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 มฉก. ขานรับันโยบายและมาตรัการัป้้องกันโควิิด-19              มฉก. ขานรับันโยบายและมาตรัการัป้้องกันโควิิด-19             
ของกรัะทรัวิง สธ. และ อวิ.ของกรัะทรัวิง สธ. และ อวิ.

        มหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ขานรบันโยบายและมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโควดิ-19 ของกระทรวงสาธารณสขุ 

(สธ.)  และกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม (อว.) โดยทุกคณะวิชาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  

2563  ในรูปแบบออนไลน์ซึ่ง เปิดภาคเรียน  ในวันที่  7  มิถุนายน  2564  สำาหรับพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กำาหนดจัดในรูปแบบออนไลน์           

ท้ังภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2563  และภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  ในวันเดียวกัน คือ  วันท่ี  4  สิงหาคม  2564  พร้อมน้ีมหาวิทยาลัย          

เปิดหอพักให้กับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์เข้าพัก  ในวันท่ี  29  พฤษภาคม  2564  โดยต้องทำาการกักตัว  14  วัน  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  และในวันที่  30  พฤษภาคม  2564  มหาวิทยาลัยกำาหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักในรูปแบบออนไลน์  



HCU News 2HCU News 2 สื่อสารองค์กร

       สถาบันวิทยาการผู้นำาไทย-จีน (วทจ.)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) นำาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร  

รองผู้อำานวยการสถาบันฯ  และคุณบุญยิ่ง  เจริญฐิติวงศ์  ประธาน CSR หลักสูตร วทจ. รุ่นที่  3  พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร วทจ. รุ่นที่  1  

และรุ่นที่  3  มอบเงินบริจาค  จำานวน  724,000  บาท  ให้แก่  นายแพทย์เกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบางมด  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2564

วิทจ. ร่ั�นท่�  1 และร่ั�นท่�  3  มอบเงินบรัจิาควิทจ. ร่ั�นท่�  1 และร่ั�นท่�  3  มอบเงินบรัจิาค

สนับสน่นมูลนิธิโรังพยาบาลเจรัญิกร่ังป้รัะชารักัษ์์สรัา้งโรังพยาบาลสนามบางมดสนับสน่นมูลนิธิโรังพยาบาลเจรัญิกร่ังป้รัะชารักัษ์์สรัา้งโรังพยาบาลสนามบางมด
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คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

        ขอแสดงความยินดีกับ  นายธนัท  ติกปัญญาวุฒ  ศิษย์เก่าคณะกายภาพบำาบัด  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ปัจจุบัน

ทำางานตำาแหนง่นกักายภาพบำาบดัชำานาญการ  โรงพยาบาลพนัสนคิม  จงัหวดัชลบรุ ี ไดร้บัรางวลั “นกักายภาพบำาบดัรุ่นใหมด่เีดน่ รองศาสตราจารย ์

กภ. สุรศักดิ์  ศรีสุข” เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2564  จัดโดยคณะกายภาพบำาบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล  จากการเสนอชื่อนักกายภาพบำาบัด           

ท่ัวประเทศเพ่ือเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติน้ีซ่ึงจะมอบให้แก่ผู้มีความก้าวหน้าในการทำางานด้านวิชาชีพ เป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม   

เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  อุทิศตนและทำาคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ  และความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

นายธนัท ติกปัญญาวุฒ

ศิิษ์ย์เก�า มฉก. รับัรัางวัิลนักกายภาพบำาบัดร่ั�นใศิิษ์ย์เก�า มฉก. รับัรัางวัิลนักกายภาพบำาบัดร่ั�นใหม�ด่เด�นหม�ด่เด�น
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 Best Undergraduate  Best Undergraduate 
Presentation AwardsPresentation Awards

ป้รัะเภท Poster Presentationป้รัะเภท Poster Presentation
  

นายชรินทร์ วิเศษ

นายธนเกียรติ สร้อยทอง

เด็กหัวิเฉ่ยวิคว้ิารัางวัิล เด็กหัวิเฉ่ยวิคว้ิารัางวัิล 

 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหัวเฉียวคนเก่ง นายชรินทร์ วิเศษ  

และนายธนเกียรติ สร้อยทอง นักศึกษา  ช้ันปีท่ี  4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คว้ารางวัล Best Undergraduate 

Presentation Awards ประเภท Poster Presentation จากการนำาเสนอ 

ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่าง 

สถาบัน คร้ังท่ี 8 (ASTC2021) จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2564                  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และคุณบรินดา วิริยะเสนา ผู้อำานวยการกองคลัง         

รับรางวัลเช็คส่วนลดค่าเทอมการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  จำานวน  

7 คน ๆ ละ 5,000 บาท  จากผู้แทนธนาคารกรุงศรีฯ  ในโครงการ รับทุนการศึกษา     

เมื่อชำาระค่าเทอมผ่านช่องทางธนาคารกรุงศรีฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564              

ณ ห้องอธิการบดี  ชั้น  2  อาคารอำานวยการ  

ม.หัวิเฉ่ยวิฯ รับัเช็็คส่�วินลดค�าเทอม ม.หัวิเฉ่ยวิฯ รับัเช็็คส่�วินลดค�าเทอม 
จากธนาคารักร่ังศรัฯ่ จากธนาคารักร่ังศรัฯ่ 
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                                                                                                                                          Way Fo rwa rd ,  Pay  I t  Fo rwa rd

   

             การสัมมนา Way Forward 2021  ครั้งที่  6  เรียนต่อจีนด้านแพทย์แผนจีน  ครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง (สอท. ปักกิ่ง) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (อว.) ได้แพร่ภาพสด  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม 2564  ผ่านทางเฟซบุ๊กมิตรไมตรีไทยจีน  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท. ปักกิ่ง           

และเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดย  อาจารย์อรภา  ศิลมัฐ  รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

(มฉก.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมสัมมนาคร้ังน้ี  ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพ่ือสร้างกิจกรรมให้กับพ่ี ๆ น้อง ๆ ท่ีเป็นนักเรียนไทยท้ังท่ีกำาลังเรียนอยู่      

หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของจีน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีโอกาสสานสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ผ่านการทำางานร่วมกัน  เป็นการ 

นำาองค์ความรู้ของทุกคนมาบูรณาการร่วมกันและขยายออกไปในวงกว้างเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับอีกหลาย ๆ คนรวมถึงประเทศชาติ 

 สั่มมนาออนไลน์ Way Forward 2021  ครัั�งท่�  6 สั่มมนาออนไลน์ Way Forward 2021  ครัั�งท่�  6
“เรัย่นต�อจ่นด้านแพทย์แผนจ่น”“เรัย่นต�อจ่นด้านแพทย์แผนจ่น”
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 กิจกรรม HCU NEW GEN TALK เด็กหัวเฉียวคุยออนไลน์เพ่ือน้อง ๆ จัดข้ึนให้กับนักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยพาพ่ี ๆ     

ศษิยเ์กา่และรุน่พีน่กัศกึษาทีก่ำาลงัเรยีนอยู่ท้ัง 13 คณะวิชาของมหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิ(มฉก.) มาบอกเล่าถงึเรือ่งราวตา่ง ๆ  ของตวัเอง  

ไม่ว่าจะเป็น  การเลือกคณะวิชา  บรรยากาศการเรียนการสอน  การทำากิจกรรม  การสอบ  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  รวมถึงเมื่อจบออกไป

แล้วต้องทำางานอย่างไรและความรู้ที่เรียนมาได้นำามาใช้ประโยชน์ในการทำางานมากน้อยเพียงไหน ซ่ึงได้แพร่ภาพสดผ่านทางเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่  8  และ 15  พฤษภาคม  2564  ที่ผ่านมา

ONLINE

เด็กหัวเฉียวคุยออนไลน์เพื่อน้อง ๆ
HCU NEW GEN TALK 
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 จัดขึ้นเพื่อน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการไลฟ์สดผ่าน Pagefacebook มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ในการทอล์คจะเป็นการพูดคุยกับพี่ ๆ นักศึกษาปัจจุบันทั้ง 13 คณะวิชา ซี่งเกี่ยวกับการเลือกคณะ การเรียนการสอน การทำากิจกรรม การสอบ 

ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
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  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยศูนย์วัฒนธรรม  จัดประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์ 3  ภาษา  ได้แก่  

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  ประจำาปีการศึกษา  2563  หัวข้อ “HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่” กล้าคิด  

กล้าทำา  สร้างสรรค์ส่ิงใหม่  เปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีต่อตัวเอง  สังคมและคนรอบข้าง สู่สากล  เป็นพลเมืองในสังคมโลกได้อย่างม่ันใจ” 

โดยไดม้ปีระกาศผลการประกวด เม่ือวันที ่ 21  พฤษภาคม 2564  สามารถดูยอ้นหลงัไดท้ีเ่ฟซบุก๊มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิ พระเกยีรติ  

  น.ส.เจริญ ศรี  ติ ณณ ภพ ภู วนันท์  
วิทยาลัยจีนศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

  น.ส.ปิ่น ธรรมปาละ คณะศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

น.ส.หทัยชนก ชินโสภณทรัพย์ 
คณะนิเทศศาสตร์

ภาษาไทย

 ภาษาจีน 

ป้รัะกวิดคลิป้วิิด่โอกล�าวิส่นทรัพจน์  
ป้รัะกวิดคลิป้วิิด่โอกล�าวิส่นทรัพจน์  

3  ภาษ์า 3  ภาษ์า 
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มารั�วิมป้รัะหยัดพลังงานกันเถอะ มารั�วิมป้รัะหยัดพลังงานกันเถอะ !!
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานโดยได้เชิญชวนบุคลากรส่งผลงานเข้าประกวด 

ออกแบบสือ่สรา้งสรรค ์Infographic กบัโครงการมหาวทิยาลยัคณุธรรมในแนวคดิ "สรา้งจติสำานกึทีด่สีูว่ถิแีหง่การประหยดั"  มีผลงานส่งเข้าประกวด  

จำานวน  11  ผลงาน  ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการ  สามารถติดตามผลการประกวดได้เร็ว ๆ  นี้ที่เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัย  

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 


