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   มฉก. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวให้ทรงเจริญพระชนมพรรษาและมีพระพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์  

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดี



       รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ 

รองอธกิารบด ีและคณะการแพทย์แผนจนี ให้การต้อนรบัคณะประชมุเครอืข่ายสถาบนัการศกึษา โครงการพฒันาเครอืข่ายสถาบนั

การศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
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โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา   
 ด้านการแพทย์แผนจีนครั้งที่ 2/2559

       รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ 

รองอธิการบดี รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช รักษาการรองอธิการบดี และคณาจารย์ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Sprott Shaw 

College ประเทศแคนาดา น�าโดย คณุไปรเทพ ซอโสตถกิลุ ผูช่้วยกรรมการมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ ในโอกาสหารือและเจรจาความร่วมมือ

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เจรจาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
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 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ Nanyang Technological University  
ประเทศสงิคโปร์ ร่วมจัดอบรม “เทคนคิการเรยีนการสอนภาษาจนีในศตวรรษที ่21” ให้ครผููส้อนระดบัประถมศกึษาและมัธยมศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในชั่วโมงเรียนภาษาจีน เน้นเทคนิคการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive Classroom – Teaching 

Model) เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจเรียนภาษาจีน จดจ�ารูปแบบตัวอักษรจีนง่ายขึ้น โดยมี รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วิเศษ อธกิารบดี     

เป็นประธาน นอกจากนีค้รูผู้สอนที่ผ่านการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรร่วม 2 สถาบัน โดย คุณ Lin Jihua ต�าแหน่ง  Principal 
Master Teacher  จาก Singapore centre for Chinese Language ของ Nanyang Technological  University เป็นวิทยากร  
เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสื่อประสม  ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. บางพลี  

ร่วมจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนศตวรรษที่ 21

 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                  
โรงพยาบาลหวัเฉียว รุน่ท่ี 4  เมือ่วันที ่27 มถุินายน 2559  ณ ห้องประชุมใหญ่  ช้ัน 7 อาคารบรกิารใหม่  โรงพยาบาลหัวเฉยีว โดยได้รบัเกยีรติ

จากท่าน  ดร.วเิชยีร  เตชะไพบลูย์  รองประธานกรรมการและเลขานกุารมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊  รศ.ดร.อไุรพรรณ  เจนวาณชิยานนท์  รองอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหวัเฉียว  พร้อมผู้บรหิารจากทัง้ 3 
องค์กร  เข้าร่วมงานดงักล่าว  ซ่ึงการมอบทนุการศึกษาได้มอบตดิต่อกันมาเป็นปีท่ี 4 แล้วให้แกน่ักเรียนท่ีเรียนดี  ประพฤติดี  แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ในปีนี้จ�านวน 26 ทุน  มูลค่าเงินรวม 10.2 ล้านบาท  

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลหัวเฉียว รุ่นที่ 4



 

       แผนกรับนักศึกษา ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) 
ออกแนะแนวการศกึษาต่อให้กบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เพือ่ให้ข้อมลูความรู้แนวทางการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปีการศึกษา 2559        
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และ โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 
และออกบูธตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15-16 
มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
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แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.)  เปิดสอบสมัภาษณ์นักศกึษาใหม่รอบ Admission   
ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับ             
ม. หัวเฉียวฯ ณ หอประชุม มฉก. รับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ เปิดจองหอพักภายใน และติดต่อ  
ขอกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา ณ อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2559  

  มฉก. สัมภาษณ์นกัศกึษารอบ     
Admission ประจ�าปีการศกึษา 2559



 กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.)  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 
7ส สูน่กัศกึษา ประจ�าปีการศึกษา 2558 เพ่ือหาแนวปฏิบตัท่ีิดีในการบรหิารจดัการกจิกรรม 7 ส ของนกัศกึษา และหาแนวทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยคณะวิชาที่เป็นต้นแบบของนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อ�านวยการกองแผนและพัฒนา นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ นางสาว ณ หฤทัย เปลื้องอภัย นางสาวกวิณณา อินเทียน นางสาวสายชล ศรีประดู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายจตุพงศ์ ปิ่นแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวกุลนที ซัวเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 3        
เป็นวิทยาการ ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร เมื่อวันพุธที่15 มิถุนายน 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาคุณภาพ  
          กิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา
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              แผนกทุนและบริการนักศึกษา ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว                     

                                                                         เฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.)  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุนเงินให้กู้ยืม     

เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 12 ประจ�าปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่องการวางแผน
ทางการเงนิ โดยคณุชยตุ ปริญญาธนกลุ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิทตาร์พรมี คอนซลัแตนท์ จ�ากดั และคณุกอบศกัดิ ์ด้วงนา หวัหน้าส่วนผูจ้ดัการโครงการ

ภาครฐั บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบัการช�าระหน้ีกองทนุหลงัส�าเร็จการศกึษา ณ ห้อง 220 อาคารเรยีน 2 ชัน้ 2  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

       โครงการปัจฉมินเิทศนักศึกษาทุน     
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   ครั้งที่ 12



โครงอบรมการเตรียมความพร้อม
อพยพหนีไฟอาคารบรรณสาร

        ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) จัดโครงอบรมการเตรยีมความพร้อมอพยพหนไีฟ ให้กบับคุลากร
ภายในอาคารบรรณสาร เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัอคัคีภยั การปฐมพยาบาลผูป้ระสบเหตไุฟไหม้และการเคลือ่นย้ายผูป่้วย ระยะเวลา
การอพยพผูป่้วยน�าส่งโรงพยาบาล หลงัจากการอบรมเสรจ็สิน้ได้มีการจ�าลองเหตกุารณ์ การแจ้งเตอืน การเตรยีมอพยพคนภายในอาคาร 
ออกสูภ่ายนอกอาคาร ผลเป็นทีน่่าพอใจสามารถอพยพคนภายใน 5 นาที และเคลือ่นย้ายผูป่้วยจากช้ัน 2 ลงมาถึงรถรอรบัส่งโรงพยาบาล
ภายใน  2 นาท ีหากเกิดเหตุการณ์ขึน้จรงิกจ็ะอพยพได้ทนัถ่วงที เมือ่วนัท่ี 14 มถุินายน 2559

  

       กองคลงั มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.) ร่วมบรจิาคสิง่ของเครือ่งใช้จ�าเป็นต่อการยงัชีพ พร้อมมอบเงินจ�านวนหนึง่ ให้กับ
สถานสงเคราะห์เดก็ชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบรีุ เมือ่วนัท่ี 4 มถุินายน 2559 โดยนางกรวรรณ วัฒนชัย อดีตผูอ้�านวยการ นางสาวบรนิดา 
วริยิะเสนา ผูอ้�านวยการคนปัจจุบนั พร้อมด้วยบคุลากรภายในหน่วยงานร่วมบริจาคเงนิ สิง่ของ และเดนิทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กองคลัง มฉก.ร่วมบรจิาคสิ่งของ   
    ให้กับสถานสงเคราะห์ ฯ

HCU News 6



 

 

7 HCU News

      มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ ร่วมกบั หน่วยแพทย์

สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน 

ครั้งที่ 183 เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนใกล้

เคียง สร้างจิตส�านึกการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และสร้างเสริม

ประสบการณ์ตรงและทกัษะทางวชิาชพีให้นกัศกึษา โดยมหีลายคณะวชิา

ร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้อาท ิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต

และตรวจมะเร็งเต้านม  คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลอืด

เพื่อตรวจวัดระดับน�า้ตาล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรกิาร

ตรวจพยาธใินเดก็ คณะกายภาพบ�าบดัให้บรกิารและให้ความรูใ้นการ

ท�ากายภาพบ�าบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีน

ด้วยการแมะ และการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา 

คณะนติศิาสตร์ให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย คณะภาษาและวฒันธรรมจนี  

คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดกิารสงัคม และคณะนเิทศศาสตร์

ร่วมจดักจิกรรมสนัทนาการให้กับเดก็  ๆได้สนกุสนานกัน เช่น  การระบายสี 

การต่อภาพจิ๊กซอ โยนห่วงยาง และแจกขนม นอกจากนี้ หน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพท่ัวไป         

จ่ายยา ถอนฟัน โดยมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ ก�าจัดเหา โดยกองกลาง และบรกิาร

ตดัผมชายและหญงิโดยโรงเรยีนสอนวชิาชพีวดัธรรมมงคล (สขุมุวทิ 

101) ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งได้รับความสนใจ    

จากชาวชุมชนคลองเตยมาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก ณ ชุมชน

คลองเตย 70 ไร่  กรงุเทพมหานคร เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2559           

ค้นหามาให้...อ่าน

ที่มา : http://health.sanook.com/3813

มฉก.บรกิารชุมชน ครั้งที่ 183   

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าประชาชนที่ชอบ  

รับประทานเนื้อหมูที่ปรุงดิบ หรือปรุงดิบๆ สุกๆ เช่น ลาบหมู หลู้ ส้าดิบ มีโอกาสที่จะเป็นโรคไข้หูดับ หูพิการถาวร

 โรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า สเตร็บโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เชื้อจะท�าลายอวัยวะภายใน และระบบ

ประสาท ท�าให้เยื่อหุ้มสมอง เยื่อบุหัวใจ อักเสบ ที่ส�าคัญคือท�าให้ประสาทหูทั้ง 2 ข้างอักเสบ และเสื่อมอย่างรุนแรง หูหนวกตลอดชีวิต  

และยงัพบอาการเลอืดออกใต้ผวิหนัง โดยจะป่วยหลงัติดเช้ือประมาณ 3-5 วนั อาการท่ีพบบ่อย คอืมไีข้สงู ปวดศรีษะอย่างรนุแรง เวยีนศรีษะ

จนทรงตัวไม่ได้ อาเจียนคอแข็ง หูดับ ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจหอบ เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมีอัตราเสียชีวิต

ได้ร้อยละ 5-20

 นพ.สุวรรณชยั เผยว่า ผูท้ีเ่สีย่งต่อการติดเช้ือโรคไข้หดูบั คอืผูท่ี้สัมผสักบัสกุรท่ีตดิโรคโดยตรง เช่น ผูเ้ล้ียงสกุร ผูท่ี้ท�างานในโรงฆ่าสตัว์ 

ผูท้ีช่�าแหละเนือ้สุกร เป็นต้น กลุม่ทีเ่สีย่งมอีาการป่วยรุนแรงถ้าตดิเชือ้ ได้แก่ ผูท้ีต่ดิสรุาเรือ้รงั ผูม้โีรคประจ�าตวั เช่น โรคเบาหวาน ไต มะเร็ง 

หัวใจ ผู้ที่เคยตัดม้ามออก เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศเตือนประชาชนที่ชอบรับประทาน 

หมูปรุงสุกๆ ดิบๆ มีโอกาสที่จะเป็นโรคไข้หูดับ หูพิการถาวรทั้ง 2 ข้าง



 คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพส�าหรับคณาจารย์ อาจารย์   
ผู้ควบคุมการฝึกงาน  ศิษย์เก่า และนักกายภาพบ�าบัดทั่วไป เรื่อง “Human Movement Performance Sustainability and Longevity 
for Senior Group” เมือ่วนัที ่13 – 24 มิถนุายน 2559 ณ ห้องปฏบัิตกิารคณะกายภาพบ�าบัด ช้ัน 4 อาคารเรียนรวม เพ่ือให้นกักายภาพบดั 
มีความเข้าใจในหลักการการออกก�าลังกายแต่ละชนิดแบบองค์รวมอย่างปลอดภัย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง  
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คณะกายภาพบ�าบัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.) จัดโครงการ
ฝึกอบรมทักษะด้านการพูด รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการพูดการสื่อสารให้กับนักศึกษา ให้มีความน่าสนใจเป็นบุคลิกภาพที่จะเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าในอาชพีการงานในอนาคตเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอนิทร์ รองอธกิารบด ีกล่าวเปิดงาน และบรรยาย
พิเศษ เร่ือง “ความส�าเร็จเกดิจากการพดูจรงิหรอืไม่” และอาจารย์ชิดชนก สทิธารถศกัดิ ์ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันานกัศกึษา  กล่าวปฐมนเิทศ
ให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการโดยมีกิจกรรมการสร้างเครือข่าย  กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ กิจกรรมเขียน พูด ฟัง กิจกรรมการฝึกเป็น DJ 
รายการวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ช้ัน 2  อาคารบรรณสาร เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2559             
พร้อมกันนี้มีจัดบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพูดในหลาย ๆ มิติ  โดยอาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์                 
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอ�านวยการ ช้ัน 3 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2559

อบรมทักษะด้านการพูด รุ่นที่ 3



 

 หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) น�าโดย อาจารย์ ดร.พวงชมพ ูโจนส์  
น�านกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา หลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบัณฑติ ศกึษาดงูาน ณ บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และโครงการศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง  
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงมีนักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมศึกษาดูงานจ�านวนท้ังสิ้น 15 คน การศึกษาดูงานในคร้ังนี้ ท�าให้
นกัศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจมากขึน้ในการด�าเนนิธรุกจิ อีกทัง้สร้างความสมัพนัธ์อนัดี ระหว่างกนั รวมทัง้มโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ อย่างมากต่อการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น�าในด้านการบริหารธุรกิจ

  นกัศกึษาหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาการจัดการอตุสาหกรรม คณะบรหิารธรุกิจ มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) 
จ�านวน 33 คน น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชตุริะ ระบอบ ประธานหลกัสตูร  อาจารย์ ดร.สทิธโิชค สนิรตัน์ และอาจารย์ ดร.พษิณุ วรรณกลู  
เดนิทางทศันศกึษาและเยีย่มชมศูนย์ผลิตและกระจายสนิค้าทางด้านการเกษตร “สวนละไม” เคารพสกัการะอนสุาวรีย์สนุทรภู ่ทีอ่�าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง มอบสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านเขาตลาด รวมท้ังเยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันท่ี 
21-22 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมมนาในหัวข้อ “คุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระในระดับบัณฑิต
ศึกษา” ที่ห้องประชุม ระยองชาเล่ห์รีสอร์ท รวมทั้งการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน             
และศษิย์เก่าสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั่วกัน

 การจัดการสัมมนาและการศึกษาดูงานภายในประเทศ ส�าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ ประจ�าปี 2558

 การจัดการสัมมนาและการศึกษาดูงานภายในประเทศ ส�าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ประจ�าปี 2558
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 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย        
คณาจารย์และนักศึกษาใหม่ จ�านวน 192 คน เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง และศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยมี 
คุณองอาจ เพียรประสาธน์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร ร่วมต้อนรับพร้อมมอบโอวาทให้แก่คณะนักศึกษาใหม่ 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้ร่วมจัด การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่  4 

(ASTC2016) “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างชาติสร้าง

อนาคต” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ

และคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ  โดยในงานนีม้อีาจารย์และนกัศกึษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานทั้งหมด 51 คน โดยมีการ 

น�าเสนอผลงานในรปูแบบบรรยาย จ�านวน 7 เรือ่ง และรปูแบบโปสเตอร์ 

จ�านวน 14 เรื่อง มีผลงานท่ีได้รับรางวัลการน�าเสนอดีเด่นจากการ 

น�าเสนอแบบบรรยาย เป็นผลงานของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์สาขา 

วิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมจ�านวน 2 เรื่อง  คือ การศึกษาแบคทีเรีย

ผลิตเอนไซม์ไลเปสที่มีผลต่อการย่อยสลายน�้ามันและน�้าเสียปนเปื้อน

น�้ามัน ของ น.ส.ธัญวรรณ อินทร์สุวรรณ และ น.ส.ธิติมา เมืองวงษ์       

โดยมี ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคด�ารงกุล เป็นที่ปรึกษา และการตรวจวิเคราะห์

เชื้อ Vibrio cholerae และVibrio parahaemolyticus จากตัวอย่าง

หอยนางรมสดโดยเทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ ของ นายทศพล กรศรี         

และ นางสาวรัชนานนัท์ ทมิกล่ัน โดยม ีดร.พรพมิล กาญจนวาศ เป็นทีป่รกึษา 

และ แบบโปสเตอร์ได้รับรางวัลการน�าเสนอระดับดีเด่น จ�านวน 2 เรื่อง 

คือ ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราทนเค็มที่คัดแยก จากป่าชายเลนของ 

นายพงศกร ทิพย์สุวรรณ และ นางสาวรุ่งนภา ทองสนธิ  โดย อ.สุรีย์พร 

เอีย่มศรี เป็นทีป่รกึษาและระบบการจัดการเอกสารโครงการ : กรณศีกึษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ของ อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ และการน�าเสนอแบบโปสเตอร์ได้รับรางวลั 

การน�าเสนอระดบัดจี�านวน 1 เรือ่ง  คอื ระบบ Bangkok Komatsu Sales 

iPad Application ของ นายไกวัลย์ ขุนล�่า โดยมี อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์  

และ อ.ดร.พงศกร บ�ารุงไทย เป็นที่ปรึกษา

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 (ASTC2016) 
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นักศึกษาใหม่เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง            
          และศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง


