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ม.หัวเฉียวฯ จัดพิ ธีไหว้ครู 		
ประจ�ำปีการศึ กษา 2561

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จดั พิธไี หว้ครูเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครู-อาจารย์ และร่วมสืบสานประเพณีทดี่ งี ามของไทย ในปีการศึกษา 2561 ก�ำหนดจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2561 นักศึกษาใหม่
จากทุกคณะวิชาพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม มฉก. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีเป็นประธานในพิธกี ล่าว
ให้โอวาทแก่นกั ศึกษา พร้อมเจิมต�ำราเรียนเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล และมอบรางวัลเกียรติคณ
ุ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นกั ศึกษา
ที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น ความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ ซึง่ ในปีการศึกษานีค้ ณะวิชาทีไ่ ด้รบั รางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม รางวัลพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Guangxi Transport
Vocational and Technical College

สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และแผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
ร่วมต้อนรับคณะผูแ้ ทนจาก Guangxi Transport Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน น�ำโดย Senior Engineer
Cheng Len อธิการบดี และคณะ เพื่อเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

HCU News 2

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย

คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนือ่ งในสัปดาห์วนั รพี 61 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุม มฉก. โดยมีนกั เรียนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก
ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายกว่า 70 โรงเรียน และในการแข่งขันครัง้ นี้ ผูช้ นะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ผูช้ นะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ และผูช้ นะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียน
เซนต์โยเซฟบางนา กรุงเทพฯ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ชนะเลิศอันดับที่ 2

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา กรุงเทพฯ
ชนะเลิศอันดับที่ 3
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โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมเสริมก�ำลังใจ
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพื่อการส�ำรวจติดตามความก้าวหน้า การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการยกย่องเชิดชูและกระตุ้นให้การด�ำเนินงานเกิดความต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง น�ำโดย
ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกลู ประธานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และ นพ.วันชาติ ศุภจัตรุ สั คณะกรรมการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
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งานประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจ�ำปี 2561
งานบุญครั้งยิ่งใหญ่ “ประเพณีท้ิงกระจาดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจ�ำปี 2561” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ที่ท�ำการ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ พิธีเปิดเริ่มเมื่อเวลา 09.00 น. ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด จากนั้น พต.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีให้เกียรติ
กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นทั้งสองท่านพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้บริหารจากโรงพยาบาลหัวเฉียว อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และแขกผูม้ เี กียรติ ได้รว่ มตัดริบบิน้ เปิดงาน มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคแก่ผมู้ ารับ และถ่ายภาพร่วมกับอาสาศิลปิน
ที่มาร่วมงานบุญกันอย่างมากมาย เมื่อพิธีการสิ้นสุดลงการมอบสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่ผู้มารับได้เริ่มขึ้นและเสร็จสิ้นภายในเวลา 11.00 น.
ประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในเดือน 7 ตามจันทรคติของจีน ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่อง
มาเป็นเวลานาน ไม่ต�่ำกว่าอายุการก่อตั้งมูลนิธิกว่า 100 ปี ซึ่งคาดว่าเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการ
และเป็นกิจจะลักษณะ เพราะถือเป็นประเพณีการท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ
พร้อมกับท�ำทานให้แก่ผยู้ ากไร้ เป็นงานบุญทีย่ งิ่ ใหญ่ทปี่ ฏิบตั สิ บื ทอดมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลด้วยการน�ำสิง่ ของเครือ่ งเซ่นไหว้ เช่น ข้าวสาร
อาหารแห้ง มากราบไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศล หลังจากนั้นทางมูลนิธิจะรวบรวมสิ่งของและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อน�ำมาแจกจ่ายแก่ประชาชน
และได้น�ำมอบองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ประชุมหารือ เรือ
่ งการส่ งนักศึ กษา
เพื่ อแลกเปลี่ยนการศึ กษา ระหว่าง สถาบัน

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี แผนกวิเทศสัมพันธ์ และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี น�ำโดย Prof.Wu Guiming รองอธิการบดีและคณะ
พร้อมหารือเรื่องการเรียนการสอน โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน – ไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อ ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2561
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สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
จัดกิจกรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ เทศกาล
กลางฤดูใบไม้รว่ ง ซึง่ เป็นวันส�ำคัญของจีน (เทศกาลจงซิว) ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืนของทุกปีเพือ่ ความ
เป็นสิรมิ งคล โดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มฉก. เป็นประธานเปิดงาน และมีนกั ศึกษาให้ความ
สนใจร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในงานยังมีสาธิตการท�ำขนมไหว้พระจันทร์ เพื่อให้
ความรู้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
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โครงการลดขยะพลาสติก
ด้วยแอปพลิเคชั น ECOLIFE

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับโครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชัน่ ECOLIFE ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยองค์กร
เพือ่ สังคม ‘KIDKID’ (คิดคิด) โดยมีคณ
ุ ท๊อป พิพฒ
ั น์ อภิรกั ษ์ธนากร และคุณนุน่ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ลงพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยร่วมประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างแรงบันดาลใจด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี
ร่วมพูดคุยและส่งเสริมโครงการนี้ โดยให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการนีเ้ พือ่ กระตุน้ ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการช่วยกันลดขยะพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ ภายในมหาวิทยาลัย
ผ่านแอปพลิเคชัน่ ECOLIFE ทีอ่ อกแบบให้เป็นการเล่นเกมสะสมพืน้ ทีแ่ ละตัวการ์ตนู เมือ่ ผูใ้ ช้ซอื้ ของในโรงอาหารแล้วปฏิเสธไม่รบั พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น หลอด ถุงพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก และแก้วน�้ำพลาสติก ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการสแกน QR code ที่ติดอยู่ตาม
ร้านค้าต่าง ๆ เพื่อรับคะแนนสะสมใช้ในการเล่นเกม หรือสะสมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย
ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
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มฉก.บริการชุมชน ครัง
้ ที่ 204
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน
ครั้งที่ 204 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพือ่ ส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นกั ศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตัดผม ก�ำจัดเหา และแจกแว่นสายตา
ให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาฟรี เป็นประจ�ำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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