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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการประชุม
เชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 5 ในหัวข้อ “งานวิชาการ
รับใช้สงั คม” ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยมี
การบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส
สุวรรณเวลา เรือ่ ง “Research and Innovations for Sustainable
Society” และเป็นประธานเปิดการสัมมนาและงานนิทรรศการ

แสดงผลงานการวิ จั ย ปลาสลิ ด ในชุ ม ชนคลองด่ า น และ
รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรตั น์ คณบดีคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรือ่ ง “งานวิชาการรับใช้สงั คม :
กรณีศกึ ษา จังหวัดล�ำปางและจังหวัดเชียงใหม่” ในการนีม้ ผี เู้ ข้าร่วม
สัมมนา จ�ำนวน 450 คน ณ อาคารเรียน ชัน้ 5 มฉก. 2 บางพลี
เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและลงนามความร่วมมือ แลกเปลีย่ น
ทางวิชาการ (MOU) กับสมาคม Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI Jawa Tengah โดยการรวมตัวเป็น
สมาคมและร่วมมือสร้างเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านเขตอาเซี่ยน จ�ำนวน 29 สถาบัน ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2
อาคารบรรณสาร มฉก. เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เสนอผลงานและสัมภาษณ์ โครงการประกวด

Thailand Energy Awards 2017

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี น�ำเสนอผลงานด้านการจัดการพลังงานและ
ให้สมั ภาษณ์กบั บริษทั เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ โครงการประกวด Thailand Energy Awards 2017 โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
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วันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว

79

ปี

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง้ และคุณกอบชัย ซอโสตถิกลุ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
เป็นประธานในพิธสี งฆ์ และพิธเี ปิดพืน้ ทีป่ รับปรุงใหม่ ชัน้ 1 อาคาร 22 ชัน้ โดยจัดพืน้ ทีส่ ำ� คัญเป็น "ศูนย์ฉกุ เฉิน" ทีพ่ ร้อมให้บริการผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
ผูป้ ว่ ยวิกฤต และเป็นทีต่ งั้ ของเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 160 Slices) เพือ่ การตรวจวินจิ ฉัยได้อย่างรวดเร็ว และได้มี
การจัดสรรพืน้ ทีร่ า้ นค้า เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผรู้ บั บริการ เช่น ห้องอาหารเอสแอนด์พี ร้านกาแฟแบล็คแคนยอน ร้านกาแฟอเมซอน
ร้านขนมอานตีแ้ อนส์

รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี รศ. ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ และอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าแสดงความยินดีและเป็นเกียรติกบั โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยทุกวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ตรงกับวันครบ
รอบการก่อตัง้ โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึง่ ในปีนมี้ อี ายุครบ 79 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ก่อตัง้ โดยมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาการบริการเพือ่
ก้าวสูก่ ารเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ แต่กำ� หนดอัตราค่าบริการแบบโรงพยาบาลมูลนิธิ โดยมีทมี แพทย์เฉพาะทางผูเ้ ชีย่ วชาญทุกสาขาการ
แพทย์ พร้อมด้วยเครือ่ งมือเทคโนโลยีการรักษาและตรวจวินจิ ฉัยทีท่ นั สมัย ท�ำให้การรักษาสามารถท�ำได้อย่างครบวงจร รวมทัง้ มีการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและอาคารสถานที่ เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
นอกจากนีน้ กั ศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ
รุน่ ที่ 1 จ�ำนวน 29 คน ได้รบั ทุนเรียนพยาบาลเป็นเวลา 4 ปี มูลค่าทุนละ
400,000 บาท ทีค่ ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตัง้ แต่ ปี 2556 จนปัจจุบนั ปี 2560 ได้สำ� เร็จการศึกษาเป็นพยาบาลเรียบร้อย
แล้ว ได้ท�ำพิธีกตเวทิตาต่อคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลหัวเฉียว เพือ่ เป็นการแสดงความ
กตัญญูตอ่ ผูม้ อี ปุ การคุณด้านการศึกษา
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มอบรางวัลชนะเลิศ ประกวดเซลฟี่คัดแยกขยะ
รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินรางวัลจ�ำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักศึกษาทีมชนะเลิศ และนักศึกษาทีมขวัญใจ
มหาชน จ�ำนวน 2,000 บาท ในการประกวดถ่ายภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปี 2 ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดี
Selfie "คัด- แยกขยะ ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

นท์

คุณต้องหทัย กุวาน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
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คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จดั โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจ�ำปีการศึกษา
2559 หลักสูตรนานาชาติ โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร “เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(TQF) มีทักษะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจจีนและ
พร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นและตลาดแรงงาน”
หลักสูตรจึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้เข้า
กับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วอันมีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางด้าน
เทคโนโลยี แ ละสอดคล้ อ งกั บ นโยบายไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรมด�ำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ"
(Start-up Ecosystem) โดยเชิ ญ วิ ท ยากรพิ เ ศษ
คือ คุณต้องหทัย กุวานนท์ ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์
ด้านการเป็นทีป่ รึกษา Start-up ระดับนานาชาติ เมือ่ วันที่
4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 3 ชัน้ 3 อาคารอ�ำนวยการ
มฉก.

โครงการสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 9

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงานโครงการสหกิจ
ศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 9 โดยจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานโครงการจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นและการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์สหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่
2/2559 ประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสิง่ แวดล้อม และศูนย์สหกิจศึกษา ส�ำนักพัฒนาวิชาการ ผูด้ ำ� เนินการประสานงาน โดยมีนกั ศึกษาเข้าร่วมปฎิบตั งิ านสหกิจศึกษา
ทั้งสิ้น 467 คน น�ำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาที่เกิดจากความคิดของนักศึกษาภายใต้การดูแลและค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และพนักงานทีป่ รึกษาของสถานประกอบการ จ�ำนวน 141 โครงการ เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณ ชัน้ 2 อาคารโภชนาการ 2 มฉก.

จัดงาน HCU Job Fair ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการ HCU Job Fair มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน HCU Job Fair ประจ�ำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้
นักศึกษาทีใ่ กล้สำ� เร็จการศึกษาได้สอบถามพูดคุยถึงรายละเอียดของงานทีค่ ดิ ว่าจะสามารถร่วมเป็นหนึง่ ในอนาคตอันใกล้ได้โดยตรงกับสถานประกอบการ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการและหน่วยงาน จ�ำนวน 32 แห่ง ร่วมเปิดบูธรับสมัคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร
บรรณสาร มฉก.
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ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Miriam College สาธารณรัฐฟิลิปินส์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น�ำโดย ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์
และแผนกวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารจาก Miriam College สาธารณรัฐฟิลปิ นิ ส์ น�ำโดย Dr. Tony เพือ่ เยีย่ มชมมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเจรจาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ
มฉก. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

แสดงความยินดีกับ
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 ในการเปิดส�ำนักงานใหม่

เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าแสดงความยินดี
กับส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 ในการเปิดส�ำนักงานใหม่ ซึง่ เป็นหน่วยงานเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในการด�ำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรบั ใช้สงั คม เพือ่ แสดงออกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมเป็นคณะกรรมการดูแล
สวัสดิภาพนักศึกษาและการจัดระเบียบสังคมในชุมชนและตรวจชุมชนร่วมกันมาอย่างต่อเนือ่ ง ในการนีน้ ายสยาม ศิรมิ งคล รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีดว้ ย ณ ส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 21
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 21
โดย รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน และเชิญวิทยากรจากหลายสาขาวิชาชีพมาบรรยาย
ให้ความรู้ เรื่อง ก้าวแรกจะใช่หรือไม่ ก้าวต่อไปอย่างไรดี ดังนี้									
- ทนพญ.ฉัตรทาริกา อภิชาติวรกิจ (ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รหัส 54) 							
นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลและโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ก�ำลังเตรียมตัวศึกษาต่อ
- ทนพ.ณัฐดนัย ลินจงสุบงกช (ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รหัส 54)
นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 3
นักเทคนิคการแพทย์ สถานเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศิริราช
- ทนพ.วันชาติ ทองวงศ์ (ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รหัส 54)
Medical Sale Executive บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ�ำกัด
Sale Representative บริษัท PCL group และ MT group จ�ำกัด
- ทนพ.สุทิน วันสวัสดิ์ (ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รหัส 54)
นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
ศึกษาต่อสาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเทคนิคการแพทย์รายคาบ โรงพยาบาลราชวิถี
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั บัณฑิตทีก่ ำ� ลังจะส�ำเร็จการศึกษาเพือ่ การตัดสินใจในสาขาอาชีพที่บัณฑิตใหม่สนใจและเตรียมความพร้อม
ที่จะเข้าสู่สังคมการทํางาน การจัดโครงการครั้งนี้ จึงมุ่งหวังให้ข้อมูลส�ำคัญเพื่อการตัดสินใจแก่บัณฑิตใหม่ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้
อย่างมั่นใจและประสบความส�ำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2
อาคารบรรณสาร มฉก.

ชื่นชม“คนท�ำดี”

่เรียบร้อยแล้ว

งคืนเจ้าของเป็นที
ส่
ละ
แ
ด้
งไ
ขอ
ง
่
สิ
บ
ก็
เ
่
ที
ย
ภั
อด
ปล
า้ ที่รักษาความ

รายชื่อเจ้าหน

ประจ�ำเดือนพฤษภาคม

วันที่เก็บของ

รายชื่อผู้เก็บของได้		

รายการของ		

บริเวณที่เก็บของได้		

รายชื่อเจ้าของ		

ส่งมอบวันที่

1 May 60		
2 May 60		
3 May 60		
6 May 60		
6 May 60		
12 May 60
15 May 60
15 May 60
15 May 60
27 May 60

นายทองดี สารมะโน		
นายส�ำคัญ ปราบพาล (คนสวน)
นายส�ำคัญ ปราบพาล (คนสวน)
นายอนุชา เกาะช้าง		
นายวิชาญ ยีแลมะ		
น.ส.สุภาภรณ์ คงพรหม
นายสายัญห์ อินทสงฆ์ (คนสวน)
นายอาดุลย์ ถาวร		
นายทองเหลือ บุญกิจ		
นายสมพงษ์ สุกใส		

โน๊ตบุ๊ก			
โทรศัพท์มือถือ I phon e
โทรศัพท์มือถือ I phon e
โทรศัพท์มือถือ I phon e
โทรศัพท์มือถือsamsung
โทรศัพท์มือถือsamsung
โทรศัพท์มือถือ huawei
กระเป๋าสตางค์เงินสด 220
โทรศัพท์มือถือsamsung
กล้องถ่ายรูปโอลิมปัส		

ตะกร้าจักรยานสีขาว		
หน้าศาลาไทย 		
หน้าลานนกหงัง		
หน้าห้องน�้ำหญิงอาคารเรียน
ตะกร้าจักรยานสีขาว		
หน้าห้องน�้ำ2-113		
ตะกร้าจักรยานสีขาว		
หน้ารูปปั้นท่านอุเทน		
ตะกร้าจักรยานสีขาว		
ตะกร้าจักรยานสีขาว		

mr. louis Ray อาจารย์ศิลปฯ
mr. louis Ray อาจารย์ศิลปฯ
น.ส.วริศรา ผ่องแผ้ว		
น.ส.ชฎาธาร ลือลมัย		
นายวรสิทธิ์ เขมชนะสกุล
น.ส.ณัฐนรี สิงห์ไชย		
นายสหรัฐ ภู่อ�่ำ		
น.ส.สุรนันท์ นุรังษี		
น.ส.ศุภจริญ สุทธิโอภาส
น.ส.จันทร์เพ็ญ บุษบาศรี

3 May 60
3 May 60
3 May 60
6 May 60
8 May 60
13 May 60
15 May 60
15 May 60
16 May 60
28 May 60
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งานประชุมวิชาการ ASTC2017

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครัง้ ที่ 5 (Academic Science and Technology Conference ;
ASTC2017) ในหัวข้อ (Theme) : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน
โดยมีวทิ ยากรบรรยายพิเศษ คือ ดร. กิตติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) ให้การบรรยายเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0” ในงานประชุมวิชาการนี้อาจารย์
และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมน�ำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์รวม 22 เรื่อง โดยมีผลงานที่ได้รับ
รางวัล 5 เรื่อง ดังนี้
ล�ำดับที่
1

ผู้น�ำเสนอ
น.ส.นฤมล ปียะเสถียรรัตน์
560470-053

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี

น.ส.จีรนุช วันแสนซื่อ
562018-053

อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี

น.ส.สิริรัตน์ แสงอ่อน560088 - 053
560088-053
3

อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์

4

นายนรากร เกิดปัญญ
551066

5

รางวัลที่ได้รับ
รางวัล การน�ำเสนอแบบปากเปล่า อันดับที่ 2

)บรรยาย(

น.ส.นิภาพร ธรรมโชติ
560470-053
2

ชื่อผลงานที่น�ำเสนอ
การคัดแยกเชื้อโพรไบโอติกจากสุนัขส�ำหรับใช้เสริมในขนมบังบิสกิตสุนัข

อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล

การคัดแยกแบคทีเรียโพรไบโอติกจากฟาร์มและโรงฆ่าสุกรที่มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
)โปสเตอร์(

รางวัล การน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ อันดับที่ 1

ระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้
Dijkstra’s )algorithm( )โปสเตอร์(

รางวัล การน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ อันดับที่ 1
กลุ่มคอมพิวเตอร์

ระบบการจัดการบันทึกผลการอบรมของพนักงานแรงงานภายนอก

รางวัล การน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ อันดับที่ 2
กลุ่มคอมพิวเตอร์

ระบบเว็บกราฟิกแสดงแผนผัง 2 มิติ และ 3 มิติ

รางวัล การน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ อันดับที่ 3
กลุ่มคอมพิวเตอร์

ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) )โปสเตอร์(

อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ )โปสเตอร์(

ASTC2018

!
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฉก. ได้รบั เกยี รติให้เปน็ เจา้ ภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการครัง้ ต่อไป
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กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (BS)

กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (BS)

