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พิ ธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น 1 อาคาร
บรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

งานแถลงข่าวและพิ ธีมอบทุนการศึ กษา
“โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุน
่ ที่ 6”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและพิธี
มอบทุนการศึกษา “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รุน่ ที่ 6” ในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 15 ทุน มูลค่า 6 ล้านบาท โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิ
ป่อเต็กตึง๊ คุณกอบชัย ซอโสตถิกลุ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแถลงข่าวการมอบทุนในโครงการนี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊
โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันจัดท�ำขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 วัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
โครงการขยายความช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและพัฒนาคน ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล
แก่นกั ศึกษาผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ทนุ การศึกษา
แก่นักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนส�ำเร็จการศึกษา และบัณฑิตผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาแล้ว จะได้เข้าท�ำงานเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลหัวเฉียว ช่วยเหลือสังคมและสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
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ม.หัวเฉียวฯ จัดการประชุมประชาคมเพื่ อ
สร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสั งคมใน
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ครัง
้ ที่ 8

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดการ
ประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยการมีสว่ นร่วม ครัง้ ที่ 8
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม)
อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.
ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ คุณกมล เชียงวงศ์ กล่าวเปิดงาน ในภาคเช้ามีการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยชุมชนปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี
โดย รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ทีป่ รึกษาอธิการบดี และการน�ำเสนอผลงาน การด�ำเนินงานการสร้างเสริม
สภาพแวดล้ อ ม ของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์
รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง SMART CITY โดย คุณฉัตรชัย
ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จ�ำกัด
และการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักวิจยั
และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และในภาคบ่ายร่วมกันเสวนา
กลุ่มย่อย "ประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รูปแบบ SMART
CITY" โดยการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 : การควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

กลุ่มที่ 2 : กฎหมายเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 : หมวกนิรภัย
การประชุ ม ประชาคมในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส� ำ คั ญ
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างเสริม
สภาพแวดล้ อ มของสั ง คมในชุ ม ชนรอบมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ และยกระดับการบริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็น
กิจกรรมทีอ่ ยูใ่ นแผนงานของคณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษา
และการจัดระเบียบสังคมในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มาจาก
หน่วยงานภายนอกที่มี ความเกี่ยวข้อง เช่น อ�ำเภอบางพลี สถานี
ต�ำรวจภูธรบางพลี สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สรรพสามิต
พืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการ ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสมุทรปราการ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบางโฉลง ก�ำนันต�ำบลบางโฉลง และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ส�ำนักพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่
กองอาคารสถานที่ และผู้น�ำนักศึกษา โดยการประชุมประชาคม
ในครัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้
เยาวชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยเอื้อต่อการศึกษา
และใช้ชีวิต และเป็นก�ำลังส�ำคัญของสังคมต่อไป
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบตั กิ ารในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0” (Trend in Clinical Laboratory Diagnosis : MT 4.0) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานฯ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มาบรรยายให้ความรูร้ ว่ มกับคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั เทคนิค
การแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก ทิศทาง
การทดสอบเพื่อตรวจติดตาม Metabolic Syndrome การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง
รวมทั้งหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยในงานประจ�ำ และเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารในยุค 4.0 ก้าวทันวิทยาการก้าวหน้าทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และการบูรณาการผลการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก
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พิ ธีรบ
ั มอบหนังสื อชุด
“ซิ งหวินต้าซื อเฉวี่ยนจี๋”

พระอาจารย์ซิงหวิน เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน สาธารณรัฐจีน ให้ความเมตตามอบหนังสือชุด “ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋” จ�ำนวน 365 เล่ม
แก่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหนังสือชุดนี้เป็นที่แรก
ในประเทศไทย โดยได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์ซินติ้งให้เกียรติเดินทางมามอบแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี
เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สือ่ ประสม) ชัน้ 2 อาคารบรรณสาร มฉก. ทัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากศิษยานุศษิ ย์ของพระอาจารย์
ซิงหวิน คณะผู้บริหารจากมูลนิธิแสงพุทธธรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีครั้งนี้
หนังสือชุด “ซิงหวินต้าซือเฉวีย่ นจี”๋ จ�ำนวน 365 เล่ม เป็นหนังสือทีร่ วบรวมค�ำอธิบายของพระอาจารย์ซงิ หวินและ นักการศึกษา ประกอบ
ด้วยตัวอักษรมากกว่า 30 ล้านตัว สารบัญ 5 หมื่นเรื่อง แบ่งออกเป็น 12 หมวดใหญ่ ได้แก่ 1.พระคัมภีร์ 2.ข้อคิดต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา
ในโลกมนุษย์ 3.ต�ำราเรียน 4.รวมค�ำปาฐกถา 5.รวมวรรณกรรม 6.บันทึกชีวประวัติ 7.จดหมาย 8.บันทึกประจ�ำวัน 9.หนังสือชุดภูเขา
10.ภาพบันทึกกิจกรรมของภูเขา 11.การประดิษฐ์อกั ษร และ 12.ภาคผนวก ซึง่ หนังสืออันทรงคุณค่าทัง้ 365 เล่มนีไ้ ด้รวบรวมไว้ ณ ห้องสมุดภาษาจีน
ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มฉก.
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ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
10 องค์กรในพื้นที่ต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมเสนอผลการด�ำเนินการ
ความร่วมมือทางวิชาการและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 10 องค์กรในพืน้ ทีต่ ำ� บลศีรษะจรเข้นอ้ ย ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย 2.วัดหัวคู้ 3.วัดปากคลองมอญ 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย 5.โรงเรียนวัดหัวคู้
6.โรงเรียน ปากคลองมอญ 7.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย 8.ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย 9.บริษัทจ�ำกัด
มหาชน บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ 10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัทศูนย์ฝึก
ปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลี่ยน จ�ำกัด มฉก. 2

HCU News 6

โครงการพั ฒนาการจัดการเรียนกาสอน
สาระการเรียนรูด
้ ้านกฎหมาย
ในระดับมัธยมศึ กษา

		

คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูด้ า้ นกฎหมาย
ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนกั เรียนจากโรงเรียนราชวินติ สุวรรณภูมเิ ข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย
พิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้รับการ
สนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
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โครงการกายภาพบ�ำบัด
เพื่ อประชาชน ครัง
้ ที่ 3
“Office Syndrome รูท
้ ัน รักษาได้”

คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมโครงการกายภาพบ�ำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 เรื่อง “Office
Syndrome รูท้ นั รักษาได้” เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารทางกายภาพบ�ำบัด อาคารเรียน 2 ชัน้ 4 มฉก.โดย กภ.ณัฐริกานต์ ศักดิส์ นิท
นักกายภาพบ�ำบัดประจ�ำคลินกิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการออกก�ำลังกายเพือ่ ป้องกันและลดปัจจัยเสีย่ งที่
จะเกิดอาการ Office Syndrome โดยการจัดอบรมในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ให้ความรูค้ วามเข้าใจ กับบุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบุคคลภายนอก เกีย่ วกับอาการ Office Syndrome พร้อมทัง้ แนวทาง และวิธกี ารดูแลรักษาตัวเองเบือ้ งต้น เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอาการ หรือวิธีการรักษาตนเองเมื่อมีอาการดังกล่าว รวมทั้งการเข้าถึงบริการของคลินิกกายภาพบ�ำบัดในการตรวจประเมินหาสาเหตุ
ของอาการและรับการรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไป
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ม.หัวเฉียวฯ ส่ งมอบส�ำเนาหนังสื อพิ มพ์ จีน
ให้แก่
หอสมุดแห่งชาติ

เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ทำ� พิธสี ง่ มอบส�ำเนาหนังสือพิมพ์จนี ให้แก่สำ� นัก
หอสมุดแห่งชาติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผูส้ ง่ มอบส�ำเนาหนังสือพิมพ์จนี โดยเป็นไฟล์
หนังสือพิมพ์จนี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 – 2529 จ�ำนวนรวม 1,138,380 หน้า จากการถ่ายส�ำเนา 2,385 เล่ม จัดเก็บไว้ใน External Hard
Drive และ ได้รบั เกียรติจากคุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผูร้ บั มอบ ณ ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา อาคาร 1
ชั้น 4 หอสมุดแห่งชาติ
โครงการดังกล่าวมีที่มาจากพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการพัฒนา
หอสมุดแห่งชาติ ให้จัดระบบห้องเอกสารภาษาจีนเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ ทางส�ำนัก
หอสมุดแห่งชาตินอ้ มรับพระราชกระแสรับสัง่ และได้รว่ มลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดท�ำส�ำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย
ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 การด�ำเนินการ
ในโครงการดังกล่าว ระยะที่ 1 บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการ ขนย้าย หนังสือพิมพ์จีน ตั้งแต่ปี
2466 จนถึง ปี 2529 และแปลงข้อมูล เป็นดิจิทัล เป็นเวลา 5 ปี จากนั้นศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รับด�ำเนินการต่อ และได้พฒ
ั นาฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จนี ส�ำหรับการค้นคว้าวิจยั ทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ และในระยะที่ 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งหนังสือพิมพ์จีนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จกลับคืนหอสมุดแห่งชาติ และน�ำหนังสือพิมพ์จีนปี 2530
มาด�ำเนินการต่อ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน (3 ภาษา) ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา
ค้นคว้า และหลังจากพิธสี ง่ มอบฯ คุณกนกอร ศักดาเดช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ และคุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มกี ารหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต
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Big Cleaning Day ครัง
้ ที่ 2 ปีการศึ กษา 2560
“ปลูกจิตส�ำนึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส”

รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในกิจกรรม
วันท�ำความสะอาดประจ�ำปี (Big Cleaning Day) ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารอ�ำนวยการ ซึง่ กิจกรรมนี้
เสริมสร้างบรรยากาศการมีสว่ นร่วมของบุคลากรและนักศึกษา ให้เห็นความส�ำคัญของการประหยัดพลังงาน ประหยัดน�ำ้ และช่วยกันดูแล
สิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ตามค�ำขวัญ “ปลูกจิตส�ำนึก ฝึกเป็นนิสยั มฉก.ร่วมใจ สร้างวินยั ใน 7ส” ในงานนีม้ กี ารมอบรางวัลการประหยัด
พลังงานและรางวัล 7ส ยอดเยีย่ ม ดังนี้
รางวัลการประหยัดพลังงาน
1. การประกวดนวัตกรรมจากงานประจ�ำ Routine to Innovative For Saving Energy (R2I) Season 3 มีผไู้ ด้รบั รางวัล ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “รูจ้ กั ใช้ ถนอมดี ลด money ทีต่ อ้ งจ่าย” จากคณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “ทิง้ ขยะให้ถกู ที่ ลด money ทีต่ อ้ งจ่าย” จากคณะเทคนิคการแพทย์
และผลงาน “ปลดปลัก๊ ประหยัดไฟชัวร์” จากส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
2. การประกวด Smart office มีหน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล ดังนี้
Smart office ระดับดีเยีย่ ม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และ กองอาคารสถานที่
Smart office ระดับดีเด่น ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
Smart office ระดับดี ได้แก่ กองทรัพยากรบุคคล กองแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารสนเทศ
และศูนย์วฒ
ั นธรรม
รางวัล 7ส ยอดเยีย่ ม
1. รางวัลประกวดสิง่ ประดิษฐ์ (DIY) 7ส ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์ ครัง้ ที่ 2/2560
รางวัลชนะเลิศ จ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “ตะกร้าสานจากซองกาแฟ” จากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
และผลงาน “ผ้าทอไทยผืนผ้าแห่งความพอเพียง (ประดิษฐ์พานดอกบัวตัง้ พระ)” จากนักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลรองชนะเลิศ จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “ตะกร้าจากกระดาษหนังสือพิมพ์” จากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รางวัลประกวดคลิปวีดทิ ศั น์กจิ กรรม 7ส จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “โครงการกิจกรรม 7 ส” จากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
3. รางวัล 7ส ยอดเยีย่ ม จ�ำแนกเป็น 4 ประเภท โดยมีผทู้ ไี่ ด้รบั รางวัล ดังนี้ ประเภทแม่บา้ นคนสวน ได้แก่ แม่บา้ น-อาคารโภชนาการ 2
และอาคารสนามกีฬากลาง / คนสวน-โซนที่ 2, 3, 14 จ�ำนวนทัง้ หมด 8 คน ประเภทซุม้ นักศึกษา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ ประเภท
หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง และประเภทคณะวิชา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
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ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสตูดิโอ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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นายจิรฐ
ั คงกะพั นธ์ นักศึ กษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิ วเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
แห่งประเทศไทย ครัง
้ ที่ 11
ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The 11th Thailand
Robot Design Contest: RDC2018) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ
(IDC RoBoCon 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น ซึ่งมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
พลาซ่า ประตูน�้ำ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International Design Contest 2018
(IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ : ทีม Green ประกอบด้วย 1. นางสาวศุวดี เจ๊ะเล็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นายปัณฑ์ธร
ตรีวฒ
ั นา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นายจิรฐั คงกะพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4. วีรยุทธ บัวเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ โดย นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International Design Contest 2018
(IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6-18 สิงหาคม 2561 โดยศูนย์ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
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ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก YAYASAN

BARUNAWATI BIRU SURABAYA ประเทศอินโดนีเซี ย

แผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะตัวแทนจากสถาบัน YAYASAN BARUNAWATI
BIRU SURABAYA ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง
สองสถาบัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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