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การบรรยายพิ เศษ เรือ
่ ง ปัจจัยส�ำคัญและ
ประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจกับจีนและ การเชื่ อมโยง
ทางวัฒนธรรม (ศาสนา) ไทย-จีน

หลักสูตรวิทยาการผูน้ ำ� ไทย-จีน วทจ.รุน่ ที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดบรรยายเรือ่ ง ปัจจัยส�ำคัญและประสบการณ์
ในการท�ำธุรกิจกับจีน โดยคุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด และการบรรยาย เรือ่ ง การเชือ่ มโยง
ทางวัฒนธรรม (ศาสนา) ไทย-จีน เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือ ในการพัฒนาประเทศตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน โดยพระพรหม
มังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2561

วันครบรอบการก่อตั้ง
โรงพยาบาลหัวเฉียว 80 ปี
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ และคุณกอบชัย ซอโสตถิกลุ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี รศ. ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์
รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง
โรงพยาบาลหัวเฉียว 80 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริการใหม่ พร้อมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติกับโรงพยาบาลหัวเฉียวในพิธีเปิด
หอผู้ป่วย (บ้านสุขใจ) ชั้น 10 อาคาร 22 ชั้น 											
นอกจากนี้นักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 2 ได้ท�ำพิธีกตเวทิตาต่อคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลหัวเฉียว เพือ่ เป็นการแสดงความกตัญญูตอ่ ผูม้ อี ปุ การคุณด้านการศึกษา และพิธแี สดง
ความขอบคุณจิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์ มอบเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียน และทุนเรียนดีบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ณ ห้องประชุม
ชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
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พิ ธีมอบใบประกาศนียบัตรส�ำหรับ
นักศึ กษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทย
รุน
่ ที่ 10

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรส�ำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทย
รุน่ ที่ 10 ประจ�ำปีการศึกษา 2560 โดยมีรองอธิการบดี (รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) เป็นประธานในพิธี ซึง่ ในปีนมี้ นี กั ศึกษาชาวจีน
ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรแลกเปลี่ยนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเข้ารับใบประกาศนียบัตร จ�ำนวน 199 คน นักศึกษาเหล่านี้มาจาก
สถาบัน 7 แห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อวีห้ ลิน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มหาวิทยาลัยชินโจว มหาวิทยาลัยอูโ๋ จว และสถาบันเซียงซือหู ซึง่ สาขาวิชา
ทีน่ กั ศึกษามาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือสาขาวิชาการสือ่ สารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
การท่องเทีย่ ว และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้ขนึ้ กล่าวความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดระยะเวลาหนึง่ ปีที่
ม.หัวเฉียวฯ และกล่าวขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาสามารถน�ำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอีกทัง้ ยังเข้าใจวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี
จากการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนในระยะเวลา 1 ปีที่ ม.หัวเฉียวฯ และนักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทยได้ประสบความส�ำเร็จในระดับที่ดี ณ ห้อง 2-114 อาคารเรียน มฉก.
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
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ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มฉก. ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เกี่ยวกับงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ อาทิ สโมสรนักศึกษา การส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาและการกีฬา ทุนและบริการนักศึกษาและการจัดการแผนกหอพักนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2561
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คณะศิ ลปศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการ
อบรมจรรยาบรรณนักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณนักวิจัยในสายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เพือ่ ให้ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักวิจยั และน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการท�ำงานวิชาการได้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
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วทจ.รุน
่ 1 รับฟังการบรรยาย
เรือ
่ ง ข้อริเริม
่ Belt and Road
หลักสูตรวิทยาการผูน้ ำ� ไทย - จีน (วทจ.) รุน่ ที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับฟังบรรยายเรือ่ งข้อริเริม่ Belt and Road
โดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น กรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมัน่ คง เพิม่ โอกาสแนวทางการท�ำธุรกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในอนาคต ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
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คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนส�ำหรับอาจารย์พเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ”ิ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ให้แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริการวิชาการพยาบาลวิชาชีพจากสถาบันภาครัฐและเอกชน โดยได้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ พัวพันธ์ รักษาการคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมครัง้ นีเ้ น้นการใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม กลยุทธ์ และเทคนิคต่าง ๆ
ทีใ่ ช้ในการสอนในคลินกิ การวางแผนการสอนในคลินกิ การประเมินผลการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และเน้นให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีสว่ นร่วมในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เช่น การอภิปรายกลุม่ ย่อย การวิเคราะห์สถานการณ์ตวั อย่าง หรือการฝึกสอนในสถานการณ์ตวั อย่าง เป็นต้น เพือ่ การพัฒนา
คุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 4 ชัน้ 3 อาคารอ�ำนวยการ มฉก.บางพลี
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ม.หัวเฉียวฯ รับโล่เกียรติยศโครงการ
“กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้เข้าร่วมโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 1 ปี (พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561) ในการด�ำเนินการ
โครงการนี้ มหาวิทยาลัยได้สง่ เสริมและผลักดันให้เกิดการคัดแยกกล่องเครือ่ งดืม่ ยูเอชทีภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สามารถรวบรวม
ได้ทั้งสิ้น 2,804 กิโลกรัม หรือประมาณ 280,000 ใบ สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากหลุมฝังกลบได้ 11.22 ตรม. และช่วยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาขยะได้ถึง 2,523.60 กิโลกรัม สะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุ
ผลส�ำเร็จได้รับโล่เกียรติยศจาก คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยคุณวนิดา สุวรรณนพ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบโล่เกียรติยศของสถาบัน พร้อมกับรับมอบโล่เกียรติยศในฐานะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ณ ห้องประชุมอารียส์ มั พันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
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