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พิธีมอบเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ เหรยีญที่ระลึก และ
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รบัต�าแหน่งทางวิชาการ

  รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และบคุลากร 
มฉก. ร่วมสกัการะพระพทุธรปู 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภมู ิศาลเจ้าที ่ศาลตายาย เนือ่งในวันหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิครบรอบ 26 ปี 
แห่งการสถาปนา มฉก. นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เจริญน�้าพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล            
พธิมีอบเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  แก่อาจารย์ จ�านวน 46 ราย  เหรยีญทีร่ะลกึแก่บคุลากรทีป่ฏบิตังิานครบ 10 ปี จ�านวน 38 ราย และผูไ้ด้รบั
ต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน 8 ราย ณ ห้องประชมุ ชัน้ 4 อาคารอ�านวยการ เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2561
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 คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน (วทจ.) รุ่นท่ี 1 สัมมนา "โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคของ นักธุรกิจไทย        
กบั ระบบโลจสิตกิส์บนระเบยีงเศรษฐกจิไทย-ลาว-จนี" และร่วมปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมการหอการค้าเชยีงราย และบรรยายพเิศษ หวัข้อ 
เริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เชื่อมธุรกิจการค้าไทย-จีน โดย H.E.REN YISHENG กงศุลใหญ่จีนประจ�าเชียงใหม่ ต่อด้วยศึกษาดูงานระบบ      
โลจิสติกส์ แถบลุ่มแม่น�้าโขง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ด่านกรมศุลกากรเชียงของ จ.เรียงราย เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561

คณะนักศึกษา วทจ. รุน่ที่ 1  สัมมนา ศึกษาดูงาน  
ระบบโลจิสติกส์ บนระเบียงเศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน



 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการเรียนหลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย - จีน (วทจ.) 
เป็นสปัดาห์ที ่8 โดยม ีศ.กิตตคิณุ ดร.สหสั บณัฑติกลุ อดตีรองนายกรฐัมนตร ีและรกัษาการรฐัมนตรต่ีางประเทศ ประธานกรรมการบรหิาร
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ. ไอ .ท)ี เปน็ผู้บรรยาย เรื่องผลแห่งความสัมพันธไ์ทย-จีน ต่อวสิยัทัศนแ์ห่งความรว่มมอืทีย่ั่งยืน พร้อมมอบ
เงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กทม.

หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย - จีน (วทจ.) เป็นสัปดาห์ที่ 7 กับการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม
กบันกัธรุกจิไทย-จนี โดย ศ.พเิศษ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การต่างประเทศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กทม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

3 HCU News

การบรรยาย เรื่องผลแห่งความ
สัมพันธ์ไทย-จีน ต่อวิสัยทัศน์แห่ง
ความร่วมมือที่ยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย - จีน วทจ.รุ่น1 
การบรรยาย เรื่องคุณธรรมกับนักธุรกิจไทย-จีน



 

 

 คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดกิารสงัคม แผนกวเิทศสมัพันธ์ แผนกประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
(มฉก.) ร่วมต้อนรับ คณบดีหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษา Hindustan College of Art and Science ศึกษาดูงาน และ
เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม อาคารบรรณสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการรายกรณีเพื่อการคุ้มครองเด็ก ที่ถูกกระท�า
ความรุนแรง โดย อาจารย์นุชนาฎ ยูฮันเงาะ อาจารย์ประจ�าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มฉก. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2561

 การพัฒนาผู้น�ายุคใหม่ไทย-จีน หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1 หัวข้อ " ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 และนโยบายใหม่ของผู้น�ารุ่นใหม่ของจีน โดย อดีตท่านทูตวิบูลย์ คูสกุล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศจีน กทม. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
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 หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย - จีน (วทจ.)

การบรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน แผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคม

ต้อนรบัคณะศึกษาดูงาน          
จากประเทศอินเดีย



 

     มลูนธิต่ิอต้านการทจุรติ ก�าหนดการจดัท�าบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ด้านการต่อต้านการทจุรติ ครัง้ที ่1/2561 ระหว่าง
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้าน
การทุจริต เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานในการลงนาม และอาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

     ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ก�าหนดจัดกิจกรรม Be My Guest เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร  โดยมีกิจกรรมการออกร้าน
จ�าหน่ายหนงัสอื บธูแสดงกิจกรรมและนิทรรศการการให้บรกิารและกจิกรรมของศนูย์บรรณสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ธงชัย โรจน์กงัสดาลี     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ สุทธิรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย ร่วมเสาวนาเรื่อง นักอ่าน นักเขียน นักกฎหมาย 4.0
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การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ (MOU) 
ด้านการต่อต้านทุจรติ ครัง้ที่ 1/2561

โครงการ Be My Guest



       คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.) ได้จดักจิกรรมวนัแพทย์จีนข้ึน เป็นโครงการสบืเนือ่งท่ีจดัขึน้
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อตอบสนองงานด้านบริการ ความต้องการของสังคมในแง่ของการเป็นแพทย์ทางเลือก และเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ
ความรูข้องนกัศกึษา ให้นักศึกษาสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัในชัน้เรยีนไปประยกุต์ใช้เพือ่ดแูลสขุภาพของตนเองและครอบครวัรวมท้ังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่ผู้อื่นได้ วันแพทย์จีน ประจ�าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารบรรณสาร ภายใต้หัวข้อ 
Office (without) Syndrome โดยมีกจิกรรมภายในงานหลายรปูแบบ ท้ังการจัดป้ายนเิทศเพือ่เผยแพร่ความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนจนี 
การออกบูธอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักศึกษา กิจกรรมตรวจสุขภาพและบริการการรักษาเบ้ืองต้นด้วยการนวดทุยหนา กวาซา   
และฝังเข็มโดยนักศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรม international day ประจ�าปีการศึกษา 2560          
ในงานมีการแสดง การแต่งกาย และการท�าอาหารประจ�าชาติ ณ ลานช่องลมระหว่างห้อง 2-113 - 2-114 อาคารเรียน มฉก. เมื่อวันที่    
26 มีนาคม 2561

วันแพทย์จีน ประจ�าปีการศึกษา 2560
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โครงการ International day 2017



 

        เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2561 แผนกส่งเสรมิศักยภาพนกัศกึษาและการกีฬา มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จดัโครงการ
กฬีาเชือ่มความสมัพันธ์ระหว่างสถาบนั องค์กร และชมุชน ประจ�าปีการศกึษา 2560 เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรได้ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน องค์กร ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ชนิดกีฬา 2 ประเภทด้วยกัน คือ ฟุตบอลชาย 7 คน และกีฬา
เปตอง โดยมหีน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 8 หน่วยงานได้แก่ ม.หวัเฉยีวฯ อ.บางพล ีสภ.บางพล ีอบต.บางโฉลง ก�านนัต.บางโฉลง สถานพนิจิฯ 
สรรพสามิต และกองพันทหารสื่อสารที่ 2 ราบ2 รอ. โดยเป็นหน่วยงานที่เกียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน จ. สมุทรปราการ  
ณ สนามกีฬา มฉก.

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน 
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อาจารย์เห้อ ซี่ว์เฟิง

อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล

 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ  และภาษาจีน ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยคุณธรรม” ซ่ึงการจัดโครงการประกวดในครั้งนี้      
เพือ่เป็นเวทีให้นกัศกึษาได้มโีอกาสแสดงออกถงึความสามารถทางด้านการพดูต่อสาธารณะชนและเพือ่สือ่สารความคดิ ความรูส้กึ หรือบอกเล่า
ถึงพฤติกรรม การกระท�าที่สะท้อนถงึตวัตนของนกัศกึษา โดย ผศ.นกิ สนุทรธยั รักษาการผูอ้�านวยการศนูย์วฒันธรรม มฉก. เป็นประธานในพธีิ 
ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอ�านวยการ  ชั้น 3 มฉก. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

โครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัล”เกียรติยศ” ระดับ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจ�าปี 
2560 จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นรางวัลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของ
มหาวทิยาลยั โดยอาจารย์ชดิชนก สิทธารถศกัดิ ์ ผูอ้�านวยการส�านักพฒันานักศกึษา มฉก. เป็นตัวแทนรบัมอบ ณ อาคาร    
เฉลมิบารม ี5 ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

รางวัล”เกียรติยศ” ระดับ มหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี ่
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  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์
สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล     
เขาหินซ้อน  จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 199 ในวันที่ 18 มีนาคม 
2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตส�านึกการ      
เสียสละเพือ่ส่วนรวม และสร้างเสรมิประสบการณ์ตรง และทกัษะทางวชิาชพี
ให้นกัศกึษา โดยมหีลายคณะวชิาร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้อาท ิคณะพยาบาลศาสตร์
วัดความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัด
ระดับน�้าตาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก 
คณะกายภาพบ�าบัดให้บริการและให้ความรู้ในการท�ากายภาพบ�าบัด คณะ
การแพทย์แผนจนีรกัษาแบบแพทย์แผนจนีด้วยการแมะและการฝังเขม็ คณะ
เภสชัศาสตร์ให้บรกิารจ่ายยา คณะนติศิาสตร์ให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย คณะ
อื่น ๆ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น การ
ระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอ และแจกขนม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ร่วม
ให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�าจัดเหา 
และบริการตัดผมชายและหญิง เป็นประจ�าทุก ๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ทุก
รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 199
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