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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ 
อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น 1 อาคาร
บรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

        พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รชักาลที่ 10
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 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและพิธี         
มอบทุนการศกึษา “โครงการปลกูต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบนั มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ โรงพยาบาลหัวเฉยีว และมหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ 
รุน่ที ่6” ในปีการศกึษา 2561 จ�านวน 15 ทนุ มลูค่า 6 ล้านบาท โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.วเิชียร  เตชะไพบลูย์ ประธานกรรมการมลูนธิิ     
ป่อเตก็ต๊ึง  คณุกอบชยั  ซอโสตถกิลุ ประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาลหวัเฉยีว และ รศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
หวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิร่วมแถลงข่าวการมอบทนุในโครงการนี ้โดยโครงการดงักล่าวเป็นความร่วมมอืของ 3 องค์กร คอื มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ 
โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันจัดท�าขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 วัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
โครงการขยายความช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและพัฒนาคน ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล          
แก่นกัศกึษาผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ของมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ โดยมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ให้การช่วยเหลอืสนบัสนนุให้ทนุการศึกษา
แก่นักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนส�าเร็จการศึกษา และบัณฑิตผู้ส�าเร็จ       
การศึกษาแล้ว จะได้เข้าท�างานเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลหัวเฉียว ช่วยเหลือสังคมและสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว                      
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการต่อไป

       งานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนการศึกษา     
“โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุน่ที่ 6”
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  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดการ
ประชุมประชาคมเพ่ือสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชน
รอบมหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ โดยการมส่ีวนร่วม ครัง้ท่ี 8 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) 
อาคารบรรณสาร มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิโดย รศ.ดร.
ประจกัษ์  พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ คุณกมล เชียงวงศ์ กล่าวเปิดงาน ในภาคเช้ามีการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยชุมชนปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี 
โดย รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ  
ทีป่รกึษาอธิการบด ีและการน�าเสนอผลงาน การด�าเนนิงานการสร้างเสริม
สภาพแวดล้อม ของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ 
รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง SMART CITY โดย คุณฉัตรชัย      
ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนิโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั 
และการบรรยายพเิศษ โดย ดร.ถวลิวด ี บรุกีลุ ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยั
และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และในภาคบ่ายร่วมกันเสวนา    
กลุ่มย่อย "ประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของ
ชมุชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ รูปแบบ SMART 
CITY" โดยการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 : การควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์        

กลุ่มที่ 2 : กฎหมายเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา  กลุ่มที่ 3 : หมวกนิรภัย
 การประชุมประชาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ        
เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างบุคคลท่ีเกีย่วข้องเพือ่สร้างเสรมิ
สภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ และยกระดับการบริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็น
กจิกรรมทีอ่ยูใ่นแผนงานของคณะกรรมการดแูลสวสัดภิาพนกัศึกษา
และการจัดระเบียบสังคมในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มาจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีมี ความเก่ียวข้อง เช่น อ�าเภอบางพลี สถานี
ต�ารวจภูธรบางพลี สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สรรพสามิต
พืน้ท่ีสมทุรปราการ 2 สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจังหวดั
สมทุรปราการ ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัสมทุรปราการ องค์การ
บริหารส่วนต�าบลบางโฉลง ก�านันต�าบลบางโฉลง และบุคลากร
ภายในมหาวทิยาลยั ได้แก่ อาจารย์จากคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ส�านักพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่     
กองอาคารสถานท่ี และผู้น�านักศึกษา โดยการประชุมประชาคม     
ในครัง้นีไ้ด้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้
เยาวชนได้อยู ่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ปลอดภัยเอื้อต่อการศึกษา      
และใช้ชีวิต และเป็นก�าลังส�าคัญของสังคมต่อไป

ม.หัวเฉียวฯ จัดการประชุมประชาคมเพ่ือ
สรา้งเสรมิสภาพแวดล้อมของสังคมใน
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8



 

       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการตรวจวินิจฉัย           
ทางห้องปฏบิติัการในยคุเทคนิคการแพทย์ 4.0” (Trend in Clinical Laboratory Diagnosis : MT 4.0) ระหว่างวนัท่ี 5 - 6 กรกฎาคม 2561     
ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานฯ

 การประชมุเชงิปฏบิติัการในครัง้น้ีได้รบัเกียรติจากนกัเทคนคิการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
มาบรรยายให้ความรู้ร่วมกบัคณาจารย์คณะเทคนคิการแพทย์ของมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัเทคนคิ
การแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก ทิศทาง        
การทดสอบเพ่ือตรวจติดตาม Metabolic Syndrome การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง       
รวมทั้งหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการท่ีพบบ่อยในงานประจ�า และเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมความพร้อม
ส�าหรบัการปฏบิตังิานตรวจวินจิฉยัทางห้องปฏบิตักิารในยคุ 4.0 ก้าวทนัวิทยาการก้าวหน้าทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และการบรูณาการผลการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ                                                         
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“ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ                           
     ในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0”



 

 พระอาจารย์ซิงหวิน  เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน  สาธารณรัฐจีน  ให้ความเมตตามอบหนังสือชุด  “ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋” จ�านวน  365  เล่ม  
แก่ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหนังสือชุดนี้เป็นที่แรก
ในประเทศไทย  โดยได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์ซินติ้งให้เกียรติเดินทางมามอบแก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี    
เมือ่วันที ่ 28  มถินุายน  2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สือ่ประสม) ชัน้ 2  อาคารบรรณสาร มฉก. ทัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิากศษิยานศุษิย์ของพระอาจารย์
ซิงหวิน  คณะผู้บริหารจากมูลนิธิแสงพุทธธรรมแห่งประเทศไทย  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีครั้งนี้   

 หนงัสอืชดุ “ซงิหวนิต้าซือเฉวีย่นจี”๋ จ�านวน 365 เล่ม  เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมค�าอธบิายของพระอาจารย์ซงิหวนิและ   นกัการศึกษา  ประกอบ
ด้วยตัวอักษรมากกว่า  30  ล้านตัว  สารบัญ  5  หมื่นเรื่อง  แบ่งออกเป็น  12  หมวดใหญ่  ได้แก่  1.พระคัมภีร์  2.ข้อคิดต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา 
ในโลกมนุษย์  3.ต�าราเรียน  4.รวมค�าปาฐกถา  5.รวมวรรณกรรม 6.บันทึกชีวประวัติ  7.จดหมาย  8.บันทึกประจ�าวัน  9.หนังสือชุดภูเขา            
10.ภาพบนัทกึกจิกรรมของภเูขา  11.การประดษิฐ์อกัษร และ 12.ภาคผนวก  ซึง่หนังสอือนัทรงคณุค่าทัง้ 365  เล่มนีไ้ด้รวบรวมไว้ ณ ห้องสมดุภาษาจนี 
ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มฉก.

พิธีรบัมอบหนังสือชุด                            
“ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋” 
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      คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสงัคม  มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จัดกจิกรรมเสนอผลการด�าเนนิการ

ความร่วมมอืทางวชิาการและลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ 10 องค์กรในพืน้ทีต่�าบลศรีษะจรเข้น้อย ประกอบด้วย 1.องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 2.วัดหัวคู้ 3.วัดปากคลองมอญ 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 5.โรงเรียนวัดหัวคู้  

6.โรงเรียน ปากคลองมอญ 7.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 8.ชมรมผู้สูงอายุต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 9.บริษัทจ�ากัด

มหาชน  บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ 10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัทศูนย์ฝึก

ปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลี่ยน จ�ากัด มฉก. 2

  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ         
10 องค์กรในพื้นที่ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย
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โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนกาสอน                                     
สาระการเรยีนรูด้้านกฎหมาย                                                            
ในระดับมัธยมศึกษา

      คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.) จดัโครงการพฒันาการจัดการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูด้้านกฎหมาย                     
ในระดับมธัยมศกึษา โดยมนีกัเรยีนจากโรงเรยีนราชวนิติสวุรรณภมูเิข้าร่วมโครงการดงักล่าว เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย
พิเศษ 2 (ส่ือประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์               
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

    โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้รับการ
สนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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 คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมโครงการกายภาพบ�าบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 เรื่อง “Office 
Syndrome รูท้นั รกัษาได้” เมือ่วันที ่3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏบิตักิารทางกายภาพบ�าบดั อาคารเรยีน 2 ชัน้ 4 มฉก.โดย กภ.ณฐัรกิานต์ ศกัดิส์นทิ 
นักกายภาพบ�าบดัประจ�าคลนิกิมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิได้บรรยายให้ความรู ้และสาธติการออกก�าลังกายเพือ่ป้องกันและลดปัจจยัเสีย่งที่
จะเกดิอาการ Office Syndrome โดยการจดัอบรมในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ให้ความรูค้วามเข้าใจ   กบับคุลากร นักศกึษาภายในมหาวทิยาลยั
หวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิและบคุคลภายนอก เกีย่วกบัอาการ Office Syndrome พร้อมทัง้แนวทาง  และวธิกีารดูแลรกัษาตัวเองเบือ้งต้น เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้เกิดอาการ หรือวิธีการรักษาตนเองเม่ือมีอาการดังกล่าว รวมทั้งการเข้าถึงบริการของคลินิกกายภาพบ�าบัดในการตรวจประเมินหาสาเหตุ         
ของอาการและรับการรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไป

โครงการกายภาพบ�าบัด   
เพ่ือประชาชน ครัง้ที่ 3

 “Office Syndrome รูท้ัน รกัษาได้”
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       เมือ่วนัที ่ 19 กรกฎาคม 2561 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.) ได้ท�าพธีิส่งมอบส�าเนาหนงัสอืพมิพ์จนีให้แก่ส�านกั
หอสมดุแห่งชาติ โดย รศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิเป็นผูส่้งมอบส�าเนาหนงัสอืพมิพ์จีน โดยเป็นไฟล์
หนงัสอืพมิพ์จนี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 – 2529 จ�านวนรวม 1,138,380 หน้า จากการถ่ายส�าเนา 2,385 เล่ม จัดเก็บไว้ใน External Hard 
Drive และ ได้รบัเกียรตจิากคุณอนันต์ ชโูชติ อธบิดีกรมศิลปากร เป็นผูร้บัมอบ ณ ห้องบรกิารวารสารและหนงัสอืพิมพ์ฉบับล่วงเวลา อาคาร 1 
ชั้น 4 หอสมุดแห่งชาติ

 โครงการดังกล่าวมีที่มาจากพระราชกระแสรับส่ังของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับการพัฒนา
หอสมุดแห่งชาติ ให้จัดระบบห้องเอกสารภาษาจีนเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ ทางส�านัก
หอสมดุแห่งชาตน้ิอมรับพระราชกระแสรบัสัง่ และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมอืการจดัท�าส�าเนาหนังสอืพมิพ์ภาษาจนีในประเทศไทย 
ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับส�านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2551 การด�าเนินการ             
ในโครงการดังกล่าว ระยะที่ 1 บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการ ขนย้าย หนังสือพิมพ์จีน ตั้งแต่ปี 
2466 จนถึง ปี 2529 และแปลงข้อมูล เป็นดิจิทัล เป็นเวลา 5 ปี จากนั้นศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      
รบัด�าเนินการต่อ และได้พัฒนาฐานข้อมลูหนงัสอืพมิพ์จนี ส�าหรบัการค้นคว้าวจิยัทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ และในระยะที ่2 ศนูย์บรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งหนังสือพิมพ์จีนที่ด�าเนินการแล้วเสร็จกลับคืนหอสมุดแห่งชาติ และน�าหนังสือพิมพ์จีนปี 2530 
มาด�าเนินการต่อ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน (3 ภาษา) ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา
ค้นคว้า และหลังจากพธีิส่งมอบฯ คุณกนกอร  ศักดาเดช ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมุดแห่งชาติ และคณุสุภาพร  ชัยธมัมะปกรณ์ ผูอ้�านวยการ
ศนูย์บรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิได้มกีารหารอืถงึความร่วมมอืในการพฒันาข้อมลูทรพัยากรสารสนเทศในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต

ม.หัวเฉียวฯ ส่งมอบส�าเนาหนังสือพิมพ์จีน     
       ให้แก่
หอสมุดแห่งชาติ
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        รศ.ดร.ประจักษ์  พุม่วเิศษ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวลัในกจิกรรม    
วันท�าความสะอาดประจ�าปี (Big Cleaning Day) ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ณ บรเิวณช้ัน 1 อาคารอ�านวยการ ซึง่กจิกรรมนี้
เสรมิสร้างบรรยากาศการมส่ีวนร่วมของบคุลากรและนกัศกึษา ให้เห็นความส�าคญัของการประหยดัพลงังาน ประหยดัน�า้ และช่วยกนัดูแล      
สิง่แวดล้อมภายในมหาวทิยาลยั ตามค�าขวญั “ปลกูจิตส�านึก ฝึกเป็นนสิยั มฉก.ร่วมใจ สร้างวินยัใน 7ส” ในงานนีม้กีารมอบรางวัลการประหยดั
พลงังานและรางวัล 7ส ยอดเยีย่ม ดังน้ี

รางวลัการประหยัดพลงังาน
1. การประกวดนวตักรรมจากงานประจ�า Routine to Innovative For Saving Energy (R2I) Season 3 มีผูไ้ด้รบัรางวลั ดังนี้
   รางวลัรองชนะเลศิอันดบั 1 ได้แก่ ผลงาน “รู้จักใช้ ถนอมด ีลด money ท่ีต้องจ่าย” จากคณะเทคนคิการแพทย์ 
   รางวลัชมเชย 2 รางวลั ได้แก่ ผลงาน “ทิง้ขยะให้ถกูที ่ลด money ท่ีต้องจ่าย” จากคณะเทคนิคการแพทย์
   และผลงาน “ปลดปลัก๊ ประหยดัไฟชวัร์” จากส�านักทะเบียนและประมวลผล

2. การประกวด Smart office มหีน่วยงานทีไ่ด้รับรางวลั ดังนี้
   Smart office ระดับดีเยีย่ม ได้แก่ คณะบรหิารธุรกจิ และ กองอาคารสถานท่ี
   Smart office ระดับดีเด่น ได้แก่ คณะเภสชัศาสตร์
   Smart office ระดับดี ได้แก่ กองทรัพยากรบุคคล กองแผนและพฒันา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนย์บรรณสารสนเทศ                       
   และศนูย์วฒันธรรม

รางวลั 7ส ยอดเยีย่ม
1. รางวลัประกวดสิง่ประดิษฐ์ (DIY) 7ส ประโยชน์ ประหยดั ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 2/2560  
    รางวลัชนะเลศิ จ�านวน 2 รางวลั ได้แก่ ผลงาน “ตะกร้าสานจากซองกาแฟ” จากนกัศึกษาคณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม                
    และผลงาน “ผ้าทอไทยผนืผ้าแห่งความพอเพียง (ประดิษฐ์พานดอกบัวต้ังพระ)” จากนกัศึกษาคณะภาษาและวฒันธรรมจนี
   รางวลัรองชนะเลศิ จ�านวน 1 รางวลั ได้แก่ ผลงาน “ตะกร้าจากกระดาษหนังสอืพมิพ์” จากนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รางวลัประกวดคลปิวีดทิศัน์กจิกรรม 7ส จ�านวน 1 รางวลั ได้แก่ ผลงาน “โครงการกจิกรรม 7 ส” จากนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์
3. รางวลั 7ส ยอดเยีย่ม จ�าแนกเป็น 4 ประเภท โดยมีผูท้ีไ่ด้รับรางวลั ดงันี ้ประเภทแม่บ้านคนสวน ได้แก่ แม่บ้าน-อาคารโภชนาการ 2              
   และอาคารสนามกฬีากลาง / คนสวน-โซนท่ี 2, 3, 14 จ�านวนท้ังหมด 8 คน ประเภทซุ้มนกัศกึษา ได้แก่ คณะศลิปศาสตร์ ประเภท                
   หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง และประเภทคณะวชิา ได้แก่ คณะศลิปศาสตร์

     Big Cleaning Day ครัง้ที่ 2 ปีการศึกษา 2560    
“ปลูกจิตส�านึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก.รว่มใจ สรา้งวินัยใน 7ส”
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 อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์  ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  28  กรกฎาคม  2561  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2561  ณ ห้องสตูดิโอ  สถานีวิทยุโทรทัศน์    
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน       
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รว่มบันทึกเทปถวายพระพร
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       ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 11 (The 11th Thailand 
Robot Design Contest: RDC2018) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาต ิ              
(IDC RoBoCon 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น ซึ่งมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
พลาซ่า ประตูน�้า โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International Design Contest 2018 
(IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ : ทีม Green ประกอบด้วย 1. นางสาวศุวดี เจ๊ะเล็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นายปัณฑ์ธร    
ตรีวฒันา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นายจิรฐั คงกะพนัธ์ มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ4. วรียทุธ บัวเพชร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ โดย นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International Design Contest 2018    
(IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6-18 สิงหาคม 2561 โดยศูนย์ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ         
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

        นายจิรฐั คงกะพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คว้า
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสรา้งหุ่นยนต์
แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 11
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       แผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะตัวแทนจากสถาบัน YAYASAN BARUNAWATI 
BIRU SURABAYA ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง
สองสถาบัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

        ต้อนรบัคณะเยี่ยมชมจาก YAYASAN 
BARUNAWATI BIRU SURABAYA ประเทศอินโดนีเซีย


