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         รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

หวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) พรอ้มดว้ย อ.ดร.ศริวิรรณ  ตนัตระวาณชิย ์

รองอธิการบดี อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี อ.ดร.โจนาธาน   

รนัเต คารยีอน รองอธกิารบด ีและคณบด ี13 คณะวิชา เขา้รว่มพธิไีหวค้ร ู

ประจำาปีการศึกษา 2565 พิธีเร่ิมข้ึนโดยนายกสโมสรนักศึกษา มฉก. 

กล่าวรายงาน ผู้แทนนักศึกษา กล่าวบทไหว้ครู กล่าวคำาปฏิญญา และ    

น้อมนำาพานเคารพบูชาพระคุณมอบแด่อธิการบดี รองอธิการบดี 

คณบดี ต่อด้วยพิธีเจิมตำาราเรียนเพ่ือความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น                        

อธกิารบดมีอบเกยีรตบิตัรแกน่กัศกึษารางวลัเกยีรตคิณุ รางวลัเกยีรตยิศ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เม่ือวันพฤหัสบดีที่         

8 กันยายน 2565 ณ หอประชุม มฉก.

พิัธีไหัว้คุรู่ ม.หััวเฉีียวฯ ป่ร่ะจำาปี่การ่ศึึกษา 2565พิัธีไหัว้คุรู่ ม.หััวเฉีียวฯ ป่ร่ะจำาปี่การ่ศึึกษา 2565
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3 สถาบัันลงนามร่ว่มมือ              3 สถาบัันลงนามร่ว่มมือ              
ด้้านคุุณธร่ร่ม จร่ยิธร่ร่มด้้านคุุณธร่ร่ม จร่ยิธร่ร่ม

 

 มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ (มฉก.) โรงเรยีนบางน้ำาเปรีย้ววทิยา และโรงเรยีนดอนฉมิพลพีทิยาคม 

ผสานความร่วมมือสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคม ได้ลงนามความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ 

รองอธิการบดี นายวิเชียร นิกรประเสริฐ ผู้อำานวยการโรงเรียนบางน้ำาเปรี้ยววิทยา และนายพีระพงศ์ 

ณัฐคุณานนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ทั้งสามสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 

(สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก.

     ที่มาโครงการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

ได้ทุ่มเทพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนไทย โดยเริ่มจากนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในโครงการ 

มหาวิทยาลัยคุณธรรม และได้ขยายผลจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 

ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย 3 โรงเรียนแรกที่ร่วมโครงการ 

ได้แก่ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และโรงเรียนมัธยม 

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

     วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร 

คร ูและนกัเรยีน เพ่ือรว่มมือกัน จดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิพฤตกิรรมทีด่ ีดา้นซือ่สตัย์ กตญัญ ูรบัใชส้งัคม 

(จติอาสา) ของนกัเรยีน และเพือ่รว่มกนัลดปญัหาสงัคมดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงค ์

ที่เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ Hindustan College of Arts & Science 

สาธารณรัฐอินเดีย  มีความร่วมมือทางวิชาการยาวนาน 5 ปี ซึ่งในปี 2565 นี้ ทั้งสองสถาบันได้สานต่อ    

ความร่วมมือระหว่างกันโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเจรจา 

แนวความร่วมมือทางวิชาการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ 

ได้รับเกียรติจาก Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี มฉก. และ Dr.Susan Marthandan 

ผู้อำานวยการ Hindustan College of Arts & Science เป็นผู้แทนร่วมลงนามออนไลน์ เมื่อวันที่            

27 กันยายน 2565  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำานวยการ มฉก.

ม.หััวเฉีียวฯ สานต่่อคุวามร่ว่มมือ ม.หััวเฉีียวฯ สานต่่อคุวามร่ว่มมือ 
ทางวิชาการ่ออนไลน์ทางวิชาการ่ออนไลน์
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         อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับนิสิตปริญญาโท 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา และการจัดสถานที่    

สิ่งอำานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จัดกิจกรรม ในการน้ี อ.ชิดชนก สิทธารถศักด์ิ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานักศึกษา 

พร้อมด้วยบุคลากรของสำานักฯ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนา

นิสิตนักศึกษาต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำานวยการ มฉก.

ศึึกษาดู้งานด้้านกิจการ่นักศึึกษา ศึึกษาดู้งานด้้านกิจการ่นักศึึกษา 
ม.หััวเฉีียวฯม.หััวเฉีียวฯ
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 อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับ 

พร้อมด้วย คุณวิมลพักตร์ นฤดลโชติ ผู้อำานวยการกองกลาง คุณสุภัทริยา จิตกร ผู้อำานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

หัวหน้าแผนกสารบรรณ และหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

เข้าศึกษาดูงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบ LessPaper ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิสุทธ์ิ 

ต้ังจิตติโภคิน ผู้ออกแบบและสร้างระบบ นำาเสนอข้อมูลต่าง ๆ  เก่ียวกับระบบ LessPaper เม่ือวันอังคารท่ี 20 กันยายน 2565 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก.

ม.หััวเฉีียวฯ ต้่อนร่บััมูลนิธิป่่อเต็่กตึ่�งดู้งาน ม.หััวเฉีียวฯ ต้่อนร่บััมูลนิธิป่่อเต็่กตึ่�งดู้งาน 
ร่ะบับั LessPaperร่ะบับั LessPaper
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  ต้อนรับเดือนกันยายนด้วยโครงการดี ๆ ของมหาวิทยาลัย

หวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรตทิีภ่มูใิจไดร้บัเกยีรต ิร่วมจดัโครงการสรา้งคว

ามปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำาปี 

งบประมาณ 2565 จังหวัดสมุทรปราการ 

 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2565 ท่ีผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม ลง

พื้นท่ีตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำาเนินงานโครงการฯ เป็นครั้งแรก                                                            

ณ วัดศรีวารีน้อย บ้านบางฝาด หมู่ที่ 6 ตำาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 

อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ถวายการต้อนรับ 

พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธาน 

คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ “หมูบ่า้นรกัษาศลี 5” พรอ้มดว้ย

คณะกรรมการ และได้รับเกียรติจาก นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่ารา

ชการจังหวัดสมุทรปราการ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและ 

ร่วมกิจกรรม อาทิการมอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบโครงการฯ 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” แก่ บ้านบางฝาด หมู่ที่ 6 การชมนิทรรศการ  

ในหมู่บ้านต้นแบบฯ พิธีเปิดป้ายตลาดน้ำาชุมชนวัดศรีวารีน้อย และเปิด 

ป้ายลานวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย  วิถีพุทธ วัดศรีวารีน้อย”        

ซึ่ง ครั้งนี้เป็นการนำาร่องเริ่มต้นโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”    

โดย จะมีการดำาเนินการ  อย่างต่อเนื่องขยายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ      

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

ม.หััวเฉีียวฯ ภููมิใจร่ว่มจัด้โคุร่งม.หััวเฉีียวฯ ภููมิใจร่ว่มจัด้โคุร่ง
การ่หัมู่บ้ัานร่กัษาศีึล 5การ่หัมู่บ้ัานร่กัษาศีึล 5
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)         

จัดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่และป้องกัน 

ควันบุหรี่มือสองและมือสาม ระหว่างวัน์ที่ 19 - วันท่ี         

23 กันยายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก.    

พิธีเปิดจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยอาจารย์ 

ชิดชนก สิทธารถศักด์ิ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานักศึกษา 

เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล 

ประธานมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงาน 

และมอบสเปร์แอลกอฮอล์เพ่ือแจกจ่ายแก่นักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพวาด  ลด 

ละ เลิกบุหร่ี และกิจกรรมปั่นประชาสัมพันธ์รณรงค์

ไม่สูบบุหรี่และรู้เท่าทันภัยบุหรี่ “Know (No) Smoking!” 

ในการนี้วันที่ 21 กันยายน 2565 มีการถ่ายทอดสด 

การเสวนาให้ความรู้เรื่อง “การเท่าทันผลิตภัณฑ์ยาสูบและ 

การเลิกบุหรี่” ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. ผ่านเพจ 

HuachiewOfficial (https://www.facebook.com/

HuachiewOfficial) การจัดงานครั้งนี้ได้รับสนับสนุน     

งบประมาณสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ที่มีผลงานดีเด่น    

ต่อยอดสู่สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษา        

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ีย่ังยืน   

ปี 2565 จากคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบัน 

อุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 

ม.หััวเฉีียวฯ ป้่องกันนักสูบัหัน้าใหัม่ม.หััวเฉีียวฯ ป้่องกันนักสูบัหัน้าใหัม่



 Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะผู้แทน  

จาก Universitas Duta Bangsa Surakarta และ Polytechnic Indonusa Surakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำานวน 

22 ท่าน เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (VR ZONE) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 

ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณาสาร มฉก.

HCU News 8 สื่อสารองค์กร

สานสััมพัันธ์สืั�อมวลชนเนื�องใน สานสััมพัันธ์สืั�อมวลชนเนื�องใน 
เทศกาลปี่ใหัม่ 2565 เทศกาลปี่ใหัม่ 2565 

Polytechnic Indonusa Surakarta Polytechnic Indonusa Surakarta 
สาธาร่ณร่ฐัอินโด้นีเซีีย เยี�ยมชมสานสััมพัันธ์กับั สาธาร่ณร่ฐัอินโด้นีเซีีย เยี�ยมชมสานสััมพัันธ์กับั 

ม.หััวเฉีียวฯม.หััวเฉีียวฯ
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      สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)                                    

จัดโครงการ "การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมาธิสำาหรับเด็กสมาธิส้ันในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง" ทีมวิทยากรโดย 

อาจารย์ ดร.นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ ผศ.ดร.รัชนีพร ศรีรักษา และอาจารย์อรรถสิทธิ์ สุนาโท ได้มอบคู่มือครูพี่เล้ียง                   

ท่ีโรงเรียนวัดเสาธงกลาง และอบรมการใช้คู่มือ MANDALA คู่มือ LABYRINTH และคู่มือ LOGICAL THINKING เพ่ือแก้ปัญหา    

เด็กสมาธิสั้นแก่คุณครูเพื่อสามารถใช้สอนเด็กสมาธิสั้นได้เองอย่างยั่งยืน และได้ทำา KM ร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565        

ณ โรงเรียนวัดบางเสาธงกลาง

โคุร่งการ่ "การ่พััฒนารู่ป่แบับัการ่เสร่มิสร่า้งสมาธิ                                               โคุร่งการ่ "การ่พััฒนารู่ป่แบับัการ่เสร่มิสร่า้งสมาธิ                                               
สัำาหัร่บััเด็้กสมาธิสัั�นในโร่งเร่ยีน สัำาหัร่บััเด็้กสมาธิสัั�นในโร่งเร่ยีน 
เคุร่อืข่่ายมหัาวิทยาลัยพีั�เลี�ยง"เคุร่อืข่่ายมหัาวิทยาลัยพีั�เลี�ยง"



HCU News 10 สื่อสารองค์กร

     คณาจารย ์นกัศกึษา และศษิยเ์กา่  คณะการแพทยแ์ผนจีน มหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิรว่มกบัมูลนธิพิระดาบส  

ออกหน่วยบริการฝังเข็มผู้ป่วย ณ โรงเรียนวัดเขาดิน อ.คลองหาด บ้านเขาดิน จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับ 

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์รัชกาลที่ 10 ส่งมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนบ้านเขาดินด้วย 

คุณะการ่แพัทย์แผนจีน มฉีก. ออกหัน่วยบัร่กิาร่ฝัังเข็่มผู้ป่่วย คุณะการ่แพัทย์แผนจีน มฉีก. ออกหัน่วยบัร่กิาร่ฝัังเข็่มผู้ป่่วย 
ร่ว่มกับัมูลนิธิพัร่ะด้าบัสร่ว่มกับัมูลนิธิพัร่ะด้าบัส
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 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) นำาโดย อ.ดร.ชชัวาลย ์ชา่งทำา อ.ดร.มธรุส 

ออ่นไทย อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชต ิและอ.ยวุธดิา ชวิปรีชา ไดจ้ดักจิกรรมเวทชีมุชน หวัข้อเร่ือง “การถา่ยทอดองคค์วามรู้          

การขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อ และการพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดให้ได้มาตรฐานท่ีสอดคล้องตาม 

ข้อกำาหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย “การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก           

และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนผู้เลี้ยงผู้แปรรูปปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการขับเคลื่อนการใช้ตรา       

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรป์ลาสลดิบางบอ่” ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมืองปากน้ำาสมุทรปราการ ชัน้ 4 ตำาบลบางเมือง อำาเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

การ่ถ่ายทอด้องค์ุคุวามรู่ ้                             การ่ถ่ายทอด้องค์ุคุวามรู่ ้                             
การ่ข่อใช้้ต่ร่าสิั�งบ่ังชี้�ทางภููมิศาสต่ร่ ์                การ่ข่อใช้้ต่ร่าสิั�งบ่ังชี้�ทางภููมิศาสต่ร่ ์                

ป่ลาสลิด้บัางบ่ัอป่ลาสลิด้บัางบ่ัอ
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 สำานักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การเข้าสู่ 

ตำาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้เป็นแนวทาง        

ในการเสนอขอดำารงตำาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 

(ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร

โคุร่งการ่อบัร่มเชิ้งวิชาการ่             โคุร่งการ่อบัร่มเชิ้งวิชาการ่             
เร่ื�อง การ่เข้่าสู่ั ต่ำาแหัน่งทางวิชาการ่เร่ื�อง การ่เข้่าสู่ั ต่ำาแหัน่งทางวิชาการ่
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดำาเนินการ 

จัดอบรมแก่บุคคลภายนอกในหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ของสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยได้รับเกียรติจาก อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน และ อ.ภัททิตา เลิศจริยพร 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  "หลักคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล" เพื่อผลิตกำาลังคนที่มี

ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือสำาหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค สร้างกำาลังคน 

ท่ีมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงท่ีตรงกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำานวยการ ช้ัน 3 มฉก. เม่ือวันที่             

24 กันยายน 2565

กิจกร่ร่มการ่สร่า้งสืั�อการ่เร่ยีนการ่สอนกิจกร่ร่มการ่สร่า้งสืั�อการ่เร่ยีนการ่สอน
วิทยาศาสต่ร่์วิทยาศาสต่ร่์
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    สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสอบ HSK เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565 

โดยได้จัดสอบระดับ 3 – 6 และมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 19 คน 

ในการสอบคร้ังนี้มีครูอาสาสมัครชาวจีนใหม่ 2 ท่าน 

เป็นผู้ช่วยคุมสอบ ซึ่งครูทั้ง 2 ท่านได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน 

การสอบในคร้ังน้ีเรายังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดเช้ือโควิด 19 และใช้มาตรการป้องกันการแพร่  

ระบาดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้สอบและ 

ผู้คุมสอบทุกคน นอกเหนือจากเอกสารท่ี เกี่ยวข้อง               

ในการสอบ ทางสถาบันได้กำาหนดให้ผู้เข้าสอบต้องแสดง 

หลักฐานการฉีดวัคซีนและผลการตรวจ ATK ไม่เกิน  24 ช่ัวโมง   

ก่อนเข้าสอบภายใต้การดูแลของผู้คุมสอบและการให้        

ความร่วมมืออย่างเต็มที่ของผู้ เ ข้าสอบ การจัดสอบ 

จึงดำาเนินไปอย่างเรียบร้อย สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะยังคงประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมการสอบ HSK แบบกระดาษต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียน

ภาษาจีนในประเทศไทยได้รับประสบการณ์การสอบภาษาจีน 

ที่มีคุณภาพสูงสุด

สถาบัันข่งจื�อการ่แพัทย์แผนจีน มหัาวิทยาลัยหััวเฉีียว สถาบัันข่งจื�อการ่แพัทย์แผนจีน มหัาวิทยาลัยหััวเฉีียว 
เฉีลิมพัร่ะเกียร่ติ่ ได้้จัด้การ่สอบั HSKเฉีลิมพัร่ะเกียร่ติ่ ได้้จัด้การ่สอบั HSK


