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        หลกัสตูรวทิยาการผู้น�าไทย-จีน วทจ.รุ่นที ่1 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จดับรรยายเรือ่ง ปัจจยัส�าคญัและประสบการณ์
ในการท�าธุรกิจกับจีน โดยคุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวโุส เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จ�ากดั และการบรรยาย เรือ่ง การเชือ่มโยง
ทางวฒันธรรม (ศาสนา) ไทย-จนี เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอื ในการพัฒนาประเทศตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน โดยพระพรหม
มังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี               
8 พฤษภาคม 2561         

การบรรยายพิเศษ เรือ่ง ปัจจัยส�าคัญและ
ประสบการณ์ในการท�าธุรกิจกับจีนและ การเช่ือมโยง
ทางวัฒนธรรม (ศาสนา) ไทย-จีน
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 ดร.วเิชียร เตชะไพบลูย์ ประธานกรรมการมลูนิธป่ิอเต็กตึง๊ และคณุกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาลหัวเฉียว 
รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดี รศ. ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ อาจารย์ฉลอง แขวงอนิทร์ รองอธิการบด ีผศ.ดร.สายใจ พวัพนัธ์ 
รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันครบรอบการก่อต้ัง                       
โรงพยาบาลหัวเฉียว 80 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริการใหม่ พร้อมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติกับโรงพยาบาลหัวเฉียวในพิธีเปิด
หอผู้ป่วย (บ้านสุขใจ) ชั้น 10 อาคาร 22 ชั้น            
 นอกจากนี้นักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 2 ได้ท�าพิธีกตเวทิตาต่อคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติและโรงพยาบาลหวัเฉียว เพือ่เป็นการแสดงความกตญัญูต่อผูม้อีปุการคณุด้านการศกึษา และพธิแีสดง
ความขอบคุณจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ มอบเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียน และทุนเรียนดีบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ณ ห้องประชุม 
ชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

วันครบรอบการก่อตั้ง                          
โรงพยาบาลหัวเฉียว 80 ปี
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรส�าหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทย  
รุน่ท่ี 10 ประจ�าปีการศกึษา 2560 โดยมรีองอธกิารบดี (รศ.ดร. อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์) เป็นประธานในพธิ ีซ่ึงในปีนีม้นีกัศึกษาชาวจนี 
ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรแลกเปลี่ยนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเข้ารับใบประกาศนียบัตร จ�านวน 199 คน นักศึกษาเหล่านี้มาจาก
สถาบัน 7 แห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี มหาวิทยาลัย           
ครศุาสตร์อวีห้ลนิ มหาวทิยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยนูนาน มหาวทิยาลัยชินโจว มหาวิทยาลยัอูโ๋จว และสถาบันเซียงซือห ูซึง่สาขาวชิา
ทีน่กัศกึษามาศกึษาทีม่หาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิคอืสาขาวชิาการสือ่สารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง สาขาวชิาภาษาองักฤษ สาขาวิชา 
การท่องเทีย่ว และสาขาวชิาธรุกิจระหว่างประเทศ  ตัวแทนนกัศกึษาจากสถาบันต่าง ๆ  ได้ข้ึนกล่าวความรูส้กึท่ีเกดิข้ึนตลอดระยะเวลาหนึง่ปีท่ี      
ม.หวัเฉยีวฯ และกล่าวขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาสามารถน�าเสนอเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษอกีทัง้ยังเข้าใจวฒันธรรมไทยเป็นอย่างดี 
จากการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนในระยะเวลา 1 ปีที่ ม.หัวเฉียวฯ และนักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ               
ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทยได้ประสบความส�าเร็จในระดับที่ดี ณ ห้อง 2-114 อาคารเรียน มฉก.      
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรส�าหรบั
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทย 
รุน่ที่ 10
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     ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพยาบาล               

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เกี่ยวกับงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ อาทิ สโมสรนักศึกษา การส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษาและการกีฬา ทุนและบริการนักศึกษาและการจัดการแผนกหอพักนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 

11 พฤษภาคม 2561

   ส�ำนักพัฒนำนักศึกษำ มฉก. ให้กำรต้อนรับ      
คณะศึกษำดูงำนจำกสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ 
สภำกำชำดไทย
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       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณนักวิจัยในสายสังคมศาสตร์            
และมนษุยศาสตร์  เพ่ือให้ได้รบัความรู้เกีย่วกบัแนวทางการปฏบัิตใินเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของนกัวจิยัและน�าไปใช้ประโยชน์
ในการท�างานวิชาการได้  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  
เป็นวิทยากร  ณ ห้องบรรยายพิเศษ  2 (สื่อประสม) ชั้น  2  อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2561  

คณะศิลปศาสตร ์ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการ
อบรมจรรยาบรรณนักวิจัย
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       หลกัสตูรวทิยาการผู้น�าไทย - จีน (วทจ.) รุ่นที ่1 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิเข้ารบัฟังบรรยายเรือ่งข้อรเิริม่ Belt and Road 
โดย รศ.ดร.อกัษรศร ีพานชิสาส์น กรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิ ด้านความมัน่คง เพิม่โอกาสแนวทางการท�าธรุกจิกบัสาธารณรฐัประชาชนจีน   
ในอนาคต ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

  วทจ.รุน่1 รบัฟังการบรรยาย 
เรือ่ง ข้อรเิริม่ Belt and Road
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      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง “การพฒันาศกัยภาพด้านการ
สอนส�าหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏบิตั”ิ ประจ�าปีการศึกษา 2560  ให้แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวทิยาลยั และคณะกรรมการ
บรกิารวชิาการพยาบาลวิชาชพีจากสถาบนัภาครัฐและเอกชน โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ  พวัพนัธ์  รกัษาการคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมครัง้นีเ้น้นการใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม กลยทุธ์ และเทคนคิต่าง ๆ         
ทีใ่ช้ในการสอนในคลนิกิ การวางแผนการสอนในคลนิิก การประเมนิผลการปฏบัิตกิารพยาบาล และเน้นให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมส่ีวนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เช่น การอภปิรายกลุม่ย่อย การวเิคราะห์สถานการณ์ตวัอย่าง หรอืการฝึกสอนในสถานการณ์ตวัอย่าง เป็นต้น เพ่ือการพัฒนา
คณุภาพการปฏบัิตกิารพยาบาล ระหว่างวนัที ่21-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 4 ช้ัน 3 อาคารอ�านวยการ มฉก.บางพลี

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ     
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ได้เข้าร่วมโครงการ “กล่องยเูอชท ีรไีซเคลิได้ ระยะที ่2” จัดโดยกรมส่งเสรมิคณุภาพ         
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 1 ปี (พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561) ในการด�าเนินการ
โครงการนี ้มหาวทิยาลยัได้ส่งเสรมิและผลกัดันให้เกดิการคัดแยกกล่องเครือ่งดืม่ยเูอชทีภายในมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สามารถรวบรวม
ได้ทั้งสิ้น 2,804 กิโลกรัม หรือประมาณ 280,000 ใบ  สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากหลุมฝังกลบได้ 11.22 ตรม. และช่วยลด                   
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาขยะได้ถึง 2,523.60 กิโลกรัม สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุ  
ผลส�าเร็จได้รับโล่เกียรติยศจาก คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ              
และสิ่งแวดล้อม โดยคุณวนิดา สุวรรณนพ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบโล่เกียรติยศของสถาบัน พร้อมกับรับมอบโล่เกียรติยศในฐานะ
ผูน้�าการเปลีย่นแปลง ณ ห้องประชุมอารย์ีสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรงุเทพฯ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

ม.หัวเฉียวฯ รบัโล่เกียรติยศโครงการ 
“กล่องยูเอชที รไีซเคิลได้ ระยะที่ 2”


