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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ม.หัวเฉียวฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา น�ำโดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี ภายในงานจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล การมอบประกาศเกียรติบัตรผู้แทนทูตพลังงาน มฉก. การเปิดตัวจักรยาน สีขาว
รุ่นที่ 6 จ�ำนวน 100 คัน และการปลูกต้นเสลา บริเวณพื้นที่ 66 ไร่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ มฉก. บางพลี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�ำโดยนางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัยคุณธรรมและตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม 7 ส โดยอาจารย์สวุ รรณี มงคลรุง่ เรือง ผูอ้ ำ� นวยการกองแผน
และพัฒนา บรรยาย เรือ่ ง กิจกรรม 7 ส. และอาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี บรรยายเรือ่ ง การอนุรกั ษ์พลังงานด้วยคุณธรรม
พร้อมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูเ้ ข้าเยีย่ มชม จ�ำนวน 30 คน เพือ่ น�ำความรู้ แนวทางปฎิบตั ปิ รับใช้และพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2
อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทรัพยากรภาษาจีน
และบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรือ่ ง ทรัพยากรภาษาจีน และบริหาร
จัดการห้องสมุดภาษาจีน เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูก้ บั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับห้องสมุด โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี เป็นประธาน
เปิดงาน และ รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ซื่อคู่ ฉวนซู
พระไตรปิฎก รวมข้อมูลของตุนหวง ประวัติศาสตร์ 26 ราชวงศ์จีน และเรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ภาษาจีน ประสบการณ์
ในการจัดการห้องสมุดจีน พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมเสวนายังได้เยี่ยมชมการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในไทยที่ห้องถ่ายส�ำเนาหนังสือพิมพ์จีน
ในประเทศไทย ณ อาคารบรรณสาร มฉก. เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

HCU News 2

ม.หัวเฉียวฯ จัดกิจกรรม 7 ส ประจ�ำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประหยัดพลังงาน และ No foam for food

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล
ในกิจกรรมวันท�ำความสะอาดประจ�ำปี (Big Cleaning Day) ครัง้ ที่ 2/2559 กิจกรรมประหยัดพลังงาน และกิจกรรมโนโฟม (No foam for food)
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ชัน้ 1 อาคารอ�ำนวยการ ซึง่ การประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยีย่ มในปีนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยมีผทู้ ไี่ ด้รบั
รางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ประเภทแม่บา้ นและคนสวน คือ แม่บา้ นอาคารโภชนาการ 2 แม่บา้ นอาคารสนามกีฬากลาง คนสวนโซน 2,3,14 รวม 11 คน
ประเภทซุม้ นักศึกษา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง ประเภทคณะวิชา ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
ส�ำหรับกิจกรรมประหยัดพลังงาน จัดให้มกี ารมอบรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ประกวดนวัตกรรมประจ�ำปีเพือ่ ประหยัดพลังงาน (R2I) มีผไู้ ด้รบั รางวัล ดังนี้
		รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ส�ำนักพัฒนานักศึกษา ผลงาน ร่วมใจถอดปลัก๊ เพือ่ โลก
		รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ผลงาน ลมหมดก็สดชืน่
		รางวัลชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน น�ำน�ำ้ ทิง้ จากการผลิตน�ำ้ RO มาล้างใช้อปุ กรณ์
		รางวัลชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ ารอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
รางวัลชมเชย ผลงาน น�ำ้ เหลือใช้ไม่ไร้คา่ กองกลาง
2. รางวัลประหยัดพลังงาน (Smart office)
รางวัลชนะเลิศมี 11 หน่วยงาน ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน กองทรัพยากรบุคคล ศูนย์วฒ
ั นธรรม ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารสนเทศ กองแผนและพัฒนา คณะกายภาพบ�ำบัด กองอาคารสถานที่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
		รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ส�ำนักพัฒนาวิชาการ กองพัสดุ กองกลาง คณะเภสัชศาสตร์
		รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ส�ำนักพัฒนานักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม
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ม.หัวเฉียวฯ ลงนามความร่วมมือกับ รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ลงนามความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านวิชาการ การแนะน�ำ
การเรียนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก.

ต้อนรับ บริษัท นทลิน จ�ำกัด ในโอกาส
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงาน มฉก.

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหาร
จาก บริษทั นทลิน จ�ำกัด ในโอกาสเข้าเยีย่ มชมศึกษาดูงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยได้พาคณะเยีย่ มชม
ดูงานการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอ�ำนวยการ มฉก.

HCU News 4

คณะกายภาพบ�ำบัด จัดโครงการกายภาพบ�ำบัดเพื่อประชาชน
“วอยต้า เธอราปี”

คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการกายภาพบ�ำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3
เรือ่ ง การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองในการกระตุน้ พัฒนาการเด็กด้วยเทคนิคพิเศษ (วอยต้า เธอราปี) วิทยากรโดย ผศ. นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์
แพทย์วินิจฉัยด้วยวอยต้า กภ.สุวรรณดี อึ้งรัตนชัย นักกายภาพบําบัดวอยต้า รุ่นที่ 1 และ กภ.กนกวรรณ แสนใจ นักกายภาพบําบัดวอยต้า
รุน่ ที่ 3 เพือ่ ให้ผปู้ กครองเด็กทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวผิดปกติได้รบั ความรู้ การจัดท่า และการกระตุน้ ด้วยเทคนิควอยต้าได้ถกู ต้องและมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้เด็กมีอาการดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 2-426 ชั้น 4
อาคารเรียนรวม มฉก.

กองทรัพยากรบุคคล จัดเสวนา
“พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยน Take off”

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดเสวนาหัวข้อ “พลิกมุมคิด
ชีวิตเปลี่ยน Take off” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และน�ำมาปรับใช้
ในการท�ำงาน การด�ำเนินชีวติ ให้ดขี นึ้ และยัง่ ยืน เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สือ่ ประสม) ชัน้ 2 อาคารบรรณสาร
มฉก.
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โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเชิญรุน่ พีท่ จี่ บการศึกษาทีท่ ำ� งานกับองค์กรต่าง ๆ
มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ น้อง ๆ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ให้มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้ชีวิต สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจในตัวเองสามารถศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งต้องการ
การปรับตัวให้เข้ากับสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมทีต่ นเองอาศัยและศึกษาอยูใ่ ห้เกิดความคุน้ ชิน และสามารถใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยได้ตลอด
การศึกษา จนสามารถออกไปปฎิบัติหน้าที่รับใช้สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น มฉก. และวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน
ที่บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีไทย
แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีวารีน้อย
ศูนย์วฒ
ั นธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น�ำโดย ผศ.นิก สุนทรธัย ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วฒ
ั นธรรม และคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และสหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก. ร่วมใจอนุรกั ษ์ประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีวารีนอ้ ย จ.สมุทรปราการ โดยมียอด
เงินท�ำบุญ จ�ำนวน 51,631 บาท เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
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ม.หัวเฉียวฯ จัดประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา มฉก.รับใช้สังคม

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภา และทีป่ รึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา โครงการ มฉก.รับใช้สังคม โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ การประชุม
ในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน การมีสว่ นร่วมในการผลักดันโครงการให้มคี วามคืบหน้าและประสบความส�ำเร็จ
ต่อไป เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก.

โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 193

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชมุ ชน มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ดอนตูม จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครัง้ ที่ 193 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพือ่ ส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะ
ทางวิชาชีพให้นกั ศึกษา โดยมีคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วดั ความดันโลหิต ตรวจมะเร็งเต้านม คณะเทคนิคการแพทย์
ให้บริการเจาะเลือดเพือ่ ตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาล ไขมันในเลือด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบ�ำบัด
ให้บริการ และให้ความรูใ้ นการท�ำกายภาพบ�ำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาด้วยการแมะ และการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา
คณะนิตศิ าสตร์ให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมาย และคณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กบั เด็ก ๆ เช่น การระบายสี การต่อภาพจิก๊ ซอ และแจกขนม นอกจากนีห้ น่วยงานต่าง ๆ ได้รว่ มให้บริการตรวจ
สุขภาพทัว่ ไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�ำจัดเหา และตัดผมชายและหญิง โดยทุกรายการไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
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ค้นหามาให้...อ่าน

3 วิธีแปรงฟันที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอด !
เฟซบุก๊ เพจ หมอชิด โดยสโมสรนิสติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจ เกีย่ วกับการรักษาสุขภาพ
ทางช่องปากและฟัน ลองเช็กดูวา่ ทุกวันนีเ้ ราเเปรงฟันอย่างถูกวิธหี รือไม่!
- เลิกเอาแปรงสีฟนั ทีบ่ บี ยาสีฟนั เเล้ว จุม่ น�ำ้ หรือผ่านน�ำ้ ก่อนเเปรงฟันหลายคนจะบ้วนน�ำ้ หรือน�ำแปรงไปจุม่ น�ำ้ ก่อนเริม่ แปรงฟัน ทีนพี้ อแปรงเปียก
มีน�้ำในปากเยอะ ยาสีฟันก็จะละลายอย่างรวดเร็ว กลายเป็นฟองฟูฟ่องทั่วปาก จากนั้นก็ไหลย้อยเป็นแนวลงตามแขนไปจนถึงข้อศอก
แล้วก็ต้องรีบวิง่ ไปทีอ่ า่ ง ยืนก้มหน้าก้มตามุด ๆ อยูก่ บั อ่าง บ้วนออกอย่างรวดเร็ว จบสิน้ การแปรงฟันโดยทีย่ งั ไม่ถงึ 2 นาที
ดังนัน้ ก่อนบีบยาสีฟนั อาจท�ำความสะอาดเเปรงสีฟนั ด้วยน�ำ้ เปล่า แล้วเคาะน�ำ้ ออกให้หมาดหรือพอเเห้ง ก่อนเเปรงฟัน ให้ทำ� ความสะอาด
ช่องปากคร่าว ๆ เพือ่ เอาเศษอาหารทีต่ ดิ ตามซอกฟันออกเสียก่อน
- เลิกบ้วนน�ำ้ หลังเเปรงฟัน (แค่ถยุ เอาฟองยาสีฟนั ออกให้หมด หรือบ้วนน�ำ้ เพียง 1 ครัง้ หลังแปรงฟัน) ปริมาณยาสีฟนั ทีเ่ หลือเพียงเล็กน้อย
(หลังบ้วนฟองออก) ทีอ่ าจกลืน ไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
มีงานวิจยั เรือ่ งหนึง่ ทีโ่ ด่งดังมาก ในปี ค.ศ.1992 ในเมืองนอตติง้ แฮม ประเทศอังกฤษ พบว่า เด็กทีแ่ ปรงฟันแล้วบ้วนปากโดยเอาปากไปจ่อ
กับก๊อกน�ำ้ (เด็กเกบ้วนชุย่ ๆ) มีฟนั ผุนอ้ ยกว่าเด็กทีบ่ ว้ นปากจากแก้วน�ำ้ (เด็กดี ตัง้ ใจบ้วน) หลังจากนัน้ ก็มงี านวิจยั อืน่ ๆ ตามมาจ�ำนวนมาก
เพือ่ ตรวจสอบและยืนยันในสิง่ เดียวกัน จนทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศอังกฤษสรุปออกมาเป็นค�ำแนะน�ำว่า "ไม่ตอ้ งบ้วนน�ำ้ หลังแปรงฟัน"
- อย่าเพิง่ กิน หรือดืม่ อะไร (รวมถึงน�ำ้ เปล่า) อย่างน้อยครึง่ ชัว่ โมงหลังเเปรงฟัน เพือ่ ให้ฟลูออไรด์ได้ออกฤทธิป์ อ้ งกันฟันผุได้อย่างเต็มที่
http://health.sanook.com/1673
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