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NEWSHCU

      	 	 รศ.ดร.อุไรพรรณ	 เจนวาณิชยานนท์	 อธิการบดี	 รศ.อิสยา	 จันทร์วิทยานุชิต	 รองอธิการบดี	 รศ.ดร.พรพรรณ	 จันทโรนานนท์	 คณบดี													
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน	 และแผนกวิเทศสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเหลียวตู					
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา	ณ	ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 2	 อาคารอ�านวยการ	 มฉก.	 เมื่อวันที	่								
30	สิงหาคม	2562

ผู้บรหิาร มฉก. ประชุมหารอืกับคณะผู้บรหิาร
โรงเรยีนเหลียวตู สปป.ลาว ด้านการศึกษา



HCU News 2HCU News 2

      รศ.ดร.อุไรพรรณ	เจนวาณิชยานนท์	อธิการบดี	และแผนกวิเทศสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	ให้การต้อนรับคณะผู้แทน
รัฐบาลด้านการศึกษา	 มณฑลเสฉวน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เข้าเยี่ยมคารวะและหารือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ		
ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	อาคารอ�านวยการ	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2562

ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาล
ด้านการศึกษา มณฑลเสฉวน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
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      	 	คุณอรัญ	เอี่ยมสุรีย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	ดร.ศิริวรรณ	ตันตระวาณิชย์	รองอธิการบดี	และ	ผศ.พรรณราย	แสงวิเชียร	ผู้อ�านวยการ
หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง	"70	ปี	แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 เพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้	 ความเข้าใจประวตัศิาสตร์จนี	 ตัง้แต่ครสิต์ศกัราช	 1949	 ถงึปัจจบุนั	 ซึง่มผีลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างจนี						
และไทย	 รวมทัง้เป็นเวทแีลกเปลีย่นความคดิเหน็	 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ	 และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ	 70	 ปี	 แห่งการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	ณ	อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	
เมื่อวันที่	16	กันยายน	2562

การสัมมนาวิชาการ                             
เรือ่ง "70 ปี แห่งการสถาปนา

สาธารณรฐัประชาชนจีน"
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     คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต	ิ

(มฉก.)	 จัดโครงการสัปดาห์วันรพี	 62	 ซ่ึงได้รับเกียรติจาก					

ศ.(พิเศษ)	 จรัญ	 ภักดีธนากุล	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	

บรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “หน้าท่ีของพลเมืองกับการสร้าง

สงัคมแห่งคณุธรรม”	นอกจากนีท่้านยงักล่าวถงึ	อกศุลมลู	3	

รากเหง้าของความไม่ฉลาด	 หรือรากเหง้าหรือต้นตอของ

ความช่ัวท้ังปวง	 เมื่อก�าเริบจะแสดงออกมาเป็นทุจริต							

ทางกาย	วาจา	ใจ	รวมเป็นเหตุให้เกิดกิเลส	ซึ่งมี	3	ประการ	

คือ	โลภะ-โทสะ-โมหะ	รากเหง้าของความชั่ว	โดยมีอาจารย์					

นักวิชาการ	นักศึกษา	และนักเรียน	จากสถาบันการศึกษา	

ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจ�านวนมาก	ณ	ห้องสื่อประสม	

ชั้น	2	อาคารบรรณสาร	มฉก.	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2562

อกุศลมูล	3	ประการ																								

คือ	โลภะ-โทสะ-โมหะ

“หน้าท่ีของพลเมือง                    
กับการสร้างสังคมแห่งคุณธรรม”

การบรรยาย 
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ต้อนรบั คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัย   
Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น 

       ผศ.นกิ	สนุทรธยั	รกัษาการคณบดีคณะศลิปศาสตร์	และ	อ.ดร.	Jonathan	

Rante	 Carreon	 ผู้ช่วยอธิการบดี	 และคณาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัย	

Ritsumeikan	Asia	Pacific	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อหารือด้านการศึกษาระหว่าง

สองสถาบัน	ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 2	 อาคารอ�านวยการ	 มฉก.	 เมื่อวันที่									

18	กันยายน	2562
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	 ม.หัวเฉียวฯ	จัดพิธีไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	2562	และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง	ๆ	จากการ
ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีดี่	ทัง้ด้านการเรยีน	การท�ากจิกรรม	และการด�ารงชีวติ	จ�านวน	251	คน	โดย	รศ.ดร.อไุรพรรณ	เจนวาณชิยานนท์	
อธิการบดมีหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต	ิ(มฉก.)	เป็นผูม้อบและกล่าวให้โอวาทแก่นกัศกึษา	ณ	หอประชุม	มฉก.	เมือ่วนัท่ี	12	กันยายน	2562

พิธีไหว้ครู                    
ปีการศึกษา 2562          

และพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักศึกษา
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	 นางสาวกมลชนก	 บรรจงธุระการ	 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ	 รุ่นที่	 12	 เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างของการท�าความดี	 สร้างคุณประโยชน์	 และสร้างช่ือเสียงให้แก	่		

มหาวิทยาลัยฯ	จาก	 รศ.ดร.อุไรพรรณ	 เจนวาณิชยานนท์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 ด้วยการเข้าช่วยเหลือ		

ปั้มหัวใจคืนชีวิตแก่ผู้ประสบเหตุจมน�้า	 เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2562	ที่ริมหาดบางแสน	จ.ชลบุรี	ที่ผ่านมา	ณ	หอประชุม	มฉก.	เมื่อวันที่				

12	กันยายน	2562

มอบเกียรติบัตร             
ยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่าง

การท�าความดี 

HCU NEW GEN
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	 สโมสรนักศึกษา	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	จัดการประกวดพานไหว้ครู	เนื่องในวันพิธีไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	
2562	จ�านวน	2	ประเภท	1.ประเภทสวยงาม	และ	2.ประเภทสร้างสรรค์		 	 	 	 	 	 	 	

 ผลการประกวดประเภทสวยงาม            
	 	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		ได้แก่	คณะเภสัชศาสตร์

 ผลการประกวดประเภทสร้างสรรค์            
	 	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์
	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	คณะนิติศาสตร์
	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

การประกวดพานไหว้คร ูประจ�าปีการศึกษา 2562
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     คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	จัดการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย	เนือ่งในสปัดาห์วันรพี	

,
62	

โดยมีนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และภาคตะวันออก	ให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย	 จ�านวน	 77	 โรงเรียน	 และ															
ในการแข่งขันครัง้นี	้รางวลัชนะเลศิ		ได้แก่	นายวชัระ	จิกากร	และ	น.ส.นภสันนัท์	
ศรปีระศาสน์	โรงเรยีนสตรปีระเสรฐิศิลป์	จ.ตราด	รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั	1	
ได้แก่	น.ส.นชิาภา	ผลถาวร	และ	น.ส.พชิญากร	ศรทีรัพย์	โรงเรียนสวนกหุลาบ
วทิยาลยั	จ.นนทบุรี	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	น.ส.พรปวีณ์	หวัง
กุศล	และนายอนุรักษ์	ดอกอินทร์	โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง	จ.ปราจีนบุรี	
เมื่อวันที่	6	กันยายน	2562	ณ	หอประชุม	มฉก.

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย         
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวลัชนะเลศิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

นายวชัระ	จกิากร	/	น.ส.นภสันันท์	ศรีประศาสน์

น.ส.นชิาภา	ผลถาวร	/	น.ส.พชิญากร	ศรีทรพัย์ น.ส.พรปวีณ์	หวังกุศล	/	นายอนุรักษ์	ดอกอินทร์
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	 นางสาวณัฐพร	 จันทิหล้า	 ว่าที่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 พร้อมรับเงินรางวัล	
จ�านวน	5,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคุิณ	โดยม	ีรศ.อสิยา	จนัทร์วทิยานชุติ	
รองอธิการบดี	พร้อมด้วย	ผศ.ดร.	สุวรรณา	เสมศรี	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
และ	อ.อิสสริยา	เอี่ยมสุวรรณ	อาจารย์ประจ�าคณะเทคนิคการแพทย์	ได้เข้าร่วม
พธิมีอบรางวลัคณุธรรมจรยิธรรมดเีด่น	มลูนธิเิทคนคิการแพทย์ศาสตราจารย์วกีลู	
วีรานุวัตติ์	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	ณ	 ห้องประชุม	 ศาสตราจารย์วีระพงศ	์
ปรชัชญาสทิธกิลุ	 คณะเทคนคิการแพทย์	 มหาวทิยาลยัมหดิล	ศาลายา	 เมือ่วนัที	่				
4	กันยายน	2562
 

ขอแสดงความยินดีกับพ่ีหนึ่ง ณัฐพร จันทิหล้า                 
ไดร้บัรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลคุณธรรมจรยิธรรมดเีดน่ 
มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์      

ประจ�าปีการศึกษา 2561

HCU	NEW	GEN	เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่

 นอกจากนีภ้ายในงาน	พีไ่อซ์	ณฐัดนัย	ลนิจงสบุงกช	
ศษิย์เก่าคณะเทคนคิการแพทย์	มฉก.	เจ้าของเพจ	"นักเทคนิค
การแพทย์ไงจะใครล่ะ"	 ซึ่งเคยได้รับรางวัลนี้รับหน้าท่ี								
เป็นพิธีกรด�าเนินรายการในครั้งนี้
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        การประชุม         
การจัดการพลังงานส่ิงแวดล้อมฯ

	 คณะผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย	 จัดประชุม	 และการบรรยายพิเศษการจัดการพลังงานส่ิงแวดล้อม			
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับแนวทางการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	ณ	 ห้องบรรยายพิเศษ	 2				
(สื่อประสม)	ชั้น	2	อาคารบรรณสาร	มฉก.	พร้อมปลูกต้นทองอุไร	ไม้มงคล	ด้านหน้าหอประชุม	มฉก.	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2562
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		 โหลดได้แล้ววันนี้...กับ	"Application	ป่อเต็กตึ๊ง	1418"	แจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน	อุบัติเหตุ	อุบัติภัย	รวดเร็ว	ฉับไว	ตรงจุด	
ส่งถึง	(V.1	กรุงเทพฯ	ปริมณฑล	ภาคกลาง)	มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	โดย	ดร.วิเชียร	เตชะไพบูลย์	ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	เป็นประธาน
เปิดงานแถลงข่าวเปิดตัว	 "Application	 ป่อเต็กตึ๊ง	 1418"	 ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ส�าหรับพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล	 ข่าวสาร	 แจ้ง				
การช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที	 จากการคิดค้นและพัฒนาของ	 คุณไปรเทพ	 ซอโสตถิกุล	 และทีมงาน	 ท้ังนี้อาจารย์ทศพร	 เลิศพิเชฐ	 ผู้ช่วย
อธิการบดี	และอาจารย์ใจบุญ	แย้มยิ้ม	จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	เข้าร่วมงานด้วย	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคาร	2										
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	พลับพลาไชย	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2562

 แถลงข่าวเปิดแอป...

"Application ป่อเต็กตึ๊ง 1418"     
   แจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน


