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                            สารสารจากจากนายกสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนมหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความ

รอบรูในวิชาการและการทํางานรวมกับสังคม  รวมถึงมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมหาวิทยาลัยยังคงไดมุงพัฒนา

จัดการศึกษาใหครอบคลุมในทุก ๆ ดาน อยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ

มาตรฐานสากล  และท้ังมุงม่ันพัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

         หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป  2556  จะกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานการเผยแพร

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยแกผูท่ีสนใจ 

         ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา และผูเก่ียวของ ทุกฝายท่ีมีสวนสําคัญยิ่งของการดําเนินงานตามภารกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในดานตาง ๆ   ใหเปนตามแนวนโยบาย   จนเปนที่ยอมรับของสังคมและพรอมที่จะกาวตอไปขางหนาอยาง

ม่ันคงและยั่งยืนสืบไป 

  

 

                                                                                  (ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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                  สารสารจากจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัย     

รายงานประจําป 2556 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพร            

ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556 โดยอยูภายใตการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรและภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนสูความเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําดานจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มุงเนนในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถ

ทางวิชาการที่โดดเดน  สรางเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดีในสังคม รวมถึงการ

สงเสริมทางดานทักษะภาษาและการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ และประการสําคัญคือ การมุงเนนทางดาน

คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหประชาคมของมหาวิทยาลัยเปนบุคคลที่มีคุณภาพตอไป อีกทั้ง

มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการโครงการพ้ืนท่ีสวนขยายมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น โดยโครงการนี้จะชวยยกระดับสู

ความเปนมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน   

  ในโอกาสนี้  จึงขอขอบคุณทุกทานและทุกหนวยงานท่ีใหความรวมมือรวมใจในการสรางสรรค

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี  สรางความเจริญเติบโตและม่ันคงใหกับมหาวิทยาลัยสืบไป 

 

 

 

                                                                      รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ 

                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีประวัติ

ความเปนมาอันยาวนาน   โดยมีรากฐานจากโรงเรียน

ผดุ ง ครรภ ที่ มู ลนิ ธิ ป อ เต็ กตึ๊ ง ไ ด จั ดตั้ ง ข้ึ น เมื่ อป  

พ.ศ.2484  ซึ่งไดผลิตผดุงครรภรวม 1,494 คน   

        ตอมาในป พ.ศ. 2524  พัฒนาข้ึนเปนวิทยาลัย

หัวเฉียว  โดยมีที่ตั้งสํานักงาน  ณ  เลขที่ 121  ถนน 

อนันตนาค  แขวงคลองมหานาค   เขตปอมปราบ

ศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปดสอนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

การพยาบาลและผดุงครรภ  ในคณะพยาบาลศาสตร

เปนคณะแรก 

 

 

 

 

 

 

 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในป  พ.ศ. 2533  เปนวาระที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งได

ดําเนินการมาครบ 80 ป  และตรงกับวาระครบรอบ

ทศวรรษของวิทยาลัยหัวเฉียว   คณะผูบ ริหารมี

นโยบายแนวแนที่จะสงเสริมและขยายขอบขายงาน

ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ น

ระดับ อุดมศึกษาและดวยนอมรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และ

สมเด็จพระนางเจาสิ ริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรง

ปกครองอาณาประชาราษฎรทุกชาติ  ศาสนา  ใหอยู

รวมกันอยางสามัคคี      มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  มีมติให

พัฒนาวิทยาลัยหัวเฉียว  ใหเขาสูระบบมาตรฐาน

มหาวิทยาลัย  เพื่อถวายเปนพระราชกุศล จึงไดจัดทํา

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและได รับอนุมัติจาก

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 

(ทบวงมหาวิทยาลัย) ใหจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยได

บนพื้นที่ประมาณ  140 ไร ตําบลบางโฉลง  อําเภอ

บางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ และไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรด

เกลา ฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรต”ิ   เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม พ.ศ. 2535 

และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จ

พระราชดําเนินทรงเปดมหาวิทยาลัยดวยพระองคเอง  

ในวันที่  24  มีนาคม  2537  ซึ่งมหาวิทยาลัย

กําหนดใหเปน “วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” 

ประวัติความเปนมาประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉีหัวเฉียวยวเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ  
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พระบรมโพธิสมภารพระบรมโพธิสมภาร  

   เพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีตอมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติและชาวจีนที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารใน

ประเทศไทย มหาวิทยาลัยไดสรางประติมากรรมชื่อวา  

“พ ร ะ บ ร ม โ พ ธิ ส ม ภ า ร ”    โ ด ย ศิ ล ป น แ ห ง ช า ติ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ชะลูด  นิ่มเสมอ   เปนผูรังสรรค

ประติมากรรมชิ้นนี้ และใหความหมายวา สัญลักษณบุญบารมีของพระมหากษัตริยหาที่เปรียบมิไดที่ทรงปกปองคุมครอง 

ใหความรมเย็นเปนสุข  ตอพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  โดยเฉพาะชาวจีนที่เขามาพึ่งบารมีไดตั้งหลัก

แหลงประกอบอาชีพเปนปกแผนและสรางความเจริญมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยเปนเวลา

ชานานจนถึงปจจุบัน 
 

 

              ตนไมประจํามหาวิทยาลัยตนไมประจํามหาวิทยาลัย  
ตนโพธิ์  เปนสัญลักษณแหงรุงอรุณของความรูแจงเห็นจริง อันนํา

ความสวาง สะอาด  และสงบ มาสูโลกเพราะการตรัสรู พระอนุตตร

สัมมาสัมโพธิญาณเกิดข้ึนภายใตตนไมนี้  และดวยตระหนักใน

คุณูปการของโพธิพฤกษ  และดวยความสํานึกเต็มเปยม ในความ

รมเย็นใตพระบรมพระโพธิสมภาร  แหงพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงสถาปนา  “ตนโพธิ์” เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย 

 

 

                                                                สัญลักษณมหาวิทยาลัยสัญลักษณมหาวิทยาลัย  

ตราประจํามหาวิทยาลัย เปนวงกลม 2 วง  รวมจุดศูนยกลาง   

                                                     ภายในวงกลมเล็กมีตัวอักษร  กลางวงกลม นํามาจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  

                                                  โดยภาษาจีนกลาง อานวา “ซาน” ภาษาจีนแตจิ๋ว  อานวา “เสียง”      

                                                    หมายถึง “คุณงามความดี บริสุทธิคุณการกระทําความดี” ในระหวาง  

                                                   วงกลมท้ังสอง มีอักษร 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ บอกช่ือมหาวิทยาลัย    

                         ขางใตวงกลมเขียนวา “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” 

 

รายงานประจําปี 2556 
 

  
 

4 



 สีประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสีประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

สีเหลืองทองสีเหลืองทอง 

  
หลวงปูหลวงปูไตฮงไตฮง 

                                                                                           

หลวงปูไตฮง  เปนพระภิกษุจีนในราชวงศซง   ทานเกิดที่เมือง

เวินโจว มณฑลเจอเจียง  เมื่อ พ.ศ.1582 จากตระกูลลิ้ม เดิมชื่อ หลิงเออ 

ไดรับการศึกษาทั้งทางวิชาการพระพุทธศาสนา สอบไดบัณฑิตระดับจิ้นซือ 

(บัณฑิตชั้นเอก)  เขารับราชการเปนนายอําเภอ เมื่ออายุ 54 ป และมาบวช

เปนพระในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมะเปนเวลา อันยาวนาน 

 หลวงปูไตฮง เปนพระที่นิยมสงเคราะห นอกจากชวยรักษาโรค

แลวทานยังเก็บศพไรญาติ ชวยเหลือผูที่เดือดรอนจากภัยพิบัติ ซอมแซม

ถนนที่ชํารุด  และทานยังไดสรางสะพานฮั่วเพงขามแมน้ําเหลียงเจียง เพราะ

ทานเห็นผูคนเปนจํานวนมากขามแมน้ําที่กวางใหญถึง 300 วา กลาวคือ 

จริยวัตรแหงเมตตาธรรมของทานเทานั้น ชวยเหลือทั้งผูมีชีวิตที่ยากไรและผู

ที่ตายที่ไรญาติ ทานมรณภาพลงในป พ.ศ. 1670 สิริอายุได 88 ป 

 หลวงปูไตฮง เปนที่รูจักของคนไทยเมื่อป พ.ศ. 2440 เมื่อนายยุย แซเบ   ไดอัญเชิญรูปจําลองของทานจาก

อําเภอเตี้ยเอ้ีย   มาประดิษฐานไวที่บานแถววัดเลียบ  กรุงเทพฯ  ตอมาไดเกิดอหิวาตกโรคระบาด มีผูคนที่ไปกราบ

ไหวทานแลวหายปวยหลายราย  จึงเปนที่เคารพศรัทธาจากผูคนแถวนั้น จึงไดมีผู อัญเชิญรูปจําลองของทานมา

ประดิษฐานไวที่ยานถนนเจริญกรุง จนกระทั่ง พ.ศ. 2453 นายแตตี้ยง หรือพระอนุวัฒนราชนิยม     (ตนตระกูล 

เตชะวานิช) ไดชักชวนมิตรสหายเร่ียไรเงินจากพอคาชาวจีน ซื้อที่ดินแถวพลับพลาไชยสรางศาลหลวงปูไตฮงข้ึนแบบ

ถาวรเปนที่กราบไหวของไทย-จีน  จนถึงทุกวันนี้และไดชื่อวา  ฮ่ัวเค้ียวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง ซึ่งมีความหมายวา   ศาลสนอง

พระคุณของชาวจีนโพนทะเล ชาวจีนแตจิ๋วเชื่อวาการบริจาคใหศาลหลวงปูไตฮง  เปนมหากุศลอยางยิ่งใหญ 

  

  

  

  
  

     Annual Report 2013 
  

 
 

5 



ปณิธานปณิธาน    
  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จัดตั้งข้ึนดวยปณิธานอันแนวแนของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซีย่งตึ๊ง  ท่ีสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริยไทย  และมุงบําเพ็ญประโยชนตอสงัคมดวยการกระจายโอกาส  สรางความเสมอภาคใน

ระดับอุดมศึกษา สงเสรมิวัฒนธรรมดีงามตามพ้ืนฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคณุธรรมของบรรพชน 

 มหาวิทยาลยัน้ี เลื่อมใสในบทบาทของความรูรอบ รูลึก และความชํานาญงานอันเก้ือหนุนคุณภาพของท้ังบุคคลและ

สังคมประชาชาติ จึงมุงมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางสรรคบัณฑิตท่ีรูจริง 

ปฏิบัติงานไดจริง และแสวงหา สะสม ถายทอดวิชาการอันเปนประโยชนตอมวลมนุษย 

       บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จักเปนผูประกอบดวยความรูควบคูคุณธรรม เปนแบบฉบับสมบูรณของปญญาชนผูพรอมท่ีจะ

อุทิศตนรับใชสังคม เพ่ือความผาสกุของเพ่ือนรวมโลกไดอยางเตม็ภาคภูม ิ 
 

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  
“เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพ” 
 

พันธกิจพันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑติท่ีมีความรู  ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  ถึงพรอมดวยคุณธรรม 6  ประการ  (ขยัน อดทน  

ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย กตญัู)  และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 

3. ใหบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 

4. ทํานุบํารุง  สืบสานศลิปวัฒนธรรมทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 
 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  
1. การพัฒนาหลักสูตรดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพใหความเขมแข็ง  หลากหลาย  และสอดคลองกับ 

การพัฒนาในประชาคมอาเซียนและระดับสากล 

2. การพัฒนาองคความรูและการวิจยั  โดยเนนความเขมแข็งในทุกสาขาวิชา  โดยเฉพาะดานจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ   

3. การพัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง  ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 

4. การสั่งสม  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและศลิปวัฒนธรรมไทย-จีน 

5. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหเปนคนดี  คนเกงและมีความสุข 

6. การบริหารจัดการเพ่ือมุงสูมหาวิทยาลัยแหงความพอเพียง  และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

อัตลักษณอัตลักษณ  
 ยึดมั่นในคณุธรรม 6  ประการ  (ขยัน อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย และกตัญู) 

 ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม 

เอกลักษณเอกลักษณ  
 ดานจีน 
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คณะผูบรหิาร 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

  



ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย 

รองประธานกรรมการ/รักษาการกรรมการเลขาธิการ 

 

ดร.สมาน โอภาสวงศ 

ประธานกรรมการ 

นายสุเทพ ต้ังตรงศักด์ิ 

กรรมการเหรัญญิก 

นายสุทัศน เตชะวิบูลย 

กรรมการรองเหรัญญิก 

 

นายกําสิน เสรฐภักดี 

กรรมการรองเลขาธิการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 

กรรมการ 

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ 

กรรมการ 

นายสุวัฒน อัษฎาธร 

กรรมการ 

นายธนา  เสนาวัฒนกุล 

กรรมการ 

นายอราม เอี่ยมสุรีย 

กรรมการ 

นายสัก กอแสงเรือง 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊งคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  
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ดร.สมาน โอภาสวงศ 

นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลยั 

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

ผศ.อําพน นะมาตร 

ท่ีปรึกษา 

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 

กรรมการ 

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ 

กรรมการ 

ศ.ดร.ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน 

กรรมการ 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 

กรรมการ 

รศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ 

กรรมการ 

ดร.สุขุม นวพันธ 

กรรมการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 

กรรมการ 

นายกําสิน เสรฐภักดี 

กรรมการ 

รศ.ดร.ประจักษ พุมวิเศษ 

กรรมการ 

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท 

กรรมการ 

รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช 

กรรมการ 

นางกรวรรณ วัฒนชัย 

เลขานุการ 

                คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 

ประธานกรรมการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 

ที่ปรึกษา 

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย 

รองประธานกรรมการ 

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ 

กรรมการ 

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 

กรรมการ 

ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสิน 

กรรมการ 

รศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ 

กรรมการ 

รศ.ธิติพันธุ เชื้อบุญชยั 

กรรมการ 

ผศ.ดร.สารสิน วีระผล 

กรรมการ 

อาจารยประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธ ี

กรรมการ 

รศ.ดร.ประจักษ พุมวิเศษ 

กรรมการและเลขานุการ 

นางกรวรรณ วัฒนชัย 

กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย 

ประธานกรรมการ 

ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยปยรัตน กฤษณามระ 

กรรมการ 

รองศาสตราจารยประพันธพงศ เวชชาชีวะ 

กรรมการและเลขานุการ 

ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร 

ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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รองศาสตราจารย ดร.สุรพล  จิวาลักษณ 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

รองศาสตราจารยประพันธพงศ เวชชาชีวะ 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

รองศาสตราจารย มล.ปาณสาร  หัสดินทร 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

ศาสตราจารยพิเศษวิบูลย  ต้ังกิตติภาภรณ 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

ศาสตราจารยพิเศษธนากร  เสรีบุร ี

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

อาจารยประพฤทธ์ิ  ศุกลรัตนเมธี 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

คุณชุณห  คชพัชรินทร 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

พล.ต.อ.ปกรณ  สรรพกิจ 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

        ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
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รศ.ดร.ประจักษ พุมวิเศษ 

อธิการบดี 

 

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท 

รองอธิการบดี 

รักษาการคณบดีคณะการแพทยแผนจีน 

รักษาการคณบดีคณะภาษา 

และวัฒนธรรมจีน 

 

 

รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช 

รักษาการรองอธิการบดี 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 

อาจารยฉลอง  แขวงอินทร 

รองอธิการบดี 

 

อาจารยประพฤทธ์ิ ศุกลรัตนเมธี 

ผูชวยอธิการบดี 

ผูอํานวยการศูนยแตจิ๋ววิทยา 

ผศ.นิก  สุนทรธัย 

ผูชวยอธิการบดี 

รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร 

รักษาการผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรม 

นางกรวรรณ  วัฒนชัย 

ผูชวยอธิการบดี 

ผูอํานวยการกองคลัง 

อาจารยปวินท  สุวรรณกุล 

ผูชวยอธิการบดี 
รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท 

ผูชวยอธิการบดี 

รักษาการผูอํานวยการสถาบันไทย – จีนศึกษา 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 

ผศ.เสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

และส่ิงแวดลอม 

รศ.อิสยา จันทรวิทยานุชิต 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ 

คณบดีคณะกายภาพบําบัด 

อาจารย ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

รักษาการผูอํานวยการ 

กองทรัพยากรบุคคล 

อาจารยนวลใย วัฒนกูล 

คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

และสวัสดิการสังคม 

รศ.ปยกุล  เลาวัณยศิริ 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

ศ.ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร 

คณบดีคณะนิติศาสตร 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ((ตอตอ))  
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นางนิตยาภรณ ศิลาบุตร 

ผูอํานวยการกองกลาง 

อาจารยสุวรรณี มงคลรุงเรือง 

ผูอํานวยการกองแผนและพัฒนา 

 

อาจารยทวีโภค   เอี่ยมจรูญ 

ผูอํานวยการกองพัสดุ 

 

อาจารยฤทธิชยั  เตชะมหัทธนันท 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ 

นายธวัช จัตุรัส 

ผูอํานวยการสํานกัทะเบยีนและประมวลผล 

รักษาการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ  ทองกอน 

ผูอํานวยการสํานกัพัฒนาวิชาการ 

อาจารยชิดชนก  สิทธารถศักด์ิ 

ผูอํานวยการสํานกัพัฒนานกัศึกษา 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ((ตอตอ))  
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โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางโครงสรางองคกรองคกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
 

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
  

 

 
 

 

      สํานักงานอธิการบดี 

• กองกลาง 

• กองคลัง 

• กองทรัพยากรบุคคล 

• กองแผนและพัฒนา 

• กองพัสดุ 

• กองอาคารสถานท่ี 

• งานตรวจสอบภายใน 

• หอจดหมายเหตุ 

• คลินิกหัวเฉียว 

 

• สํานักทะเบียนและประมวลผล 

• สํานักพัฒนานักศึกษา 

• สํานักพัฒนาวิชาการ 

• ศูนยบรรณสารสนเทศ 

• ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

• ศูนยวัฒนธรรม  

• ศูนยแตจิ๋ววิทยา  

• สถาบันไทย - จีนศึกษา 

• สถาบันธุรกิจไทย - จีนภิวัฒน  

 

รองอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบดี 

• คณะพยาบาลศาสตร     

• คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม  

• คณะศิลปศาสตร 

• คณะบริหารธุรกิจ           

• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• คณะเภสัชศาสตร           

• คณะเทคนิคการแพทย   

• คณะกายภาพบําบัด         

• คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม 

• คณะการแพทยแผนจีน   

• คณะนิติศาสตร         

• คณะนิเทศศาสตร 

• คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

• บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย
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 ผลการดาํเนินการในป  2556 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 



        ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11  
การพัฒนาหลักสูตรดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพใหมีความเขมแข็งหลากหลาย และ

สอดคลองกบัการพฒันาในประชาคมอาเซียนและระดับสากล 

        เปาประสงคเปาประสงค  
 เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

  
  

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2556 

1. จํานวนหลักสูตรดานจีนศึกษา 10 12 

2. จํานวนหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 13 14 

3. จํานวนรายวิชาเลือกเสรีดานจีนศึกษา 12 16 

4. จํานวนรายวิชาที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 2 5 

5. จํานวนหลักสูตรทางไกลและ/หรือหลักสตูรนานาชาติ 2 2 

6. จํานวนอาจารยและ/หรือนักศึกษาแลกเปลีย่นกับสถาบันการศึกษา 

ในประเทศจีนและนานาชาติ 

350 429 

7. จํานวนสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีความรวมมือทางวิชาการ 50 61 

8. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 60 92.83 

9. รอยละของคณะวิชา/หนวยงานที่ผานการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับดีข้ึนไป 

80 100 

10. ผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยของ สกอ. อยูในระดับดี ดี              ดี 

11. จํานวนแนวปฏิบัติและ/หรืองานวิจัยที่ดีที่ไดจากการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2 5 

12. จํานวนสถาบันที่แลกเปลี่ยนเรียนรูและมีกิจกรรมดานประกันคุณภาพ    

การศึกษารวมกัน 

5 23 

13. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 3 6 

14. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานการวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ  

Test of English for international Communication (TOEIC)  

50 28.38 

15. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานการวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK)ระดับ 3 

ของคณะที่ใชภาษาจีน 

50 75.28 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตร  พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  

มุงพัฒนาในทุกดาน ๆ  ไมวาจะเปนดานหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน  และดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

เพ่ือเสริมสรางพัฒนาบัณฑิตใหมีความรู  ความสามารถในระดับนานาชาติพรอมเขาสูการเปนสมาชิกอาเซียน 

 ดานหลักสูตร  

 ในการดําเนินการปรับปรุงและเปดสอนหลักสูตรน้ัน  มีความครอบคลุมและหลากหลายท้ังในดานจีนศึกษา

และดานวิทยาศาสตรสุขภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ในปการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรใหม จํานวน  2  หลักสูตร  ดังน้ี 

  ระดับปริญญาตรี 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

  ระดับปริญญาโท 

   หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารสวัสดิการสังคม 

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรท่ีจัดเรียนการสอนเปนภาษาจีน  และมี

วิชาเลือกเสรีท่ีเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนอีกมากมาย   มีการเสริมสรางทักษะการใชภาษาตางประเทศ  

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาอื่น ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางดานภาษาใหมีประสิทธิภาพ 

 ดานการเรียนการสอน 

 ในดานการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมุงพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนเพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู  และเสริมสรางกระบวนการเรียนรูอื่น ๆ  เพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ือง  จัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรอบรูในทุก ๆ  ดาน  ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี  

มีคุณธรรม  และมีทักษะตามหลักวิชาชีพ  เสริมสรางทักษะทางการใชภาษาตางประเทศ  รวมถึงการสรางเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศตาง ๆ  และมีโครงแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาตางชาติ  

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนใหคณาจารยและนักศึกษา 

 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในเร่ืองของระบบและกลไกใหเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษา  และสงเสริมการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนํามาใชพัฒนาจัดการศึกษา

และพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  เพ่ือใหเกิดคุณภาพของงานเพ่ิมมากขึ้น  จากการดําเนินการและพัฒนาอยางตอเน่ือง

ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ในป

การศึกษา  2556  ไดคะแนน เทากับ  4.18  อยูในระดับดี 

 

  

 

 

       

 รายงานประจําปี 2556 
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        ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 22  
การพัฒนาองคความรู และการวิจัย  โดยเนนความเขมแข็งในทุกสาขาวิชา  โดยเฉพาะดานจีนศึกษา

และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

        เปาประสงคเปาประสงค  
 มหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิจัย  สงเสริมและสรางองคความรู

ใหม ๆ  รวมถึงการเสริมสรางงานวิจัยสรางสรรค  นวัตกรรม  และการนําไปใชประโยชน  พัฒนาความรูเพ่ือนําไปสู

ความกาวหนาทางวิชาการ  อันเปนรากฐานท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต  ในปน้ีมหาวิทยาลัยไดมีการสนับสนุนให

บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัย  เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาศาสตรในแขนงตาง ๆ  ท่ีจะ

พัฒนาการเรียนการสอน    

 ในปการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนการวิจัยสําหรับคณะวิชาตาง ๆ  รวมเปนเงิน  2,250,530  

บาท  และไดรับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานจีนศึกษา  ดานอาหาร  และดานภาค

ตะวันออกของประเทศไทย  จํานวน  3,000,000  บาทตอป  ในสวนของทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก

น้ัน  มหาวิทยาลัยไดมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับแหลงเงินทุนใหทราบอีกดวย 

 

 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2556 

1. ร้อยละของงานวิจัยด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ต่องานวิจัยทัง้หมด 
45 60 

2. ร้อยละของงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต่องานวิจัยทัง้หมด 
20 40 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร มคีวามรู้และทักษะ 

การทาํวิจัย 
6 9 

4. จํานวนงานวิจัยที่พฒันาจากงานประจําไปสู่งานวิจัย 3 3 

5. จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 

ต่อจํานวนอาจารย์ที่ปฏบิตัิงานจริง 
1 : 50,000 1 : 5,069.70 

6. จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ต่อจํานวนอาจารย์ที่ปฏบิตัิงานจริง 
1 : 20,000 1 : 17,648.37 

7. จํานวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่าง ๆ  
25 25 

8. จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์ระดับชาติ 

และนานาชาติ 
35 35 

9. จํานวนบทความที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ 
70 53 
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ตาราง แสดงโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปการศึกษา  2556 

ลําดับ หัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 อ.สุพร  พริ้งเพริศ / คณะพยาบาลศาสตร 

อ.นพนัฐ  จําปาเทศ  

อ.ปทุมทิพย  อดุลวัฒนศิริ  

อ.อิสรีย  เหลืองวิลัย  

อ.นิภาพร  เหลาชา / คณะกายภาพบําบัด 

การศึกษาเปรียบเทียบการรับรูรูปราง

ตนเองกับภาวะอวน และภาวะอวนลง

พุงของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ 

62,900.- 

2 อ.อังสนา  เบญจมินทร / คณะพยาบาลศาสตร 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กสิผล  

อ.สุจิตรา  ชัยกิตติศิลป  

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสรางเสริมสุขภาพดานการจัดการ

กับความเครียดของผูอาศัยอยูในชุมชน

ของตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

30,650.- 

3 อ.พรทิพย  ลิ้มธีระยศ / คณะพยาบาลศาสตร 

ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย  

รศ.ดร.จริยวัตร  คมพยัคฆ  

ผศ.ชนิกา  เจริญจิตตกุล  

อ.รัชนี  ผิวผอง  

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการ

ดูแลผูสูงอายุ 

11,450.- 

4 อ.พิจิตรา  ชุณหฐิติธรรม / คณะพยาบาลศาสตร ประสบการณของครอบครัวในการดูแล

ผูปวยจิตเภท 

23,500.- 

5 อ.ดร.ชฎาภา  ประเสริฐทรง / คณะพยาบาลศาสตร การปฏิบัติการพยาบาลดวยหัวใจของ

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

พระเกียรติ 

44,692.- 

6 อ.ปทุมทิพย  อดุลวัฒนศิริ / คณะพยาบาลศาสตร 

อ.พรรณงาม  เลิศเพ็ญพักตร  

อ.วรรณา  ธนาวิวิธพร / สถาบันประสาทวิทยา 

ประสบการณอาการโรคหลอดเลือด

สมองและภาวการณทําหนาท่ีในผูปวย

ภายหลังรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือด

สมอง 

23,050.- 

7 ผศ.วัชรินทร รังสีภาณุรัตน / คณะเทคนิคการแพทย 

อ.ดร.พัชรี  กัมมารเจษฎากุล  

รศ.อิสยา  จันทรวิทยานุชิต  

อ.ดร.พรทิพย  พ่ึงมวง  

อ.ดร.สมหญิง  งามอุรุเลิศ  

อ.อรวรรณ  มั่นคงธนากิจ  

อ.สุชาดา  ยางเอน / คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 

อ.แพทยจีนวีรชัย  สุทธิธารธวัช / คณะการแพทยแผนจีน 

การปนเปอนโลหะหนัก จุลินทรีย

และอะฟลาทอกซินในสมุนไพรจีนท่ีใช

บอยในประเทศไทย 

68,250.- 

8 อ.ดร.ชลันดา  กองมะเริง / คณะเทคนิคการแพทย การกระจายตัวของฮิวแมนนวิโทรฟล

แอนติเจนในประชากรไทย : 

เปรียบเทียบความถ่ีของแอนติเจนHNA 

ระหวางเชื้อชาติไทยกับเชื้อชาติอื่น 

94,800.- 
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ลําดับ หัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ 

9 อ.ดร.สุนี  ชาญณรงค / คณะเภสัชศาสตร การพัฒนาสารชวยตอกยาเม็ดชนิด 

แตกตัวในปากจากแมนนทิอล 

และแปง 

50,000.- 

10 อ.ปยะวัน  วงษบุญหนัก / คณะเภสัชศาสตร 

อ.ดร.วารุณี  ลี้สัจจะกูล  

อ.ดร.ปวีณา  วองตระกูล  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : 

ผลิตภัณฑสุขภาพสมุนไพรและทัศคติ

ของผูสูงอายุ   กรณีศึกษาชุมชนศีรษะ

จระเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ 

77,650.- 

11 ผศ.เมตตา  โพธ์ิกลิ่น / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.จันเพ็ญ  บางสํารวจ  

อ.อัญชลี  ชุมบัวทอง  

อ.ภาสินี  สงวนสิทธ์ิ  

อ.อมรรัตน  โตทองหลอ  

ความสัมพันธระหวางอายุ เพศ คาดัชนี

มวลกายและคาเวลาปฏิกิริยา 

การตอบสนองตอแสงและเสียงของ

อาสาสมัครปกติ 

18,660.- 

12 อ.พัชรี  ภคกษมา / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.ศรมน  สุทิน  

อ.ดร.สุวรรณี  สายสิน 

การตรวจสอบยาฆาแมลงตกคางในผัก

จากตลาดในจังหวัดสมุทรปราการ 

47,164.- 

13 อ.ดร.ปยาภรณ  สุภัคดํารงกุล / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รศ.ดร.จันทรเพ็ญ  วิวัฒน / คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล 

การคัดเลือกและศึกษาสภาวะท่ี

เหมาะสมในการผลิตเอนไซมไลเปสจาก

แบคทีเรียท่ีแยกไดจากดินและน้ําเสีย

โดยการใชของเสียจากกระบวนการ

ผลิตน้ํามันพืชและการประยุกตใช 

128,540.- 

14 อ.ดร.พรพิมล  กาญจนวาศ / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและ

ความหลากหลายของปลาสลิดไทย 

 

365,857.- 

15 อ.อลิษา  สุนทรวัฒน / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี การเปรียบคุณภาพของเนื้อปลาสลิด

จากบอเลี้ยงปลาในประเทศไทย 

 

235,195.- 

16 อ.วรนุช  ปลีหจินดา / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรเพ่ือสงเสริมการวางแผนและ

พัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดของพ้ืนท่ี

ตําบลคลองดาน อําเภอ 

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

97,500.- 

17 อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.ดร.ชัชวาลย  ชางทํา  

อ.ยุคลธร  สถาปนศิริ  

อ.วิภาพรรณ  ชนะภักด์ิ  

อ.ดิเรก  พนิตสุภากมล  

อ.พิมพภัค  ภัทรนาวิก  

 

การสํารวจการผลิตและการตลาด 

ปลาสลิด ตําบลคลองดาน อําเภอ 

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

32,040.- 
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ลําดับ หัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ 

18 อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.ดร.ชัชวาลย  ชางทํา  

อ.ยุคลธร  สถาปนศิริ  

อ.วิภาพรรณ  ชนะภักด์ิ  

อ.ดิเรก  พนิตสุภากมล  

อ.พิมพภัค  ภัทรนาวิก  

ปจจัยท่ีมีผลตอผลผลิตและ

ผลตอบแทนจากฟารมเลี้ยงปลาสลดิ

ของเกษตรกร ตําบลคลองดาน อําเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

18,860.- 

19 อ.ดร.สุรีย  หอมวิเศษวงศา / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.เกษม  พลายแกว  

อ.ดร.ชัชวาลย  ชางทํา  

อ.กรรณิการ  แกวกิ้ม  

อ.นันทนภัส  ลายทิพย  

อ.อัจจนา  ขําทิพย  

การปนเปอนโลหะหนักในน้ําดิน

ตะกอนและปลาสลิดในบอเลี้ยงปลา

สลิดตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

190,142.- 

20 อ.เชาวนวิทย  สุทธิวานิช / คณะกายภาพบําบัด 

ผศ.ดร.พรรัชนี  วีระพงศ 

อ.พรลักษณ  แพเพชร 

อ.ดร.รุงเพชร  สงวนพงษ  

อ.ทรรศวรรณ  อุปชิต  

การประเมินความสามารถในการทรง

ตัวและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

 

54,540.- 

21 อ.กฤตวรรณ  พูลสวัสดิ์ / คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

                               และสวัสดิการสังคม 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรม

ความซื่อสัตยของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

คณะสังคมสงเคราะหฯ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

6,237.- 

22 อ.แววมยรุา  คําสุข/ คณะบริหารธุรกิจ การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเสี่ยง 

ในโซอุปทานของอุตสาหกรรม 

ยานยนตไทย 

 

35,449.- 

23 ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร / คณะบริหารธุรกิจ โครงการจัดทําขอมูลทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาองคความรูสูการเปนผูนําดาน

การวิจัยทางธุรกิจ : B&B Business 

Optimism Index – Thailand 

รวมกับบริษัทบิซิเนส ออนไลน จํากัด 

52,800.- 

24 ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ / คณะบริหารธุรกิจ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการลงทุนใน

ไทยของผูประกอบการชาวจีนในนิคม

อุตสาหกรรมไทย – จีน จังหวัดระยอง 

26,110.- 

25 อ.พัชรา  โพชะนิกร / คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ  

ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและ

ความผูกพันในการทํางานท่ีมีผลตอการ

ออกจากงานของพนักงานจัดจาง

ภายนอกดานโลจิสติกสการจัดเตรียม

อาหารสําหรับสายการบิน 

28,570.- 
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26 อ.ชลิตพันธ  บุญมีสุวรรรณ / คณะบริหารธุรกิจ การวิเคราะหการบริหารความเสี่ยงของ

สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

เปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

26,100.- 

27 อ.ดร.รัชนีภรณ  งดงามวงศ / คณะบริหารธุรกิจ ผลกระทบของ AEC ท่ีสงผลตอคณะ

บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

26,747.- 

28 รศ.แสงอรุณ  กนกพงศชัย / คณะศิลปศาสตร 

อ.ฤทธิชัย  เตชะมหัทธนันท  

เทพรัตนวัฒนางานตรุษจีนเยาวราชให

เดนงาม : ศึกษาจากเอกสารและ

ประวัติศาสตรบอกเลา 

84,000.- 

29 ผศ.คณพศ  สิทธิเลิศ / คณะศิลปศาสตร การศึกษาบทบาทและการเตรียมความ

พรอมขององคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

43,412.- 

30 อ.จิตติชุลี  บุญชวย / คณะศลิปศาสตร ศึกษาการจัดเสนทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ทางน้ําในพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขนอย 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

30,855.- 

31 ผศ.ดร.นพรัตน  ธนานุรักษากุล / คณะศิลปศาสตร การใชกลุมเฟซบุคในฐานะระบบการ

จัดการเรียนรูสําหรับวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือวิชาชีพระดับปริญญาตรี 

7,930.- 

32 อ.ธุมวดี  สิริปญญาฐิติ / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

อ.ศิริเพ็ญ  กําแพงแกว 

อ.ณัฐรัตน  วงศพิทักษ 

อ.จันทิมา  จิรชสูกุล 

ปญหาการเรียนการสอนภาษาจีนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน

ศิลปภาษาจีนเขตภาคตะวันออกของ

ไทย 

60,220.- 

33 รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

อ.ไพศาล  ทองสัมฤทธ์ิ  

ปากน้ําเมืองทาโบราณ : ความเชื่อและ

วิถีของชาวจีน 

36,500.- 

34 อ.ธีระ  ราชาพล / คณะนิเทศศาสตร ความตองการของผูใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีตอขอความโฆษณา

และกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

34,380.- 

35 อ.วุฒิชัย  เต็งพงศธร / คณะนิติศาสตร การแสวงหามาตรการทางกฎหมาย

และมาตรการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมในการ

สรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับ

พนักงานสอบสวน 

45,780.- 

รวมเปนเงินทั้งหมด 2,250,530.- 
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ตาราง แสดงโครงการวิจัยท่ีไดรับอุดหนุนจากภายนอก  ปการศึกษา 2556 

ลําดับ คณะวิชา/หนวยงาน แหลงเงินทุน ช่ือโครงการ 

1 มหาวิทยาลัย เทศบาลตําบลบางเสาธง โครงการวิจัยสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการท่ี

มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบางเสาธง 

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

2 คณะเภสัชศาสตร บมจ.เมอรค ประเทศไทย การทดลองผลการใชสีมุกในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

 

3 คณะเภสัชศาสตร S.P.R.I.M (ประเทศไทย) Co.,Ltd 

& University (China) Co.,Ltd 

วิธีการทางคลินิกเพ่ือประเมินผลกระทบของ

ผลิตภัณฑตอลักษณะของรอยดําจากการอักเสบ

แบบชั่วคราว (ในกลุมตัวอยางในประเทศไทย) 

4 คณะเภสัชศาสตร S.P.R.I.M (ประเทศไทย) Co.,Ltd 

& University (China) Co.,Ltd 

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแชมพูขจัดรังแค

สองชนิด (HAI DDF – 1332 (Protocol version1, 

final 19th June 2013 )) 

5 คณะเภสัชศาสตร แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวัง 

ระบบยา (กพย.) 

ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนงานเภสัช

กรรมเพ่ือชุมชน ใน 18 สถาบัน 

6 คณะสาธารณสุขศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา การสํารวจความตองการในการจัดทําโครงการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรน้ํา กรณีศึกษา  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7 คณะสาธารณสุขศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดทําแผนแมบทการจัดการน้ําเสีย ชุมชน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

เสริมสรางสุขภาพ (สสส.) 

โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและสถานการณ

สุขภาพจิตแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาพ้ืนท่ี

ลาดกระบัง ประเวศ และพระประแดง 

9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลของเตทตราไฮโดรเคอรคูมินตอวิถีสัญญาณวีอีจี

เอฟในนูดไมซท่ีถูกเหนี่ยวนําใหสรางหลอดเลือดใหม

ดวยมะเร็งปากมดลูก 

10 คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน 

เซี่ยงไฮ 

การสรางโปรแกรมวีแชท และแอพริเคชั่นการเรียน

การสอนการแพทยแผนจีน 

11 คณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ 

คณะพยาบาลศาสตร 

คณะกายภาพบําบัด 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะเภสัชศาสตร 

คณะนิติศาสตร 

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2556-2558) เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมุทรปราการ 

12 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

เสริมสรางสุขภาพ (สสส.) รวมกับ 

มูลนิธิกองทุนไทย 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

เสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาสังคมเพ่ือ

สรางสรรคระบบท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะ 
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ลําดับ คณะวิชา/หนวยงาน แหลงเงินทุน ช่ือโครงการ 

13 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2555-2559 (ระยะ

คร่ึงแรกแผน) 

14 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการถอดบทเรียนการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานการจัดบริการของศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 6 ภารกิจ 

15 คณะศิลปศาสตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการเรียนรูคุณคาวรรณคดีไทยผาน

รูปแบบสื่อประสม 

16 คณะศิลปศาสตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแกครูและบุคลากร

ทางการศึกษา : การประเมินผลและการศึกษา 

หาแนวทางใหม 

17 คณะนิติศาสตร สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.) 

การศึกษาวิจัยกฎหมายจัดต้ังองคกรภาครัฐท่ีทํา

หนาท่ีสงเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
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        ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  33  
พัฒนาการบรกิารวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง  ความรับผิดชอบตอชุมชนและสงัคม 

      เปาประสงคเปาประสงค  
 ผลงานการบรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัยตอบสนองความตองการชุมชนและสงัคม 

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและ

สนับสนุนใหมีการบริการวิชาการแกสังคม  มุงเนนโครงการและกิจกรรมใหตอบสนองความตองการของชุมชนและ

สังคม  อีกท้ังยังปลูกฝงใหนักศึกษา  บุคลากรในเร่ืองของจิตอาสา  ภายใตปณิธานท่ีวา  “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม”  

มหาวิทยาลัยไดพัฒนาการบริการวิชาการใหเขมแข็ง  สรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชนและสังคม  ใหบริการ

วิชาการเพ่ิมมากขึ้นอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการวิชาการใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ

ชุมชนและสังคม  และนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน  งานวิจัย  และศิลปวัฒนธรรม 

 มีโครงการ มฉก.บริการชุมชนอยางตอเน่ืองเปนประจํา  ออกใหบริการแลวท้ังสิ้น 165 คร้ัง  ในปการศึกษา  

2556  ไดออกบริการชุมชน  จํานวน  7  คร้ัง  นอกจากน้ียังมีโครงการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 

มีบริการวิชาการท้ังในสวนของท่ีไมมีรายไดและมีรายได  ในสวนของการบริการท่ีมีรายไดมีจํานวนรายรับท้ัง  

4,251,728.33 บาท   

 ท้ังน้ียังไดนําความรูและประสบการณในการบริการวิชาการมาพัฒนาหรือบูรณาการกับการเรียนการสอน   

เชน  โครงการเร่ือง “โอกาสและอุปสรรคของ SMEs สูตลาดอาเซียนและจีนและการเตรียมความพรอมของ

บัณฑิตโลจิสติกสเขาสู AEC”  บูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชา LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทาน   และโครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตําบลคลองดาน   อําเภอบางบอ  

จังหวัดสมุทรปราการ  บูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชา  MI 3173  เทคโนโลยีชีวภาพดานจุลินทรีย

อุตสาหกรรม  และบูรณาการเขากับงานวิจัยเร่ือง  จุลินทรียทางอุตสาหกรรมและการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและ

ความหลากหลายของปลาสลิดในประเทศไทย เปนตน  และในปการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม  จํานวน 41  โครงการ จากจํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมท้ังหมด  68  โครงการ  

ดังน้ี 

  บูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน 39  โครงการ 

  บูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการเขากับการวิจัย    2  โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2556 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 10 28 

2. รายไดจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 3,300,000 4,251,728.33 

3. รอยละโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการที่บูรณาการเขากับการเรียน 

การสอนและงานวิจัยและศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมการ     

บริการวิชาการทั้งหมด 

25 54.44 
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        ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 44  
การสัง่สม  และสบืสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

        เปาประสงคเปาประสงค  
 เปนแหลงรวบรวมและถายทอดดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

 

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่นและ

ศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน  รวมถึงการอนุรักษประเพณีไทย – จีน  ท้ังในระดับชาติและนานาชาติอักดวย  โดยจัด

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรความรูในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่นและ

ศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน  รวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกชุมชน  ท้ังน้ีเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการ

สิบสานศิลปวัฒนธรรมใหแกบุคลากรและนักศึกษา  ซ่ึงการดําเนินการในปการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยมีการจัด

โครงการ/กิจกรรมในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน มากมาย เชน  

1. โครงการสืบสานประเพณีปใหมไทย  (วันสงกรานต) 

2. กิจกรรมแหเทียนพรรษา 

3. โครงการรวมบุญรวมใจอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

4. โครงการอนุรักษประเพณีรับบัว 

5. โครงการรําลึกวันคลายวันเกิดปรมาจารยขงจื่อ 

6. จัดนิทรรศการถาวรเร่ืองความสัมพันธไทย-จีน 

7. จัดโครงการฝกอบรมนาฏศิลปไทย-ดนตรีไทยแกนักศึกษาจีน 

8. โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 

9. โครงการอบรมศิลปะกระดาษตัดแบบจีน 

10. กิจกรรม“รําลึกครูกลอน ปรัชญาคําสอน ไทย-จีน” 

11. โครงการวันแพทยจีนกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโบราณของการแพทยแผนจีน 

12. โครงการพิธีรําลึกหลวงปูไตฮง  อริยสงฆผูประเสริฐ 

 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2556 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 5 10 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 9 10 

3. จํานวนงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม 3 3 

4. จํานวนผลงานที่ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ 1 1 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทีเ่ก่ียวกับประเทศ 

ในประชาคมอาเซียน 

3 4 
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        ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 55  
พัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข 

        เปาประสงคเปาประสงค  
 5.1  นักศึกษาและบุคลากรถึงพรอมดวยคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย

และกตัญู)  และดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง 

 5.2  บัณฑิตมีความรู ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF)  

 5.3  นักศึกษาและบุคลากรใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข 
 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2556 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสรมิสรางคุณธรรมและจิตวญิญาณ 

ความเปนครู 

10 14 

2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติดานคุณธรรม จริยธรรม 6 2 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สรางคุณธรรม 6 ประการ ความพอเพียงและ   

เรียนรูเพ่ือรับใชสังคมใหกับนักศึกษา 

10 30 

4. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

4 20 

5. รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 35 12.46 

6. รอยละคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารยประจํา 25 20.41 

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารยดานสมรรถนะสากล 

สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 

6 6 

8. รอยละของอาจารยที่เขารวมการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

   อยางนอย 3 ครั้งตอป (ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 

85 91.36 

9. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐาน  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

3.50 4.12 

10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สรางมูลคาเพ่ิมใหกับบัณฑิต 5 17 

11. จํานวนนักศึกษาไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ วิชาชีพ กีฬา

และศิลปวัฒนธรรมจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

65 31 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก  เสริมสรางในเร่ือง

คุณธรรม  จริยธรรมและความพอเพียง   และมุงเนนดานคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือพัฒนาใหเปนพฤติกรรมของ

บุคลากรอยางเปนรูปธรรม  โดยมีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสู  “มหาวิทยาลัยคุณธรรม”   

 และในดานการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง  

โดยการเขาอบรม สัมมนา  ประชุม  ฟงบรรยายพิเศษและศึกษาดูงาน  ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี

เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

ในเร่ืองการพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดมีการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและปลูกฝงในเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  ท้ังในการเรียนการสอนและการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ   

เพ่ือใหนักศึกษาเปนคนดี   พรอมท้ังพัฒนาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรอบรูในเน้ือหา ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
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      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  66  
การบริหารจัดการเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยแหงความพอเพียง  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

        เปาประสงคเปาประสงค  
 เปนมหาวิทยาลัยแหงความพอเพียง 
 

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและนําเอาแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากร

ทุกระดับ  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและใหความรูเร่ืองความพอเพียงเพ่ือใหความรูแกนักศึกษาและบุคลากร  เชน 

โครงการศึกษาวิถีชีวิตพอเพียง  โครงการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการคุณธรรมนําชีวิตและ

เรียนรูอยางพอเพียง  ฯลฯ 

 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีไมมุงหวังกําไร  มีประสิทธิภาพและโปรงใส  

สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหนวยงานภายใน  มีมาตรการประหยัดพลังงานและลดตนทุนคาใชจายตาง ๆ  และ

มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 นอกจากน้ียังสงเสริมและพัฒนาจัดการองคความรูและประยุกตกระบวนการจัดการความรูเพ่ือหาแนวปฏบิตัิ

ท่ีดีมาใชในการพัฒนางาน  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  เผยแพรคลังความรูในองคกรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  และมี

คลังความท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในองคกรและสามารถเปนแบบอยางดี  อาทิ  การจัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  และ การวางแผนในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหประสบความสําเร็จ ฯลฯ 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2556 

1. รอยละของหนวยงานที่ไดรับการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

อยูในระดับดีข้ึนไป 

55 92.31 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมความพอเพียงของมหาวิทยาลัย 4 4 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชวยเหลือสังคม 30 31 

4. จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธในเรื่องมหาวิทยาลัยแหงความพอเพียง 3 5 

5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติ 4 5 

6. จํานวนคลังความรูทีเ่กิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถเปน

แบบอยางที่ดีได 

4 22 

7. จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดี 5 22 
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ความรวมมือทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 



        ความรวมมือทางวิชาการความรวมมือทางวิชาการ  
  

                    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือทางวิชาการ อนัจะนํามา

สูการพัฒนาดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมท้ังไทยและจีนในปการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลัยจึงมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ ดังน้ี 

 

 

การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดําเนินการจัด

หลักสูตร J-SME  

(Japan’s Small and Medium Enterprise) 

          รศ.ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และ Mr.Koichi Kinoshita 

ประธาน Research and Consulting of Regional Science Co.,Ltd (RCRSC) ประเทศญี่ปุน ลงนามในบันทึก

ขอตกลงความรวมมือดําเนินการจัดหลักสูตร J-SME (Japan’s Small and Medium Enterprise) เพ่ือสรางโอกาสใน

การพัฒนาผูมีความชํานาญการดานซอฟแวรสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางรุนใหม 
 

 

การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนิน

โครงการดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกรและชุมชน

อยางย่ังยืน 

       รศ.ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ   อธิการบดีมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และคุณอเนก  สุขสําราญ 

นายกองคกรบริหารสวนตําบลคลองดานและประธานสหกรณบริการปลาสลิด บางบอ  จํากัด  รวมลงนามความ

รวมมือการดําเนินการวิจัยและการบริการวิชาการอันจะนําไปสูการพัฒนาองคกรและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน  

 

       คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  รวมลงนามความรวมมือกบั 4 สถาบัน 

          ผศ.เสาวลักษณ  ลักษมีจรัลกุล  คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตรและสิ่งแวดลอม   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  รวมลงนามบันทึก

ความเขาใจ กับ รศ.ดร.สุรสีห  วัฒนวิกยกิจ คณบดีสํานักวิชาสหเวช

ศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รศ.ดร.

วัฒนพงศ รักษวิเชียร  คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยพะเยา     และนายดิษสุวรรณ สามพ่ีนอง 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   เพ่ือพัฒนาวิชาการดานตาง ๆ อาทิ งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนานักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
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การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือใน โครงการเรียนรวม 2 สถาบันและแลกเปล่ียนนักศึกษา 

ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมตอนรับ 

Ph.D.Fang-Hsuan Cheng รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจงหัว  ไตหวัน  ในโอกาสรวมลงนามความรวมมือในโครงการ

เรียนรวม 2 สถาบัน และแลกเปล่ียนนักศึกษา  ซ่ึงผูท่ีเรียนหลักสูตรน้ีเม่ือจบการศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ังสอง

สถาบัน 

 

     การเจรจาความรวมมือเปดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

      ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท  รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมตอนรับ Prof.Li 

Yinsheng คณบดีคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยกวางซี   

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสเจรจาความรวมมือเปด

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

 

 

การเจรจาความรวมมือในการแลกเปล่ียน

นัก ศึกษาและการทําวิจั ยกับ ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเจอเจียง 

          ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ รวมตนรับ Prof.wang Li  คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ  รองผูอํานวยการฝายตางประเทศ  

มหาวิทยาลัยเจอเจียง   สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสเจรจาความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทําวิจัยรวมกัน   
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ความเขมแขง็ดานจนีศกึษา 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 



          ความเขมแข็งดานจีนศึกษาความเขมแข็งดานจีนศึกษา 

       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กอตั้งโดยชาวจีนโพนทะเลและชาวไทยเช้ือสายจีน  จึงไดสั่งสม

ปรัชญาและอุดมการณ  ความรูในหลายแขนงทางดานจีนศึกษา  จนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความโดด

เดนดานจีนศึกษาจนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  ไมวาจะเปนดานการแพทยแผนจีน  ธุรกิจจีน  ตลอดจนเปน

แหลงขอมูลดานจีนศึกษาในทุกมิติ   มหาวิทยาลัยไดพัฒนาความเขมแข็งดานจีนศึกษาอยางตอเน่ือง  ดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  มากมาย  

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยดําเนินการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับจีนศึกษาครอบคลมุศาสตรทางภาษา

และวัฒนธรรม  บริหารธุรกิจ  การแพทยแผนจีน  ท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  พรอมท้ังเปดหลักสูตร

รองรับนักศึกษาชาวจีนท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  มีหลักสูตรดานจีนศึกษาท้ังหมด  12  หลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี  7  หลักสูตร 

  ระดับปริญญาโท  5  หลักสูตร 

         นอกจากน้ียังมีวิชาเลือกเสรีดานจีนศึกษาอีก  จํานวน  16  รายวิชา  และในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ี

เก่ียวกับจีน มีโครงการอบรมภาษาจีนใหอาจารย  เจาหนาท่ี  นักศึกษาเพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาจีนอีกดวย  มีศูนย

วัดระดับความรูภาษาจีน (Hanyu Suiping Koashi : HSK) เพ่ือวัดระดับความรูภาษาจีน  ของนักศึกษา  บุคลากรท้ัง

ภายในและภายนอก  อีกท้ังยังไดสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการมากมายกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  

จํานวน  44  แหง และลงนามความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมในปะเทศไทยท่ีมีการสอนภาษาจีน จํานวน 26  โรงเรียน 

 

  การวิจัยดานจีนศึกษา 

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัยดานจีนศึกษาปละ  

5,000,000  บาท  และจัดหาแหลงเงินทุนภายนอก  เพ่ือใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยดานจีนศึกษา  และสงเสริมการทํา

วิจัยดานจีนศึกษาในประเด็นหัวขอตาง ๆ  ใหกับคณาจารย  เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความเขมแข็งเพ่ิม

มากขึ้น  ซ่ึงในปการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยดานจีนศึกษา  ดังน้ี 

  -  การปนเปอนโลหะหนัก  จุลินทรียและอะฟลาทอกซินในสมุนไพรจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย 

  -   เทพรัตนวัฒนางานตรุษจีนเยาวราชใหเดนงาม : ศึกษาจากเอกสารและประวัติศาสตรบอกเลา 

  -  ปญหาการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลปภาษาจีนเขต

ภาคตะวันออกของไทย 
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  -   สํารวจปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา  GE 2143  ภาษาจีนเพื่อ

การส่ือสาร 2  

  -   ปากนํ้าเมืองทาโบราณ : ความเช่ือและวิถีชีวิตของชาวจีน 

  -   ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย –จีน  

จังหวัดระยอง 

 การบริการวิชาการ 

          มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการใหบริการวิชาการดานจีนศึกษา  ในรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและสังคมท้ังภายในและภายนอก  ซ่ึงในปการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยดําเนินการบริการ

วิชาการดานจีนศึกษาท้ังหมดจํานวน  20  โครงการ 

          จัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสหนังสือพิมพจีน  โดยพัฒนาฐานขอมูลหนังสือพิมพจีนและจัดหาหนังสือ

ภาษาจีน  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ   

           การใหบริการทางดานการแพทย  มหาวิทยาลัยมีบริการในสวนของคลินิกการแพทยแผนจีนและหนวย

บริการการแพทยแผนจีนเคลื่อนท่ีในโครงการ มฉก.บริการชุมชม   

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  มหาวิทยาลัยดํ าเนินการจัดกิจกรรม/

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน  รวมท้ังเปนแหลงความรู

ดานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพ่ืออนุรักษและเผยแพรใหบุคลกร  

นักศึกษา  และบุคลากรท่ัวไปเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของจีนใน

ดานตาง ๆ  เชน  การจัดนิทรรศการถาวรเร่ืองความสัมพันธ

ไทย-จีน  โครงการรําลึกวันคลายวันเกิดปรมาจารยขงจื่อ  และ

โครงการอนุรักษประเพณีรับบัว  มีกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิตชาวจีน  

ฯลฯ 

    ดานการประชาสัมพันธดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนและความรูดานจีนศึกษาในแงมุมตาง ๆ  ผานชองทางตาง ๆ  เชน  สื่อสารออนไลน  สื่อวิทยุ

โทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ  ฯลฯ  เพ่ือประชาสัมพันธและนําเสนอขอมูลดานจีนไปสูสาธารณชนท่ัวไปใหทราบภาพลักษณท่ีดี

ในทุกมิติของมหาวิทยาลัย 
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          การประกันคณุภาพการศกึษาการประกันคณุภาพการศกึษา 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีกําหนดใหทุกสถาบันมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและตองรับการ

ตรวจสอบประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ .)  เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย  เปาหมาย  และระดับมาตรฐาน  การดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีดังน้ี 

      การพัฒนาและจัดทําตัวบงช้ีคุณภาพ 

 ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยไดจัดทําตัวบงช้ีคุณภาพและเกณฑประเมินคุณภาพตามสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงช้ีคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 9 

องคประกอบคุณภาพ มาเปนตัวบงช้ีคุณภาพและเกณฑประเมินคุณภาพรวม  (Common Indicator)  จํานวน 37 ตัวบงช้ี 

ในระดบัคณะวิชา และกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพรวม  (Common Indicator)  จํานวน  12  

ตัวบงช้ี ในทุกหนวยงานบริหารงานท่ัวไป   อีกท้ัง กําหนดใหทุกคณะวิชา/หนวยงาน สรางตัวบงช้ีคุณภาพอัตลักษณของ

คณะวิชาและตวับงช้ีเฉพาะของหนวยงานรวมกับตัวบงช้ีคุณภาพรวมเปนตัวบงช้ีคุณภาพและเกณฑประเมินคุณภาพของ

คณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานท่ัวไป 

      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/หนวยงาน 

 ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 13 คณะวิชา 

13 หนวยงาน โดยมี 2 คณะวิชา ไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพ ระดับคณะวิชา ท่ีไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะ

สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พบวาในทุกคณะวิชามีคาเฉล่ียผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระหวาง 3.70 - 4.44 (ดี) สําหรับหนวยบริหารงานท่ัวไปมีคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการบริหารงาน

ท่ัวไประหวาง  4.14 - 4.95 (ดีถึงดีมาก) 
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      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 ในปการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดรวบรวมขอมูลจากการพัฒนาคุณภาพภายในทั้ง

ทางดานการศึกษาและการบริหารงานทั่วไป  ตามตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑประเมินคุณภาพทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ  เพ่ือเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย (Self Assessment Report : SAR) และเสนอตอ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมหาวิทยาลัยไดคาเฉลี่ยจาก

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในระดับเทากับ 4.18  (ดี ) 

      การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยไดพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําไปใชใน

การบริหารและการตัดสินใจ รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถใชงานไดผานเว็บไซตเพ่ือความสะดวกตอผูใชงาน 

สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว   เชน ฐานขอมูลประเมินการสอนออนไลน เปนตน รวมท้ังไดรวบรวมขอมูลท่ีจําเปน

สําหรับงานประกันคุณภาพมาจัดทําเปนฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาตอไป 
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ความรบัผิดชอบตอสงัคม  

(Corporate Social Responsibility : CSR) 
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ความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอสังคม ((CCoorrppoorraattee  ssoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ::  CCSSRR) 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ  ดาํเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม  โดยตระหนักและให

ความสําคัญตอสังคมและชุมชนเปนอยางมาก  ดําเนินงานกิจกรรมในสวนของการบริการวิชาการ  การวิจยัเพ่ือนํา

ผลงานวิจยัมาพัฒนาชุมชนและสังคม  การจัดตัง้ศูนย  และแหลงบริการชุมชนเพ่ือชวยเหลือและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนและสังคม รวมถึงการมีแนวทางในการรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   

 1.  ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม 

      มหาวิทยาลัยดาํเนินโครงการ มฉก.รับใชสังคม  เพ่ือบริการชุมชนและสังคม  พรอมท้ังสรางความ

เขมแข็งของชุมนและสังคม  ซ่ึงในปการศึกษา  2556 มีผลดาํเนินงานท้ัง 3  ดาน  ดงัน้ี 

      1.1  ดานการดูแลสวัสดภิาพนักศึกษาและการจดัระเบยีบสงัคมในชุมชน  คณะกรรมการการดูแลสวัสดภิาพ

นักศึกษาและการจดัระเบยีบสงัคมในชุมชน  ดําเนินการตรวจพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  จํานวน  9  คร้ัง  

เพ่ือตรวจดแูลความเรียบรอยในทุก ๆ  เร่ืองไมวาจะเปนเร่ืองของยาเสพตดิ  รานท่ีจําหนวยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ฯลฯ 

       1.2  ดานการสงเสริมการพัฒนาหอพักในชุมชน  มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรตจิัดใหมีโครงการ

หอพักติดดาว  โดยมีการจัดประกวดหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัเพ่ือสงเสริมและพัฒนาหอพักในชุมชนใหนา

อยูและปลอดภยั 

       1.3  ดานการสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยจดักิจกรรมสรางเสริมสุขภาพประจําป  

โดยการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ  ประจําปการศึกษา  2556  ท้ังน้ีเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชนและสงเสริมให

เยาวชนและประชาชนรักการออกกําลังกาย 
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 2.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

     มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ   ไดดาํเนินการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม จํานวน  24  โครงการ  

ดังน้ี 

     2.1  โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลยั  จํานวน  16  โครงการ 

ลําดับ หัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย ช่ือโครงการ 

1 อ.อังสนา  เบญจมินทร / คณะพยาบาลศาสตร 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กสิผล  

อ.สุจิตรา  ชัยกิตติศิลป  

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริม

สุขภาพดานการจัดการกับความเครียดของผูอาศัยอยูใน

ชุมชนของตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ี จังหว ัด

สมุทรปราการ 

2 อ.พรทิพย  ลิ้มธีระยศ / คณะพยาบาลศาสตร 

ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย  

รศ.ดร.จริยวัตร  คมพยัคฆ  

ผศ.ชนิกา  เจริญจิตตกุล  

อ.รัชนี  ผิวผอง  

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ 

3 อ.พิจิตรา  ชุณหฐิติธรรม / คณะพยาบาลศาสตร ประสบการณของครอบครัวในการดูแลผูปวยจิตเภท 

 

4 อ.ดร.ชฎาภา  ประเสริฐทรง / คณะพยาบาลศาสตร การปฏิบัติการพยาบาลดวยหัวใจของนักศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

พระเกียรติ 

5 ผศ.วัชรินทร รังสีภาณุรัตน / คณะเทคนิคการแพทย 

อ.ดร.พัชรี  กัมมารเจษฎากุล  

รศ.อิสยา  จันทรวิทยานุชิต  

อ.ดร.พรทิพย  พ่ึงมวง  

อ.ดร.สมหญิง  งามอุรุเลิศ  

อ.อรวรรณ  มั่นคงธนากิจ  

อ.สุชาดา  ยางเอน / คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 

อ.แพทยจีนวีรชัย  สุทธิธารธวัช / คณะการแพทยแผนจีน 

การปนเปอนโลหะหนัก จุลินทรียและอะฟลาทอกซินใน

สมุนไพรจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย 

6 อ.ปยะวัน  วงษบุญหนัก / คณะเภสัชศาสตร 

อ.ดร.วารุณี  ลี้สัจจะกูล  

อ.ดร.ปวีณา  วองตระกูล  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : ผลิตภัณฑ

สุขภาพสมุนไพรและทัศคติของผูสูงอายุคติของผูสูงอายุ  

กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจระเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ 

7 อ.พัชรี  ภคกษมา/ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.ศรมน  สุทิน  

อ.ดร.สุวรรณี  สายสิน  

การตรวจสอบยาฆาแมลงตกคางในผักจากตลาดใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

8 อ.ดร.พรพิมล  กาญจนวาศ / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและความหลากหลาย

ของปลาสลิดไทย 

 

9 อ.อลิษา  สุนทรวัฒน / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี การเปรียบคุณภาพของเนื้อปลาสลิดจากบอเลี้ยงปลาใน

ประเทศไทย 
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ลําดับ หัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย ช่ือโครงการ 

10 อ.วรนุช  ปลีหจินดา / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือ

สงเสริมการวางแผนและพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดของ

พ้ืนท่ีตําบลคลองดาน อําเภอ 

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

11 อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.ดร.ชัชวาลย  ชางทํา  

อ.ยุคลธร  สถาปนศิริ  

อ.วิภาพรรณ  ชนะภักด์ิ  

อ.ดิเรก  พนิตสุภากมล  

อ.พิมพภัค  ภัทรนาวิก  

การสํารวจการผลิตและการตลาดปลาสลิด 

ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

12 อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.ดร.ชัชวาลย  ชางทํา  

อ.ยุคลธร  สถาปนศิริ  

อ.วิภาพรรณ  ชนะภักด์ิ  

อ.ดิเรก  พนิตสุภากมล  

อ.พิมพภัค  ภัทรนาวิก  

ปจจัยท่ีมีผลตอผลผลิตและผลตอบแทนจากฟารมเลี้ยง

ปลาสลิดของเกษตรกร ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

13 อ.ดร.สุรีย  หอมวิเศษวงศา / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อ.เกษม  พลายแกว  

อ.ดร.ชัชวาลย  ชางทํา  

อ.กรรณิการ  แกวกิ้ม  

อ.นันทนภัส  ลายทิพย  

อ.อัจจนา  ขําทิพย  

การปนเปอนโลหะหนักในน้ําดินตะกอนและปลาสลิดใน

บอเลี้ยงปลาสลิดตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ 

14 อ.เชาวนวิทย  สุทธิวานิช / คณะกายภาพบําบัด 

อ.ดร.รุงเพชร  สงวนพงษ  

ผศ.ดร.พรรัชนี  วีระพงศ 

อ.พรลักษณ  แพเพชร 

อ.ทรรศวรรณ  อุปชิต 

การประเมินความสามารถในการทรงตัวและคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ 

15 ผศ.คณพศ  สิทธิเลิศ / คณะศิลปศาสตร การศึกษาบทบาทและการเตรียมความพรอมของ

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเขา

สูประชาคมอาเซียน 

16 อ.จิตติชุลี  บุญชวย / คณะศลิปศาสตร ศึกษาการจัดเสนทางทองเท่ียวเชิงนิเวศทางน้ําในพ้ืนท่ี

ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 
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2.2  โครงการวิจัยท่ีไดรับอุดหนุนจากภายนอก  จาํนวน  8  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ คณะวิชา/หนวยงาน แหลงเงินทุน ช่ือโครงการ 

1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

เทศบาลตําบลบางเสาธง โครงการวิจัยสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการท่ี

มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบางเสาธง 

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

2 คณะสาธารณสุขศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา การสํารวจความตองการในการจัดทําโครงการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรน้ํา กรณีศึกษา  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3 คณะสาธารณสุขศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดทําแผนแมบทการจัดการน้ําเสีย ชุมชน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4 คณะสาธารณสุขศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

เสริมสรางสุขภาพ (สสส.) 

โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและสถานการณ

สุขภาพจิตแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาพ้ืนท่ี

ลาดกระบัง ประเวศ และพระประแดง 

5 คณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ 

คณะพยาบาลศาสตร 

คณะกายภาพบําบัด 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะเภสัชศาสตร 

คณะนิติศาสตร 

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2556-2558) เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมุทรปราการ 

6 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

เสริมสรางสุขภาพ (สสส.) รวมกับ 

มูลนิธิกองทุนไทย 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

เสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาสังคมเพ่ือ

สรางสรรคระบบท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะ 

 

7 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2555-2559  

(ระยะคร่ึงแรกแผน) 

8 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

และสิ่งแวดลอม 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการถอดบทเรียนการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานการจัดบริการของศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 6 ภารกิจ 
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 3.  จดัตัง้แหลงบรกิารวิชาการแกชุมชนและสังคม 

      3.1  คลินิกแพทยแผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ  เปนคลินิกท่ีใหบริการแกบุคคลท่ัวไป  

โดยการใชศาสตรทางการแพทยแผนจีน 

      3.2  คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ  เปนคลินิกท่ีใหบริการแกบุคคลท่ัวไป 

      3.3  ศูนยยา มฉก. 

      3.4  คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม  ใหบริการดานสุขภาพประเภทแผนปจจุบันแกประชาชนท่ัวไป 

      3.5  หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย  เปนหองปฏิบัติการท่ีรับการตรวจวิเคราะหผลท่ีมีคุณภาพสําหรับ

การวินิจฉยั  รักษา  ปองกัน  และควบคุมโรค 

      3.6  สถาบันธุรกิจไทย-จีนภิวัฒน  ดําเนินการวิจยัเพ่ือสรางองคความรูท่ีเก่ียวกับการทําธุรกิจ  ท้ังในและ

ตางประเทศ 

      3.7  ศูนยใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชน  คณะนิตศิาสตร 

 4.  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

    มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ ไดจัดกิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรมท่ีมีสวนรวมในการสรางความ

เขมแข็งของชุมชนและสังคม  ท้ังสิ้นจํานวน  10  โครงการ 

1. โครงการฝกอบรมภาคฤดูรอน  (ฝกสอนดนตรีจีน) 

2. โครงการอบรมละครชุมชน 

3. โครงการฝกอบรมนาฏศิลปสมัยใหม 

4. โครงการประเพณีรับบวั 

5. โครงการประเพณีเขาพรรษา 

6. โครงการถนนสายวัฒนธรรม 

7. โครงการจุลสารศูนยวัฒนธรรม 

8. โครงการเครือขายศิลปวัฒนธรรม 

9. โครงการคลังขอมูลวัฒนธรรม 

10. โครงการกฐินพระราชทาน 
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 5.  ดานดูแลส่ิงแวดลอม  และอนุรักษพลังงาน 

     มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ  ใหความสําคัญตอการดูแลรักษาสิง่แวดลอมและการอนุรักษ

พลังงานเปนอยางมาก ตลอดปการศึกษา  2556 มหาวิทยาลยัไดมีการดําเนินการเพ่ือดูแลรักษาสิง่แวดลอมและการ

อนุรักษพลงังาน ดังน้ี  

1.  การบําบดันํ้าเสยี 

1.1  มหาวิทยาลยัไดนําระบบบําบดันํ้าเสยีแบบแอโรแมกซซ่ึงประกอบไปดวย 3 กระบวนการ ไดแก 

(1)   กระบวนการแยกกาก-เก็บตะกอน (Solid Separation Process)  

(2)   กระบวนการเติมอากาศ(Aeration Process) 

(3)   กระบวนการตกตะกอน (Sedimentation Process) 

(4)   ตามแผนงานการบริหารจัดการระบบบําบดันํ้าเสยี ตามแผนงานงบประมาณป  2556   

                            มหาวิทยาลัยมีแผนการสงรายงานการดแูลระบบบําบดันํ้าเสียใหกับ องคการบริหารสวน  

                            ตําบลบางโฉลง ทุกเดอืน 

                      (5)   ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยมีแผนการปรับปรุงระบบบาํบดันํ้าเสยีอาคารหอพัก 

                            นักศึกษาและอาคารโภชนาการ 1 ใหสามารถทํางานใหเต็มประสิทธิภาพ 

    ซ่ึงจะไดนํ้าท้ิงท่ีมีคามาตรฐานกอนท่ีจะระบายลงสูคลองสาธารณะหรือนํากลับมาใชประโยชน  

เชน ใชรดนํ้าตนไมภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เปนตน 

    1.2  มหาวิทยาลยัไดดําเนินการใหเปนเปนไปตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 

           คุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 โดยไดจดัทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบาํบัด 

           นํ้าเสยี นําเสนอตอองคการบริหารสวนตําบลบางโฉลง เปนประจําทุกเดอืน 

    1.3  มหาวิทยาลัยไดนําผักตบชวา มาชวยบําบัดนํ้าเสียในลํารางระบายนํ้าดานหนามหาวิทยาลัย  

           กอนปลอยลงคลองสาธารณะตอไป 

2.  การจดัการขยะมูลฝอย 

     มหาวิทยาลัยไดรณรงคและสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาคัดแยกขยะมูลฝอยกอนนําไปท้ิงโดยได

ดําเนินการจัดซ้ือถังขยะแยกประเภทขยะเพ่ิมจํานวน  215 ใบ  ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังภายในอาคาร และภายนอก

อาคาร นอกจากน้ียังไดกําหนดจุดพักขยะมูลฝอยกอนท่ีจะขนยายไปยังจุดคัดแยกวันละ  2  รอบ เพ่ือใหองคการ

บริหารสวนตําบลบางโฉลง   นําขยะมูลฝอย  ท่ีคัดแยกแลวออกไปกําจัดภายนอกมหาวิทยาลัยตอไป สวนขยะท่ีคัด

แยกแลว มหาวิทยาลัยจะนําไปจําหนาย สัปดาหละ  1-2  คร้ัง  
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 3.  การดูแลภูมิทัศน 

        มหาวิทยาลัยไดมีแผนการดูและระบบภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีแผนการตัดหญาและตัดแตงก่ิง

ไมดอกไมประดับเปนประจําทุกเดือน   นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังไดจัดกิจกรรมท่ีจะชวยรณรงคและสงเสริมการปลูก

ตนไมใหมากขึ้น  เชน  กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันแมแหงชาติ   เม่ือวันท่ี  12  สิงหาคม  2556 

การปลูกตนไมโดยรอบสนามกีฬาและอาคารโภชนาการใหม   เน่ืองในวันส่ิงแวดลอมโลกและเขารวมโครงการและ

กิจกรรมตาง  ๆ  ท่ีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น  เชน  เขารวมโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5  รอบ 60  พรรษา 

ในวันท่ี  2  เมษายน   2558  เม่ือวันอาทิตยท่ี  20 กรกฎาคม  2557  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการ

ลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ  

      3.1  มหาวิทยาลยั ไดปรับปรุงคันขอบคอนกรีตสวนลวดลาย เพ่ือเพ่ิมปริมาณดินและปุยใหกับตนไม  

              ซ่ึงจะชวยใหตนไมเจริญเติบโตไดดียิง่ขึ้น 

        3.2  มหาวิทยาลยัยงัไดดําเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลใหมโดยการทํา Recycling และทอปทรายเพ่ิม 

                      เพ่ือชวยใหหญาสามารถเจริญเติบโตไดดยีิ่งขึน้และยังชวยเพ่ิมการระบายนํ้าใหกับสนามหญาไดเปน  

                      อยางดี  

        3.3  มหาวิทยาลยัปลูกบัวหลวงในคลองระบายนํ้าดานหนามหาวิทยาลยั ซ่ึงเปนคลองสาธารณะ เพ่ือเพ่ิม 

                      ความสวยงาม ใหกับสวนรวม 

        3.4  มหาวิทยาลยัไดนําเศษใบไม เศษวัชพืช และเศษอาหาร ไปทําปุยหมักและปุยจุลินทรีย สาํหรับใช  

                      บาํรุงไมดอก ไมประดับ และตนไมภายในมหาวิทยาลยัตอไป  

  4.  การปลูกจิตสาํนึกใหนักศึกษาและบุคลากรใสใจในสิ่งแวดลอม 

    4.1  มหาวิทยาลยัจดัทําโครงการจักรยานสีขาวเพ่ือการอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอมมาตัง้แต 

     ปการศึกษา 2554 เพ่ือรณรงคใหนักศึกษาและบคุลากรเห็นความสําคญัของปญหาภาวะโลกรอน  

                     และลดการใชพลังงาน ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยไดนําจักรยานท่ีไดรับบริจาคมาปรับปรุง   

                     ใหใชงานไดอีก 100 คัน และมีจุดใหบริการบํารุงรักษาจักรยานสีขาวและบริการซอมจักรยานท่ัวไป 

                     ขึ้นพรอมท้ังไดมีมาตรการในการสํารวจและเตมิลมยางจักรยานสขีาวเปนประจําทุกสัปดาหเพ่ือให  

                     มีความพรอมตอการใชงาน และยังไดรณรงคสงเสริมการใชจักรยานสีขาวภายในมหาวิทยาลยัอยาง 

          ตอเน่ือง ดวยการจัดทําชองทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย  เพ่ือปองกันและลด   

          อุบตัิเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

      4.2  มหาวิทยาลยัจดับริการรถไฟฟา  ไวใหบริการสําหรับนักศึกษา บุคลากร และผูท่ีมา 

                     ตดิตองานภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย 

                     และยงัชวยสงเสริมรักษาสิง่แวดลอมอีกทางหน่ึง  
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  5.  มาตรการประหยัดพลังงาน 

       มหาวิทยาลยัไดจดัจาง บริษัท อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จาํกัด เขามาบริหารจดัการระบบวิศวกรรม 

ประกอบอาคาร โดยไดดําเนินการมาตรการดานตาง ๆ ดังน้ี 

5.1 มาตรการปรับเปล่ียนเคร่ืองทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง  อาคารหอประชุม  ขนาด 155 ตัน 

จาํนวน 1  เคร่ือง (เพ่ิมเติม) มาตรการลดการใชพลังงานระบบแสงสวางและปรับอากาศภายใน

หนวยงานท้ังหมด 35 หนวยงาน  

5.2  มาตรการบริหารจัดการระบบแสงสวางและระบบปรับอากาศภายในอาคารบรรณสาร (เพ่ิมเติม) 

5.3 มาตรการโครงการรักษนํ้ารักษโลกแกหอพักนักศึกษา 

5.4 มาตรการอบรมความรูดานการอนุรักษพลงังานแกนักศึกษาหอพัก 

5.5 มาตรการควบคุมการเดินเคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.6 มาตรการบริหารจดัการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามแนวทางของกระทรวงพลังงาน 

5.7 มาตรการบริหารจดัการระบบแสงสวาง อาคารโภชนาการ 2 

5.8 มาตรการตดิตัง้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED  อาคารโภชนาการ 2 

จากการดําเนินงานตามมาตรการและโครงการดังกลาวสงผลใหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีผล

การประหยัดพลังงานไฟฟาตลอดปการศึกษา 2556  เทียบกับปการศึกษา 2555  ลดลงถึง 581,000 หนวย  คิดเปน

เงิน 2,446,010 บาท  (สองลานสี่แสนสี่หม่ืนหกพันสิบบาทถวน)  
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ความภาคภูมิใจของมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

  

 



          ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย  
                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการจัดการศึกษาและคุณภาพของ

บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเปนคนดี คนเกง เปนสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย จากผลการดําเนินการท่ีผานมา

ในปการศึกษา 2556  นักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดสรางผลงาน/คุณประโยชนจนเปนท่ีประจักษ

กับสังคม และมีหนวยงานตางๆ ใหการยกยองจนเปนท่ีภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 
 

      อาจารยปาริชาต ิรัตนรักษ  อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ   รับรางวัลผูทําคณุประโยชนทางดานการศึกษา ของ สาํนักงาน

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา จงัหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

นักศึกษาคณะสงัคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสงัคม  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียต ิ ไดรับคดัเลอืกเปนลูกดีเดนท่ีมี

ความกตญัูกตเวทีอยางสงูตอแม ในโอกาสวันแมแหงชาติ ป 2556  

จากสภาสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูอุปถัมภ 

 

 

 

 

 

    บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

ควาประกาศนียบัตร ASCPi  คนลาสุดของประเทศไทย โดย ประเทศไทย คอื  ประเทศท่ี 8  

ของเอเชียท่ีไดรับความไววางใจจาก American Society  Comical Pathology (ASCP)  
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นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ไดรับคัดเลือกเปนเด็กเยาวชนดีเดนแหงชาติ  สาขาคุณธรรมและจริยธรรม  ประจําป  2556  จากคณะกรรมการ

จัดงานวันเยาวชนแหงชาติ 

 

 

 

     

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   รับรางวันชมเชย  จากผลงาน

ภาพถายหัวขอ “ความเมตตาปรารถนาดี”  ในโครงการจิตสาํนึกรักเมืองไทย ประจําป 2556  จัดโดย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

 

 

 

 

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิทีม“นิเทศ HCU ลูกโพธ์ิทอง” ควารางวัล

รองชนะเลิศจากการประกวดเขยีนโครงการอาสาสบืสานพระราชดําริ คร้ังท่ี 3 ดวยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มารณรงคปลุกจิตสาํนึกใหเยาวชนมาแกปญหาพฤติกรรมการบริโภคนิยม จดัโดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  
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           นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดรางวัลรองชนะเลิศ

อันด ับ 1 จากการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha 

English Challenge  โดย บริษัท สิงห คอรเปอเรช่ัน จํากัด   

เ พื ่อพ ัฒนาท ักษะการใชภาษาอ ังกฤษและความรอบรู ใน

อาเซียน 

 

 

 

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร   มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลิม 

พระเกียรติ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถายระดับประเทศ หัวขอ 

“LOVE” จัดโดยหางสรรพสินคา FORTUNE TOWN 

 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเดน  

ระดับอุดมศึกษากลุมภาคกลางตอนลาง จํานวน  3  รางวัล 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับ  2  รางวัล  คือ  รางวัลชนะเลิศ  

จากโครงการ  เร่ือง  การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บช้ินสวนรถบรรทุกดายการพัฒนาช้ันวาง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดคลังสินคา : กรณีศึกษา บริษัท ไทย-สวีดีช แอสแซมบลีย จํากัด  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  จากโครงงาน  

เร่ือง  การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft Excel เพ่ือประยุกตในการปฏิบัติงานของพนักงานหยิบสินคา  

คลังสินคาดานผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเวชภัณฑ  บริษัทผูใหการบริการดานโลจิสติกส 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ไดรับ  1  รางวัล  

คือ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จากโครงงานวิจัย  เร่ือง  ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
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กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

  

                              ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดจดักิจกรรมตางๆ ท้ังท่ีเปนการสงเสริม

วิชาการ การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมไทยจีนอยางหลากหลาย ซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ันคณะผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาท่ีและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางใหความสนใจและรวมเขากิจกรรมอยางพรอมเพียง 
  

  

  

  

  

  

  

  

พิธีเทดิพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช 

 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวา  มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ  จัดพิธี

เทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ฯ ณ บริเวณประตูเสดจ็ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ  

 

 

พิธีเทดิพระเกียรตวิันแมแหงชาติ 2556 

 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สงิหามหาราชินี  มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

จดัพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแดพระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินินาถ ท้ังน้ี ภายในงานยังมีกิจกรรม

ปลูกตนไม  ถวายเปนพระราชกุศล จํานวน  229  ตน ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารอํานวยการ มฉก. 
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พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา  2556 

 รองศาสตราจารยดร.ประจักษ  พุมวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เปนประธานในพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา  2556  
 
 
 
 

 
 

 

     พิธีประสาทปริญญาบัตร  

ประจําปการศึกษา 2556 

รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉ ียวเฉลิม

พระเกียรติ   เปนประธานในพิธีประสาท

ปริญญาบัตรใหแกบัณฑิตท่ีจบการศึกษา    ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดมอบปริญญา

การแพทยแผนจีนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แก ศาสตราจารยเหยียน  ซ่ือหยุน   อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย

แผนจีนเซ่ียงไฮ 
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กิจกรรมการรําลึกครบรอบวันคลายวันเกดิ 

ปรมาจารยขงจือ่ 2564 ป 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัด

กิจกรรมรําลึกครบรอบวันคล าย วันเ กิด 

ปรมาจารยขงจื่อ  ซ่ึงในปน้ีเปนวาระครบรอบ 

2564  ป   

 
 

 

 

กิจกรรม รําลึก 100 ป ชาตกาล ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ จดังานรําลึก 100 ป  ชาตกาล ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย  

เพ่ือแสดงกตเวทิตาและสดุดเีกียรติคุณของทาน 

 

 

 
 

24 มีนาคม “วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ รวมสักการะพระพุทธรูป  3  องค  หลวงปูไตฮง 

ศาลพระภูมิ  ศาลเจาหนาท่ี ศาลตายาย  เน่ืองในวันหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
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พิธีรําลึกหลวงปูไตฮง อริยสงฆผูประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ จดัพิธีรําลึกหลวงปูไตฮง อริยสงฆผูประเสริฐ  เพ่ือรําลึกและบําเพ็ญกุศลแกหลวง

ปูไตฮง พระภิกษุสงฆท่ีมีจริยวัตรแหงเมตตาธรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปลูกตนกลาพยาบาล 3 สถาบัน  

โครงการปลูกตนกลาพยาบาล 3 สถาบัน ไดแก มูลนิธิปอเต็กตึง๊ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ  โรงพยาบาลหัวเฉยีว มอบทุนการศึกษา

เพ่ือเปนชองทางในการกระจายโอกาสในการเขาศึกษาตอในวิชาชีพพยาบาลแก

ผูขาดแคลนทุนทรัพย 
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ดานบริการวิชาการดานบริการวิชาการ  
  
 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมพิธีเปดนิทรรศการจดหมายจีนยอนยุคและสัมมนา  

“ซุน ยัด เซน”  ครั้งที่ 18 

 

 

 

 การเสวนาวิชาการ เรื่อง ภาษาจีนแตจิว๋ในประเทศไทย 

  ศูนยแตจิ๋ววิทยา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัด

เสวนาวิชาการเร่ือง ภาษาจีนแตจิ๋วในประเทศไทย ณ วิทยา

เขตยศเส  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เ ร่ือง 

หลุมพรางของการวิเคราะหส่ิงสงตรวจดวยกลอง

จุลทรรศนและการตรวจสอบความไวตอสารดาน

จุลชีพ (Pitfalls Microscopic Diagnosis and 

Antimicrobial Susceptibility Testing)  
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คณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่แวดลอม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ จดัเสวนา  

“การเตรียมพรอมเขาสูพระราชบัญญตัิวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” 

 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ จดังานประชุม “หัวเฉียววิชาการ”  เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 22 ป  

เปดเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังการนําเสนอในหองประชุมและการนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร 

 

 

 

 

         คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ  จัดอบรม

การออกเสียงและผลิตส่ือการสอนภาษาอังกฤษแกครใูนโรงเรยีนเขต

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  ไดแก  โรงเรียนปากคลองมอญ  โรงเรียนวัด

หัวคู  โรงเรียนโคธาราม  โรงเรียนคลองบางนํ้าจืด โรงเรียนวัดศรีวารีนอย 
 

 

โครงการคายวิทยาศาสตร มฉก.  

                 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิจัด โครงการคายวิทยาศาสตร 

มฉก. คร้ังท่ี 11 โดยใหนักเรียนมัธยมศึกษาตางๆ เขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจดัขึ้นอยางหลากหลาย  
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ดานทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมดานทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

 

กฐินพระราชทาน ประจําปการศึกษา  2556 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ    มูลนิธิปอเต็กตึง๊  โรงพยาบาลหัวเฉียว  ไดรวมเปนเจาภาพอญัเชิญผา

กฐินพระราชทาน ประจําป  2556   ทานอธิการบดีไดเปนประธานในการถวายผากฐินพระราชทานแด พระสงฆ  ณ วัด

ปาเลไลยกวรวิหาร อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี  
 

 

พิธีแหเทียนเขาพรรษา 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ  จดัโครงการอนุรักษประเพณีไทยเขาพรรษา ประจําป  2556  แหเทียน

พรรษาไปยงัวัดศรีวารีนอย  จงัหวัดสมุทรปราการ 
 

เทศกาลตรุษจีน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ  รวมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ณ ศาลาไทยของพระพุทธรูป 3 องค ศาลหลวงปู

ไตฮงกง และศาลพระภูมิ ศาลตายาย ศาลเจาท่ี ท่ีเคารพยิง่ของมหาวิทยาลัย   เน่ืองในเทศกาลตรุษจีน  เพ่ือเผยแพร

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของจีน   
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เทศกาลสงกรานต ณ ถนนขาวตม  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ จดังานประเพณีรดนํ้าขอพรปใหมไทย ภายในงานจดัใหมีกิจกรรมตาง ๆ  

เชน  พิธีสรงนํ้าพระ การประกวดเทพบตุร นางสงกรานต  และการแสดงจากศูนยวัฒนธรรม 

 

 

โครงการ มฉกโครงการ มฉก..บริการชุมชนบริการชุมชน  
 โครงการ มฉก. บริการชุมชน  เปนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมกับ หนวยแพทย

เคลื่อนที่ ที่มูลนิธิปอเต็กตึ ๊ง เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการมาเปนประจําป  ตั ้งแต พ.ศ. 2540 จนถึง

ปจจุบัน  รวม 165  คร้ัง  โดยมีกิจกรรมท่ีสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  มีการบริการตาง ๆ  ใหกับชุมชน

ใกลเคียงมหาวิทยาลัย  เชนการตรวจสุขภาพ  การถอนฟน  การกําจัดเหา   ซ่ึงในปการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการโครงการจํานวน  7 คร้ัง ดังน้ี 

 

ครั้งที ่ สถานที ่ วัน เดือน ป 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

วัดสุคันธาวาส  จงัหวัดสมุทรปราการ 

 โรงเรียนดรุณรัตน  จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 วัดหัวคูวราราม  จงัหวัดสมุทรปราการ 

 เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 องคการบริหารสวนตําบลยางมวง  จงัหวัดกาญจนบุรี   

 โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพเขาหินซอน จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 บานเอือ้อาทรวัดศรีวารีนอย (สุวรรณภูมิ 1)  จงัหวัดสมุทรปราการ 

วันท่ี  23  มิถุนายน  2556 

วันท่ี  14  กรกฎาคม 2556 

วันท่ี  18  สงิหาคม  2556 

วันท่ี  15  กันยายน  2556 

วันท่ี  17 พฤศจิกายน 2556 

วันท่ี  19  มกราคม  2557 

วันท่ี  18  พฤษภาคม  2557 

Annual Report 2013 
 63 



 

 

 

 

 

ขอมูลสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



          สารสนเทศสารสนเทศ  
 

1. หลักสูตรท่ีเปดสอน 

        ในปการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีหลักสูตรที่เปดใหม  จํานวน 2 หลักสูตร  ไดแก                

ระดับปริญญาตรี      

               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                       

                 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

ระดับปริญญาโท      

              หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต 

               สาขาวิชาบริหารสวัสดิการสังคม 

 

     ซ่ึงมหาวิทยาลัยดําเนินการเปดสอนหลักสูตรรวม  ทั้งส้ิน     47  หลักสูตร  ไดแก 

    ระดับปริญญาตร ี  33  หลักสูตร 

    ระดับปริญญาโท   13  หลักสูตร 

    ระดับปริญญาเอก       1  หลักสูตร 

ตาราง  แสดงรายช่ือหลักสูตรท่ีเปดสอน  ปการศึกษา 2556 

กลุมวิชา /คณะ/หลักสูตร จํานวน สาขาวิชา 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 13 หลักสูตร 13 สาขาวิชา 

คณะพยาบาลศาสตร  

*  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

*  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

 

1 

2 

 

 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 

คณะเภสัชศาสตร   

*  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

*  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต   

*  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

 

1 

1 

1 

 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรเคร่ืองสําอาง 

คณะเทคนิคการแพทย 

*  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

1 

 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

 

คณะกายภาพบําบัด 

*  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

1 

 

สาขาวิชากายภาพบําบัด 

 

คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม   

*  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   

*  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

 

*  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

 

1 

2 

 

1 

 

สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 

สาขาวิชาอนามัยและส่ิงแวดลอม   

สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัย 

สาขาการจัดการส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
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กลุมวิชา /คณะ/หลักสูตร จํานวน สาขาวิชา 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 3 หลักสูตร 3 สาขาวชิา 

คณะการแพทยแผนจีน  

*  หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต   

 

1 

 

สาขาวิชาการแพทยแผนจีน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

*  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    

 

3 

 

 

สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร   

สาขาวิชาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรการแพทย 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 หลักสูตร 19 สาขาวิชา 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม  

   *  หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 

   *  หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต 

     *  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

1 

1 

1 

 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 

สาขาวิชาบริหารสวัสดิการสังคม 

สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 

คณะศิลปศาสตร   

*  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาอังกฤษ  

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย    

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเที่ยว  

สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  

 

*  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

 

2 สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพ่ือการส่ือสาร 

 

คณะนิติศาสตร   

*  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

 

1 

 

สาขาวิชานิตศิาสตร 

 

คณะนิเทศศาสตร   

*  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

กลุมวิชาชีพดานวิทยโุทรทัศน   

กลุมวิชาชีพดานการออกแบบนิเทศศิลป   

กลุมวิชาชีพดานการโฆษณาและส่ือสารการตลาด 

กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ   

กลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง   

กลุมวิชาชีพดานส่ือมัลติมีเดียและส่ือใหม 

คณะภาษาและวฒันธรรมจีน 

 *  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

*  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

2 

 

3 

 

สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหมและรวมสมัย 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจ 

รายงานประจําปี 2556 
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กลุมวิชา /คณะ/หลักสูตร จํานวน สาขาวิชา 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 12 หลักสูตร 12 สาขาวชิา 

คณะบริหารธุรกิจ 

*  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 

1 

 

สาขาวิชาบัญช ี

*  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 สาขาวิชาการจัดการ   

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการเงิน   

สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน   

สาขาวิชาธุรกิจจีน 

*  Bachelor of Business Administration   

   (International Program) 

1 

 

Business Administration  

(โปรแกรมภาษาอังกฤษและโปรแกรมภาษาจีน) 

*  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

*  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต   

1 

1 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาไทยและโปรแกรมภาษาจีน) 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

รวม 47 หลักสูตร 47 สาขาวิชา 

 

 

 

ที่มา : สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

 

 

 

ปการศกึษา 2556 

47  หลกัสตูร 

วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

16 

วิทยาศาสตร
กายภาพ 

3 

บริหารธุรกิจ 

12 

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

19 
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33. . จํานวนนักศึกษาจํานวนนักศึกษา    ปการศึกษา ปการศึกษา 25525566  

3.1 จํานวนนักศึกษาใหม 

ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาใหมจํานวน 3,652 คน โดยแยกเปน ระดับปริญญาตรี  3,405 คน 

ระดับปริญญาโท 127 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน และประกาศนียบัตร (หลักสูตร 1 ป)  118 คน ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน         

กลุมวิชาตาง ๆ  

                             แผนภูมิ  แสดงจํานวนนักศึกษาใหม จําแนกตามกลุมวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหมยอนหลัง 5 ป  พบวา จํานวนนักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2552-2556  มีจํานวนสูงขึ้น 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2552- 2556 

 

        ท่ีมา : ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม ของปการศึกษา 2552-2556  (สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 
 

 

 3,155   3,096  

 3,365  

 3,665   3,652  

 2,800  

 3,000  

 3,200  

 3,400  

 3,600  

 3,800  

2552 2553 2554 2555 2556 

 1,144  

 1,287  

 1,053  

 168  

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

รายงานประจําปี 2556 
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3.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 11,073 คน โดยแยกเปน ระดับปริญญาตรี 10,587 คน ระดับ

ปริญญาโท 365 คน ระดับปริญญาเอก 3 คน และประกาศนียบัตร (หลักสูตร 1 ป) 118 คน ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปนกลุมวิชาตาง ๆ  

 

         แผนภูมิ  แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามกลุมวิชา 

 

   

แผนภูมิ  เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  ประจําปการศึกษา  2552-2556 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ท่ีมา : ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม ของปการศึกษา 2552-2556  (สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ) 
 

จากแผนภูมิ   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมดยอนหลัง 5 ป  พบวา               

จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2552-2556 มีแนวโนมในอัตราที่เพิ่มขึ้น  

 

 

 
 

 4,342  

 3,551  

 2,773  

 407  

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
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44. . ผูผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 25525566  

ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งส้ิน 1,899 คน โดยแยกเปน ระดับปริญญาตรี 1,798คน 

และระดับปริญญาโท 101 คน ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปนกลุมวิชาตาง ๆ  

 

แผนภูมิ  แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา  2556 จําแนกตามกลุมวิชา 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552-2556 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

               ท่ีมา : ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม ของปการศึกษา 2552-2556  (สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ)  

 

 

 795  

 602  

 422  

 80  

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
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55. . สถานภาพการทํางานของบัณฑติสถานภาพการทํางานของบัณฑติ        

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 2555 น้ัน  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา 

2,041 คน  มีผูบันทึกขอมูลในระบบภาวะการมีงานทําทั้งหมด 1,824 คน   คิดเปนรอยละ 89.36 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  

สถานภาพการทํางานของบัณฑิตจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,824 คน พบวาทํางานแลว 1,555 คน  คิดเปนรอยละ 

85.26 ยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ  198 คน  คิดเปนรอยละ 10.86 กําลังศึกษาตอ 71 คน   คิดเปนรอยละ 3.90   

 
 

    ตาราง  แสดงจํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีปการศึกษา 2555 และบันทึกขอมูลตอบแบบสอบถาม 

ปการศึกษา  

2555 

ผูสําเร็จ 

การศกึษา 

ผูตอบ 

แบบสํารวจ 

ผูไมตอบ 

แบบสํารวจ 

ผูทํา 

งานแลว 

กําลัง 

ศึกษา 

ยังมิไดงานทํา 

จํานวน (คน) 
2,041 

1,824 217 1,555 71 198 

รอยละ 89.36 10.41 85.26 3.90 10.86 

  ท่ีมา :  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบบัที่ 13  ของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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 1,555  

 198  

 71  

ทํางานแล้ว 

ยงัไม่ได้ทาํงานและไม่ได้ศกึษาต่อ 

ศึกษาต่อ 



           จากการตอบแบบสอบถามเงินเดือนของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555 พบวา บัณฑิตที่ มีเ งินเดือนมากกวา            

9,000 บาท/เดือน  มีจํานวนมากเปน 18.71 เทา ของเงินเดือนที่นอยกวา 9,000 บาท/เดือน   น่ันหมายความวาบัณฑิต    มีรายได

โดยเฉล่ียมากกวา 9,000 บาท/เดือน หรือมีรายไดเฉล่ียตอปมากกวา 108,000 บาท/ป (ตามแผนภูมิที่ 12) 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  แสดงจํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา 2555 และเงินเดือนหรือรายไดเฉล่ีย 

จํานวน / ชวงเงนิเดือน 
เงินเดือนหรือรายไดเฉลีย่ตอเดือน (บาท) 

นอยกวา 6,0001 6,001 - 7,000 7,0001 - 8,000 8,001 - 9,000 มากกวา9,000 รวม 

จํานวน (คน) 17 2 6 24 1,307 1,356 

รอยละ 1.25 0.15 0.44 1.77 96.39 100.00 

ท่ีมา : รายงานสรุปสถานภาพการทํางานของบัณฑิต ประจําป 2554 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th) ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
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66. . บุคลากรบุคลากร  

 ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีจํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 899.5 คน จําแนกดังน้ี 

   

          อาจารย   จํานวน 509.5 คน  

              คิดเปนรอยละ 56.61 ของบุคลากรทั้งหมด  

          เจาหนาที่สายสนับสนุน  390  คน  

              คิดเปนรอยละ 43.39 ของบุคลากรทั้งหมด 

  

    

     

           

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีจํานวนอาจารย

และเจาหนาทีส่ายสนับสนุน  จําแนกตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

    อาจารยทั้งหมด 509.5 คน ซ่ึงมีระดับปริญญาโท 

จํานวนมากที่สุด  369 คน คิดเปนรอยละ 72.42  ของจํานวน

อาจารย  

   เจาหนาที่สายสนับสนุนทั้งหมด 390 คน  ซ่ึงมีระดับ

ปริญญาตรีมากที่สุด  253 คน  64.87  ของจํานวนเจาหนาที่

สายสนับสนุน 

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2556 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คุณวฒุิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

อาจารย 35.5 336.5 74 446 

ผูชวยศาสตราจารย 0 21.5 11.5 33 

รองศาสตราจารย 1 11 13.5 25.5 

ศาสตราจารย 0  5 5 

รวม 36.5 369 104 509.5 

ท่ีมา : ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2557 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบบัที ่13  

ของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

0 200 400 600 

อาจารย ์
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77.  .  อาคารและสถานท่ีอาคารและสถานท่ี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่  18 ตําบลบางโฉลง                    

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ปจจุบันมีเ น้ือที่ประมาณ 149 ไร 93 ตารางวา โทรศัพท  0-2312-6300               

โทรสาร 0-2312-6237 หรือเว็บไซตมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (www.hcu.ac.th)   

          นอกจากน้ีในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (พื้นที่สวนขยาย)         

ในโครงการเมืองทอง บางนา (กม.18) โดยมีพื้นที่รวม  47,920  ตารางเมตร (29.95 ไร) 

รูปแผนท่ีมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลําดับ รายการ พ้ืนที่ ตร.ม. จํานวนหอง 

1 อาคารเรียนรวม 31,700 131 

2 อาคารอํานวยการ 10,735 37 

3 อาคารบํารุงรักษา 846 10 

4 อาคารโภชนาการ 8,786 44 

5 อาคารหอพักอาจารย 3,062 34 

6 อาคารบรรณสาร  8,000 17 

7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4,910 29 

8 อาคารหอประชุม 3,896 23 

9 อาคารบริการ 2,370 14 

10 อาคารหอพักนักศึกษา 17,322 426 

11 อาคารชินโสภณพนิช 4,060 12 

12 อาคารตังจิว  อัครพงษกุล 1,312 4 

13 อาคารอเนกประสงค 1,863 3 

14 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 558 5 

15 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น 4,772 52 

                  รวมท้ังส้ิน 104,192 841 
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เสนทางการเดินรถเสนทางการเดินรถ  
 

แผนท่ีในการเดินทาง 

 

 

เสนทางในการเดินทาง 
จาก...สี่แยกบางนา 

 รถตู : บางนา - ม.หัวเฉียว   

        บางนา- เคหะบางพลี (ผานหนามหาวิทยาลัย) 

        บางนา – บางบอ (ผานหนามหาวิทยาลัย) 

 รถประจําทาง : สาย132 , สาย365 

 รถ บขส.ภาคตะวันออก (ผานหนามหาวิทยาลัย) 

จาก...หางสรรพสินคาซีคอนสแควร (ถ.ศรีนครินทร) 

 รถตู : ซีคอน - เคหะบางพลี 

 รถประจําทาง : สาย 133, ปอ. 537 

จาก...อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ

 รถประจําทาง : ปอ. 537 จากอนสุาวรียชัยสมรภูมิ -บางพลี 

(ผานหนามหาวิทยาลัย) 

 รถไฟฟา BTS : สถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ – สถานี 

ออนนุช จากนั้นตอรถประจําทางสาย 132 

 รถตู : อนุสาวรีย - เคหะบางพลี (ผานหนามหาวิทยาลัย) 

จาก...สถานีรถไฟหัวลําโพง 

 รถตู : หัวลําโพง - บางนา (ลงรถที่ส่ีแยกบางนา) 

 รถประจําทาง : สาย 25,ปอ.507 (ลงรถที่ส่ีแยกบางนา) 

จาก...ตางจังหวัด โดยรถทวัรสาย… 

 ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีขนสงหมอชิต 

รถตู  : หมอชิต -บางนา (ลงรถที่ส่ีแยกบางนา) 

         หมอชิต - เคหะบางพลี (ผานหนามหาวิทยาลัย) 

         หมอชิต – บางพลีใหญ (ผานหนามหาวิทยาลัย) 

 ภาคใต/ภาคตะวันตก จากสถานีขนสงสายใต 

รถตู : สายใต – บางนา (ลงรถที่ส่ีแยกบางนา)  

รถประจําทาง : ปอ. 507 หรือ ปอ. 511 จากสถานีขนสง

สายใต – บางนา (ลงรถที่ส่ีแยกบางนา) 

 ภาคตะวันออก  

รถท่ีใชเสนทาง ถ.บางนา – ตราด จะผานหนามหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

                                                         รถบัสมหาวิทยาลัย 
 เที่ยวเชา ไปยัง ม.หัวเฉียว (รถออกเวลา)                                                             

- ม.หัวเฉียว วทิยาเขตยศเส (07.00 น.)     

- ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ (07.15 น.)  

 

 

  เที่ยวเย็นออกจาก ม.หัวเฉียวฯ (รถออกเวลา)                                                             

  - ม.หัวเฉียว วิทยาเขตยศเส 16.30 น.  

      

 

 

 

 รายงานประจําปี 2556 
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