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        สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐนิแก่มหาวทิยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และเป็นเจ้าภาพหลักในการด�าเนินงาน

จัดงานกฐินพระราชทาน โดยมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นเจ้าภาพร่วมอัญเชิญถวายพระสงฆ์จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส                        

และบุคลากร 3 องค์กร หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก พร้อมเงินอนุโมทนาบุญ จ�านวน 838,932.50 บาท  

ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562

  

กฐินพระราชทาน



HCU News 2HCU News 2

      รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศกึษา และน�าเสนอผลการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั ประจ�าปการศกึษา 2561 ให้คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ ได้พิจารณา
และมกีารแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ที ่1 สมัภาษณ์ผูแ้ทนชมุชน ผูแ้ทนผูใ้ช้บณัฑติ กลุม่ที ่2 สมัภาษณ์ผูแ้ทนศษิย์เก่า 
ผู้แทนนักศึกษาปจจุบัน และกลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้เยี่ยมชมหน่วยงานคลินิกการแพทย์แผนจีน 
โรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน และอาคารเรียน HCU 2 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์วัฒนธรรม จากนั้น    
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาสรปุผลการประเมินคณุภาพเสนอจดุแข็ง จดุท่ีควรพฒันา  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ณ มหาวิทยาลยั
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                        
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561                                                           
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ์ เพื่อร่วมกันด�าเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยปีญญาประดษิฐ์ เช่น การแปลภาษาด้วยเครือ่ง (Machine Translation) ระหว่างภาษาไทยและภาษาจนี การจดจ�าวตัถจุากรปูภาพ (Object 
Recognition) ส�าหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อ�านวยการเนคเทค ลงนามร่วมกับ รศ.ดร.อุไรพรรณ               
เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

เนคเทค - ม.หัวเฉียว รว่มมือวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ป วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการถวายอาลัย แสดงความจงรักภักดี และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ 

ของพระองค์ต่อมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิและพสกนกิรทกุหมูเ่หล่า  โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอนิทร์ รองอธกิารบดเีป็นประธาน

ในพิธี ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มฉก. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

พิธีบ�าเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี          
วันสวรรคตในหลวง ร.9
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โครงการการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน                                                                    
ส�าหรบัประชาชนทั่วไป                                                            

เรือ่ง “สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก                                                
ด้วยศาสตรก์ารแพทย์แผนจีน รุน่ที่ 2”

      คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับประชาชนทั่วไป      
ทีส่นใจเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจนีภายใต้แนวคดิ “การดแูลสขุภาพ สขุภาพดจีากภายในสูภ่ายนอก ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจนี” เพือ่ใหบคุลากรสายสขุภาพและประชาชนผูท้ีส่นใจได้เพิม่พนความรู้เกีย่วกับการดแูลสขุภาพร่างกาย เพิม่มความเข้าใจ
ในหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมถึงศึกษาหลักการรักษาโรคหรืออาการที่เกิดจากภาวะพร่องสุขภาพ          

ด้วยตนเอง เพื่อที่จะสามารถน�าความรู้และข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างในชีวตประจ�าวันได้                       

ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ และห้องปฏิบัตการคณะการแพทย์แผนจีน ชั้น 3 อาคารเรียน มฉก. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  

และ 1 พฤศจิกายน 2562
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 ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนา             
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดร.ฐิติมา ธรรมบ�ารุง นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์                 
และเทคโนโลยี (STKS) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายเรื่อง การใช้และแชร์สื่อ : ประเด็นลิขสิทธิ์ 
และแหล่งทรพัยากรศกึษาแบบเปิด และน.ส.นัทวริา ฉนัทะจ�ารสัศลิป์ เจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ ฝ่ายบรกิารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(STKS) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายเรื่อง การเตรียมและการสร้างสรรค์สื่อดิจอทัลที่มีคุณภาพ 
น.ส.กรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรูท้างวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STKS) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายเรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการ Infographic และ ดร.ปทมุมา บ�าเพญ็ทาน อาจารย์ประจ�า        
คณะนเิทศศาสตร์ มฉก. เป็นวทิยากรบรรยายเรือ่ง การประชมุ เชิงปฎิบัติการ Story Board / เตรียมตัวถ่าย Clip Vidio อย่างไร ณ ห้อง 
สื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 2 และ 4 ตุลาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ                           
เรือ่ง การพัฒนาส่ือการเรยีนการสอนออนไลน์

อย่างมีประสิทธิภาพ



โครงการ  “ปลูกจิตส�านึกการคืนทุน         
ส่งต่อโอกาสให้รุน่น้อง  ครัง้ที่ 16” 

      แผนกทุนและบรกิารนักศึกษา ส�านักพฒันานักศึกษา มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาทนุ
กองทุนให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เรือ่ง “ปลกูจติส�านกึการคนืทนุส่งต่อโอกาสให้รุน่น้อง ครัง้ที ่16” ประจ�าปการศกึษา 2562 โดยอาจารย์ฉลอง  
แขวงอนิทร์ รองอธิการบดี มฉก. กล่าวเปิดงานและให้ข้อคดิและแนวทางในการคนืเงนิกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา บรรยายให้ความรู้    
เรื่องจิตส�านึกและความรับผิดชอบในการคืนเงินกองทุนฯ โดย อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ มฉก. และผู้แทน
จากธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ได้แนะแนววิธกีารคืนทุนฯ ให้กบันกัศกึษาท่ีกู้ยมืทุนฯ ในครัง้นีด้้วย  ณ ห้อง 2-221 ช้ัน 2 อาคารเรยีน 
มฉก.  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
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        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) จดัโครงการสานฝนวนัสมเด็จย่า สูก่ารพยาบาลด้วยหวัใจ เพือ่ร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกป เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ท่ีให้ความส�าคัญกับวิชาชีพพยาบาล ทรงเป็นผู้ท่ีริเริ่มปลูกฝงสร้างรากฐาน        
การพยาบาลและเป็นผูน้�าความเจรญิก้าวหน้ามาสูว่ชิาชพีการพยาบาลโดยแท้ จงึท�าให้ได้รบัการยกย่องว่าเป็น "พระมารดาแห่งการพยาบาลไทย" 
โดย รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ คณบดีคณะพยาบาศาสตร์ มฉก. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนิทรรศการจัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 256

โครงการสานฝันวันสมเด็จย่า      
สู่การเป็นพยาบาลด้วยหัวใจ
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 แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและกีฬา ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 7 ประจ�าปการศึกษา 2562 ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานี
ต�ารวจบางพลี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน องค์กร และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งสององค์กร เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งผลการแข่งขัน เสมอ 2 : 2 ประตู ในงานมีการบริหาร
ร่างกายก่อนการแข่งขัน โดยนักศึกษาคณะกายภาพบ�าบัดและสาธิตการท�ากายบริหารอย่างถูกต้อง และในปนี้ได้มีกองบัญชาการต�ารวจ
ท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ ร่วมแข่งขันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วย  ณ สนามกีฬากลาง มฉก. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

   การแข่งขันฟุตบอลประเพณี    
ม.หัวเฉียวฯ  VS  สภ.บางพลี

 ปีที่ 7


