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	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 จัดพิธีมอบรางวัลกองทุน	ดร.อุเทน	 เตชะไพบูลย์	 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
และชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	กตัญญูกตเวทิตา	และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม	ซึ่งปีนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	ครบ	1	ทศวรรษในการ
มอบรางวัล	มีนักเรียนได้รับรางวัลทั้งสิ้น	716	ราย	แบ่งเป็น	นักเรียนชั้นประถมศึกษา	รางวัลละ	3,000	บาท	จ�านวน	473	ราย	และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา	รางวัลละ	5,000	บาท	จ�านวน	243	ราย	รวม	716	รางวัล	มูลค่ารวม	2,634,000	บาท		 	 	 	
	 ดร.วิเชียร	เตชะไพบูลย์	ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	และประธานกรรมการบริหารกองทุน	ดร.อุเทน	เตชะไพบูลย์	มูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง	กล่าวว่า	“เราได้มอบรางวัลกองทุน	ดร.อุเทน	เตชะไพบูลย์	มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	ตั้งแต่	เมื่อปี	2552	มาจนถึงปัจจุบันครบ	10	ปีพอดี	
ผมรู้สึกปิติใจอย่างยิ่งท่ีได้ร่วมสนับสนุนยกย่องเยาวชนที่ท�าความดีให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม	 ได้ช่วยเสริมพลังใจให้ท�าความดี
ต่อไปอย่าท้อถอย	และเป็นอกีแรงหนึง่ท่ีร่วมสร้างพืน้ทีข่องคนดใีนสงัคม	กองทนุจะเดนิหน้าสบืทอดเจตนารมณ์ของท่าน	ดร.	อเุทน	เตชะไพบลูย์	
อดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	ซึ่งท่านเป็นผู้ให้	ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	มุ่งมั่น	อุทิศตน	ทุ่มเท	เสียสละในการบ�าเพ็ญสาธารณกุศล
ช่วยเหลือสังคมมาตลอดชีวิต	ด้วยการมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ท�าความดีพร้อมกับด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม	และโครงการประกวด
การอ่านภาษาไทยและประกวดมารยาทไทย	เพ่ือสร้างเยาวชนไทยเป็นคนด	ีคนเก่ง	มคีณุธรรม	รกัขนบธรรมเนยีมวฒันธรรมไทยและภาคภูมใิจ
ในการแสดงความเป็นไทย”	ณ	หอประชุม	มฉก.	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2562

รางวัลกองทุน            
ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

รวมพลคนดี 10 ปี แห่งความซ่ือสัตย์ 
กตัญญู และจิตอาสา
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	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 จัดพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้	 กระเช้าดอกไม้	 เนื่องในวัน	 ดร.อุเทน	 เตชะไพบูลย	์					
เพือ่แสดงกตเวทติาคุณและร�าลกึเกยีรตคิณุของท่าน	ณ	รปูเหมอืน	ดร.อเุทน	เตชะไพบูลย์	โดยทายาท	ดร.อเุทน	เตชะไพบลูย์	คณะผูบ้รหิาร
มลูนธิิป่อเต็กตึง๊	คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลหวัเฉยีว	สมาคม	และมลูนธิต่ิาง	ๆ 	คณะผูบ้รหิาร	อาจารย์	บุคลากร			และนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย	

รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ	นอกจากนี้มีพิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม	จ�านวน	9	ทุน	มอบทุนพี่ช่วยน้องจ�านวน	20	ทุน	โดย	รศ.ดร.อไุรพรรณ	

เจนวาณชิยานนท์		อธิการบดเีป็นผู้มอบ	และพิธีมอบรางวัลจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึก	จ�านวน	1	ทุน	โดย	ดร.วิเชียร	เตชะไพบูลย์	ประธาน
กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล	เมื่อวันอังคารที่	24	พฤศจิกายน	2562		ณ	หอประชุม	มฉก.

วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
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     	 รศ.ดร.อุไรพรรณ	 เจนวาณิชยานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษา	
ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 โดยพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	 สมควรได้รับทุน	 ท้ังประเภทขาดแคลนทุนทรัพย	์																			
ประสบภัยพิบัติ	 ความประพฤติดี	 และมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยฯ				
จ�านวน	186	คน	ณ	ห้องโถง	ชั้น	4	อาคารอ�านวยการ	มฉก.	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2562	

พิธีมอบทุนการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2562
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การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5

	 ดร.วเิชยีร	เตชะไพบลูย์	ประธานกรรมการมูลนธิป่ิอเต็กต๊ึง	ประธานในพธิกีล่าวเปิดงาน	พร้อมด้วย	รศ.ดร.อไุรพรรณ	เจนวาณิชยานนท์		

อธิการบด	ีมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิ(มฉก.)	ดร.วริฬุ	เตชะไพบูลย์	ร่วมตดัรบิบ้ินเปิดการแข่งขันไท้เก๊ก	มฉก.	ครัง้ท่ี	5	จ�านวนทัง้ส้ิน		

101	คน	โดยการแข่งขนัครัง้นีป้ระกอบด้วย	9		ประเภท		ได้แก่		1.ร�ามวยตระกูลหยาง		(ไม่จ�ากัดท่วงท่า)		2.ร�ามวยไท้เก๊ก		24		ท่า		3.ร�าดาบไท้เก๊ก		

4.ร�ามวยไท้เก๊ก	 40	 ท่า	 5.ร�ามวยไท้เก๊ก	 42	 ท่า	 6.ร�ากระบีม่าตรฐาน	 32	 ท่า	 7.ร�ากระบี	่ 42	 ท่า	 8.ร�าพดักงฟ	ู และ	 9.ร�ามวยตระกลูเฉนิ																												

การจัดการแข่งขนัไท้เก๊กครัง้นี	้ เพือ่พฒันาและเรยีนรูใ้นศาสตร์ของไท้เก๊ก	 เป็นเวทใีห้ผูม้คีวามสามารถ	 ความเชีย่วชาญด้านไท้เก๊กได้แสดง																

ความสามารถและเป็นกิจกรรมบรกิารแก่สงัคมในอกีทางหนึง่ด้วย	 โดยได้รบัการสนบัสนนุจากมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊	 สมาคมไท้เก๊ก	 (ประเทศไทย)		

ชมรมไท้เก๊กมติรสัมพันธ์	คณะทีป่รกึษาโครงการ		ผูม้อีปุการคุณ		คณะผูต้ดัสนิ		และวทิยากรจิตอาสาจากชมรม	กลุม่ไท้เก๊กต่าง	ๆ	พร้อมพธีิมอบ

เกยีรตบิตัรแก่คณะผู้ตัดสิน		และมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักกีฬา	ณ	หอประชุม	มฉก.	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2562  
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   การร�าไท้เก๊กหมู่  670  คน                   
เฉลิมฉลองครบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

	 การร�าไท้เก๊กหมู่ของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ		(มฉก.)		จ�านวน	670	คน	เนื่องในโอกาสครบรอบ	110	ปี	
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	ณ	สนามกีฬากลาง	มฉก.	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2562
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								 นางสาวสภุาพร	ชยัธมัมะปกรณ์	ผูอ้�านวยการ	ศูนย์	บรรณ	สารสนเทศ	และผูแ้ทนจากหนังสอืพมิพ์	 ซิงเสียนเยอะเป้า	 (星暹日報	 )			
ร่วมหารือในการขอข้อมูลเพื่อจัดนิทรรศการครบรอบ	70	ปี	ของหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า	จากฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน	นอกจากนี้
ยังได้ให้ความสนใจเยี่ยมชมห้องสมุดภาษาจีน	และระบบสืบค้นหนังสือพิมพ์	จีนเก่าในประเทศไทย	ณ	อาคารบรรณสารสนเทศ	 เมื่อวันที่				
6	พฤศจิกายน	2562	
	 2019年11月6日下午1点至3点，星暹日报代表人员到访华侨崇圣大学图书馆与信息中心，与馆长讨论关

于索取本馆	"中文报纸数据库"	的一些星暹日报旧资料，以便为该报社举办70周年纪念展览。他们也顺便参观

了本馆的中文图书馆，并亲自体验搜索	"中文报纸数据库"	。对我馆的为保存旧报章进行拍摄并数码化，能永

久保存及方便查阅，极感兴趣与欣慰。

ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์                      
ซิงเสียนเยอะเป้า
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มฉก. มอบเงินบรจิาค                       

ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยน�้าท่วม

       รศ.ดร.อุไรพรรณ	เจนวาณิชยานนท์		อธิการบดี		นายฉลอง	แขวงอินทร์	รองอธิการบดี	นางวิมลพักตร์	นฤดลโชติ	ผู้อ�านวยการ		
กองกลาง	มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ	 (มฉก.)	 	 เป็นตัวแทนมอบเงนิบรจิาคสมทบทุนช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม	ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	จ�านวน	85,419	บาท	แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	โดย	คุณไปรเทพ	ซอโสตถิกุล	เป็นตัวแทนผู้รับมอบ	เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น�้าท่วมผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งต่อไป	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2562		
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	 ผูช่้วยศาสตราจารย์เสาวลกัษณ์	ลกัษมจีรัลกุล	คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม		มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ	
(มฉก.)	 ดร.อมรรัตน์	 ลือนาม	หัวหน้าทีมวิจัยฯ	 น�าทีมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล	มฉก.	 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ												
ผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลา	 อ.บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 และเก็บข้อมูลวิจัยการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 ในภาพรวม					
ของจังหวัดสมุทรปราการ	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลา	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2562

    โครงการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ 
กับองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางปลา                             

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
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นางสาวผุสดี	กองแก้ว

      	 	รศ.	ดร.จริยาวัตร	คมพยัคฆ์	คณบดีคณะพยาบาศาสตร์	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	
(มฉก.)	 เป็นประธานพิธีมอบหมวก-เข็ม	 และประกาศนียบัตร	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	
รุน่ที	่11	ประจ�าปีการศกึษา	2562	จ�านวน	94	คน	พร้อมกับมอบรางวลัเรยีนดทีีม่ผีล		การเรยีนภาคทฤษฎี
คะแนนสงูสดุ	ให้แก่	นางสาวผสุด	ีกองแก้ว	และรางวลัการปฎิบตัดิ	ีมคีวามมุง่มัน่	มานะ	อดทนผลการเรยีน
ภาคปฎิบัติสูงสุด	 ให้แก่	 นางสาววิภา	 จันทร์เกษ	 โดยมียคณาจารย์ประจ�าคณะฯ	 ร่วมแสดงความยินดี							
ณ	ห้อง	114	อาคารเรียน	มฉก.	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2562		

พิธีมอบหมวก - เข็ม และประกาศนียบัตร                                          
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล                                           
ประจ�าปีการศึกษา 2562

	นางสาววิภา	จันทร์เกษ
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โครงการ อบรมหลักสูตร การเขียนแผนที่
ทางความคิด “ Mind Mapping” 

	 	 	 	 	 	 กองทรพัยากรบคุคล	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ	 (มฉก.)	 จดัโครงการอบรมหลกัสตูรการเขยีนแผนทีท่างความคิด	 (Mind	
Mapping)	เพือ่ส่งเสรมิและมุง่เน้นให้บคุลากรสายวชิาการ	และสายสนบัสนนุได้พัฒนาความสามารถในการท�างานได้เตม็ตามศกัยภาพทัง้ทาง
ด้านความรู	้และความคดิสร้างสรรค์	โดยใช้	"Mind	Mapping"	เป็นเครือ่งมอืช่วย		โดยอาจารย์ลดัดาวลัย์	ชูช่วย	กรรมการผูจั้ดการ	บรษิทั	แอคคูซี่
จ�ากัด	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องบรรยายพิเศษ	2	(สือ่ประสม)	ชัน้	2	อาคารบรรณสาร		มฉก.		เมื่อวันท่ี	19	พฤศจิกายน	2562
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 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	จัดโครงการประกวดร้อง
เพลงภาษาจนี	ประจ�าปีการศกึษา	2562		โดย	รศ.อสิยา	จนัทร์วทิยานชุติ	รองอธกิารบดมีหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต	ิศาสตราจารย์จ้ง	เฉยีงเหวย				
ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.พรพรรณ	 จันทโรนานนท์	 คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน	 ได้ร่วมงาน
ประกวดครัง้นี	้ โดยมผีูเ้ข้าร่วมประกวดจ�านวนทัง้สิน้	 17	 คน	ผลการประกวดในรอบสดุท้าย	 แบ่งออกเป็นรางวลัชนะเลศิ	 รางวลัรองชนะเลศิอันดบั	 1	
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 และรางวัลชมเชย	 ซึ่งในการประกวดการร้องเพลงในครั้งนี้	 นายหลี่	 เผิงอวี่	 จากคณะการแพทย์แผนจีน	 ได้รับคะแนน
สูงสุด	 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ด้วยเพลง	ม่านม่านส่ีฮวนหนี่	 (ค่อย	 ๆ	 ชอบเธอ)	 นอกจากการประกวดร้องเพลงยังมีกิจกรรมการจับรางวัล				
ให้แก่ผู้โชคดีสลับกันไป	ณ	ห้องบรรยายพิเศษ	2		(ห้องสื่อประสม)	ชั้น	2	อาคารบรรณสาร	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2562
                    

โครงการประกวดรอ้งเพลงภาษาจีน 
ประจ�าปีการศึกษา 2562
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		 	 ส�านักพัฒนานักศึกษา	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ	 "เยาวชนอุดมศึกษา											
ขับเคลื่อนสุขภาวะ"	 รุ่นที่	 2	 เพ่ือให้เกิดจิตส�านึกในการขับเคล่ือนสุขภาวะเพื่อตนเองและผู้อื่น	 และสังคมสถาบันอุดมศึกษา	 กิจกรรม
สันทนาการ	 โดย	 นายสุกฤต	 อ่องชาติ	 	 และนางสาวบุปผาชาติ	 ตรีพล	 ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์	 กิจกรรมเรียนรู้รูปแบบการรณรงค์ผ่านส่ือ
ประเภทต่าง	 ๆ	 โดย	 นายนฤบดี	 จันทรส	 เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 กับนายรัฐพงศ์	 ส�าเภาแก้ว					
และกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา	สถานการณ์ปัจจัยเสีย่งของเยาวชน	โดย	อาจารย์ปณฐั	เนรมิตตกพงศ์	ด�าเนินรายการโดย	อาจารย์ชดิชนก	
สทิธารถศกัดิ	์ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันานกัศกึษา	ณ	ห้องสริธิารา	ชัน้	2	ศนูย์ปฎบิตักิารศรีวารีพาวิลเลียน		เมื่อวันที่	21-22	พฤศจิกายน	2562

อบรมเชิงปฎิบัติการ 

 "เยาวชนอุดมศึกษาขับ  
เคลื่อนสุขภาวะ"  รุน่ที่ 2


