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	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุไรพรรณ	เจนวาณิชนานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	รองศาสตราจารย์อิสยา	

จันทร์วิทยานุชิต	 รองอธิการบดี	 และผู้บริหารจาก	 14	 รร.	 เครือข่ายของมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 รร.เซนต์โยเซฟ	 ระยอง	 รร.เจ้ียนหัว										

รร.บางแก้วประชาสรรค์	 รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา	 รร.เทพศิรินทร์	 สมุทรปราการ	 รร.ทรงวิทยาเทพารักษ์	 รร.พูลเจริญวิทยาคม					

รร.สว่างบริบูรณ์วิทยา	 รร.สารสาส์นวิเทศคลองหลวง	 รร.สารสาส์นวิเทศรังสิต	 รร.วชิรธรรมสาธิต	 รร.พนัสพิทยาคาร	 รร.นวมินทราชินูทิศ	

สตรีวิทยา	 2	 และรร.ศรีราชา	 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเป็น	 ม.พี่-รร.น้อง	 เมื่อวันจันทร์ที่	 26	 ตุลาคม	 2563																	

ณ	 ห้องส่ือประสม	 ช้ัน	 2	 อาคารบรรณสาร	 มฉก.	 โดยมีแนวทางความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผลความสัมฤทธ์ิด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม	 และเพ่ือ					

ความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืนระหว่างกัน	 อาทิเช่น	 การจัดค่ายเพื่อการเรียนรู้	 การจัดติวข้อสอบ	 O-Net	 การเป็นอาจารย์	 ที่ปรึกษากลุ่ม	 รร.	 IS	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย	 โครงการเรียนล่วงหน้า	 (Pre-Degree)	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ในการเรียนเม่ือสำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	

ตอนปลายสามารถนำารายวิชามาเทียบโอนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย	 ตามเง่ือนไขที่กำาหนด	 สนับสนุนแนะแนวการศึกษา	 การรับสมัครนักศึกษาใหม่	

โควตา	 ทุน	 รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 จัดกิจกรรมเสริมทักษะ	 ฝึกอบรม	 และขอติดตั้งป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ด้านหน้า	

ของ	รร.	โดยสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิหรอืสนใจเขา้รว่มเปน็	รร.เครอืข่าย	ม.พี-่รร.นอ้ง	ตดิตอ่ไดท้ี	่แผนกรบันกัศกึษา	มฉก.	หมายเลขโทรศพัท	์

02-312-6300-79	ต่อ	1139	หรือสายด่วนรับสมัคร	085-489-3710-13	หรือไลน์	@huachiew

ม.หััวเฉีียวฯ จัับมือ 14 รร. ม.หััวเฉีียวฯ จัับมือ 14 รร. 
เครอืข่่ายลงนามเป็็นม.พีี่�-รร.น้อง เครอืข่่ายลงนามเป็็นม.พีี่�-รร.น้อง 
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	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 นำาโดย	 รศ.อิสยา	 จันทร์วิทยานุชิต	 รองอธิการบดี	

เข้าพบแสดงความยินดี	ท่านวันชัย	คงเกษม	ในโอกาสดำารงตำาแหน่ง	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคนใหม่	ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ	

เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2563

แสดงความยินดี ท่่านวันชััย 
แสดงความยินดี ท่่านวันชััย 

คงเกษม ผู้้้ว่าราชการ 
คงเกษม ผู้้้ว่าราชการ 

จัังหัวัดสมุท่รป็ราการคนใหัม่
จัังหัวัดสมุท่รป็ราการคนใหัม่
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	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 จัดพิธีเปิด	 “ศูนย์สุขภาพศรีวารีชีวารักษ์”	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.อุไรพรรณ	 เจนวาณิชยานนท์	

อธิการบดี	 ในโอกาสน้ีได้จัดพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์	 โดยมีบุคลากร	 และนักศึกษาร่วมพิธีด้วย	 พร้อมพิธีไหว้ศาลเจ้าท่ีเพ่ือความเป็นสิริมงคล	

เม่ือวันท่ี	29	ตุลาคม	2563

รุน่ที่� 2 รุน่ที่� 2 

สื่อสารองค์กร

พิี่ธีีเปิ็ด “ศู้นย์สุข่ภาพี่ศูรวีารชีีัวารกัษ์”พิี่ธีีเปิ็ด “ศู้นย์สุข่ภาพี่ศูรวีารชีีัวารกัษ์”
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	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 จัดพิธีน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ภายในงานประกอบด้วย	 นิทรรศการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”	

และพิธีสักการะหน้าพระบรมรูปฯ	 โดยอาจารย์ฉลอง	 แขวงอินทร์	 รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยหน้าพระบรมรูป	

กล่าวคำาสดุดีและถวายความอาลัย	และผู้เข้าร่วมทุกคนยืนสงบนิ่ง	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2563	ณ	ชั้น	2	อาคารเฉลิมพระเกียรติ

พิี่ธีีน้อมรำาลึกเนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต พิี่ธีีน้อมรำาลึกเนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต 
ในหัลวง ร.9ในหัลวง ร.9



5 HCU Newsสื่อสารองค์กร

 "กฐิินพี่ระราชท่าน ณ วัดวรนายกรงัสรรค์ 
เจัติยบรรพี่ตาราม" 

	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานผ้าพระกฐิน	 ให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	 โรงพยาบาลหัวเฉียว					

และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรติ	 (มฉก.)	 ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำาไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส																						

ณ	วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม	ตำาบลบางปะหัน	อำาเภอบางปะหัน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2563
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“โครงการออมสิินยุวพัี่ฒน์รกัษ์
ถิิ่�นป็ระจัำาปี็ 2563”

	 เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2563	ธนาคารออมสิน	และ	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม	

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้	 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำาปี	 2563”	 โดยมี	 รศ.อิสยา	 จันทร์วิทยานุชิต	 รองอธิการบดี	

เป็นประธานเปิดโครงการ	และกล่าวแนะนำาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน	โดย	นายณัฐวุฒิ	ธรรมตานนท์	ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	

การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน	 พร้อมคณาจารย์	 นักศึกษา	 รับฟังการนำาเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาจากกิจกรรมในการลงพื้นที่	

ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน	และมีธนาคารออมสินภาค5	เป็นทีมพี่เลี้ยง	จำานวน	9	ทีม	ได้แก่	

	 1.	ทีมโฮมสเตย์บ้านขุนสมุทรจีน	จังหวัดสมุทรปราการ

	 2.	ทีมผ้ามัดย้อมตะบูน	ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน	จังหวัดสมุทรปราการ

	 3.	ทีมกุ้งเหยียด	ชุมชนบ้านสาขลา	จังหวัดสมุทรปราการ

	 4.	ทีมลูกจาก	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนาเกลือ	จังหวัดสมุทรปราการ

	 5.	ทีมปุ๋ย	วิสาหกิจกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 6.	ทีมพันธุ์ข้าว	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่วมใจพัฒนาบ้านสวนแตง	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 7.	ทีมวิสาหกิจชุมชนเปลญวน	บ้านแม่พระประจักษ์	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 8.	ทีมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 9.	ทีมวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนมะนาว	กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว	จังหวัดสุพรรณบุรี	ณ	ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน
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		 รศ.อิสยา	จันทร์วิทยานุชิต	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)	เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย	พร้อมด้วยตัวแทนจาก

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมประชุมออนไลน์	"FORUM	ON	HIGHER	EDUCATION	DEVELOPMENT	IN	CHINA	AND	THAILAND	

&	ACTU	INAUGURAL	CONFERENCE"	ที่จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง	มณฑลยูนนาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	พร้อมกันนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ธเนศ	 อ่ิมสำาราญ	 รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน	มฉก.	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 หัวข้อ	 "สถานการณ์การเรียนรู้ภาษาจีนในปัจจุบัน		

ภายใต้การศึกษาวิเคราะห์การร่วมมือทางการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศจีน"	ให้กับผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน	

เมื่อวันที่	20	และ	21	ตุลาคม	2563

ป็ระชุมออนไลน์ข้่ามป็ระเท่ศู ป็ระชุมออนไลน์ข้่ามป็ระเท่ศู 
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ป็ระเพี่ณีลอยกระท่ง ป็ระจัำาปี็การศึึกษา ป็ระเพี่ณีลอยกระท่ง ป็ระจัำาปี็การศึึกษา 
2563 พี่รอ้มจััดป็ระกวดนางนพี่มาศู 2563 พี่รอ้มจััดป็ระกวดนางนพี่มาศู 

	 มฉก.ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง	ประจำาปีการศึกษา	2563	พร้อมจัดประกวดนางนพมาศ	ผู้ชนะเลิศ	ได้แก่	นส.หยาดฟ้า	พรมมะวงไช	

คณะศลิปศาสตร	์รองชนะเลศิอนัดบัที	่1	ไดแ้ก	่นส.ปญุญพัฒน	์สงภกัด	ีคณะพยาบาลศาสตร	์รองชนะเลศิอนัดบัที	่2	ไดแ้ก	่นส.กลุณชิา	แงเ้จรญิกลุ	

คณะการแพทย์แผนจีน	มอบรางวัลและกล่าวเปิดงานโดย	รศ.ดร.อุไรพรรณ	 เจนวาณิชยานนท์	อธิการบดี	 และการประกวดกระทง	ชนะเลิศได้แก่	

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2563
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		 ·	 อ.ฉลอง	 แขวงอินทร์	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ	 ร่วมพิธีวางพวงมาลา					

น้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เมื่อวันที่	 23	 ตุลาคม	2563	ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

พิี่ธีีวางพี่วงมาลาน้อมรำาลึกเนื�องในพิี่ธีีวางพี่วงมาลาน้อมรำาลึกเนื�องใน
วันคล้ายวันสวรรคต ร.5           วันคล้ายวันสวรรคต ร.5           



HCU News 10 สื่อสารองค์กร

	 	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2563	วันนี้แอดมินเก็บภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์	รอบยื่นเกรด	

เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์	ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจ้า	

ข่อแสดงความยินดีกับน้องๆที่�สอบผู่้านด้วยนะคะ ข่อแสดงความยินดีกับน้องๆที่�สอบผู่้านด้วยนะคะ 
ใครที่�อยากเป็็นครอบครวัเดียวกัน ตอนนี�เราเปิ็ดรบัสมัครอย่้นะจ๊ัะใครที่�อยากเป็็นครอบครวัเดียวกัน ตอนนี�เราเปิ็ดรบัสมัครอย่้นะจ๊ัะ

บรรยากาศูการสอบสัิมภาษณ์ บรรยากาศูการสอบสัิมภาษณ์ 
คณะเภสัิชศูาสตร์คณะเภสัิชศูาสตร์
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 Co-Working space ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวฯ เปิดให้บริการแล้ว ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 

น. ให้บริการพื้นที่สำาหรับการประชุม ติวหนังสือ การทำางานร่วมกัน พร้อมจอ LED และ Glass Board โซนมุมนั่งสบาย 

พดูคยุงานในบรรยากาศแบบชิล ๆ  โซนนัง่อา่นหนงัสือ นัง่ทำางาน แบบเดีย่ว แบบกลุม่ พรอ้ม WiFi จำานวนมากกวา่ 160 ทีน่ัง่ สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่

เบอร์ 1464

Co-Working space ชัั�น 6 Co-Working space ชัั�น 6 
ศู้นย์บรรณสารสนเท่ศู ศู้นย์บรรณสารสนเท่ศู 


