
ปีีที่่� 20 ฉบัับัที่่� 249 เดืือนธัันวาคม 2563

NEWSNEWSHCUHCU
กับักัารป้้องกันัภัยัโควิดิ-19 กับักัารป้้องกันัภัยัโควิดิ-19   

สวััสดีีปีีใหม่่ สวััสดีีปีีใหม่่ 
20212021

ท่อ่งให้้ขึ้้ �นใจ ไม่่ประม่าท่ ท่อ่งให้้ขึ้้ �นใจ ไม่่ประม่าท่ 
การด์อย่า่ตกการด์อย่า่ตก     



HCU News 2HCU News 2

	 รองศาสตราจารย	์ดร.อไุรพรรณ		เจนวาณิชยานนท	์	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิ(มฉก.)		พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร		

คณาจารย์	 	 และเจ้าหน้าท่ี	 	 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะเน่ืองในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร		

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช		บรมนาถบพิตร		วันชาติ		และวันพ่อแห่งชาติ		ประจำาปี		2563		เมื่อวันศุกร์ที่		4		ธันวาคม		2563		เวลา		09.00-

09.30	น.	ณ	ลานโพธิ์	มฉก.		เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย		เหนือสิ่งอื่นใดนับเป็นมิ่งมงคลสูงสุด

แกส่ถาบนัทีไ่ดร้บัพระราชทานนาม		“มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต”ิ	และเสดจ็เปน็องคป์ระธานในพธิเีปดิมหาวทิยาลยั		เมือ่วนัที	่	24		มนีาคม		

2537	ทรงปลูกต้นโพธิ์	ณ	ที่แห่งนี้		ซึ่งได้เจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นทั้งทางกายและใจแก่ชาวหัวเฉียวทุกคน		และก่อนเสด็จกลับ

พระองค์ทรงฝากกระแสพระราชดำารัสไว้ตอนหนึ่งว่า	 “ขอให้ทำามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมนำามาใส่เกล้าใส่กระหม่อม																

เป็นหลักสำาคัญในการบริหาร		การจัดการเรียนการสอน		และการพัฒนามหาวิทยาลัยนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

น้้อม่รำำ�ลึึกถึึงพรำะม่ห�กรุำณ�ธิิคุุณน้้อม่รำำ�ลึึกถึึงพรำะม่ห�กรุำณ�ธิิคุุณ

รำชัก�ลึทีี่�  9รำชัก�ลึทีี่�  9

สื่อสารองค์กร
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สรำ�้งขุุม่กำ�ลัึง ผู้้้บรำหิ�รำรุำน่้ใหม่่ไที่ย-จีีน้   สรำ�้งขุุม่กำ�ลัึง ผู้้้บรำหิ�รำรุำน่้ใหม่่ไที่ย-จีีน้   

	 สถาบันวิทยาการผู้นำาไทย-จีน	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยปักก่ิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	จับมือเหนียวแน่น	

เดินหน้าอย่างต่อเน่ืองเปิดสอนหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน	 หรือ	 วมทจ.	 สำาหรับผู้บริหารรุ่นกลาง	 รุ่นท่ี	 2	 ซ่ึงจะเป็นขุมกำาลังสำาคัญ	

ของประเทศในอนาคต	พิธีเปิดการศึกษาจัดข้ึนเม่ือวันท่ี	19	ธันวาคม	2563	เวลา	10.30	-	12.00	น.	ณ	ห้องช้ัน	11	โรงแรมสยาม	แอท	สยาม	ดีไซน์	

กรุงเทพฯ	 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก	คุณหยาง	ซิน	อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เป็นประธานในพิธี	

กล่าวเปิดการศึกษาและบรรยายพิเศษ	 โดยรองศาสตราจารย์	 ดร.อุไรพรรณ	 เจนวาณิชยานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	

กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษา	 สื่อมวลชน	 แขกผู้มีเกียรติ	 และคุณอรัญ	 เอี่ยมสุรีย์	 ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำาไทย-จีน	 และ					

รักษาการผู้อำานวยการสถาบันวิทยาการผู้นำาไทย-จีน	กล่าวรายงานการจัดหลักสูตรฯ

ม่.หัวัเฉีียวัฯ จัีบมื่อ ม่.ปัีกกิ�ง ม่.หัวัเฉีียวัฯ จัีบมื่อ ม่.ปัีกกิ�ง 

รุำน่้ทีี่� 2 รุำน่้ทีี่� 2 

สื่อสารองค์กร



อวัยพรำปีีใหม่่ ต้้อน้รำบัปีี 2564

	 คณะผู้บรหิาร	ม.หวัเฉียวฯ	นำาโดยทา่นอธกิารบด	ีรศ.ดร.	อไุรพรรณ	เจนวาณชิยานนท	์	เดนิทางอวยพรปใีหมแ่ด	่ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	

นพ.เกษม	วฒันชัย	องคมนตร	ีณ	ทำาเนยีบองคมนตร	ี	และ	รองศาสตราจารยป์ระพนัธพ์งศ	์เวชชาชีวะ	ทีป่รกึษาอธกิารบด	ีณ	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวฯ	

ยศเส	เมื่อวันอังคารที่	22	ธันวาคม	2563	เพื่อเป็นศิริมงคลส่งท้ายปี....

เพื�อเป็ีน้ศิิรำมิ่งคุลึส่่งท้ี่�ยปีี....

ศ�สต้รำ�จี�รำย์เกียรำติ้คุุณ น้พ.เกษม่ วััฒน้ชััย ศ�สต้รำ�จี�รำย์เกียรำติ้คุุณ น้พ.เกษม่ วััฒน้ชััย 
องคุม่น้ต้รำ ีองคุม่น้ต้รำ ี

รำองศ�สต้รำ�จี�รำย์ปีรำะพัน้ธ์ิพงศ์ิ เวัชช�ชีัวัะ รำองศ�สต้รำ�จี�รำย์ปีรำะพัน้ธ์ิพงศ์ิ เวัชช�ชีัวัะ 
ทีี่�ปีรำกึษ�อธิิก�รำบดีีทีี่�ปีรำกึษ�อธิิก�รำบดีี

HCU News 4 สื่อสารองค์กร
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	 เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2563	ที่ผ่านมา	รศ.ดร.อุไรพรรณ	เจนวาณิชยานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(มฉก.)

และผศ.นิก	 สุนทรธัย	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	

กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	 ณ	 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 โดยมีนายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

	 โดยการจัดทำ าบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้ งนี้ 	 มี วั ตถุประสงค์สำ าคัญในการร่ วมมือกันดำ า เนิ นกิจกรรมทาง วิชาการ	

การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้	 การศึกษาวิจัย	 การพัฒนาบุคลากร	 และฝึกอบรมการเผยแพร่องค์ความรู้	 การกำาหนดแนวทางนโยบาย	

ที่เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ	 สิทธิมนุษยชน	 การบริหารงานยุติธรรม	 ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำางานร่วมกัน	

ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา	โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในระยะต่อไป

พิธีิลึงน้�ม่บัน้ทึี่กขุ้อต้กลึงคุวั�ม่รำว่ัม่มื่อ รำะหว่ั�ง                                                  
ม่ห�วิัที่ย�ลัึยหัวัเฉีียวัเฉีลิึม่พรำะเกยีรำติ้                                          
กับกรำม่คุุ้ม่คุรำองสิ่ที่ธิิแลึะเสรำภี�พ                                                      
กรำะที่รำวังยุติ้ธิรำรำม่

สื่อสารองค์กร
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ศิิษย์เก่�เกียรำติ้ยศ ด้ี�น้วิัช�ชีัพ                   ศิิษย์เก่�เกียรำติ้ยศ ด้ี�น้วิัช�ชีัพ                   
ปีรำะจีำ�ปีี 2563ปีรำะจีำ�ปีี 2563

	 รศ.ดร.อไุรพรรณ	เจนวาณิชยานนท	์อธกิารบดมีหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิ(มฉก.)	เขา้รบัรางวลัศษิยเ์กา่เกยีรตยิศ	ดา้นวชิาชพี	

ประจำาป	ี2563	มอบโดย	รศ.นพ.ชาญชยั	พานทองวิรยิะกลุ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน่		เมือ่วนัที	่12	ธนัวาคม	2563	ณ	มหาวทิยาลัยขอนแกน่			

สื่อสารองค์กร
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พิธีิม่อบรำ�งวััลึก�รำปีรำะกวัดีคุลิึปีรำณรำงค์ุ พิธีิม่อบรำ�งวััลึก�รำปีรำะกวัดีคุลิึปีรำณรำงค์ุ 
“ก�รำลึดี ลึะ เลิึกบุหรำี�ใน้ม่ห�วิัที่ย�ลัึย”“ก�รำลึดี ลึะ เลิึกบุหรำี�ใน้ม่ห�วิัที่ย�ลัึย”

		 รศ.อิสยา	 จันทร์วิทยานุชิต	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด	

คลิปรณรงค์	“การลด	ละ	เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัย”		ภายใต้โครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

ที่ยั่งยืนฯ	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	อาคารอำานวยการ

						 ผลการประกวดคร้ังน้ี	 ผู้ชนะเลิศ	 ได้แก่	 นายยุคลธร	 แพทอง	 และนายขวัญดี	 สวนยุทธนา	 ผลงาน	 เร่ือง	 "แค่มวนเดียว"	 ได้รับเกียรติบัตร	

พร้อมเงินรางวัล	 จำานวน	 1,500	 บาท	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 นางสาวธนัชพร	 มาลัย"	 ผลงาน	 เรื่อง	 “You	 Can"	 ได้รับเกียรติบัตร	

พร้อมเงินรางวัล	จำานวน	1,000	บาท	และรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	นางสาวสุภาภรณ์	จินเจา	และนางสาวรักษณาลี	เอื้อโชคทวีวัฒน์		ผลงาน	

เร่ือง	 "Happy	 birthday	 to	 die"	 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	 จำานวน	 500	 บาท	 ซ่ึงคลิปวิดีโอท่ีได้รับรางวัลในคร้ังน้ี	 จะนำาไปใช้เป็นส่ือ	

การเรียนการสอนในชั้นเรียน	และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง	ๆ	เพื่อสร้างจิตสำานึกใน	การลด	ละ	เลิกบุหรี	่ในมหาวิทยาลัยต่อไป

สื่อสารองค์กร



HCU News 8

	 ขอแสดงความยินดีกับ	 นางสาวกัญญารัตน์ ศุภฤกษ์นางสาวกัญญารัตน์ ศุภฤกษ์  รหัสนักศึกษา	 590851	 ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 (มฉก.)	 ได้รับรางวัลผู้มีผลการศึกษา	

ยอดเยี่ยม	ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต	ประจำาปีการศึกษา	2562	จากมูลนิธิศาสตราจารย์	ดร.แถบ	นีละนิธิ	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2563

สื่อสารองค์กร
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รำ�งวััลึ Best Oral Presentation                 รำ�งวััลึ Best Oral Presentation                                 
“ ผู้ลึง�น้พัฒน้�สิ่น้คุ้�ชุม่ชน้ปีลึ�สลิึดีบ�งบ่อ“ ผู้ลึง�น้พัฒน้�สิ่น้คุ้�ชุม่ชน้ปีลึ�สลิึดีบ�งบ่อ

ส่้่ม่�ต้รำฐ�น้สิ่�งบ่งชีั�ที่�งภ้มิ่ศ�สต้รำ์ส่้่ม่�ต้รำฐ�น้สิ่�งบ่งชีั�ที่�งภ้มิ่ศ�สต้รำ ์ ” ”                                                     

	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้รับรางวัล	Best	Oral	Presentation	จากผลงานพัฒนา

สินค้าชุมชนปลาสลิดบางบ่อสู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 ในการประชุมประจำาปี	 2020	 ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย	

(SUN	THAILAND)	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตบางขุนเทียน

สื่อสารองค์กร
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		 สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	 ฉบับล่าสุด	 ลงวันที่	 22	 ธันวาคม	 2563	 ในการนี้	

คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต	ิ ได้รับการรับรองหลักสูตรและปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	 ต่อไปอีก	 5	 ปี	

จนถึงสิ้นปีการศึกษา	2568	ซึ่งเป็นการรับรองหลักสูตรในระยะเวลาสูงสุดอย่างต่อเนื่อง	

	 เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีคุณภาพ	 เพื่อความพร้อม																					

ต่อตลาดแรงงานเทคนิคการแพทย์ในอนาคต

สภ�เที่คุนิ้คุก�รำแพที่ย์ได้ีออกปีรำะก�ศรำบัรำองสภ�เที่คุนิ้คุก�รำแพที่ย์ได้ีออกปีรำะก�ศรำบัรำอง
ปีรำญิญ�ใน้วิัช�ชีัพเที่คุนิ้คุก�รำแพที่ย์ ปีรำญิญ�ใน้วิัช�ชีัพเที่คุนิ้คุก�รำแพที่ย์ 

คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

"เรำ�จีะก้�วัไปีด้ีวัยกัน้""เรำ�จีะก้�วัไปีด้ีวัยกัน้"

สื่อสารองค์กร



11 HCU News

“ม่ห�วิัที่ย�ลัึยปีลึอดีบุหรำี�“ม่ห�วิัที่ย�ลัึยปีลึอดีบุหรำี� ” ” 
	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ	 	 จัดบูธให้ความรู้ เรื่อง	

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่	 โดยมี	 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 คอยแนะนำาให้ความรู้	 และบริการวัดความดัน	 ในงานวันพ่อแห่งชาติ	 เมื่อวันที่													

6	ธันวาคม	2563	ณ	มิวเซี่ยมสยาม

สื่อสารองค์กร
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 ศูนย์สุขภาพศรีวารีชีวารักษ์	 กับบุคลากรประจำาศูนย์ฯ	 ที่มีคุณภาพ	 และมีประสบการณ์อันยาวนานจากโรงพยาบาลหัวเฉียว	

พร้อมให้บริการด้วยใจ	ประกอบด้วย	พยาบาลวิชาชีพที่คอยดูแลท่านตลอด	24	ชั่วโมง	ทีมงาน	และผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล	กายภาพบำาบัด	

และการแพทย์แผนจีน	หากต้องการคำาปรึกษา	หรือสนใจบริการต่าง	ๆ 	กับทางศูนย์ฯ	สามารถเข้ามาติดต่อที่ศูนย์ฯ	โดยตรงหรือติดต่อสอบถามได้ที่	

085-4893714, 02-7138159

ด้ีแลึห่วังใย เสรำมิ่ศัิกยภ�พผู้้้ส้งวััย 
ด้ีแลึห่วังใย เสรำมิ่ศัิกยภ�พผู้้้ส้งวััย 

ด้ีวัยใจีแลึะคุวั�ม่เชีั�ยวัช�ญ
ด้ีวัยใจีแลึะคุวั�ม่เชีั�ยวัช�ญ

ศ้น้ย์สุขุภ�พศรำวีั�รำชีีัวั�รำกัษ์  เปิีดีให้บรำกิ�รำต้ลึอดี  ศ้น้ย์สุขุภ�พศรำวีั�รำชีีัวั�รำกัษ์  เปิีดีให้บรำกิ�รำต้ลึอดี  
24 ชัั�วัโม่ง24 ชัั�วัโม่ง

สื่อสารองค์กร
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	 HCU	NEW	GEN	เพ้นโตะ	ศิลปินเด่ียวเบอร์แรกของไอม่ีไทยแลนด์	–	นายนนทวรรธน์	พรมวิเศษ	นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์	ช้ันปีท่ี	4	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 หลังจากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา	 ไอมี่ไทยแลนด์	 (iMe	 Thailand)	 ผู้คร่ำาวอดการจัดคอนเสิร์ต	

ศิลปินต่างชาติในประเทศไทย	ได้เปิดตัวเดบิวต์ศิลปินกลุ่มแรกของค่าย	กับวง	VRV	ไปแล้ว	ล่าสุดได้ฤกษ์ดี	เปิดตัวศิลปินเดี่ยว	ชายหนุ่มน่ารักสดใส	

อย่าง	 เพ้นโตะ	 (PENTO)	 หรือ	 นายนนทวรรธน์	 พรมวิเศษ	 ซึ่งหนุ่มคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดา	 เพราะเขาเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์	 ปี	 4	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ	ที่ชื่นชอบ	และหลงรักการร้องเพลงเป็นอย่างมาก..

ศิิลึปิีน้เดีี�ยวัเบอรำแ์รำกศิิลึปิีน้เดีี�ยวัเบอรำแ์รำก
ขุองไอมี่�ไที่ยแลึน้ด์ีขุองไอมี่�ไที่ยแลึน้ด์ี

  เพ้น้โต้ะเพ้น้โต้ะ

 HCU NEW GEN HCU NEW GEN

สื่อสารองค์กร
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 " "พ่ีฟ้้�ฟ้้�  ศิิษย์เก่�รำหัส 58 ศิิษย์เก่�รำหัส 58 
ส�ขุ�วิัช� ภ�ษ�อังกฤษ"  ส�ขุ�วิัช� ภ�ษ�อังกฤษ"  

	 HCU	NEW	GEN	ฟ้าศษิยเ์กา่รหสั	58	สาขาวิชา	ภาษาองักฤษ	หลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษ	-ภาษา	จนี	คณะศลิปศาสตร์		ประกวด	Jaymart	

Miss	Mobile	Thailand	2020	เข้ารอบ	10	คนสุดท้าย	ขอกำาลังแรงเชียร์ให้หน่อยน๊าาาาา.....	

HCUHCU  NEW GENNEW GEN

สื่อสารองค์กร


