HCU
ม.หัวเฉียวฯ รับมอบ

NEWS
ปีที่ 18 ฉบับที่ 220 เดือนมกราคม 2561

องค์ปรมาจารย์ขงจื่อ

แกะสลักจากหยกขาวที่ดีที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบองค์ปรมาจารย์ขงจื่อแกะสลักจากหยกขาว ขนาดความสูง 3 เมตร              
จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี   และคุณอุทิศ  ชัยลือกิจ  น�ำมาประดิษฐานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยว
จิตใจในการท�ำความดีให้แก่บคุ ลากรและนักศึกษา องค์ปรมาจารย์ขงจือ่ ฯ เป็นผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่า  สร้างขึน้ จากหยกขาวทีด่ ที สี่ ดุ
ในโลก และรังสรรค์สร้างโดยช่างที่ช�ำนาญที่สุดจากเมืองปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  มฉก.
จัดพิธีรับมอบ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน  อาทิ   คุณชูเกียรติ   ชัยลือกิจ  คุณสาชล  โล้วิชากรติกุล  ดร.สุทัศน์   เตชะวิบลู ย์ กรรมการ  
และเลขาธิการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ คุณวิชติ ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ และอาจารย์เศรษฐพงศ์ จงสงวน พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
คณาจารย์  นักศึกษา  มฉก. เข้าร่วมพิธฯี เมือ่ วันที่ 19  มกราคม  2561 ณ ศาลาขงจื่อ มฉก. บางพลี

ม.หัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย - จีน
ร่วมกับ ม.ปักกิ่ง

    
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รุกการตลาดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมไทย - จีน เปิดหลักสูตรวิทยาการผูน้ ำ� ไทย - จีน ร่วมกับ
ม.ปักกิ่ง ด้วยการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย และส�ำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนาของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น
    
เข้าใจ : รูถ้ งึ อดีต ปัจจุบนั มองเห็นอนาคตของจีน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมัน่ คง สร้างความเข้าใจอย่างท่องแท้ในประเด็น
ความสัมพันธ์ไทยจีน ให้กับผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์กรทางสังคม ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
    
เข้าถึง : ศูนย์กลางบริหารประเทศ มหานครปักกิ่ง พร้อมกับเข้าถึงจีนหลากมิติอย่างลึกซึ้ง ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง   ผ่านการบรรยาย          
โดยศาสตราจารย์ชั้นน�ำของจีน
    
พัฒนา : สร้างความสัมพันธ์ยงั่ ยืนของสองประเทศผ่านเครือข่ายคนไทยเชือ้ สายจีนรุน่ ใหม่ องค์กรระหว่างประเทศไทยจีน สถาบันการศึกษา
องค์กรธุรกิจ องค์กรทางสังคมชั้นน�ำ  
    
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านทูต หลู่เจี้ยน เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สหัส บัณฑิตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายวิบลู ย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูต
ประเทศไทยประจ�ำกรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์พเิ ศษวิบลู ย์ ตัง้ กิตติภาภรณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษคลังสมองจีน อาเซียน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มร.จางจวิ่น (Mr.Zhang Jun) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพัฒนาซัพพลายเออร์ทั่วโลก อาลีบาบากรุ๊ป ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทุกวันอังคาร
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม -12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-17.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
    
หลักสูตรวิทยาการผูน้ ำ� ไทย - จีน (วทจ.) หรือ Thai - Chinese Leadership Studies (TCL) เปิดตัวครัง้ แรกอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าว
เปิดหลักสูตรเมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร   
5 ท่าน ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. 2. คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการสภา มฉก. 3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร วทจ. 4. ศาสตราจารย์พเิ ศษวิบลู ย์ ตัง้ กิตติภาภรณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษคลังสมองจีน อาเซียน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 5. มร.Zhang Donghao (จางตงฮ่าว) Counsellor, Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom
of Thailand และผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร 5 ท่าน ร่วมพูดคุยถึงความส�ำคัญและความน่าสนใจในหลักสูตร ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.สหัส บัณฑิตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีตา่ งประเทศ 2. พลเอกวิชติ ยาทิพย์ อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน
3. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร TISCO Group 4. นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอ�ำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง            
พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) และ 5. คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานกรรมการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการอบรมแพทย์จีนครั้งที่ 2
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มฉก.
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดการอบรมแพทย์จีนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม )อาคารบรรณสารชั้น 2 มฉก. บางพลี โดยมีคณาจารย์ 30 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษา
9 แห่ง และนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ของคณะการแพทย์จนี มฉก. เข้าร่วมโครงการนี  ้ โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี รศ.ดร.อุไรพรรณ
เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน อาจารย์สุชาติ วัฒกานนท์ อาจารย์หลักสูตร
BBA ภาษาจีน คณะบริหารธุรกิจ ศ.กัวลีผ่ งิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน รศ.ฉูล่ หี่ ลง ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันการศึกษา
นานาชาติ ศ.เหมากัว๋ เฉียง คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรม และ ศ.หลิวอี้ อาจารย์ประจ�ำคณะการแพทย์แผนจีน  ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ ผูอ้ ำ� นวย
การสถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย อาจารย์แพทย์จนี นภษร แสงศิวะฤทธิ์ รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันขงจือ่    การแพทย์แผนจีน เข้าร่วม
ในงานนี้ ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการว่า การที่สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
ได้จัดตั้งศูนย์อบรมการแพทย์แผนจีน เพื่อให้เชิญเข้ามาและส่งออกไป “การเชิญเข้ามา” หมายถึง  การเชิญศาสตราจารย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ  
เข้ามาให้ความรูแ้ ก่พวกเรา “การส่งออกไป” นัน้ หมายถึง  ผมู้ คี วามรูท้ ผี่ า่ นการอบรมแล้วเลือกอาจารย์หนุม่ สาว ทีโ่ ดดเด่นแล้วส่งอาจารย์แพทย์
แผนจีน เข้าร่วมการอบรมแพทย์จีนหัวข้อต่าง ๆ จากนั้น รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี  ได้กล่าวว่าสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
ได้สร้างสีสันที่มีเอกลักษณ์ ร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ               
จะสามารถผลักดันภาษาจีนและแพทย์จีนในประเทศไทยให้พัฒนามากขึ้น การจัดการบรรยายจะสามารถพัฒนาความสามารถและทักษะ
ให้แก่อาจารย์แพทย์จนี ทุก ๆ คน การบรรยายครัง้ นี้ ศ.กัวลีผ่ งิ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน มาบรรยายเรื่อง          
การท�ำแพทย์แผนจีนให้เป็นปัจจุบันและเป็นสากล บูรณาการและการพัฒนาการวิจัยแพทย์แผนจีนในปัจจุบันและกฏหมายแพทย์แผนจีน
ในประเทศจีน ตัง้ แต่ ศาสตราจารย์ถโู ยวโยวได้รบั รางวัลโนเบลจนถึงการพัฒนาการวิจยั แพทย์แผนจีนสมัยใหม่ ตัง้ แต่ธรุ กิจการแพทย์แผนจีน
แบบดัง้ เดิมพัฒนาจนถึงความเป็นสากลของการแพทย์แผนจีน ได้อธิบายหลังการด�ำเนินการเน้นการเรียนการสอน การออกคลินกิ และการท�ำวิจยั
ให้อาจารย์แพทย์แผนจีนทีเ่ ข้าร่วมได้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ หลังจากบรรยายเสร็จ ศ.ดร.กัวลี่ผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
เทียนจินหวังว่าอาจารย์แพทย์จนี ทุกคนจะสามารถผนวกการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีนเข้าด้วยกันเพือ่ ผลักดันพัฒนาสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ผลักดันและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ของการหลอมรวมแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย  การอบรมการแพทย์แผนจีนครัง้ ที่ 2 นี้
แสดงให้เห็นถึงแนวทางของการเรียน การวิจยั การออกคลินกิ เชือ่ แน่วา่ ในประสบการณ์ของ ศ.กัวลีผ่ งิ อาจารย์แพทย์แผนจีนทุกคนจะเก็บเล็ก
ประสมน้อย หลังจากทีพ่ ยายามค้นคว้าจะประสบความส�ำเร็จและก้าวหน้าต่อไป                
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พิธีเปิดป้ายศูนย์อบรมแพทย์แผนจีน
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มฉก.
    
วันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันขงจื่อ การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์อบรม
แพทย์แผนจีน ณ ลานวัฒนธรรม โดยฝ่ายจีน น�ำโดย ศ.กัวลี่ผิง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน รศ.ฉู่ลี่หลง ผู้อ�ำนวย
การสถาบันการศึกษานานาชาติ ศ.เหมากั๋วเฉียง คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรม ศ.หลิวอี้ อาจารย์ประจ�ำคณะการแพทย์แผนจีน ได้มา
เข้าร่วมพิธเี ปิดป้ายศูนย์อบรมแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทปี่ ระเทศไทย ฝ่ายไทย น�ำโดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ
อธิการบดี มฉก. รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มฉก. อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
อาจารย์สุชาติ วัฒกานนท์ อาจารย์หลักสูตร BBA คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
ฝ่ายไทย อาจารย์แพทย์จีน นภษร แสงศิวะฤทธิ์ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน คณาจารย์คณะแพทย์แผนจีน อาจารย์
แพทย์แผนจีนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และนักศึกษาปริญญาตรีเข้ารวมพิธีเปิดป้ายศูนย์อบรมแพทย์จีน รวมทั้งหมด 80 คน ในงานนี้
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้จัดตั้งศูนย์อบรมแพทย์แผนจีนขึ้นในวันนี้ ขอขอบคุณมหาลัยการแพทย์
แผนจีนเทียนจินที่ได้ทุ่มเทให้กับสถาบันขงจื่อ การแพทย์แผนจีน หวังว่ามหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติจะสามารถด�ำเนินความร่วมมือลึกซึ้งมากขึ้น หวังว่าศูนย์อบรมการแพทย์แผนจีนจะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถ
ที่จะผลักดันพัฒนาการสอนแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันหวังว่าสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนจะสามารถสร้าง
คุณูปการมากขึ้น และท�ำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาจีนหรือแพทย์แผนจีนให้มากขึ้น จากนั้น ศ.กัวลี่ผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเทียนจินได้กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น ด้วยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้สง่ เสริมและก่อตัง้ สถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน
ขึน้ และยังสนับสนุนการเปิดศูนย์อบรมการแพทย์แผนจีนขึน้ ผมเชือ่ ว่าภายใต้การสนับสนุนจากท่านอธิการบดี มฉก. และผูบ้ ริหาร จะท�ำให้
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมีผลงานที่มากขึ้น กิจการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยทก็จะมีการพัฒนาที่มากขึ้น หลังจากกล่าวจบ          
ทั้ง 2 ท่าน ก็ได้ท�ำพิธีเปิด ศูนย์อบรมแพทย์แผนจีนอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นได้หารือข้อตกลงการเปิดหลักสูตรปริญญาโท (ทุยหนา)
ร่วมกันได้รว่ มกันอภิปรายการพัฒนาสถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีนในอนาคต และได้เยีย่ มชมคณะแพทย์แผนจีน เยีย่ มชมศูนย์วฒ
ั นธรรม
และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ซึ่งยืนยันถึงการพัฒนาของสถาบันฯ ใน1ปีที่ผ่านมา
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โครงการบริการแชร์จักรยาน ofo (Bike Sharing)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จ�ำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการให้บริการแชร์จักรยาน (Bike Sharing) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานและเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานและสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี บริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัย เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. บางพลี

พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 35
ผศ.ดร.สายใจ  พัวพันธ์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานในงาน
“ก้าวแรกสู่การพยาบาลด้วยหัวใจนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 35” ภายในงานมีพิธีมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้
นักศึกษาตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการก้าวเข้าสูว่ ชิ าชีพการพยาบาล รวมถึงเกิดความรักความผูกพัน ความศรัทธา
และความภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม มฉก. บางพลี
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ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อ
เด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 2
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กประถมศึกษา
ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมการสกัด
ดีเอ็นเอจากผลไม้ แบตเตอรี่ผลไม้ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “เซลล์” และ Math Detective โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียน
มฉก. บางพลี

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

       หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง             
การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้แทนจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาต่าง ๆ        
ร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 23 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.นพมาศ
อัครจันทโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และอาจารย์ ดร.จ�ำรูญศรี พุ่มเทียน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                    
เป็นวิทยากรหลักน�ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าว ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยประกันคุณภาพ ได้จัด KM CAFE เพื่อให้อาจารย์
แต่ละคณะวิชาได้รว่ มกันแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรือ่ ง การติดตาม ตรวจสอบ  มคอ. 3และ มคอ.4 เพือ่ รวบรวมเป็นองค์ความรูเ้ พือ่ น�ำไปปฎิบตั ิ
ที่คณะของตนเอง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มฉก. บางพลี
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ค้นหามาให้...อ่าน
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