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      ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
หวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิขอไว้อาลยัแด่ 
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       แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการพัฒนาผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธิ์ และผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิด วิธีบริหารที่ทันสมัย 
รอบรูเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นนวตักรรมทางการบรหิาร สามารถวางแผนวเิคราะห์ปัญหาและตดัสนิใจทีจ่ะด�าเนนิงานอย่างมุง่มัน่เพือ่เป็นการพฒันา
มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงค์ธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย และ รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต คณบดี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่  5-6 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2559 วิทยากร
โดย ผศ.ปัญรส มาลากุล ณ อยุธยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีอาวุโสมหาวิทยาลัย
มหิดล รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร  ผู ้ช ่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ รศ.ดร.อังคีร ์ ศรีภคากร   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร มฉก. 
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       รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
เชิงวิชาการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ ม.หัวเฉียวฯ ได้แสดงความยินดีแก่
วิทยากรในโอกาสได้รับต�าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย A-407         
อาคารเรียนรวม ชั้น 4 มฉก. 2

ส�ำนักพัฒนำวิชำกำร ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงกำรอบรมเชิงวิชำกำร

กองทรัพยำกรบุคคล ม.หัวเฉียวฯ 
จัดโครงกำรพัฒนำผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.) รบัมอบหนงัสอืภาพชวีประวตัิ
ของคุณสชุยั  วรีะเมธกีลุ  ประธานกรรมการบริหาร The Royal Golf and Country Club และผูก่้อต้ังมหาวทิยาลยั  เพือ่ไว้ส�าหรับศกึษา
อ้างอิง  สร้างแรงบันดาลใจ  ก่อเกิดความมุ่งมั่นบากบั่นพากเพียรพยายามให้กับผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  และผู้สนใจ 
พร้อมนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2559 ณ ห้องรับรอง  ชั้น 1 อาคารอ�านวยการ มฉก.

ม.หัวเฉียวฯ รับมอบหนังสือ

        รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ พญ.เจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อ�านวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย  
ผอ.กองบุคคล ผอ.ฝ่ายพยาบาล รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และตัวแทน รพ.ปิยะเวท เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าฝึกงานและท�างานในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ 
ชั้น 2 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ม.หัวเฉียวฯ ให้การต้อนรับ รพ.บางปะกอก 9 
อินเตอร์เนชั่นแนล และรพ.ปิยะเวท
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     รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานการประกาศผลรางวัลคุณภาพ 7ส 
 มฉก. และพธีิเปิดกจิกรรมโครงการจักรยานสขีาว รุน่ท่ี 5 เมือ่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอ�านวยการ มฉก.  โดยภายในงานจัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยม 7ส ปั่นจักรยานสีขาวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�านวน 100 คัน บุคลากรร่วมกันท�าความ
สะอาดหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรที่เป็นหน่วยงานต้นแบบของนักศึกษา จ�านวน 5 คน ได้แก่  นายจตุพงศ์ ปิ่นแก้ว 
น.ส.กุลนที ซัวเกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส. ณ หฤทัย เปลื้องอภัย น.ส.กวิณณา อินเทียน น.ส.สายชล  ศรีประดู่                 
คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมตอบค�าถามชิงรางวัลกิจกรรม 7ส ได้รับรางวัลจ�านวน 3 คน ได้แก่ น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง ส�านักทะเบียน  
และประมวลผล นายภานเุดช ยีส่ารพฒัน์ นกัศึกษาคณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม น.ส.นพรตัน์ พฒุตาล นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์

ผลการประกาศรางวัล 7ส มฉก. ประจ�าปี 2558
รางวัล 7ส ยอดเยี่ยม แบ่งเป็นคณะ หน่วยงาน ซุ้มนักศึกษา และแม่บ้าน คนสวน
 ระดับคณะวิชา ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์         ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ        
 ซุ้มนักศึกษา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์                 แม่บ้าน ได้แก่  หอพักนักศึกษา 1,2,3 อาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล   
 คนสวน ได้แก่ โซน 15,16,17                         อาคารอเนกประสงค์ 
 

ประกำศผลรำงวัลคุณภำพ 7ส มฉก.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) 
พร้อมทีมงาน 7ส ให้การต้อนรับอาจารย์สุรชัย พิมพ์สาลี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลางและคณะ จ�านวน 73 คน จากสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  เข้าศึกษาดงูานการบรหิารจดัการกจิกรรม 7ส และเยีย่มชมศนูย์บรรณสารสนเทศซึง่เป็น
หน่วยงาน 7ส ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้บริหารงาน 5ส และพัฒนามาเป็น 7ส (7ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม)

เยี่ยมชม ศูนย์บรรณสารสนเทศ
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       รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร ์                
รองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  คณะท�างานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส�านักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) จากมหาวทิยาลยัมหดิล  บรษัิท แคนนอน มาร์เกต็ติง้  และกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์ อ�านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  น�าเสนอการด�าเนินงานส�านักงานสีเขียวของอาคาร
บรรณสารเพื่อรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2559 ณ ห้องส่ือประสม  ช้ัน 2 อาคารบรรณสาร มฉก. มหาวิทยาลัย 
มีนโยบายให้ทุกอาคารเป็นส�านักงานสีเขียวซึ่งอาคารบรรณสารเป็นอาคารแรกที่ส่งเข้าร่วมโครงการในปีนี้

     ม.หัวเฉียวฯ รับการตรวจประเมิน     
โครงการส�านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)

 

 อาจารย์ฉลอง  แขวงอนิทร์  รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) พร้อมทีมพลงังานของมหาวทิยาลยัให้การต้อนรับ
คณะผูบ้รหิาร  คณาจารย์  และบคุลากรจากคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตบางพระ  
ศกึษาดงูานด้านพลงังานและส�านกังานสเีขยีวของมหาวทิยาลัย  เมือ่วนัท่ี  26  กรกฎาคม  2559  โดยมกีารบรรยายจากท่านรองอธิการบด ี
และผูอ้�านวยการศนูย์บรรณสารสนเทศ เกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านการประหยดัและการอนรุกัษ์พลงังานของมหาวทิยาลยัแบบมส่ีวนร่วม  
และการด�าเนนิงานส�านกังานสเีขยีว ณ ห้องประชมุ 1  ช้ัน 2 อาคารอ�านวยการ จากนัน้เยีย่มชมมหาวทิยาลยัโดยรอบและอาคารบรรณสารซึง่เป็น
อาคารแรกทีม่หาวทิยาลยัส่งเข้าร่วมประกวดโครงการส�านกังานสเีขียว (GREEN OFFICE) จัดโดยมหาวทิยาลยัมหดิล  บรษัิท แคนนอน มาร์เกต็ติง้  
และกรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  และปิดท้ายก่อนเดนิทางกลบัได้ร่วมถ่ายภาพทีร่ะลกึ 
กับตราสญัลกัษณ์รางวลัสดุยอดอาคารประหยดัพลงังานดเีลศิจากการไฟฟ้านครหลวง ณ ช้ัน 1 อาคารอ�านวยการ มฉก.

ศึกษาดูงาน ม.หัวเฉียวฯ ด้านพลังงานและส�านักงานสีเขียว



 

     รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการ             
การประชุมคณะกรรมการฝ ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  
อาคารอ�านวยการ มฉก. 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

  

       รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) อาจารย์ธวชั  จตุัรสั  ผูอ้�านวยการ   
และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ร่วมต้อนรับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “งานบริหารจัดการการเรียน
การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ และเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม มฉก. 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

HCU News 6



 

       เนือ่งด้วยปีนีเ้ป็นปีทีส่องทีก่ระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระอนญุาตให้ วนัท่ี 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซ่ึงคล้ายวนัประสตูขิอง 
"ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ 
แช่มช้อย หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มฉก. พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา
อนามยัสิง่แวดล้อม ร่วมมอืร่วมใจจัดงานนทิรรศการ "สปัดาห์วนัอนามยัสิง่แวดล้อมไทย" เพือ่ให้ความรูแ้ละแสดงผลงานวชิาการด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2559 บริเวณโถง ช้ัน 1 อาคารบรรณสารสนเทศ ท้ังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  
ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเป็นเกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

"วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"
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      รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง หลุมพรางของการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ (Pitfalls in 
Microscopic Diagnosis and Antimicrobial Susceptibility Testing) ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการวินิจฉยัโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีทางห้องปฏบิติัการ การควบคมุคณุภาพทางห้องปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาคลนิกิ และความสมัพนัธ์ระหว่าง
ลักษณะอาการทางคลินิกกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมี อาจารย์บุญช่วย  เอี่ยมโภคลาภ นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการพิเศษ  
อาจารย์สมศักดิ์  ราหุล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  อาจารย์ พันโท นายแพทย์เดชวิจิตร์  สุวรรณภักดี กองกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  รองศาสตราจารย์ ดร.สนทนา ศิริตันติกร  อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มฉก. และอาจารย์กรุณา  ฐิติภวังค์  
สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม)    
ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. บางพลี 

  คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.หัวเฉยีวฯ  
จัดประชมุเชงิปฏบิตักิำร



       ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงาน การแสดงละครชาตรีร่วมสมัย 
โดยน�าแก่นพระพุทธศาสนาที่ว่า "สิ่งใด ๆ ทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น" มาสร้างละคร การแสดงครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวง
วัฒนธรรม อ�านวยการโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผลิตโดยศูนย์วัฒนธรรม และคณะนิเทศศาสตร์ มฉก. ทั้งนี้มีนักแสดง
จากนกัศกึษาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มฉก. นักเรียนจากโรงเรยีนบางบ่อวทิยาคม โรงเรยีนราชวินติสวุรรณภมู ิและชมรมผู้สงูอายุ 
ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย ฝึกสอนโดยคณะละครชาตรีสุดประเสริฐ ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ก�ากับการแสดง       
โดย อาจารย์ใจบุญ แย้มยิม้ เพือ่สบืทอดศิลปะการแสดงละครชาตรสีูเ่ยาวชนรุน่หลงั พฒันาผูส้งูอายดุ้านอารมณ์ จติใจ ผ่านกระบวนการละคร 
และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกระจกด้านหลังหอประชุม มฉก.

  ศูนย์วัฒนธรรม ม.หัวเฉียวฯ  จัดการแสดงละครชาตรีร่วมสมัย 
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  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
หลกัสตูร ระหว่างสถาบนัเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เมือ่วันที ่8 มถินุายน 2559 ณ ห้องบรรยาพเิศษ 2 (สือ่ประสม) ช้ัน2 
อาคารบรรณสาร มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ โดยมสีถาบัน
ทีเ่ข้าร่วมโครงการจ�านวน 6 สถาบนั ได้แก่ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ

  โครงการฯได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานในสถาบันเครือข่ายฯได้ร่วมแลก
เปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการบรหิารหลกัสตูร การพัฒนาอาจารย์ 
และการพฒันานกัศกึษา ซึง่จะท�าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้องค์ความรูแ้ละ
แนวทางในการบรหิารหลกัสูตร การพฒันาอาจารย์ และการพฒันา
นกัศกึษา และสามารถน�าไปปรบัใช้เป็นแนวปฏิบตัใินสถาบันของตนเอง
ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาหลกัสตูร โดยในโครงการได้มกีารคดัเลอืกผลงาน
ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการประเมินผลงาน ได้คัดเลือก 
ผลงานจ�านวน 4 ผลงาน จากผลงานท้ังสิ้น 11 ผลงาน ได้แก่  
1) การพัฒนานักศึกษาเพื่อการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ  
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2) การผลิตบัณฑิตตามจุดเน้น 
ของหลกัสตูร จากมหาวทิยาลยัสยาม 3) การเรยีนการสอนแบบ S-PASS 
Model จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี 4) สิง่สนบัสนนุ
การเรียนรู ้(ทะเบยีนครุภณัฑ์) จากมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ระหว่ำงสถำบันเครือข่ำยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง  และองค์การบริหารส่วนต�าบล
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม  จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 184  ซึ่งนักศึกษา  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ทั้ง  3 หน่วยงาน ร่วมแรง
ร่วมใจให้บริการประชาชนประกอบด้วย  บริการตรวจโรคทั่วไป  จ่ายยา  ถอนฟัน  ตรวจน�้าตาลในเลือด  ตรวจพยาธิในเด็ก  ตรวจมะเร็ง
เต้านม  ตัดผม  ก�าจัดเหา  และจัดกิจกรรมสันทนาการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่  24  กรกฎาคม  2559   
ณ โรงเรียนวัดดอนยอ  ต�าบลดอนตูม  อ�าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

3 หน่วยงำนร่วมจัด โครงกำร มฉก. บริกำรชุมชน                                

ครั้งที่ 184

  โรงพยาบาลปิยะมนิทร์ ร่วมกบัคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัไข้หวดั
ใหญ่ ป ้องกันไวรัสตับอักเสบบี ตรวจระดับน�้าตาลในเลือด วัดความดัน และตรวจวัดสายตา ให ้แก ่บุคคลากรมหาวิทยาลัย 
 ณ อาคารโภชนาการ 4 เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 มฉก. บางพลี

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
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