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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รวมใจร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และนิทรรศการการแสดงพระบรม
ฉายาลักษณ์ ณ อาคารบรรณสาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มฉก. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า " มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ " และเสด็จ
พระราชด�ำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลดีเด่น
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม
รศ. ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรกั ษ์พลังงาน ประเภท
อาคารควบคุม ประจ�ำปี 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีพลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2016 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
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ได้รับรางวัลส�ำนักงานสีเขียว (Green

Office)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลส�ำนักงานที่ได้รับการรับรองส�ำนักงานสีเขียว (Green
Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน สทม.แห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 " 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ
เทิดไท้องค์ราชัน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โดย น.ส.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

พิธีมอบรางวัล "หมวกทองค�ำ
พิธีมอบหมวกทองค�ำ จากการประเมินผลวินจักรยานยนต์สาธารณะเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย อันเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ได้จดั โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการปฎิบตั ิ
ตามกฎหมาย สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน และลดการสูญเสีย โดย รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาอธิการบดี และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ปลัดอ�ำเภอบางพลี นายก อบต.บางโฉลง และทหารจาก ร้อย.รส.ร 21 พัน 2 รอ. ประจ�ำศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอบางพลี
ลงพื้นที่มอบหมวกทองค�ำเกียรติบัตรและป้ายเชิดชูเกียรติให้กับนายฉลาด สิงห์สีดา หัวหน้าวินจักรยานยนต์สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
โดยวินนี้ได้รับผลการโหวตสูงสุดจากนักศึกษาและประชาชนผู้ใช้บริการรอบมหาวิทยาลัย ได้รับคะแนน 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 ใน 16 วิน
เพือ่ เชิดชูเกียรติวนิ จักรยานยนต์สาธารณะท�ำความดีและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการรณรงค์รกั ษากฎจราจรอย่างต่อเนือ่ ง ณ วินเฉลิมพระเกียรติ
ถนนวัดศรีวารีน้อย บางพลี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
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หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว 2+2
รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานการต้อนรับ
คณะผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจงหัว สังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน น�ำโดยอาจารย์
หยาง รุ่นจวิน (Yang Runjun) เลขาธิการพรรคฯ เพื่อการหารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงรูปแบบแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 2+2 โดยรับปริญญาสองใบ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2559

ให้การต้อนรับวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(มฉก.) รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และแผนกวิเทศสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะผูแ้ ทนจากวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแนะน�ำผ่านคุณอรัญ เอีย่ มสุรยี ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ มฉก.
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
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โครงการพัฒนามาตรฐานตูย้ า
และห้องพยาบาล โรงเรียน ปี 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางจากและเทศบาล
เมืองลัดหลวง พร้อมการประสานงานจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ได้จัดท�ำโครงการประกวดตู้ยาและห้องพยาบาล
โรงเรียนขึ้น ระหว่างเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2559 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตอ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางจาก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

คณะกายภาพบ�ำบัด ม.หัวเฉียวฯ จัดประชุมวิชาการ
เรือ่ ง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”
ผศ. ดร.พรรัชนี วีระพงศ์ คณบดีคณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
ทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบ�ำบัด เรื่อง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation” โดยมี อ.วัชรินทร์
ทายะติ นักกายภาพบ�ำบัดช�ำนาญการ และ อ.ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ อาจารย์ประจ�ำคณะกายภาพบ�ำบัด มฉก. เป็นวิทยากรบรรยาย
เพื่อพัฒนาทักษะนักกายภาพบ�ำบัดให้มีความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการทรงตัว
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบ�ำบัด อาคารเรียน มฉก. บางพลี
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ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เรื่อง เสริมสร้างทัศนคติในการ
ท�ำงานร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
เรื่อง เสริมสร้างทัศนคติในการท�ำงานร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบถึงปณิธาณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงานได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทภาระหน้าที่
มีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และมีจิตใจให้บริการที่ดี สร้างความสามัคคี สมานฉันท์และประสานงานร่วมกันในการปฏิบัติงาน
ระหว่างผู้บริหาร พี่เลี้ยง และบุคลากรใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน เมื่อวันที่
6 -9 ธันวาคม 2559

การป้องปรามอบายมุขภายในสถาบัน
แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับคณะกรรมการ
ป้องปรามอบายมุขภายในสถาบัน และคณะวิชา หน่วยงาน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานเรื่องการป้องปราม
อบายมุขภายในสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการแบบมีสว่ นร่วม การสร้างจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลไก
ขับเคลื่อน โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2559
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กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน องค์กร และชุมชน
แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและกีฬา ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน องค์กร และชุมชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลหญิง และเปตอง ระหว่าง
บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางโฉลง น�ำทีมโดยนายจ�ำเริญ
หล�ำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล นางสาวทิพยวรรณ์ นิ่มนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ได้มโี อกาสออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สุขภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีทงั้ สององค์กร ผลการแข่งขัน
ประเภทฟุตบอลชาย ทีม มฉก.ชนะ ทีม อบต.บางโฉลง 3 : 1 ประตู ประเภทวอลเลย์บอลหญิง ทีม มฉก. แพ้ ทีมวอล์เลย์บอลหญิง อบต.
บางโฉลง 2 : 1 เซ็ต ด้วยคะแนน 19 : 25 / 25 : 23 / 9 : 15 ประเภทเปตองคูผ่ สมทัง้ หมด 3 ทีม ทีมที่ 1 มฉก. แพ้ ทีม อบต.บางโฉลง 9 : 11
ทีมที่ 2 มฉก. ชนะ ทีม อบต.บางโฉลง 11 : 10 ทีมที่ 3 มฉก. ชนะ ทีม อบต.บางโฉลง 11 : 6 บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
ตื่นเต้น และสมัครสมานสามัคคี และก่อนการแข่งขันอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการแข่งขัน
มอบของที่ระลึกซึ่งกันและกัน ณ อาคารชิน โสภณพนิช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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ค้นหามาให้...อ่าน

แม้ว่าตอนนี้ราคาน�้ำมันจะยังคงลอยตัว ไม่พุ่งสูงขึ้นเหมือนเมื่อก่อน ที่ลิตรนึงแตะเกือบถึงครึ่งร้อย ท�ำให้ช่วงนั้นมีแต่คนพยายาม
สรรหาวิธีประหยัดน�้ำมันต่าง ๆ มาน�ำเสนอ ทั้งการใช้เทคโนโลยี พวกกล่องประหยัดน�้ำมันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ขายกัน
เกลื่อนตามท้องตลาด
ซึ่งนอกจากการใช้เทคโนโลยีข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีธรรมดาบ้าน ๆ ไม่ต้องเสียเงิน หรือพึ่งอะไรเลย โดยหลาย ๆ คนเรียกมันว่าเคล็ดลับ
หรือเรื่องที่บอกต่อ ๆ กันมา เช่น ถ้าท�ำแบบนี้แล้ว มันช่วยประหยัดน�้ำมันได้นะ ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีเหล่านั้นสามารถช่วย
ประหยัดน�้ำมันได้จริงหรือไม่ หรือมันช่วยได้มาก-น้อยแค่ไหน มาค้นหาค�ำตอบกันดีกว่า
1.ปิดแอร์ และเปิดกระจกขับรถ เป็นวิธที บี่ อกต่อ ๆ กันมาอย่างยาวนาน ซึง่ ฟังดูแล้วก็ดสู มเหตุสมผล เพราะการปิดคอมเพรสเซอร์แอร์
จะท�ำให้ภาระการท�ำงานของเครื่องยนต์ลดน้อยลง ไม่ต้องท�ำงานหนัก ช่วยประหยัดน�้ำมันมากขึ้น
ปัจจุบันได้มีการทดสอบถึงหลักการนี้ ซึ่งผลปรากฎออกมาว่า มันแทบจะไม่มีผลอะไรในเรื่องของความประหยัด เพราะท้ายที่สุด
แล้วการประหยัด หรือไม่ประหยัดน�้ำมัน มันขึ้นอยู่กับการเหยียบคันเร่ง และความเร็วของรถขณะที่คุณขับขี่อยู่นั่นเอง นอกจากนี้การเปิด
กระจกขับรถจะเกิดแรงต้านจากลมที่ผ่านเข้ามาภายในห้องโดยสาร มากขึ้น ไม่ได้ลู่ หรือไหลผ่านตามทรวดทรงของรถที่ถูกออกแบบ
มานั่นเอง แต่ถ้าเป็นการขับในเมือง ใช้ความเร็วต�่ำ ก็อาจประหยัดได้นิดหน่อย แต่คุณก็ต้องแลกกับมลพิษบนท้องถนน และความร้อนจาก
การที่รถขยับทีละนิด ไม่มีลมพัดเข้ามาปะทะ ฯลฯ
2. เติมน�้ำมันช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้า จะได้น�้ำมันมากกว่า หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเติมน�้ำมันช่วงอากาศร้อน
ท�ำให้นำ�้ มันเกิดการขยายตัว และนัน่ ท�ำให้เราเชือ่ ว่า การเติมน�ำ้ มันในช่วงกลางคืน หรืออากาศเย็น จะได้นำ�้ มันทีเ่ ต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า
ที่จริงข้อนี้ก็มีส่วนที่ถูกอยู่บ้าง เนื่องจากน�้ำมันจะเกิดการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน แต่ที่จริงยิ่งกว่านั้น และเราลืมนึกถึงมันไป
ก็คือ ถังน�้ำมันที่อยู่ในปั๊มต่าง ๆ ส่วนมากจะถูกฝังอยู่ในพื้นดิน และภายในพื้นดินนี้จะมีอุณหภูมิที่คงที่ และเย็นมากกว่าบนพื้นผิวด้านบน
ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเติมน�้ำมันเมื่อไหร่ ตอนไหน มันก็มีค่าเท่ากัน นอกจากนี้น�้ำมันจะเกิดการขยายตัวโมเลกุลก็ต่อเมื่อมันได้รับความร้อน
ประมาณ 2% เท่านั้น
3. ติดไฟแดงแล้วดับเครือ่ งยนต์ ถ้าพูดกันตามตรง วิธนี ชี้ ว่ ยประหยัดได้จริง เพราะมันจะไปตัดระบบการท�ำงานของรถยนต์ทงั้ หมด
ท�ำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานใด ๆ ทั้งสิ้นแต่คณ
ุ ก็ตอ้ งแลกกับอะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่วา่ จะเป็นอากาศทีร่ อ้ นขึน้ เพราะแอร์ไม่ทำ� งาน รวมไปถึง
ระบบความบันเทิงต่าง ๆ และอีกสิ่งที่อาจต้องเสียหายตามมาก็คือ ไดสตาร์ท เนื่องจากการสตาร์ทรถบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่ติดไฟแดง
มันจะเป็นการเพิ่มภาระ และท�ำให้อายุ การใช้งานของไดสตาร์ทสั้นลง และหากมันเสียขึ้นมา คุณก็ต้องเสียเงินซ่อม ซึ่งคิดดูแล้วมันอาจจะ
ไม่คุ้มกันเลยกับวิธีการประหยัดเล็กน้อยเช่นนี้
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