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ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลด้านพลังงานระดับ APEC

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รบั รางวัลด้านพลังงานจาก APEC - ESCI BEST Practices Awards 2017 ประเภท
Smart Buildings ระดับ Silver” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี และอาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี เข้ารับรางวัลจากประธานกลุม่ APEC เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรม
Mandarin Orchid Singapore ประเทศสิงคโปร์

ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี
มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และแผนกวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับ คณะเยีย่ มชมจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน น�ำโดย ศ.ดร.หวง ช่าน (Prof. Huang Can PhD.) รองประธานสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสหารือการจัดตัง้ ศูนย์การศึกษาและ
ปฎิบตั กิ ารต่างประเทศและครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. บางพลี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยพาณิชย์หูหนาน
มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น�ำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และแผนกวิเทศสัมพันธ์
มฉก. ให้การต้อนรับ ศ.ดร.หลี ติ้งจวิน (Prof. Li Dingjun PhD.) และคณะจากมหาวิทยาลัยพาณิชย์หูหนาน มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลีย่ นนักศึกษา อาจารย์รวมถึงงานวิจยั ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
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นิทรรศการโครงการพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อาจารย์ผสู้ อนได้เสนอแนวคิด
พร้อมติดตามผลการปฎิบตั งิ านจัดนิทรรศการโครงการพระราชด�ำริตามปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในรายวิชา
ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง (รหัส GE 1112) ของนักศึกษา โดยให้นกั ศึกษาทีล่ งเรียนในรายวิชาดังกล่าว ได้จดั ท�ำโมเดลนิทรรศการจ�ำลองในแต่ละ
โครงการพร้อมน�ำเสนอผลงานการจัดท�ำเพื่อประเมินผลการให้คะแนนในรายวิชาด้วย ณ อาคารเรียน มฉก 2 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2560

ปัจฉิมนิเทศ นศ.พยาบาล ชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 32/2559
โดย อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยาย เรือ่ ง หนึง่ เดียวป่อเต็กตึง๊ ให้ความรู้
เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของมหาวิทยาลัยตัง้ แต่สถานทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยสมัยเก่าก่อนเป็น คลอง เล้าหมู คมนาคมยังไม่มกี ารพัฒนา จนมาถึง
ปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงจนมาเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างเต็มภาคภูมิจนปัจจุบันนี้ และวิทยากรอีกท่าน ได้แก่
อาจารย์รนี า ฉันทแดนสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้ เรือ่ ง การก้าวสูพ่ ยาบาลวิชาชีพอย่างภาคภูมิ ซึง่ มีนกั ศึกษา
พยาบาลเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก และมีกจิ กรรมออกบูธรับสมัครงานกว่า 10 บูธจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สือ่ ประสม)
อาคารบรรณสาร มฉก. เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560

3 HCU News

รางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรมสหกิจศึกษา
นายณัฐดนัย สุพล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ประเภท
นวัตกรรมสหกิจศึกษา ระบบส่งเสริมการออกก�ำลังกายส�ำหรับอุปกรณ์สวมใส่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน จากผลการคัดเลือก โครงงาน
สหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง โดยมีอาจารย์วรนุช ปลีหจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

มอบรางวัล
กิ
จ
กรรม
7
ส
โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม 7 ส มฉก.
ผลการประกาศรางวัลตอบค�ำถามกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2559 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2560 โดยรองอธิการบดี (รศ.ดร.อุไรพรรณ
เจนวาณิชยานนท์) ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ระดับมหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 จ�ำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. น.ส.อภิญญา พัฒนไพศาลวงศ์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. น.ส.ศศิรดา ช้างแรงการ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
3. ม.ล.วชิรนันท สุขสวัสดิ์ นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4 นางปทิตตา เสวีวัลลภ กองคลัง
5 น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
.. ขอเชิญชาว มฉก. ร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2560
...ส�ำหรับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยมีคะแนนการร่วมกิจกรรมให้ตามเกณฑ์ และจะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลง
ในระบบของมหาวิทยาลัย...
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การแสดงศาลจ�ำลอง "กราบรถ"
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแสดงศาลจ�ำลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการว่าความ
และศาลจ�ำลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพในกระบวนการพิจารณาของศาลในลักษณะเสมือนจริง
ให้แก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในล�ำดับขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลมากขึ้น ซึ่งแสดงโดยนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จากการแสดงศาลจ�ำลองกรณีน็อตกราบรถ ศาลตัดสินคดีให้น็อตเป็นผู้แพ้คดี จากการท�ำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บสาหัส ขู่บังคับ
ให้คู่กรณีกระท�ำการที่ไม่เป็นเหตุอันควรด้วยการบังคับให้กราบรถ ณ ห้องโถงอาคารหอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

กิจกรรมตัดกระดาษศิลปะจีน
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดกิจกรรมสอนการตัดกระดาษศิลปะจีน
โดย ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) และอาจารย์ประจ�ำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นวิทยากรผู้สอนให้
กับนักศึกษาทีส่ นใจ ร่วมการฝึกอบรมการตัดกระดาษศิลปะจีน ซึง่ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมขอ
ทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน อาคารบรรณสาร ชั้น 5 เมื่อวันที่
21 เมษายน 2560
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ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการ มฉก.บริการชุมชน
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเทศบาลต�ำบลส�ำโรงเหนือ
จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครัง้ ที่ 191 ณ เทศบาลต�ำบลส�ำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะ
วิชาร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วดั ความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพือ่ ตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาล
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 เป็นประจ�ำทุก ๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ค้นหามาให้...อ่าน

30 วินาที ต่อวันก็หุ่นสวยได้ ด้วยท่า “แพลงก์”

หนุ่มสาวออฟฟิศ ชีวิตรัดตัว เวลาออกก�ำลังกายไม่ค่อยมี เอาท่านี้ไปเลย รับรองเมื่อยจริง เหนื่อยจริง แค่ 30 วินาทีเท่านั้น
ท่าทีว่ า่ ก็คอื ท่า “แพลงก์” (plank) นัน่ เองครับ มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีเ่ ราชอบท�ำ “แพลงกิง้ ” กัน เพราะฉะนัน้ ท่าแพลงก์ ก็คอื ท่านอนคว�ำ่
ยืดขาชิดตรง แต่ถ้าเป็นการออกก�ำลังกาย ต้องตั้งข้อศอก เอาแขนส่วนบนนาบไปกับพื้น แล้วค้างเอาไว้ด้วย ค้างเอาไว้ให้ได้อย่างน้อย 30
วินาที จะท�ำแค่นี้ต่อวัน หรือไปพักเหนื่อยแล้วมาค้างกันใหม่ก็ได้ รับรองว่าเพียง 1 เดือน เห็นผลแน่นอน เพราะระหว่างที่คุณท�ำท่าแพลงก์
ทัง้ แขน หน้าท้อง ต้นขา ปลายขา เกร็งไปหมดทัง้ ตัว ง่าย ๆ แบบนี้ แอบเมือ่ ยนะขอบอก ! หากท�ำท่าแพลงก์ไปนาน ๆ แล้วรูส้ กึ เฉย ๆ เบือ่ ๆ
อยากเพิ่มรสชาติ ลองเพิ่มอุปกรณ์อย่างดัมเบล ยืดแขนยกสลับข้างระหว่างแพลงก์ หรือลูกบอล หมอนนิ่มๆ เก้าอี้ ขั้นบันได เสริมความสูง
ที่เท้าดูก็ได้
นอกจากนี้ ใครที่ท�ำไปเรื่อย ๆ แล้วค้นพบว่า 30 วินาทีมันไม่ค่อยเมื่อย หรือเมื่อยน้อยลง สามารถไปต่อได้ ลองยืดเวลาดูเป็น 45
วินาที 1 นาที 2 นาที ได้เช่นเดียวกัน หรือจะท�ำทีละสั้น ๆ 30 วินาที 3 เซ็ต ก็ได้ (สามารถพักนอน หรือเหยียดแขนเหยียดขา ยืดเส้นยืด
สายระหว่างเปลี่ยนเซ็ตได้)
พื้นที่ท�ำท่าแพลงก์ ก็ควรเป็นพื้นที่ที่เรียบเสมอกัน มั่นคง และมีความแข็งระดับหนึ่ง ไม่อยากให้แพลงก์บนที่นอน หรือเตียงมาก
เท่าไร เพราะมันยวบยาบ ท�ำท่าแพลงก์ล�ำบาก แต่ถ้าบนพื้นบ้านมันเจ็บ ก็ลองด้วยที่นอนแข็ง ๆ บาง ๆ หรือเสื่อโยคะได้ เพียงเท่านี้
คุณก็เป็นเจ้าของเรือนร่างที่แน่น กระชับ ได้ง่าย ๆ แล้ว เพื่อนใครที่บ่นว่าไม่มีเวลาออกก�ำลังกาย ไม่มีเงินเข้าฟิตเนส รีบแชร์บทความนี้ให้
เขาหรือเธออ่านโดยด่วน จะได้ไม่มีข้ออ้างในการไม่ออกก�ำลังกายอีก
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ชื่นชม“คนท�ำดี”

ยบร้อยแล้ว
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รายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอด

วันที่เก็บของ

รายชื่อผู้เก็บของได้		

รายการของ		

บริเวณที่เก็บของได้		

รายชื่อเจ้าของ		

ส่งมอบวันที่

4 เมษายน 60
5 เมษายน 60
13 เมษายน 60
16 เมษายน 60
19 เมษายน 60
20 เมษายน 60
23 เมษายน 60
24 เมษายน 60
24 เมษายน 60

นายสมพร บัวผัน
นายสมโภชน์ พรมเทพ
นายเจษฎา ค�ำภากุล		
น.ส.เกวลี 			
น.ส.บัวหลิน ศรีนาม		
น.ส.อภิญญา เหล่าภัทรเกษม
อ.สุวัฒน์ 			
สมศักดิ์ สุกใส		
พัชรา ชูอินทร์ 		

โทรศัพท์มือถือoppo		
โทรศัพท์มือถือHuawei
โน๊ตบุ๊ก			
กระเป๋าสตางค์สีน�้ำเงิน
กระเป๋าสตางค์สีด�ำ		
กระเป๋าสตางค์สีน�้ำตาล
กระเป๋าสตางค์		
กระเป๋าสตางค์สีด�ำ 		
โทรศัพท์มือถือ สายชาร์ต

ตะกร้าจักรยานสีขาว		
ตะกร้าจักรยานสีขาว		
อัฒจันทร์			
ตะกร้าจักรยานสีขาว		
หน้ากองคลัง		
โภชนาการ 1		
รั้วเขียว ลานจอดรถจักรยาน
สนามบาส			
ห้อง 2-111		

น.ส.ปิยะธิดา ตรีบุญ		
น.ส.รัตติยากร ชูชิต		
น.ส.จันทร์จิรา แสงหา
น.ส.นิตญา วิลาจันทร์
น.ส.ธัญจิรา วารินทร์		
น.ส.ศิริรัตน์ ซุ่นเซ่ง		
น.ส.อัญชิสา อับดุลลา
นายณฐพงษ์ ยุวรรณคีรี
นายรัฐพงศ์ สุขคุ้ม		

4 เมษายน 60
5 เมษายน 60
13 เมษายน 60
16 เมษายน 60
21 เมษายน 60
20 เมษายน 60
23 เมษายน 60
24 เมษายน 60
24 เมษายน 60
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