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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไท้ ร�ำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา

หนึ่งแผ่นดินได้เกิดมาในโลกนี้           
ได้อาศัยพระบารมีที่ปกเกล้า
หนึ่งแผ่นดินที่ร่มเย็นเช่นนานเนา                     
เพราะอยู่ใต้ร่มเงาพระนฤบาล
ที่ทุกข์ร้อนก็ผ่อนคลายหายจากทุกข์                  
หนึ่งแผ่นดินที่เนาสุขมหาศาล
ได้จงรักและภักดีในรัชกาล                            
หนึ่งแผ่นดินใจผสานเป็นหนึ่งดวง
ขอเป็นหนึ่งแห่งความดีมีในชาติ                       
ขอเป็นราษฎร์ที่ใจภักดิ์รักในหลวง
แม้เป็นหนึ่งละอองธุลีของทั้งปวง                      
ใจทั้งดวงคือข้าพระบาททุกชาติไป

ครบรอบ 25 ปี ม.หัวเฉียวฯ
เทิดไท้ ร�ำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา

       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร  
คณาจารย์ผรู้ บั ต�ำแหน่งทางวิชาการ จ�ำนวน 6 ท่าน และบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านครบ 10 ปี จ�ำนวน 29 ท่าน  เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบ 25 ปี และถ่ายภาพทีร่ ะลึก ณ  มฉก. บางพลี บริเวณต้นโพธิ  ์ “ต้นไม้ของพ่อ” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปลูกเมือ่ ครัง้ เสด็จพระราชด�ำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที            ่
24  มนี าคม  2537  เป็นอนุสรณ์แห่งการร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย และร�ำลึกถึงกระแส
พระราชด�ำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัย ในวันนั้นว่า “ขอให้ท�ำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”

เสวนา Cloud Computing กับ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการเสวนา Cloud Computing กับ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
โดยเชิญวิทยากรผู้บรรยาย 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. ได้กล่าวถึงแนวคิดการคัดเลือกใช้ระบบอัตโนมัติ (WMS)                 
Mr. William Wang and Shu-en บรรยายเรือ่ ง ประสบการณ์ในการ implement ระบบห้องสมุดบนเทคโนโลยีแบบคลาวด์ และ อ.ทรงพันธ์        
เจิมประยงค์ ให้แนวคิดในมุมมองของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในอนาคต โดยมีคณาจารย์ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดอัตโนมัติ   
เข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย ได้แก่ คณาจารย์จาก ม.หัวเฉียวฯ จ�ำนวน 14 ท่าน ม.ธรรมศาสตร์ จ�ำนวน 9 ท่าน ม.เกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 9 ท่าน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 5 ท่าน ม.บูรพา จ�ำนวน 2 ท่าน และธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 2 ท่าน ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2              
อาคารบรรณสาร มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
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ร่วมต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และศูนย์บรรณสารสนเทศ

   รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี
และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากหอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำนวน 30 คน เยีย่ มชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและศูนย์บรรณสารสนเทศ เรือ่ งการบริหารมหาวิทยาลัยต้นแบบเศษฐกิจพอเพียง
การด�ำเนินการตามหลัก 7 ส และ การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม 6 ประการ เพือ่ ให้บคุ ลากรหอสมุดฯ ได้มโี อกาสเรียนรูร้ ะบบงานบริหาร
ของมหาวิทยาลัย และศูนย์บรรณสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2560

ประชุมคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน

รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะกรรมการการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน              
ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. บางพลี เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2560
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ให้การต้อนรับสมาคม Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia (APTISI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อาจารย์ ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ และรักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับสมาคม Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย             
น�ำโดย Haniek Listyorin เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ มฉก.        
บางพลี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในหัวข้อ 		
		

"ยมบาลในนวนิยายของจีน"

ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับสถาบันไทย-จีนศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู          ้
เกีย่ วกับวัฒนธรรมจีน ในหัวข้อ "ยมบาลในนวนิยายของจีน"  โดยอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี ผูช้ ว่ ยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และ รศ.ดร Fan Jun เป็นวิทยากรผู้บรรยายภาษาจีน อาจารย์ธนาดล จิรสันติวงศ์ แปลภาษาไทย ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 มฉก. วิทยาเขต
ยศเส เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560
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ศูนย์วัฒนธรรม ม.หัวเฉียวฯ จัดประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ 5
ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงานการประกวด
สุนทรพจน์ ครัง้ ที่ 5 ในหัวข้อ “จักรยานสร้างวินยั ใส่ใจสิง่ แวดล้อม ทะนุถนอมเพือ่ ส่วนรวม” 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
สุนทรพจน์ประเภทภาษาไทย
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Miss Yao Lilin
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายไชยภพ กุนัน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Miss Zhang Mingjie
สุนทรพจน์ประเภทภาษาอังกฤษ
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอลิซ่าห์ อาดี, ข่าน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณพงศ์ ศรยงศ์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเซร่า ใจตรง
สุนทรพจน์ประเภทภาษาจีน
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ล่อ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Miss Chen Xinyao
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภัทรวุฒิพงษ์ สลีวงศ์  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม "Be My Guest"
(เพราะคุณคือคนพิเศษ)
      รศ. ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ (มฉก.)              
เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Be My Guest" (เพราะคุณ
คือคนพิเศษ) เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูส้ ารสนเทศและส่ง
เสริมการอ่าน เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา
ณ ห้องโถง ชัน้ 1 อาคารบรรณสาร มฉก. ภายในงาน       
มีร้านหนังสือจากส�ำนักพิมพ์ชั้ น น� ำ มี กิ จ กรรม DIY       
สุดชิค กิจกรรม Research Development ที่มีแต่
ความสนุ ก และได้ ส าระ พร้ อ มกั บ กิ จ กรรมอื่ น ๆ         
อีกมากมาย
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รับมอบหนังสือสารคดีจีน
และหนังสือเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ
     รศ. ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รศ. ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  
รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสารคดีจีน และหนังสือเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ จาก คุณวิวัฒน์   วิชิตบุญญเศรษฐ              
และ นสพ.กิจ  สุนทร  เพื่อให้มหาวิทยาลัยน�ำหนังสือไปใช้ประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด
มฉก. ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ศุนย์บรรณสารสนเทศ
เข้ารับประทานเกียรติบัตร ห้องสมุดสีเขียว
     ศูนย์บรรณสารสนเทศ น�ำโดย นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อ�ำนวยการ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้ารับประทานเกียรติบัตร "ห้องสมุดสีเขียว" โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้จัดโครงการประเมินห้องสมุดสีเขียว เพื่อประกาศเกียรติคุณห้องสมุดที่ผ่านการ
ประเมิน เป็นห้องสมุดสีเขียว เข้ารับประทานเกียรติบัตร จาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรม                
ปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
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คณะการแพทย์แผนจีน จัดงานวันแพทย์จีน
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานวันแพทย์จีนประจ�ำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที      ่
17 มีนาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา โดยในช่วงของสัปดาห์ดงั กล่าว ได้มกี ารจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในหัวข้อ “สุขภาพดีจากภายใน สวยสดใส    
สู่ภายนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” การตอบปัญหาทางด้านการแพทย์แผนจีน มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในด้านของเภสัชวิทยาจีน
อาหารเป็นยา เป็นต้น และในการเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธาน           
พร้อมมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่างฯ ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก.บางพลี

สัมมนาวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

“สืบจากส้วม”

ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานการสัมมนาวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม “สืบจากส้วม” โดยมี คุณลีนรัตน์ ธีระพงษ์รามกุล ผูก้ อ่ ตัง้ และสถาปนิกอาวุโส บริษทั Banana Studio คุณไพรินทร์ มณีทพิ ย์
นักจัดการความรู  ้ จากมิวเซียมสยาม พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นวิทยากร และ อ.ใจบุญ แย้มยิม้ คณะนิเทศศาสตร์ มฉก. เป็นผูด้ ำ� เนินรายการ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสะท้อนมุมมองเรื่องราวประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยของระบบสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. บางพลี
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ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการ มฉก.บริการชุมชน
ครั้งที่ 190
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน
ครั้งที่ 190 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน      
สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง   และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน�้ำตาล        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบ�ำบัดให้บริการและให้ความรู้ในการท�ำกายภาพบ�ำบัด             
คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะและการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิตศิ าสตร์ให้คำ� ปรึกษา
ด้านกฎหมาย คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น               
การระบายสี การต่อภาพจิก๊ ซอ และแจกขนม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา
ถอนฟัน ก�ำจัดเหา และบริการตัดผมชายและหญิง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 7 องค์กร

แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและกีฬา ส�ำนักพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขันฟุตบอล
วอลเลย์บอล และกีฬาเปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 7 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส�ำนักงานอ�ำเภอบางพลี
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ รร.บางน�้ำจืด และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี             
เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร บุคลากรทางการศึกษา      
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ำงาน สร้างไมตรี
อันดีต่อกัน ณ สนามกีฬา 2 มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
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