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ม.หัวเฉียวฯ ร�ำไท้เก๊ก 1,000 คน
และจัดแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครัง
้ ที่ 4
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยอาจารย์จิตอาสาจากชมรม
ไท้เก๊กทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ร�ำไท้เก๊กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10 ซึง่ นับได้วา่ เป็นการรวมพลของผูร้ ำ� ไท้เก๊กมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ทัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์พเิ ศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
อดีตรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ด�ำริริเริ่มไท้เก๊กในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในสมัยที่ท่านเป็นอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยปรมาจารย์มวยบูต๊ งึ๊ (เอีย๋ น หลี เหมีย๋ น) แขกผูม้ เี กียรติ สือ่ มวลชน ร่วมชมการร�ำไท้เก๊ก ณ สนามกีฬากลาง มฉก.
นอกจากนีท้ า่ นวีระศักดิ์ โควสุรตั น์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ให้เกียรติรว่ มลงนามเป็นทีร่ ะลึกและเป็นประธานเปิด
การแข่งขันซึ่งท่านได้กล่าวถึงการแข่งขันไท้เก๊กในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 4 ในวันนี้ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีที่มหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันไท้เก๊กมาแล้ว
3 ครัง้ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 4 ซึง่ ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยคงจะมีการจัดการแข่งขันเช่นนีต้ อ่ ไปทุกปี เพราะมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ดา้ นไทย - จีน
ที่โดดเด่นมาก รวมทั้งมีผู้ให้การสนับสนุนอยู่พอสมควร ด้วยเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนในสังคม
การก�ำหนดให้นกั ศึกษาทุกคนได้เรียนไท้เก๊กนัน้ ผมถือว่าเป็นวิสยั ทัศน์ทดี่ มี าก เพราะไท้เก๊กนอกจากจะช่วยฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงสมดุลดีแล้ว
ยังช่วยเจริญสติ พัฒนาจิตใจให้มีความสงบเย็น รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง นับเป็นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่เป็นภาระแก่สงั คม สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว บ้านเมืองต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี และยังเป็นรากฐานทีด่ ขี องการด�ำรงไว้
ซึง่ ศาสตร์และศิลปะการต่อสูอ้ นั ทรงคุณค่าของมวลมนุษยชาติ” หลังจากนัน้ ท่านวีระศักดิไ์ ด้ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบตั รแก่ผสู้ นับสนุน
การแข่งขันและอาจารย์จิตอาสาฝึกสอนร�ำไท้เก๊กให้แก่นักศึกษา ปิดท้ายด้วยชุดการแสดง ได้แก่ นาฏการหุ่นคนเทิดไท้องค์ราชัน
และการร�ำมวยของปรมาจารย์มวยบู๊ตึ๊ง (เอี๋ยน หลี เมี๋ยน)

กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรางวัล
เยาวชนคนดี ครัง
้ ที่ 9

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และประธานคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์
มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ กล่าวว่า “8 ปีทผี่ า่ นมา ได้มอบรางวัลให้แก่นกั เรียนเยาวชนคนดีแล้วกว่า 5,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท กองทุนนีเ้ ป็นการ
สานต่อเจตนารมณ์หนึง่ ของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ 						
กองทุน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ เดินหน้ามอบรางวัลครัง้ ที่ 9 ให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาและชัน้ มัธยมศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
ซือ่ สัตย์สจุ ริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพือ่ ส่วนรวม โดยในปีนม้ี นี กั เรียนได้รบั รางวัลทัง้ สิน้ 748 ราย แบ่งเป็น นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา รางวัลละ
3,000 บาท จ�ำนวน 491 ราย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จ�ำนวน 257 ราย รวม 748 รางวัล มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 18
พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม มฉก.
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วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจ�ำปี 2561

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
เพือ่ แสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ มหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการ
มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ซึง่ ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างทีแ่ สดงถึง “การให้” และเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น “สังคมแห่งการให้” ภายในงาน
มีการจัดพิธวี างพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ โดยทายาท คณะกรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ คณะผูบ้ ริหาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิ สมาคม แขกผูม้ เี กียรติ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษา หลังจากนัน้ มีการจัดพิธสี ดุดเี กียรติคณ
ุ ท่าน
ผ่านละครเพลงอัตชีวประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ตอน ปฐมบท...แห่งการให้ แสดงโดยนักศึกษา มฉก. พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม
และพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มฉก.
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ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ขงจื่อการแพทย์แผนจีน โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานคณะกรรมการ
และศาสตราจารย์เมิง่ เจาเผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน เป็นรองประธานคณะกรรมการ เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก.
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ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากส�ำนักงาน
ส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮั่ นปั้น)

คณะผูแ้ ทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮัน่ ปัน้ ) สาธารณรัฐประชาชนจีน น�ำโดย คุณ YU TIANQI รองอธิบดี
ส�ำนักงานฮั่นปั้น พร้อมกับ คุณ SONG RUOYUN เลขาธิการเอกฝ่ายการศึกษา สถานทูตจีนประจ�ำประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เพือ่ ศึกษางานด้านพัฒนาการและการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ของสถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน
ของ ม.หัวเฉียวฯ โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจีนกับฝ่ายไทย รองผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
อาคารอ�ำนวยการ มฉก.
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ม.หัวเฉียวฯ เปิดบ้าน 13 คณะ ต้อนรับทุก
คน เป็นครอบครัวเดียวกัน สั มผัสความอบอุ่น
ในแบบฉบับตระกูล “หัวเฉียว”

เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจดั กิจกรรม Open House โดยใช้ชอื่ งานว่า เปิดบ้านตระกูล
“หัวเฉียว” Huachiew Family Edutown 2018 เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย
ทีอ่ ยูก่ นั แบบครอบครัวจึงสร้างสรรค์แต่ละคณะวิชาเป็นบ้านทีพ่ ร้อมต้อนรับทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ประกอบด้วย บ้าน 13 คณะ ได้แก่
บ้านนิเทศ บ้านนิติ บ้านภาษาจีน บ้านบริหาร บ้านสังคมสงเคราะห์ บ้านศิลปศาสตร์ บ้านกายภาพ บ้านวิทยาศาสตร์ บ้านสาธารณสุข
บ้านเทคนิคการแพทย์ บ้านเภสัช บ้านแพทย์จีน และบ้านพยาบาล กิจกรรมในแต่ละบ้านได้ผสมผสานสาระความรู้และความบันเทิง
เข้าด้วยกันซึง่ สามารถตอบโจทย์ความสนใจของนักเรียนทัง้ กลุม่ สายวิทย์และสายศิลป์ นอกจากกิจกรรมส�ำหรับนักเรียนแล้วมหาวิทยาลัย
ยังได้จัดการสัมมนาและ Workshop ส�ำหรับคุณครู โดยเริ่มกิจกรรมช่วงเช้าจากพิธีเปิดบ้าน ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย ต่อด้วย
กิจกรรม Walk Rally เยีย่ มชมบ้าน ซึง่ ได้แบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็น 13 กลุม่ มีรนุ่ พีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งประจ�ำกลุม่ พาน้องเดินตามเส้นทางไปยัง
บ้านศิลป์และบ้านวิทย์ที่ตั้งอยู่ ณ ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารเรียน ท�ำกิจกรรมร่วมกันจนครบทุกบ้าน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมที่เวทีกลาง
ณ ถนนข้าวต้มกุย๊ มีการบอกเล่าประสบการณ์จากรุน่ พีท่ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ การแสดงจากรุน่ พีแ่ ต่ละบ้าน และปิดท้ายวันนีด้ ว้ ยมินคิ อนเสิรต์
จากศิลปินน้องไตเติ้ล Chitswift The Rapper Thailand ซึ่งเป็นลูกศิษย์คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมมาแร๊พ สด ๆ ให้กับ
มหาวิทยาลัยและแนะน�ำเคล็ดลับการเรียนให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วย
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โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) และพิพธิ ภัณฑ์สนิ ค้าปลอม
และเลียนแบบ ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ น�ำทีมโดย อาจารย์อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และอาจารย์สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์
ได้น�ำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 58 คน และอาจารย์ จ�ำนวน 4 คน ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และพิพธิ ภัณฑ์สนิ ค้าปลอมและเลียนแบบ ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เพิม่ พูนความรู้
และประสบการณ์จากภาคธุรกิจหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และน�ำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานมาเชื่อมโยงกับแนวคิด
และทฤษฎีประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
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มอบทุนการศึกษา
ประจ�ำปี 2561

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา
ประจ�ำปี 2561 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ และประเภททุนผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา
เป็นผูม้ คี วามประพฤติดี มีผลการเรียนตามเกณฑ์แต่ละทุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีนกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
ได้รับทุนการศึกษา จ�ำนวน 245 คน เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอ�ำนวยการ มฉก.
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ม.หัวเฉียวฯ สร้างเครือข่าย 1 กล้อง 1 สถานประกอบการ
พร้อมมอบรางวัล “วินหมวกทองค�ำ” ครัง
้ ที่ 3

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัด “โครงการ 1 กล้อง 1 สถานประกอบการ” สร้างเครือข่ายชุมชนดูแลชุมชน
น�ำร่องในอ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ หาวิทยาลัยตัง้ อยู่ โดยมหาวิทยาลัยได้จดั พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอ�ำเภอบางพลี ได้แก่ สถานีต�ำรวจภูธรบางพลี องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางโฉลง ก�ำนันต�ำบลบางโฉลง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และสถานประกอบการน�ำร่องรอบมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 18 แห่งซึ่งได้ปรับมุมกล้องวงจรปิดไปยังถนนสาธารณะ ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจากท่านธวัชชัย นามสมุทร นายอ�ำเภอบางพลี และรศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือครัง้ นี้ ภายหลังจากลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลและมอบรางวัล
“วินหมวกทองค�ำ” ครัง้ ที่ 3 แก่วนิ จักรยานยนต์สาธารณะทีผ่ ใู้ ช้บริการให้คะแนนด้านความปลอดภัยสูงสุดจาก 16 วินรอบมหาวิทยาลัย
ในโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง “การเข้าถึงหมวกนิรภัยกลาง : คลุมก่อนสวม” เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอ�ำนวยการ มฉก.
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ปฐมนิเทศนักศึ กษาทุนให้กู้ยืม
เพื่ อการศึ กษา
แผนกทุนและบริการนักศึกษา ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 17" ประจ�ำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติ
จาก อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นผูก้ ล่าวเปิดงาน และบรรยาย
ให้ความรู้โดย คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ทั้งนี้คุณจันทร์พร สุริวงค์กล่อม หัวหน้าแผนกทุนและบริการ
นักศึกษา มฉก. ได้แนะแนววิธกี ารคืนทุนฯ ให้กบั นักศึกษาทีก่ ยู้ มื ทุนฯ ในครัง้ นีด้ ว้ ย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม มฉก.
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โครงการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึ กษา
ชิ งถ้วย มฉก. ประจ�ำปีการศึ กษา 2561

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ร่วมกันจัด
โครงการ “ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วย มฉก.ประจ�ำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ ใต้ฟ้าเราคือครอบครัวเดียวกัน”
ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษากว่า 30 คนจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน และคณะบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ การจัดการประกวดสุนทรพจน์มีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญคือ เพื่อเผยแพร่ภาษาจีน
และวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนและแสดงความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ภาษาจีน
เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มฉก.
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กฐิ นพระราชทาน ปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊
ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินงานจัดงานกฐินพระราชทาน โดยมีโรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นเจ้าภาพร่วม อัญเชิญถวายพระสงฆ์จำ� พรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ยอดเงิน
สมทบอนุโมทนาบุญ จ�ำนวน 1,698,799 บาท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
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โครงการกายภาพบ�ำบัด
เพื่ อประชาชน ครัง
้ ที่ 4
“สุขภาพดีด้วย Ball Exercise”
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมโครงการกายภาพบ�ำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4
เรือ่ ง “สุขภาพดีดว้ ย Ball Exercise” โดย กภ.กนกวรรณ แสนใจ นักกายภาพบ�ำบัดประจ�ำคลินกิ กายภาพบ�ำบัด มฉก. ได้บรรยายให้ความรู้
และสาธิตการออกก�ำลังกายด้วยลูกบอลแบบง่าย ๆ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเพิม่ มากขึน้ และเพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทราบถึงภาวะเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
อาการปวดต่าง ๆ พร้อมทั้งทราบแนวทางและวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ
ทางกายภาพบ�ำบัด ชั้น 4 อาคารเรียน 2 มฉก.
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บรรยายพิ เศษ “เสริมแกร่งมือ
ใหม่หัดลงทุนกองทุนรวม”

แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง เสริมแกร่งมือใหม่หัด
ลงทุนกองทุนรวม พร้อมรายงานผลด�ำเนินงานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเชิญคุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ (CFP)
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุน จาก K-Expret เป็นวิทยากรบรรยาย เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก.
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พิ ธีไหว้ครูดนตรีไทย
และนาฎศิ ลป์ไทย

อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน
ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โดยมีอาจารย์ไพฑูรย์ แข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบพิธี ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกพระคุณครู
และความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงสืบต่อไป เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกระจกด้านหลังหอประชุม มฉก.
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มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 206
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. บริการ
ชุมชน ครั้งที่ 206 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพือ่ ส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นกั ศึกษา
โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน
เคลือบฟลูออไรด์ ก�ำจัดเหา และแจกแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาฟรี เป็นประจ�ำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกรายการ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

HCU News 16

