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รวมดวงใจชาวหัวเฉียว
บ�ำเพ็ ญกุศลอุทิศถวาย
ครบรอบ 2 ปีวันสวรรคต ร.9

รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(มฉก.) พร้อมใจร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลอุทศิ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ เพือ่ ถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
พิธบี ำ� เพ็ญกุศลได้จดั ขึน้ บนชัน้ 2 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ บริเวณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
อาคารแห่งนี้พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเมื่อครั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2537 ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ชาวหัวเฉียวทุกคน โดยพิธีเริ่มเมื่อเวลา 09.30 น. นักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียง
ได้ขบั ร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ท่านอธิการบดีถวายพวงมาลัยหน้าพระบรมรูปฯ ทุกคนยืนสงบนิง่ หน้าพระบรมรูปฯ เป็นเวลา 89 วินาที
หลังจากนัน้ ท่านอธิการบดีประธานในพิธจี ดุ ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนบูชาเครือ่ งทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมรูปฯ เจ้าหน้าที่
อาราธนาศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าทีล่ าดผ้าขาวรองโยง ลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธที อดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์
ประธานในพิธถี วายเครือ่ งไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธกี รวดน�ำ้ -รับพร กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมูบ่ ชู า กราบลา
ประธานสงฆ์ กราบถวายบังคมพระบรมรูปฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ม.หัวเฉียวฯ MOU ร่วมกับกสิ กรไทย เพื่ อก้าวสู่
Smart University สั งคมไร้เงินสด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ในการออกบัตรเดบิตของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด Smart University ซึ่งรองรับการช�ำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล นอกจากนี้
ธนาคารกสิกรไทยยังได้วางระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้รองรับบริการรับช�ำระค่าเล่าเรียนผ่านคิวอาร์โค้ด
ได้ในอนาคต โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี และนางสาวบรินดา วิรยิ ะเสนา ผูอ้ ำ� นวยการกองคลัง เป็นผูล้ งนามฝัง่ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ และนายณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
เป็นผู้ลงนามฝั่งบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญาร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องธรรมจริยา ชั้น 8 อาคาร
พหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย
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พิ ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน
กิจกรรมการด�ำเนินโครงการ “การพั ฒนา
ศั กยภาพนักวิจัยรุน
่ ใหม่ผ่าน Multi Mentoring
System ในสถาบันอุดมศึ กษา”

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้จดั การประชุม
เพื่อชี้แจงแนวทางการด�ำเนินการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการด�ำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั รุน่ ใหม่ผา่ น Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา” ซึง่ แบ่งเป็น 6 กลุม่ ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาในกลุม่ ภาคใต้ 3 สถาบัน
2. สถาบันอุดมศึกษาในกลุม่ ภาคอีสาน 5 สถาบัน
3. สถาบันอุดมศึกษาในกลุม่ ภาคเหนือ 6 สถาบัน
4. สถาบันอุดมศึกษาในกลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
5. สถาบันอุดมศึกษาในกลุม่ ภาคกลาง 25 สถาบัน
6. สถาบันอุดมศึกษาในกลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน								
															
ในการนี้ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมประชุมและลงนาม
ความร่วมมือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
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ม.หัวเฉียวฯ และ ATTA
ร่วมมือทางวิชาการด้านท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว (ATTA) ลงนามร่วมมือในโครงการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุนสถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ านของนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามรูค้ วามสามารถในธุรกิจการท่องเทีย่ ว
โดยมี นายวิชติ ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว (ATTA) และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ผูร้ บั มอบจากทางมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ส�ำนักงานใหญ่ อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2561
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ประชุม ร.ร.คุณธรรมตามต้นแบบ
ของ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ
โรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์จากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียน
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ หาแนวทางด�ำเนินการสูก่ ารเป็นโรงเรียนคุณธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2
อาคารอ�ำนวยการ มฉก. ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 แห่งมีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อย่างสม�่ำเสมอ
อีกทัง้ แต่ละโรงเรียนได้มกี ารน�ำหลักคุณธรรมมาบูรณาการแทรกไปกับการเรียนการสอนนักเรียน ในการประชุมครัง้ นีม้ คี วามเห็นชอบเบือ้ งต้น
ว่าควรจะมีการลงนามความร่วมมือก่อนโดยรายละเอียดจะมีการประสานงานระหว่างกันต่อไป
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ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

แผนกประชาสัมพันธ์ และแผนกรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะครูและนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชวินติ บางแก้ว จ�ำนวน 102 คน เข้าเยีย่ มชมและรับการแนะแนวจาก คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์
แผนจีน และคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคาร
บรรณสาร มฉก.
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มฉก. พั ฒนาโครงการวิจัย สกว.ปี 2 เร่งสร้างมูลค่าเพิ่ ม
เพื่ อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
ชีแ้ จงกระบวนการและการน�ำเสนอข้อเสนอโครงการวิจยั เชิงพืน้ ทีภ่ ายใต้โครงการวิจยั การสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจปลาสลิด
จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ห้อง
บรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
ในการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และ อ.สุปราณี จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว.
รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการวิจัย รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการน�ำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่จ�ำนวน 8 เรื่อง ของนักวิจัยจากคณะวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1 “รูปแบบการเลีย้ งปลาสลิดทีม่ ผี ลิตภาพเหมาะสมในการสร้างรายได้ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ” อ.ดร.พิมสิริ ภูต่ ระกูล และคณะ
คณะบริหารธุรกิจ
2. “แนวทางการลดต้นทุนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาสลิดจังหวัด
สมุทรปราการ” ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ และคณะ คณะบริหารธุรกิจ
3. “การศึกษาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในจังหวัดสมุทรปราการไปยังตลาดนักท่องเที่ยวจีนแบบทัวร์ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรปราการ” อ.สุเมษ เลิศจริยพร และคณะ คณะบริหารธุรกิจ
4. “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปลาสลิดแปรรูปสมุทรปราการ เพื่อการส่งออกทางเรือด่านเชียงแสนสู่จีนตอนใต้
ด้วยกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนา” ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
5. “การจัดท�ำระบบพัฒนาการผลิตปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการสูม่ าตรฐานอาหารปลอดภัยเพือ่ ขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
แบบมีส่วนร่วม” อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
6. “การพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดท�ำมาตรฐานที่น�ำไปสู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แบบมีส่วนร่วม” อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. “การพัฒนาการแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวและปลาสลิดหอม จังหวัดสมุทรปราการให้มีคุณภาพเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม” อ.ดร.จ�ำรูญศรี พุ่มเทียน และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. “แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมและหนุนเสริมผู้ผลิตปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ” อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างท�ำ
และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โครงการ “ปลูกจิตส�ำนึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง
ครั้งที่ 15” ประจ�ำปีการศึกษา 2561
ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการปลูกจิตส�ำนึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง
ครัง้ ที่ 15 ประจ�ำปีการศึกษา 2561 โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ กระตุน้ เตือนให้กบั นักศึกษาทีใ่ กล้สำ� เร็จการศึกษาได้มที ศั นคติทดี่ ี
ในเรื่องหน้าที่ในการช�ำระคืนทุน และนักศึกษาได้รับทราบสาระความรู้ขั้นตอนและวิธีการช�ำระหนี้คืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษา โดย อาจารย์ใจบุญ แย้มยิม้ อาจารย์ประจ�ำคณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร และตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย
มาให้ความรู้และข้อคิดแก่นักศึกษา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน มฉก.
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โครงการ มฉก. บริการชุมชน
ครัง
้ ที่ 205

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข เทศบาลเมืองไร่ขิง จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 205 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดท่าพูด จังหวัด
นครปฐม เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง
และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต คณะเทคนิค
การแพทย์ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน�้ำตาล ไขมัน และคอเลสเตอรอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิ
ในเด็ก คณะกายภาพบ�ำบัดให้บริการและให้ความรูใ้ นการท�ำกายภาพบ�ำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็ม
คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย คณะอื่น ๆ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ
ได้สนุกสนานกัน เช่น การระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอว์ นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป
จ่ายยา ถอนฟัน ก�ำจัดเหา บริการตัดผมชายและหญิง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแจกแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหา
ด้านสายตาฟรี เป็นประจ�ำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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