HCU

NEWS
ปีที่ 16 ฉบับที่ 213 เดือนมิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว ” รุ่นที่ 5

สานฝัน ต่ออนาคตเป็น นางฟ้าชุดขาว ด้วย “โครงการปลูก
ต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว” รุ่นที่ 5 เรียนพยาบาล        
ฟรี 4 ปี 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560                                                                                   
ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ดร. วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ
มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ นายกอบชัย ซอโสตถิกลุ ประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
และ รศ.ดร.ประจักษ์   พุ่มวิเศษ อธิการบดี   มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ร่วมแถลงข่าวการมอบทุน “โครงการปลูกต้นกล้า
พยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ                                                                                                                                   
โรงพยาบาลหัวเฉียว”  ในปีการศึกษา 2560 (รุน่ ที่ 5)  จ�ำนวน 20 ทุน

มูลค่า 8 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และผลิต
บุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีการ
พัฒนาศักยภาพเป็น รพ.ตติยภูม  ิ มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการกระจายโอกาส  ในการเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่นกั เรียนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ และมีความฝันเป็น
“นางฟ้าชุดขาว” ได้ศกึ ษาต่อเพือ่ ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ  โครงการนี้
มีนโยบายมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 150 ทุน มูลค่ารวม 60
ล้านบาท เริม่ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2556 นอกจากทุนศึกษาเล่าเรียนแล้ว
ยังได้จัดหาหอพักให้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย และส�ำหรับผู้ที่มีปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว โรงพยาบาลฯ จะพิจารณาให้ยืมเงินเดือนละ
4,000 บาท  โดยไม่มีดอกเบี้ย

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

รศ.ดร.ประจักษ์   พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559   และมีการบรรยายเรื่อง ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว       
และพิธีกรรายการโทรทัศน์ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมการแสดงละครจากนักศึกษารุ่นพี่
เรื่อง เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก. ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

พิธีมอบขีดหมวกและเข็มแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 32
รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์                 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมแสดงความยินดี และเป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกและเข็มแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา               
คณะพยาบาลศาสตร์ รุน่ ที่ 32 ณ หอประชุม มฉก. เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
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ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอาคารสีเขียว (Green offif ice)

รศ.ดร.ประจักษ์  พุม่ วิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
โครงการ Green Office กองอาคารสถานที่ โดยมีการกล่าวถึง ด้านการดูแลสิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์พลังงาน และให้ความส�ำคัญกับ          
การมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี การมีจติ ส�ำนึกอนุรกั ษ์พลังงานและน�ำ้ ของคนในองค์กร จะช่วยให้สงั คมในองค์กรน่าอยู่ คนในองค์กรมีสขุ ภาพดีทงั้ กาย
และใจ และเป็นแบบอย่างทีด่ ี นอกจากนีย้ งั น�ำพฤติกรรมทีด่ จี ากการปลูกฝังขององค์กรกลับไปใช้ในบ้าน ในครอบครัว ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นน�ำไปสู           ่
ความยัง่ ยืนและสงบสุข ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สือ่ ประสม) ชัน้ 2 อาคารบรรณสาร มฉก. เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2560  

โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ การออกแบบกิจกรรม
ในห้องเรียนส�ำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

   คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ การออกแบบกิจกรรม
ในห้องเรียนส�ำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับ            
ผูเ้ ข้ารับการอบรม สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ
อธิการบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน และPrincipal Master Teacher (CL) Lim Kwee Hua (Mdm) ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก NTU            
ประเทศสิงค์โปร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายพิศษ 2 (สือ่ ประสม) ชัน้ 2 อาคารบรรณสาร มฉก. เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560
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คณะการแพทย์แผนจีนและสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย
ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ปวินท์   สุวรรณกุล  รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน  พร้อมด้วย ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์   รักษาการผูอ้ ำ� นวยการสถาบันขงจือ่              
การแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน                             
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 อาคารอ�ำนวยการ ภายในงานจัดให้มกี ารบรรยายเรือ่ งต่าง ๆ
อาทิ พืน้ ฐานความรูท้ างทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีน ระบบแนวคิดและหัวใจหลักของศาสตร์การแพทย์แผนจีน แนวคิดและปรัชญาของ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ระบบการวินจิ ฉัยทางคลินกิ ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวย ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ม.หัวเฉียวฯ และศาสตราจารย์ ดร.เมิง้ จิง้ เหยียน คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย            
การแพทย์แผนจีนเทียนจิน  เป็นวิทยากร ทัง้ นี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ เสริมสร้างทักษะการสอน และเผยแพร่ศาสตร์ความรูด้ า้ นการแพทย์
แผนจีนให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้

การเสวนาวัฒนธรรมจีน หัวข้อ "ตามรอยวิถีจีนชาวปากน�้ำ"
    ศูนย์แต้จิ๋ววิทยาร่วมกับสถาบันไทย-จีนศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการเสวนาวัฒนธรรมจีน หัวข้อ
"ตามรอยวิถจี นี ชาวปากน�ำ้ " กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงาน โดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์   คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มฉก.              
และอาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา                       
ของการอยู่อาศัย การก่อตั้งชุมชนชาวปากน�้ำ ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยลูกหลานชาวปากน�้ำที่ให้ข้อมูลและหนังสือบางเล่มที่ได้เขียน
และบันทึกความเป็นอยู่สมัยอดีตไว้ให้ศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจ�ำนวนมาก เมื่อวันที                ่
24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 1 มฉก. วิทยาเขตยศเส
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การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบัน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบัน       
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร คณะอนุกรรมการ   
ด้านพัฒนานักศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพและจัดการความรู้ และคณะอนุกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ    
โดยมีผู้แทนจาสถาบันเครือข่ายฯ 10 สถาบัน จ�ำนวน 52 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1, 2, 5 และห้องบรรยาย 8 มฉก. เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2560     

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียนและครู
ในต�ำบลคลองด่าน

    
เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จดั “โครงการเสริม
สร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียนและครูในต�ำบลคลองด่าน”                        
ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยได้จดั ฐานกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรและกลุม่ วิชาต่าง ๆ ทัง้ หมด 6 ฐาน ได้แก่ 1.ฐาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ “ร่างกายมนุษย์นา่ รู”้ 2. ฐานจุลชีววิทยา “ของเน่าหรือของหมักดอง ยิง่ กิน ยิง่ อร่อย” 3. ฐานชีววิทยา “มหัศจรรย์แห่ง
สารสี” 4. ฐานเคมี “มหัศจรรย์คลั เลอร์ฟลู ” 5. ฐานฟิสกิ ส์ “การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีจากผลไม้” 6. ฐานคณิตศาสตร์ “Running Math”           
มีคณ
ุ ครูและนักเรียนระดับชัน้ ป.4- ป.6 จากโรงเรียนในต�ำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดสีลง้ โรงเรียน
บ้านท้องคุง้ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม และโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ซึง่ โครงการเป็นการเสริมสร้างการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยี   
ฝึกการคิดโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และให้นกั เรียนเห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ทเี่ อาไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน
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ม.หัวเฉียวฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมประชาคม
เพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อม ของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ด�ำเนินรอยตามรับสั่ง “ขอให้ท�ำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี"

      นับจากวันที  ่ 24  มีนาคม 2537  ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จ
เปิ ด มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ และทรงรั บ สั่ ง ว่ า         
“ขอให้ ท� ำ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ใ ห้ ดี ”    มหาวิ ท ยาลั ย ส� ำ นึ ก และ
ตระหนักทีต่ อ้ งดูแลนักศึกษาให้ได้รบั มากกว่าวิชาความรู  ้ แต่ยงั ต้อง
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 6 ประการ   ได้แก่   ขยัน อดทน
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู  เพื่อรับใช้สังคมตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน  
พัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมทีด่ เี อือ้ ต่อการศึกษาของเยาวชน  สิง่ เหล่านี้
เป็นเสมือนค�ำสัญญาทีม่ หาวิทยาลัยยึดถือและด�ำเนินกิจกรรมหลาย
อย่างร่วมกับชุมชน  
        การประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคม
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   มวี ตั ถุประสงค์
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างเสริม
สภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้มีสภาพที่ดี
เอื้ อ ต่ อ การศึ ก ษา การใช้ ชี วิ ต และเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของสังคม              
ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 7 จัดขึ้น        
เมือ่ วันที  ่ 21  มิถนุ ายน  2560 ณ ห้องบรรยายพิศษ 2 (สือ่ ประสม)
ชัน้ 2 อาคารบรรณสาร มฉก. กิจกรรมประกอบด้วย  การน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาในปีการศึกษา 2558  อาทิเช่น  หนึง่ กล้อง  
หนึง่ หอพัก  การประกวดหอพักติดดาว  การตรวจเยีย่ มหอพักพันธมิตร  
การควบคุมการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย  
โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% และวินหมวกทองค�ำ  ต่อด้วย
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การเสวนา   เรือ่ ง  สภาวการณ์ปจั จุบนั และแนวทางต่อไปทีจ่ ะสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยได้   รับเกียรติจาก
คุณศุภนิตย์ เศวตวัฒนา สรรพสามิตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2  คุณปารณีย  ์
นาคค�ำ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางโฉลง  ร้อยตรีคมกฤช  
ดีมาก  กองพันทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์  คุณวลีรตั น์  ใจสูงเนิน  
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   และคุณสิงห์ด�ำ   พันธเพชร      
ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมัน่ คงอ�ำเภอบางพลี  ร่วมเป็นผูเ้ สวนา  หลังจากนัน้
ภาคบ่ายซึ่งเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้   มีการเสวนากลุ่มย่อย  
“ประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน
รอบมหาวิ ท ยาลั ย ” แบ่งเป็นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1             
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   กลุ่มที่ 2 หอพักติดดาว  และ
กลุ่มที่ 3 หมวกนิรภัย กับการเข้าถึง  ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มได้ร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนถึงปัญหา การแก้ไข ข้อเสนอแนะ สรุปน�ำเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง       
ปิดท้ายการประชุมด้วยค�ำกล่าวขอบคุณของท่าน รศ.ประพันธ์พงศ์  
เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
“ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาทั้งวันเข้าร่วมประชุม   ผมรู้สึกยินดี
และขอบคุณอย่างยิ่งที่พวกเรารวมตัวร่วมมือกันเพื่อช่วยดูแลลูก
หลานของเราให้มสี ภาพสังคมทีด่ เี อือ้ ต่อการศึกษา  ผมขอให้เมือ่ จบ
จากการประชุมวันนี้พวกเราทุกคนจะน�ำไปเล่าให้เพื่อน ๆ หรือ     
คนรอบข้างของเราได้รับรู้   เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เราร่วมกันเกิดขึ้น
ทั่วประเทศจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่”

งานประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ครั้งที่ 10/2560

    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมสมาชิกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ครั้งที่ 10/2560 โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคาร
อ�ำนวยการ มฉก.

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน

    
รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และแผนกวิเทศสัมพันธ์ มฉก.
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมและเข้าพบผู้บริหาร                     
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเจรจาและหารือแนวทางด้านการพัฒนาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ด�ำเนินอยู่ให้ดีขึ้น ด้านการสร้างโครงการ
ความร่วมมือใหม่  และด้านอืน่ ๆ  น�ำโดย Prof. He Zubin อธิการบดี  และมีผรู้ ว่ มเดินทาง 3 ท่าน  ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 อาคารอ�ำนวยการ
มฉก. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
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โครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 192

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชมุ ชน มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ และเทศบาลต�ำบลบางบ่อ  จัดโครงการ
มฉก. บริการชุมชน ครัง้ ที่ 192 ในวันที่ 18 มิถนุ ายน 2560 ณ โรงเรียนสุคนั ธาวาส อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลาย     
คณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน�้ำตาล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบ�ำบัดให้บริการและให้ความรูใ้ นการท�ำกายภาพบ�ำบัด คณะการแพทย์แผนจีน
รักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะและการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย คณะภาษา       
และวัฒนธรรมจีน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กบั เด็ก 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

ชื่นชม“คนท�ำดี”

ป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ประจ�ำเดือนมิถุนายน

วันที่เก็บของ

รายชื่อผู้เก็บของได้

รายการของ

บริเวณที่เก็บของได้

รายชื่อเจ้าของ

ส่งมอบวันที่

2 Jun 60
3 Jun 60
5 Jun 60
5 Jun 60
6 Jun 60
7 Jun 60
12 Jun 60
9 Jun 60
12 Jun 60
8 Jun 60
13 Jun 60
15 Jun 60
15 Jun 60
15 Jun 60
24 Jun 60
25 Jun 60

นายแสวง รุ่งเรือง
นายประทีป ค�ำแหง
น.ส.สิรภัทร มะชิโตปะน�ำ
นายอนุชา เกาะช้าง
นายแสวง รุ่งเรือง
นายแสวง รุ่งเรือง
นายอนุชา เกาะช้าง
น.ส.ภาวนา ซามาตย์
นายอนุชา เกาะช้าง
นายสมศักดิ์ สุกใส
น.ส.ชุติมา จอมรัตน์
นายอนุชา เกาะช้าง
นายอนุชา เกาะช้าง
นายทองดี สารมะโน
นายสมพร แก้วค�ำมี
นายทองเหลือ บุญกิจ

กระเป๋าสตางค์ /เงิน 420 บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 431 บาท
โทรศัพท์มือถือ/12,000 บาท
โทรศัพท์มือถือ/28,000 บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 450 บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 3000 บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 550 บาท
โทรศัพท์มือถือ/ 20,000 บาท
กระเป๋าสตางค์ /2,000 บาท
โทรศัพท์มือถือ/28,000 บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 200บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 860บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 220บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 50 บาท
โทรศัพท์มือถือ/ 1,500 บาท
กระเป๋าสตางค์ /เงิน 660บาท

หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
โภชนาการ 2
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
หน้าตะกร้า รถจักรยาน
สวนลวดลาย
หน้าตะกร้า รถจักรยาน

น.ส.ณฐมน หนูอินทร์
น.ส.ดวงหทัย ชมจันทร์
น.ส.สุธากร เทศวิเชียรชัย
น.ส.สุปัญญา สุนทรธรรม
น.ส.ชนกนิษฐ์ จันทพันธ์
น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีเดช
น.ส.ชนนิกานต์ สิริวรรณ
น.ส.กัญญารัตน์ อินเพชร
น.ส.จุฑมาศ จ�ำนง
น.ส.ปัณลดา แก้วปันเดิม
น.ส.น�้ำฝน ปานดิษฐ์
นายธนรักษ์ ลาหางาม
นายอัสนี ณ น่าน
นายกัณฑ์ชนก ขันติพงษ์
นายพิเชด หอมสุข
น.ส.ธนภรณ์ สาก้อน

2 Jun 60
3 Jun 60
5 Jun 60
5 Jun 60
6 Jun 60
7 Jun 60
5 Jun 60
9 Jun 60
12 Jun 60
8 Jun 60
13 Jun 60
15 Jun 60
15 Jun 60
15 Jun 60
24 Jun 60
25 Jun 60
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