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          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ 

เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้ง 13 คณะวิชา ซึ่งมีผู้สำาเร็จการศึกษาระดับหาบัณฑิต            

และบัณฑิตเข้ารับปริญญาจำานวนทั้งสิ้น 925 คน โดยแยกเป็นมหาบัณฑิตจำานวน 23 คน และบัณฑิตจำานวน 902 คน ณ หอประชุม มฉก. 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

พิิธีีประสาทปรญิญาบััตร ประจำำาปีการศึึกษา 2564 พิิธีีประสาทปรญิญาบััตร ประจำำาปีการศึึกษา 2564 

สวั�สดี�ปี�ใหม่� 2566 เวัลาที่��ดี�ที่��ส�ดีส�หรั�บการัเรั��ม่ต้�นใหม่�
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 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวต้อนรับ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) ดร.สมศักดิ์ 

รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) และผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา สสอท. ในโอกาสมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ         

เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมสัมมนาผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา สสอท. เรื่อง กิจการนักศึกษา : ความท้าทายในสถานการณ์             

ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร 

ม.หััวเฉีียวฯ ต้อนรบัั รมว.อว. และ สสอท.ม.หััวเฉีียวฯ ต้อนรบัั รมว.อว. และ สสอท.



3 HCU Newsสื่อสารองค์กร

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

และผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย 

คุณเสฏนันท์ อังกูรภาสวิญช์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่าย  

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมมือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาร่วมกัน สนับสนุนปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ห้องปฏิบัติการ สื่อต่าง ๆ ด้านวิชาการ ร่วมสนับสนุนการวิจัย 

และฝึกอบรมด้านวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

รว่มลงนามบัันทึกข้้อตกลงความรว่มมือระหัว่างมหัาวิทยาลัย รว่มลงนามบัันทึกข้้อตกลงความรว่มมือระหัว่างมหัาวิทยาลัย 
ราชภััฏหัม่่บ้ัานจำอมบึัง กับั หัาวิทยาลัยหััวเฉีียวเฉีลิมพิระเกียรติ ราชภััฏหัม่่บ้ัานจำอมบึัง กับั หัาวิทยาลัยหััวเฉีียวเฉีลิมพิระเกียรติ 
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 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  ให้การต้อนรับ  

Ms. Wei Qian ประธานสภามหาวิยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี, Mr. Huang Can รองประธานสภากลุ่มการศึกษาภาษา 

ต่างประเทศกว่างซี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  

อาคารอำานวยการ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2550 

จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาการร่วมมือ 15 ปีที่ผ่านมา ท้ังสองมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง     

ได้มีการสง่อาจารยเ์ปน็ตัวแทนในการเขา้รว่มงานประชมุสมัมนาท่ีมหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศกว่างซ ี ได้รว่มจดัในปีท่ีผา่น ๆ  มาอกีดว้ย 

นอกจากรูปแบบความร่วมมือในรูปแบบเดิมที่ได้ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดีแล้ว ผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือ     

ร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือที่จะร่วมมือกันในอนาคตต่อไป  

อธิีการบัดีีให้ัการต้อนรบัั  Ms. Wei Qian                    อธิีการบัดีีให้ัการต้อนรบัั  Ms. Wei Qian                    
ประธีานสภัามหัาวิยาลัยภัาษาต่างประเทศกว่างซีีประธีานสภัามหัาวิยาลัยภัาษาต่างประเทศกว่างซีี
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 อ.ดร.จำารูญศรี พุ่มเทียน คณบดี อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำา รองคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผศ.ธนาชัย              

สุน ทรอนันตชัย  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับผลงานจากโครงการ 

วิจัย "โครงข่าย การตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด -19 : ส มุทรปราการ โมเดล"  

รวมทั้งผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  โดยมีคุณนพพล พันธ์เงิน ผู้อำานวยการ 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งออนไลน์ และออนไซต์ ณ ที่ทำาการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย  (กฟผ.) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

การแลกเปลี�ยนความคิดีเห็ันซึี�งจำะนำาไปสู่่่            การแลกเปลี�ยนความคิดีเห็ันซึี�งจำะนำาไปสู่่่            
การสรา้งความรว่มมือในการบัรกิารวิชาการ การสรา้งความรว่มมือในการบัรกิารวิชาการ 

และต่อยอดีงานวิจัำยในชุมชน และต่อยอดีงานวิจัำยในชุมชน 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกุมิ สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสร่วมลงนาม

ความรว่มมอืทางวชิาการดา้นสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์  และเยีย่มชมคณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนัขงจือ่การแพทยแ์ผนจนี และศนูยว์ฒันธรรม 

มฉก. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำานยวยการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดย Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี 

มฉก. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามและต้อนรับครั้งนี้       

มฉีก.รว่มลงนามความรว่มมือทางวิชาการ มฉีก.รว่มลงนามความรว่มมือทางวิชาการ 
ด้ีานสัู่งคมสงเคราะห์ัศาสตร ์                                                                ด้ีานสัู่งคมสงเคราะห์ัศาสตร ์                                                                

กับั มหัาวิทยาลัยกุมิ สาธีารณรฐัเกาหัลีกับั มหัาวิทยาลัยกุมิ สาธีารณรฐัเกาหัลี
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 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ยอดนิล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ 

อาจารย ์ดร นนัทวฒุ ิครุธา ประธานหลกัสตูรบริหารธรุกจิ  อาจารย ์ดร.ศริวิฒุ ิรุง่เรอืง และอาจารยอ์รรถพล ธรรมไพบลูย์ รว่มหารอื 

ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ International Transport & Business School หรือ ITBS ด้านการส่งออกนำาเข้าและพิธีศุลกากร    

ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับ      

ความต้องการของตลาดแรงงานและการค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบัรหิัาร มฉีก. หัารอืความรว่มมือ                                                   คณะบัรหิัาร มฉีก. หัารอืความรว่มมือ                                                   
ทางด้ีานวิชาการกับั                                                     ทางด้ีานวิชาการกับั                                                     

International Transport & International Transport & Business School Business School 
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 ม.หัวเฉียวฯ MOU ร่วมขับเคลื่อน “ตำาบลเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนตำาบลบางโฉลง อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ                   

เป็น “ตำาบลเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มฉก. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามกับ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำาเภอบางพลี 

นายชะอุ่ม แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล  บางโฉลง พระครูปลัดภานุวัฒน์ วฑฒธมโม วัดบางโฉลงใน และผู้แทนจากหน่วยงาน

ราชการและเอกชนใน จ.สมุทรปราการ จำานวน 10 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริม เสริมสร้าง และค้นหารูปแบบการขับเคลื่อนตำาบลเข้มแข็งทั้ง    

3 มิติ (มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหัาวิทยาลัยหััวเฉีียวเฉีลิมพิระเกียรติ ลงนามบัันทึกข้้อตกลง       มหัาวิทยาลัยหััวเฉีียวเฉีลิมพิระเกียรติ ลงนามบัันทึกข้้อตกลง       
ความรว่มมือเป็นหันึ�งในภัาคีเครอืข่้ายขั้บัเคลื�อนตำาบัลบัางโฉีลง ความรว่มมือเป็นหันึ�งในภัาคีเครอืข่้ายขั้บัเคลื�อนตำาบัลบัางโฉีลง 



9 HCU Newsสื่อสารองค์กร

นักเรยีนโรงเรยีนวชิิรธีรรมสาธิีต                              นักเรยีนโรงเรยีนวชิิรธีรรมสาธิีต                              
เข้้าศึึกษาด่ีงานการเรยีนการสอนทางเทคนิคการแพิทย์เข้้าศึึกษาด่ีงานการเรยีนการสอนทางเทคนิคการแพิทย์

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      

ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งน้อง ๆ  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ เช่น 

การฝึกเจาะเลอืดจากแขนเทยีม, การตรวจวนิจิฉยัด้วยวิธทีางอณูวทิยา, การเรยีนการสอนในวชิาจลุชีววทิยา, ธนาคารโลหติ, ภูมิคุม้กนัวิทยา 

การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์, สาธิตการดูเซลล์เม็ดเลือด และการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่        

6 กุมภาพันธ์ 2566
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 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย-จีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
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