วดบัเครือ่งยนต์ ถ้าพดูกนัตามตรง วธินีีช่้วยประหยดัได้จรงิ เพราะมนัจะไปตดัระบบการท�างานของรถยนต์ทัง้หมด 
ท�าให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานใด ๆ ทั้งสิ้นแต่คุณกต้็องแลกกบัอะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นอากาศท่ีร้อนข้ึนเพราะแอร์ไม่ท�างาน รวมไปถงึ
ระบบความบันเทิงต่าง ๆ และอีกส่ิงที่อาจต้องเสียหายตามมาก็คือ ไดสตาร์ท เนื่องจากการสตาร์ทรถบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่ติดไฟแดง             
มันจะเป็นการเพิ่มภาระ และท�าให้อายุ การใช้งานของไดสตาร์ทสั้นลง และหากมันเสียขึ้นมา คุณก็ต้องเสียเงินซ่อม ซึ่งคิดดูแล้วมันอาจจะ
ไม่คุ้มกันเลยกับวิธีการประหยัดเล็กน้อยเช่นนี้

ทีม่า : http://auto.sanook.com/56297/7
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