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ม.หัวเฉียวฯ จัดพิ ธีปิดหลักสูตร วทจ. รุน
่ ที่ 1

พิ ธีปิดการศึ กษาและมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึ กษาหลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย - จีน (วทจ.)

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ            
การศึกษาหลักสูตรวิทยาการผูน้ ำ� ไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุน่ ที่ 1 จ�ำนวน 70 คน เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2561      
ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศจีน ภายในงานมีการจัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์สงั คมนิยมใหม่พลังจีนพลิกโลก” จากผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
Miss Lena Ng คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ และคุณพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ด�ำเนินรายการโดย     
คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไล นอกจากนี้มีการน�ำเสนอ รายงานวิชาการ วทจ. 1 “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมจีนยุคใหม่ : ผลกระทบต่อไทย”
หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย - จีน เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และได้รับ
การสนับสนุนจากส�ำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหลักสูตรเข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้น�ำ
ยุคใหม่ทมี่ วี สิ ยั ทัศน์ เสริมสร้างความรูด้ า้ นวัฒนธรรม เพิม่ โอกาสแนวทางการท�ำธุรกิจกับประเทศจีน และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย - จีน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรุ่นที่ 1 เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 อบรมทุกวันอังคาร เวลา
14.00 - 17.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

ผู้ส�ำเร็จการศึ กษาหลักสูตร วทจ. รุน
่ 1
รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธี
มอบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยปักกิง่ ให้แก่ผเู้ ข้าศึกษาหลักสูตร
วิทยาการผู้น�ำไทย - จีน รุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.
ประจักษ์  พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นผูม้ อบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยปักกิง่ ให้แก่ผสู้ ำ� เร็จการ
ศึกษาหลักสูตรวิทยาการผูน้ ำ� ไทย - จีน จ�ำนวน 70 ท่าน ซึง่ แต่ละท่าน
เป็นนักธุรกิจชั้นน�ำและข้าราชการระดับสูง หลักสูตรนี้ได้รับเกียรติ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ จากประเทศไทย และประเทศจีนร่วมเป็นวิทยากร
พร้อมทั้งจัดการศึกษาดูงานอย่างเข้มข้นเจาะลึกทั้งในประเทศไทย

HCU News 2

และประเทศจีน หลักสูตรวิทยาการผูน้ ำ� ไทย - จีน รุน่ ที่ 1 นี้ เริม่ อบรม
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 12 มิถุนายน 2561 ตลอดการจัดการ
ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อและอ�ำนวยความสะดวกด้าน
สถานที่ศึกษาจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเป็นอย่างดียิ่ง
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น พิ ธี ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาได้ เ ยี่ ย มชม           
ศูนย์วฒ
ั นธรรม ศูนย์บรรณสารสนเทศ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ณ มฉก.1 บางพลี จากนั้นเดินทาง
ไปเยี่ยมชมอาคารเรียน และบริษัทศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน           
จ�ำกัด ณ มฉก.2

งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครัง
้ ที่ 6
(ASTC2018)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเฉลิมเกียรติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครัง้ ที่ 6 (ASTC2018) : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมก้าวตามศาสตร์พระราชา สูก่ ารพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืน” โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.2) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประจักษ์
พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ เป็นองค์ปาฐกในการ
ปาฐกถาในหัวข้อ “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน”
ในงานประชุมมีการน�ำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ใน 5 กลุ่มสาขา ได้แก่
วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 652 คน ประกอบด้วย
คณาจารย์ นักวิจัย 331 คน และนักศึกษา 321 คน มีผลงานวิจัยที่น�ำเสนอและเผยแพร่ 310 เรื่อง และผลงานนวัตกรรม 24 เรื่อง โดยการจัดประชุม
วิชาการครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
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ม.หัวเฉียวฯ จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง
้ ที่ 6
“งานวิชาการรับใช้ สังคม”

          ส�ำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และความร่วมมือระดับนานาชาติจาก Holy Angel University และ STI West Negros University ประเทศฟิลิปปินส์ และ Galuh
University, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Universitas PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul
Bhirawa (STIE AUB Surakarta) ประเทศอินโดนีเซีย และ Tianjin University of Traditional Chinese  Medicine จากประเทศจีน ได้ร่วมกัน
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพหลัก        
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.2) โดย รศ.ดร.ประจักษ์   พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา/กรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม มาบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิชาการเพื่อสังคม”
โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ
และประสบการณ์ในการวิจัยกับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและ   
ภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศในอนาคต
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มฉก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ บริษัท Global Link Logistics Services Limited

       รศ.ดร.ประจักษ์  พุม่ วิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับ บริษัท Global Link Logistics Services Limited เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ส�ำนักงานใหญ่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ดา้ นวิชาการ  พัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นกระบวนการเรียนการสอนมุง่ สูก่ ารเป็นอาจารย์
มืออาชีพ และในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
อ�ำนวยการ มฉก.บางพลี
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ม.หัวเฉียวฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการศึ กษากับศูนย์ฝึก
อบรมต�ำรวจภูธร ภาค 2

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษากับศูนย์ฝึกอบรม
ต�ำรวจภูธร ภาค 2 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุม่ วิเศษ อธิการบดี ผศ.นิก  สุนทรชัย คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ มฉก. พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล
ผู้บังคับการ และ พ.ต.อ.สงกรานต์  สันหกรณ์ ผู้ก�ำกับการ ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 2 ร่วมลงนามฯ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้าน        
การจัดการเรียนการสอน และด้านการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. บางพลี
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HCU Energy 2018

“Together we go”
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม จึงได้จดั งาน
HCU Energy 2018 “Together we go” ขึน้ เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 ณ อาคารบรรณสาร  ภายใต้แนวคิด “ประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม”
โดยได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ มาร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และโครงงาน
ของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  ทัง้ นีน้ กั เรียนยังได้รว่ มกิจกรรมแรลลีจ่ กั รยานสีขาว แข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม เล่นเกมส์
ชิงของรางวัลจากบูธต่าง ๆ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น" (Basic ICD-10)

สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "ให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น" (Basic ICD-10) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อมรรัตน์   ลือนาม อาจารย์ประจ�ำสาขา
วิชาการบริหารโรงพยาบาล คุณดลฤดี   พึ่งมีบุญ หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ โรงพยาบาลวิภาราม และคุณสุภตา  พลอาสา Coder
จากแผนกเวชสถิติ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากรให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะของผูป้ ฏิบตั งิ านเวชสถิตใิ นการให้รหัสโรคและหัตถการ ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐาน การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่มาจากหน่วยงานระหว่างโรงพยาบาลต่าง ๆ และนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ มฉก. บางพลี
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วทจ. รุน
่ 1 รับฟังการบรรยาย เรือ
่ ง
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ รือ
่ งการ
บริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม (จีน-ไทย)
หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย-จีน มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุน่ ที่ 1 รับฟังการบรรยาย เรือ่ ง
“ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการบริหารธุรกิจข้าม
วัฒนธรรม (จีน-ไทย)” โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิบูลย์
ตั้ ง กิ ต ติ ภ าภรณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง       
“ท�ำอย่างไรให้อายุยืนหมื่น ๆ ปี” โดย อ.พจ.อรภา         
ศิลมัฐ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
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