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 สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน        
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย   โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทุกด้าน  
รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้บัณฑิตเป็นดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม 

        รายงานประจําปีการศึกษา 2558 เล่มนี้ เ ป็นหนัง สือที่มหาวิทยาลัยได้รวบรวม                 
ผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน  ทั้งนี้  เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

        ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ขอขอบคุณสําหรับ 
ความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน                 
ที่ร่วมดําเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย  จนเป็นที่ยอมรับของสังคมสืบไป 

 

 
 
 

                  (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 

  สารจากอธิการบดมีหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีความมุ่งม่ันพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ   

                 รายงานประจําปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  
อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอขอบคุณบุคลากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน              
ที่ให้ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยสืบไป 

 
 
 

 
                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ) 
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ประวัติความเปนมาประวัติความเปนมา  
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีประวัติ

ความเปนมาอันยาวนาน  โดยมีรากฐานจากโรงเรียน 
ผดุงครรภที่มูลนิธิปอเต็กต๊ึง ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ.2484 
ซึ่งไดผลิตผดุงครรภรวม 1,494  คน   

   ตอมาในป พ.ศ.2524 พัฒนาข้ึนเปนวิทยาลัย   
หัวเฉียว โดยมีที่ต้ังสํานักงาน ณ เลขท่ี 121 ถนนอนันต
นาค  แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย  
กรุงเทพมหานคร เปดสอนบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
และผดุงครรภ   ในคณะพยาบาลศาสตรเปนคณะแรก 

ในป  พ.ศ. 2533  เปนวาระท่ีมูลนิธิปอเต็กต๊ึง    
ไดดําเนินการมาครบ 80 ป และตรงกับวาระครบรอบ
ทศวรรษของวิทยาลัยหัวเฉียว  คณะผูบริหารมีนโยบาย
แนวแนที่จะสงเสริมและขยายขอบขายงานการศึกษา 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับอุดมศึกษาและ  
ดวยนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท     
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร 
ทุกชาติ ศาสนา ใหอยูรวมกันอยางสามัคคี     

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
  มูลนิธิปอเต็กต๊ึง  มีมติใหพัฒนาวิทยาลัยหัวเฉียว 

ใหเขาสูระบบมาตรฐานมหาวิทยาลัย  เพื่อถวายเปน 
พระราชกุศล   จึงไดจัดทําโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
และได รั บอนุ มั ติ จากสํ านั กงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) ใหจัดต้ังเปน
มหาวิทยาลัยไดบนพื้นที่ประมาณ  140  ไร ตําบล    
บางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ        
และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ     
พระเจ าอยู หั ว โปรดเกล า  ฯ    พระราชทานช่ื อ 
“มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”    เม่ือ
วันที่  11  พฤษภาคม พ.ศ. 2535   และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
มหาวิทยาลัยดวยพระองคเอง  ในวันที่  24 มีนาคม 
2537  ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปน   “วันหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ” 
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  สารจากอธิการบดมีหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีความมุ่งม่ันพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ   

                 รายงานประจําปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  
อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอขอบคุณบุคลากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน              
ที่ให้ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยสืบไป 
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ประวัติความเปนมาประวัติความเปนมา  
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีประวัติ

ความเปนมาอันยาวนาน  โดยมีรากฐานจากโรงเรียน 
ผดุงครรภที่มูลนิธิปอเต็กต๊ึง ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ.2484 
ซึ่งไดผลิตผดุงครรภรวม 1,494  คน   

   ตอมาในป พ.ศ.2524 พัฒนาขึ้นเปนวิทยาลัย   
หัวเฉียว โดยมีที่ต้ังสํานักงาน ณ เลขท่ี 121 ถนนอนันต
นาค  แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย  
กรุงเทพมหานคร เปดสอนบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
และผดุงครรภ   ในคณะพยาบาลศาสตรเปนคณะแรก 

ในป  พ.ศ. 2533  เปนวาระท่ีมูลนิธิปอเต็กต๊ึง    
ไดดําเนินการมาครบ 80 ป และตรงกับวาระครบรอบ
ทศวรรษของวิทยาลัยหัวเฉียว  คณะผูบริหารมีนโยบาย
แนวแนที่จะสงเสริมและขยายขอบขายงานการศึกษา 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับอุดมศึกษาและ  
ดวยนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท     
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร 
ทุกชาติ ศาสนา ใหอยูรวมกันอยางสามัคคี     

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
  มูลนิธิปอเต็กต๊ึง  มีมติใหพัฒนาวิทยาลัยหัวเฉียว 

ใหเขาสูระบบมาตรฐานมหาวิทยาลัย  เพื่อถวายเปน 
พระราชกุศล   จึงไดจัดทําโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
และได รั บอนุ มั ติ จากสํ านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) ใหจัดต้ังเปน
มหาวิทยาลัยไดบนพ้ืนที่ประมาณ  140  ไร ตําบล    
บางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ        
และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ     
พระเจ าอยู หั ว โปรดเกล า  ฯ    พระราชทานช่ื อ 
“มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”    เม่ือ
วันที่  11  พฤษภาคม พ.ศ. 2535   และทรงพระกรุณา
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เฉลิมพระเกียรติ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

พระบรมโพธิสมภารพระบรมโพธิสมภาร
            เพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ   พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีตอ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและชาวจีนที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารในประเทศไทย  มหาวิทยาลัยไดสรางประติมากรรมช่ือวา       
“พระบรมโพธิสมภาร”  โดยศิลปนแหงชาติ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ชะลูด นิ่มเสมอ  เปนผูรังสรรคประติมากรรมช้ินนี้ และใหความหมายวา
สัญลักษณบุญบารมีของพระมหากษัตริยหาที่เปรียบมิไดที่ทรงปกปอง
คุมครองใหความรมเย็น เปนสุขตอพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
โดยเฉพาะชาวจีนที่เขามาพึ่งบารมีไดตั้งหลักแหลงประกอบอาชีพเปน
ปกแผนและสรางความเจริญมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศไทยเปนเวลาชานานจนถึงปจจุบัน 

 

ตันไมประจํามหาวิทยาลัยตันไมประจํามหาวิทยาลัย
           ตนโพธิ์  เปนสัญลักษณแหงรุงอรุณของความรูแจง เห็นจริง  
อันนําความสวาง  สะอาด  และสงบ  มาสูโลกเพราะการตรัสรู          
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นภายใตตนไมนี้และดวยตระหนัก     
ในคุณูปการของโพธิพฤกษ และดวยความสํานึก เต็มเปยมในความ
ร ม เ ย ็น ใ ต  พร ะบ รมพร ะ โ พธ ิสมภ า ร  แห งพระบาทสมเ ด็จ            
พระเจาอยูหัวฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จึงสถาปนา 
“ตนโพธิ์” เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
 

 
 

สีประจํามหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติสีประจํามหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ  

  สีเหลืองทองสีเหลืองทอง
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สัญลักษณของมหาวิทยาลัยสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
ตราประจํามหาวิทยาลัย เปนวงกลม 2 วง  รวมจุด

ศูนยกลางภายในวงกลมเล็กมีตัวอักษร  กลางวงกลม นํามาจาก
มูลนิธิปอเต็กต๊ึงโดยภาษาจีนกลาง อานวา “ซาน” ภาษาจีนแตจ๋ิว  
อานวา “เสียง”  หมายถึง “คุณงามความดี บริสุทธิคุณการกระทํา
ความดี”  ในระหวางวงกลมท้ังสอง มีอักษร 3 ภาษาไทย ภาษาจีน 
และภาษาอังกฤษ บอกชื่อมหาวิทยาลัย ขางใตวงกลมเขียนวา  
“เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” 

 
 

 

หลวงปูไตฮงหลวงปูไตฮง  
หลวงปูไตฮง  เปนพระภิกษุจีนในราชวงศซง   ทานเกิด    

ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจอเจียง เม่ือ พ.ศ.1582 จากตระกูลล้ิม 
เดิมช่ือ หลิงเออ  ไดรับการศึกษาทั้งทางวิชาการพระพุทธศาสนา 
สอบไดบัณฑิตระดับจ้ินซือ (บัณฑิตชั้นเอก) เขารับราชการเปน
นายอําเภอ เมื่ออายุ 54 ป และมาบวชเปนพระในพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติธรรมะเปนเวลาอันยาวนาน 

 หลวงปูไตฮง เปนพระที่นิยมสงเคราะห นอกจากชวยรักษา
โรคแลวทานยังเก็บศพไรญาติ ชวยเหลือผูที่เดือดรอนจากภัยพิบัติ  
ซอมแซมถนนที่ชํารุด  และทานยังไดสรางสะพานฮ่ัวเพงขามแมน้ํา
เหลียงเจียง เพราะทานเห็นผูคนเปนจํานวนมากขามแมน้ําที่กวางใหญ
ถึง  300 วา  กลาวคือ จริยวัตรแหงเมตตาธรรมของทานเทานั้น 
ชวยเหลือทั้งผูมีชีวิตที่ยากไรและผูที่ตายที่ไรญาติ  ทานมรณภาพลง
ในป พ.ศ. 1670 สิริอายุได  88  ป 

    หลวงปูไตฮง  เปนที่รูจักของคนไทยเม่ือป พ.ศ. 2440 เม่ือชาวจีนเต้ียเอ้ีย ชื่อ “เบยุนเชียง”  ไดอัญเชิญ  
รูปจําลองของทานจากอําเภอเต้ียเอ้ีย  มาประดิษฐานไวที่บานแถววัดเลียบ  กรุงเทพฯ  ตอมาไดเกิดอหิวาตกโรค
ระบาด  มีผูคนที่ไปกราบไหวทานแลวหายปวยหลายราย  จึงเปนที่เคารพศรัทธาจากผูคนแถวนั้น จึงไดมีผูอัญเชิญ
รูปจําลองของทานมาประดิษฐานไวที่ยานถนนเจริญกรุง จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 พระอนุวัฒนราชนิยม  (ตนตระกูล 
เตชะวานิช) ไดชักชวนมิตรสหายเร่ียไรเงินจากพอคาชาวจีน ซื้อที่ดินแถวพลับพลาไชยสรางศาลหลวงปูไตฮงข้ึน  
แบบถาวรเปนที่กราบไหวของคนเช้ือสายไทย-จีน  จนถึงทุกวันนี้และไดชื่อวา ฮั่วเค้ียวปอเต็กเซ่ียงต๊ึง ซึ่งมี
ความหมายวา ศาลสนองพระคุณของชาวจีนโพนทะเล ชาวจีนแตจิ๋วเชื่อวาการบริจาคใหศาลหลวงปู ไตฮง                 
เปนมหากุศลอยางยิ่งใหญ 
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ปณิธานปณิธาน  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดต้ังข้ึนดวยปณิธานอันแนวแนของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงต๊ึง           

ท่ีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริยไทย และมุงบําเพ็ญประโยชนตอสังคมดวยการกระจายโอกาส  สรางความเสมอ
ภาคในระดับอุดมศึกษา สงเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพ้ืนฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชน 

 มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทของความรูรอบ รูลึก และความชํานาญงานอันเก้ือหนุนคุณภาพของท้ังบุคคล
และสังคมประชาชาติ จึงมุงม่ันพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสรางสรรคบัณฑิตท่ี
รูจริง ปฏิบัติงานไดจริง และแสวงหา สะสม ถายทอดวิชาการอันเปนประโยชนตอมวลมนุษย 

      บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จักเปนผูประกอบดวยความรูควบคูคุณธรรม เปนแบบฉบับสมบูรณของปญญาชนผู
พรอมท่ีจะอุทิศตนรับใชสังคม เพื่อความผาสุกของเพ่ือนรวมโลกไดอยางเต็มภาคภูมิ  

วสิยัทัศนวสิยัทัศน  
              “เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพ”  

พนัธกิจพนัธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  ถึงพรอมดวยคุณธรรม 6  ประการ  (ขยัน อดทน  

            ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู)  และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วิจัยและพัฒนาองคความรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 
3. ใหบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 
4.    ทํานุบํารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  

ยุยุทธศาสตรทธศาสตร  
1. การพัฒนาหลักสูตรดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพใหความเขมแข็ง  หลากหลาย  และสอดคลองกับ 

                 การพัฒนาในประชาคมอาเซียนและระดับสากล 
2. การพัฒนาองคความรูและการวิจัย โดยเนนความเขมแข็งในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะดานจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ   
3. การพัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง  ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
4. การสั่งสม  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 
5.   การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหเปนคนดี  คนเกงและมีความสุข   
6.   การบริหารจัดการเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยแหงความพอเพียง  และการพัฒนาท่ียั่งยืน  

อัตลกัษณอัตลกัษณ  
 ยึดมั่นในคุณธรรม 6  ประการ  (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย และกตัญู) 
 ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม 

เอกลักษณเอกลักษณ  
 ดานจีน 
             

 

 

 

 

ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ปณิธานปณิธาน  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดต้ังข้ึนดวยปณิธานอันแนวแนของมูลนิธิฮั่วเค้ียวปอเต็กเซี่ยงต๊ึง           

ท่ีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริยไทย และมุงบําเพ็ญประโยชนตอสังคมดวยการกระจายโอกาส  สรางความเสมอ
ภาคในระดับอุดมศึกษา สงเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพ้ืนฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชน 

 มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทของความรูรอบ รูลึก และความชํานาญงานอันเก้ือหนุนคุณภาพของท้ังบุคคล
และสังคมประชาชาติ จึงมุงม่ันพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสรางสรรคบัณฑิตท่ี
รูจริง ปฏิบัติงานไดจริง และแสวงหา สะสม ถายทอดวิชาการอันเปนประโยชนตอมวลมนุษย 

      บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จักเปนผูประกอบดวยความรูควบคูคุณธรรม เปนแบบฉบับสมบูรณของปญญาชนผู
พรอมท่ีจะอุทิศตนรับใชสังคม เพื่อความผาสุกของเพ่ือนรวมโลกไดอยางเต็มภาคภูมิ  

วสิยัทัศนวสิยัทัศน  
              “เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพ”  

พนัธกิจพนัธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  ถึงพรอมดวยคุณธรรม 6  ประการ  (ขยัน อดทน  

            ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู)  และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วิจัยและพัฒนาองคความรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพ่ิมศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 
3. ใหบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 
4.    ทํานุบํารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  

ยุยุทธศาสตรทธศาสตร  
1. การพัฒนาหลักสูตรดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพใหความเขมแข็ง  หลากหลาย  และสอดคลองกับ 

                 การพัฒนาในประชาคมอาเซียนและระดับสากล 
2. การพัฒนาองคความรูและการวิจัย โดยเนนความเขมแข็งในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะดานจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ   
3. การพัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง  ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
4. การสั่งสม  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 
5.   การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหเปนคนดี  คนเกงและมีความสุข   
6.   การบริหารจัดการเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยแหงความพอเพียง  และการพัฒนาท่ียั่งยืน  

อัตลกัษณอัตลกัษณ  
 ยึดมั่นในคุณธรรม 6  ประการ  (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย และกตัญู) 
 ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูเพื่อรับใชสังคม 

เอกลักษณเอกลักษณ  
 ดานจีน 
             

 

 

 

 

ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ 
ประธานกรรมการ 

นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ 
กรรมการและเลขาธิการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
รองประธานกรรมการ

นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์ 
กรรมการและเหรัญญิก

นายกําสิน เสรฐภกัดี 
รองประธานกรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ 
กรรมการ 

นายสุวัฒน์ อษัฎาธร 
กรรมการ

นายธนา  เสนาวฒันกุล 
กรรมการ

นางจินดา  บุญลาภทวีโชค 
กรรมการ 

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร 
กรรมการ 

นางศิริกุล  โอภาสวงศ์ 
กรรมการและรองเหรัญญิก

นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท ์
กรรมการและรองเลขาธิการ 

นายสัก   กอแสงเรือง 
กรรมการตรวจสอบ

นายอร่าม  เอ่ียมสุรีย์ 
กรรมการ 

  

     

   

คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊งคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  

9

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
นายกกติติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายกําสิน เสรฐภักดี 
กรรมการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ดร.สุขุม นวพันธ์ 
กรรมการ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ 
กรรมการ 

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.อําพน นะมาตร์ 
ท่ีปรึกษา 

    คณะกรรมการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ 
ประธานกรรมการ 

นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ 
กรรมการและเลขาธิการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
รองประธานกรรมการ

นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์ 
กรรมการและเหรัญญิก

นายกําสิน เสรฐภกัดี 
รองประธานกรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ 
กรรมการ 

นายสุวัฒน์ อษัฎาธร 
กรรมการ

นายธนา  เสนาวฒันกุล 
กรรมการ

นางจินดา  บุญลาภทวีโชค 
กรรมการ 

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร 
กรรมการ 

นางศิริกุล  โอภาสวงศ์ 
กรรมการและรองเหรัญญิก

นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท ์
กรรมการและรองเลขาธิการ 

นายสัก   กอแสงเรือง 
กรรมการตรวจสอบ

นายอร่าม  เอ่ียมสุรีย์ 
กรรมการ 

  

     

   

คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊งคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  

9

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
นายกกติติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายกําสิน เสรฐภักดี 
กรรมการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ดร.สุขุม นวพันธ์ 
กรรมการ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ 
กรรมการ 

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.อําพน นะมาตร์ 
ท่ีปรึกษา 

    คณะกรรมการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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นางสาวเนาวรัตน์  พลอยทรัพย์ 
เลขานุการ 

รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช 
กรรมการ

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 
กรรมการ 

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 
กรรมการ

นายอรัญ  เอ่ียมสุรีย์ 
กรรมการ 

ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ 
กรรมการ

รศ.เภสัชกรหญิง อารีรัตน์  ลออปักษา 
กรรมการ

นายไปรเทพ  ซอโสตถิกุล 
กรรมการ

นายสัก กอแสงเรือง 
กรรมการ

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร 
กรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการ 

    

คณะกรรมการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ((ตอตอ))
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ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 
ประธานกรรมการ

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
ท่ีปรึกษา 

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
รองประธานกรรมการ 

รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่วิเศษ 
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเนาวรตัน์  พลอยทรัพย์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ ์
กรรมการ 

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการ

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน 
กรรมการ

รศ.ธิติพันธุ์ เช้ือบญุชัย 
กรรมการ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ

ผศ.ดร.สารสิน วรีะผล 
กรรมการ

  คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธ ี
กรรมการ 
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นางสาวเนาวรัตน์  พลอยทรัพย์ 
เลขานุการ 

รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช 
กรรมการ

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 
กรรมการ 

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 
กรรมการ

นายอรัญ  เอ่ียมสุรีย์ 
กรรมการ 

ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ 
กรรมการ

รศ.เภสัชกรหญิง อารีรัตน์  ลออปักษา 
กรรมการ

นายไปรเทพ  ซอโสตถิกุล 
กรรมการ

นายสัก กอแสงเรือง 
กรรมการ

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร 
กรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการ 

    

คณะกรรมการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ((ตอตอ))
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ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 
ประธานกรรมการ

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
ท่ีปรึกษา 

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
รองประธานกรรมการ 

รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่วิเศษ 
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเนาวรตัน์  พลอยทรัพย์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ 
กรรมการ 

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการ

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน 
กรรมการ

รศ.ธิติพันธุ์ เช้ือบญุชัย 
กรรมการ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ

ผศ.ดร.สารสิน วรีะผล 
กรรมการ

  คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธ ี
กรรมการ 
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ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย ์
ประธานกรรมการ 

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการ 

ผศ.ปิยรัตน์ กฤษณามระ 
กรรมการ 

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คคณะกรรมการณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

 

13

รองศาสตราจารยป์ระพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  จิวาลักษณ์ 
 

รองศาสตราจารย์ มล.ปาณสาร  หัสดินทร 
 

ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์  ตั้งกติติภาภรณ ์
 

ศาสตราจารย์พิเศษธนากร  เสรีบุร ี

อาจารย์ประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธ ี
 

คุณชุณห์  คชพัชรนิทร์ 

ที่ปรึกษาอธิการบดีที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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กรรมการ 

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คคณะกรรมการณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
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รองศาสตราจารยป์ระพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  จิวาลักษณ์ 
 

รองศาสตราจารย์ มล.ปาณสาร  หัสดินทร 
 

ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์  ตั้งกติติภาภรณ ์
 

ศาสตราจารย์พิเศษธนากร  เสรีบุร ี
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คุณชุณห์  คชพัชรนิทร์ 

ที่ปรึกษาอธิการบดีที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 
อธิการบดี

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 
รองอธิการบดี 

รักษาการ คณบดคีณะการแพทย์แผนจีน 

รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช 
รองอธิการบดี 

อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ 
รองอธิการบดี 

รักษาการ ผู้อาํนวยการกองอาคารสถานท่ี 

อาจารย์ประพฤทธ์ิ ศุกลรัตนเมธี 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อํานวยการศูนย์แต้จิว๋วิทยา 

อาจารย์ปวินท์  สุวรรณกุล 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผูบริหารผูบริหารมหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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รศ.ดร.วนิดา  ดรุงค์ฤทธิชัย 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผศ.เสาวลักษณ์ ลกัษมีจรัลกลุ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละสิง่แวดล้อม 

รศ.อิสยา จันทร์วทิยานุชิต 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

รักษาการ คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์ 
คณบดีคณะกายภาพบาํบัด

อาจารย์ ดร.ศิรวิรรณ ตันตระวาณิชย์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

อาจารย์นวลใย วฒันกูล 
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตรแ์ละสวสัดิการสังคม 

ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร 
คณบดีคณะบริหารธุรกจิ 

 

ผศ.รัตนา  ทิมเมือง 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.นิก  สุนทรธัย 
รักษาการ คณบดคีณะศิลปศาสตร ์
รักษาการ คณบดคีณะนิติศาสตร ์

ผู้อํานวยการศูนย์วัฒนธรรม 

รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์ 
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

รักษาการ ผู้อาํนวยการสถาบันไทย – จีนศึกษา 

ผศ.ดร.วิชาญ   จนัทร์วิทยานุชิต 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

ผูบริหารผูบริหารมหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ((ตอตอ))
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ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อํานวยการศูนย์แต้จิว๋วิทยา 

อาจารย์ปวินท์  สุวรรณกุล 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผูบริหารผูบริหารมหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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รศ.ดร.วนิดา  ดรุงค์ฤทธิชัย 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผศ.เสาวลักษณ์ ลกัษมีจรัลกลุ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละสิง่แวดล้อม 

รศ.อิสยา จันทร์วทิยานุชิต 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

รักษาการ คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์ 
คณบดีคณะกายภาพบาํบัด

อาจารย์ ดร.ศิรวิรรณ ตันตระวาณิชย์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

อาจารย์นวลใย วฒันกูล 
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตรแ์ละสวสัดิการสังคม 

ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร 
คณบดีคณะบริหารธุรกจิ 

 

ผศ.รัตนา  ทิมเมือง 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.นิก  สุนทรธัย 
รักษาการ คณบดคีณะศิลปศาสตร ์
รักษาการ คณบดคีณะนิติศาสตร ์

ผู้อํานวยการศูนย์วัฒนธรรม 

รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์ 
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ผศ.ดร.วิชาญ   จนัทร์วิทยานุชิต 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

ผูบริหารผูบริหารมหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ((ตอตอ))
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นางสุภัทรียา  จติรกร 
ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

นายธวัช จตัุรัส 
ผู้อํานวยการสํานกัทะเบียนและประมวลผล 

รักษาการ ผู้อาํนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

นางสาวสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ ์
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 

อาจารย์ชิดชนก  สิทธารถศักดิ ์
ผู้อํานวยการสํานกัพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน 
ผู้อํานวยการสํานกัพัฒนาวิชาการ 

นางสาวบรินดา  วริิยะเสนา 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

นางสาวเนาวรตัน์  พลอยทรัพย์ 
ผู้อํานวยการกองกลาง 

อาจารย์สวุรรณ ีมงคลรุ่งเรอืง 
ผู้อํานวยการกองแผนและพัฒนา 

อาจารย์ทวีโภค   เอี่ยมจรูญ 
ผู้อํานวยการกองพัสด ุ

ผูบริหารผูบริหารมหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ((ตอตอ))

 

 

 

 

 

 

โครงสรางองคกร 
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ผู้อํานวยการสํานกัพัฒนานักศึกษา 
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นางสาวบรินดา  วริิยะเสนา 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

นางสาวเนาวรตัน์  พลอยทรัพย์ 
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ผู้อํานวยการกองพัสด ุ

ผูบริหารผูบริหารมหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ((ตอตอ))

 

 

 

 

 

 

โครงสรางองคกร 
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 โครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ
 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

  

 

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี 
   กองกลาง 
   กองคลัง 
   กองทรัพยากรบคุคล 
 กองแผนและพัฒนา 
 กองพัสด ุ
 กองอาคารสถานท่ี 
 หอจดหมายเหตุ 
 คลินิกหวัเฉียว 

  คณะพยาบาลศาสตร์     
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดกิารสังคม  
  คณะศิลปศาสตร ์
  คณะบริหารธรุกจิ           
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะเภสัชศาสตร ์          
  คณะเทคนิคการแพทย์   
  คณะกายภาพบําบัด         
  คณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละสิง่แวดล้อม 
  คณะการแพทย์แผนจีน   
  คณะนิติศาสตร์         
  คณะนิเทศศาสตร์ 
  คณะภาษาและวฒันธรรมจีน 
  บัณฑิตวิทยาลัย 
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 ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
 ศูนย์วัฒนธรรม  
 ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา 
 งานตรวจสอบภายใน  
 สถาบันไทย - จีนศึกษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  
>>  การพัฒนาหลักสูตรดา้นจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเข้มแข็งหลากหลาย   

และสอดคล้องกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและระดับสากล 
 
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ
ในระดับนานาชาติ  โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในแต่ละด้าน   ดังนี้ 

         ด้านหลักสูตร   
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีการดําเนินปรับปรุงหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและ
หลากหลายท้ังในด้านจีนศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความต้องการของตลาดแรงงาน  
อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง      
ในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดดําเนินการท้ังหมด จํานวน  51 หลักสูตร จําแนกเป็น
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน 18  หลักสูตร  หลักสูตรด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน  21  หลักสูตร  และหลักสูตรด้านจีนศึกษา จํานวน  12  หลักสูตร  

 มหาวิทยาลัยมีการเจรจาความร่วมมือในโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ จํานวน  488  คน 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดําเนินกิจกรรมเผยแพร่การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
แนะแนวการศึกษา  โดยการจัดนิทรรศการ  การบรรยายให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  มีการจัดตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา  การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และวิทยุ  เป็นต้น  
 

 ภาพแสดง กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสนับสนุนแก่นักศึกษาและนักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

เช่น ทุนร่มโพธ์ิทอง  ปลูกต้นกล้าสถาบันพยาบาล 3 สถาบัน และทุนความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน
ต่างๆ  ด้านการแพทย์แผนจีน  ภาษาและวัฒนธรรมจีนและธุรกิจจีน  เป็นต้น จํานวน 37 ทุน 

 

 

ภาพแสดง พิธีมอบทุนปลูก
ต้นกล้ าสถาบันพยาบาล    
3 สถาบัน ประจําปี 2558 

 

ภาพแสดง พิธีมอบทุนการศึกษา       
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
ประจําปีการศึกษา 2558 

ด้านการเรียนการสอน 

          ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  และเสริมสร้างทักษะในทุก ๆ ด้าน  เพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้เป็นคนดี  มีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้มีทักษะเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ  มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา  นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยยังจัดโครงการเตรียมความพร้อมวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)  
และวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC)    
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จํานวน  69  
มหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรมร่วมมือทางวิชาการ  เช่น การแลกเปล่ียนนักศึกษา ทั้งหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรระยะกลาง หลักสูตรระยะยาว  กิจกรรมการสัมมนาและด้านงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
เช่น The Indonesian of Private Higher Education Association – Commissariat II Surakarta  
(APTISI Komisariat II Surakarta), Indonesia  และลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปล่ียน
อาจารย์และนักศึกษา และร่วมมือจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาโท 
ด้านบริหารธุรกิจ กับ Qilu Institute Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ   

  มหาวิทยาลัยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาด้านการเรียนการสอนและอํานวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษา  โดยส่งเสริมให้เกิดบทเรียนออนไลน์  ซึ่งในปีการศึกษา  2558  มีรายวิชาท่ีมีการใช้          
e-learning ร้อยละ 77.61 ของจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด พร้อมทั้งมีจุดบริการจุดเช่ือมต่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้สาย (wifi)  503 จุด   และ Outlet 1,698 จุด  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถสืบค้น           
ได้อย่างรวดเร็ว 
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หลักสูตรระยะกลาง หลักสูตรระยะยาว  กิจกรรมการสัมมนาและด้านงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
เช่น The Indonesian of Private Higher Education Association – Commissariat II Surakarta  
(APTISI Komisariat II Surakarta), Indonesia  และลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปล่ียน
อาจารย์และนักศึกษา และร่วมมือจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาโท 
ด้านบริหารธุรกิจ กับ Qilu Institute Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ   

  มหาวิทยาลัยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาด้านการเรียนการสอนและอํานวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษา  โดยส่งเสริมให้เกิดบทเรียนออนไลน์  ซึ่งในปีการศึกษา  2558  มีรายวิชาที่มีการใช้          
e-learning ร้อยละ 77.61 ของจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด พร้อมทั้งมีจุดบริการจุดเช่ือมต่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้สาย (wifi)  503 จุด   และ Outlet 1,698 จุด  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถสืบค้น           
ได้อย่างรวดเร็ว 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  
>>  การพัฒนาองค์ความรู้  และการวิจัย  โดยเน้นความเข็มแข็งในทกุสาขาวิชา  โดยเฉพาะ

ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้ความสําคัญกับการพัฒนางานวิจัย  โดยการส่งเสริม
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการเสริมสร้างงานวิจัยสร้างสรรค์  นวัตกรรม  และการนําไปใช้ประโยชน์  
อีกทั้ง พัฒนาความรู้เพ่ือนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  อันเป็นรากฐานที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผลิตผลงานวิจัย  เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียน   
การสอนให้ทันต่อกับความก้าวหน้าทาวิชาการท้ังด้านจีนศึกษา  สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 

 ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย  25 เรื่อง  โดยได้รับทุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย รวมเป็นเงิน 1,110,084.00 บาท  และได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านจีนศึกษา  
ด้านอาหาร  และด้านภาคตะวันออกของประเทศไทย  จํานวน  3,000,000  บาทต่อปี  ในส่วนของทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนให้ทราบอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก  จํานวน 23 เรื่อง  เป็นเงิน  9,129,559.38 บาท 

ตาราง  แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีการศึกษา 2558 

คณะวชิา /หนว่ยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ลักษณะส่วนบุคคลและความฉลาดทางด้านสุขภาวะที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

40,700.- 

คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษา variant ของยีน CD 36 ในผู้บริจาคโลหิตไทยของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ

86,600.- 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม 

1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่ เท้าของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ในอําเภอ  
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

38,062.- 

 2) การเปรียบเทียบความเข้มแสงสว่าง อาคารศูนย์บรรณ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

28,660.- 
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คณะวิชา /หนว่ยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

 3) การพัฒนาแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายไขมัน 
สําหรับการบําบัดน้ําเสียที่มีไขมันสูง 

49,650.- 

 4) แนวทางการปรับปรงุส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือความ
ปลอดภัยจากอคัคีภัย กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราเอกชน
แห่งหนึ่งในจงัหวัดสมุทรปราการ 

24,040.- 

 5) การเพิ่มศักยภาพของเศษของเสียจากผลไม้เป็นสับสเตรต
คุณภาพสูงสําหรับใช้ประโยชน์ในการกระบวนการทางชีววิทยา
เพื่อผลิตเอทานอล 

50,000.- 

คณะเภสัชศาสตร ์ การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเตรียมยาน้ําแขวนตะกอนอนุภาค
ขนาดนาโนของไอบรูโพรเฟน 

50,010.- 

คณะกายภาพบาํบัด 1) ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง องศา การเคล่ือนไหวของกระดูก
สันหลัง และอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักศึกษา
กายภาพบําบัด ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

33,720.- 

 2) ผลทันทีของการรักษาด้วยเทคนิคการติดเทปต่ออาการปวด
และความสามารถในการทํากิจกรรมในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเส่ือมใน
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

35,550.- 

 3) ความชุกของความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อใน
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปี 1   ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ : ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
กายภาพและจิตสังคม 

28,842.- 

 4) ระดับกิจกรรมทางกายในนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ชั้นปีที่ 1  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

26,485.- 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1) การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการ
ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งท่อน้ําดีของสารสกัดจากใบจําปี
และจําปา 

58,548.- 

 2) การติดตามมลภาวะของส่ิงแวดล้อมจากคุณภาพน้ําฝน   
ในตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

56,230.- 

 3) ผลของความเข้มข้นของเกลือต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และอายุการเก็บรักษาของปลาสลิดตากแห้ง 

119,680.- 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  
>>  การพัฒนาองค์ความรู้  และการวิจัย  โดยเน้นความเข็มแข็งในทกุสาขาวิชา  โดยเฉพาะ

ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้ความสําคัญกับการพัฒนางานวิจัย  โดยการส่งเสริม
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการเสริมสร้างงานวิจัยสร้างสรรค์  นวัตกรรม  และการนําไปใช้ประโยชน์  
อีกทั้ง พัฒนาความรู้เพ่ือนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  อันเป็นรากฐานที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผลิตผลงานวิจัย  เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียน   
การสอนให้ทันต่อกับความก้าวหน้าทาวิชาการท้ังด้านจีนศึกษา  สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 

 ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย  25 เรื่อง  โดยได้รับทุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย รวมเป็นเงิน 1,110,084.00 บาท  และได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านจีนศึกษา  
ด้านอาหาร  และด้านภาคตะวันออกของประเทศไทย  จํานวน  3,000,000  บาทต่อปี  ในส่วนของทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนให้ทราบอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก  จํานวน 23 เรื่อง  เป็นเงิน  9,129,559.38 บาท 

ตาราง  แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีการศึกษา 2558 

คณะวชิา /หนว่ยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ลักษณะส่วนบุคคลและความฉลาดทางด้านสุขภาวะที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

40,700.- 

คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษา variant ของยีน CD 36 ในผู้บริจาคโลหิตไทยของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ

86,600.- 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม 

1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่ เท้าของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ในอําเภอ  
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

38,062.- 

 2) การเปรียบเทียบความเข้มแสงสว่าง อาคารศูนย์บรรณ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

28,660.- 
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คณะวิชา /หนว่ยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

 3) การพัฒนาแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายไขมัน 
สําหรับการบําบัดน้ําเสียที่มีไขมันสูง 

49,650.- 

 4) แนวทางการปรับปรงุส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือความ
ปลอดภัยจากอคัคีภัย กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราเอกชน
แห่งหน่ึงในจงัหวัดสมุทรปราการ 

24,040.- 

 5) การเพิ่มศักยภาพของเศษของเสียจากผลไม้เป็นสับสเตรต
คุณภาพสูงสําหรับใช้ประโยชน์ในการกระบวนการทางชีววิทยา
เพื่อผลิตเอทานอล 

50,000.- 

คณะเภสัชศาสตร ์ การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเตรียมยานํ้าแขวนตะกอนอนุภาค
ขนาดนาโนของไอบรูโพรเฟน 

50,010.- 

คณะกายภาพบาํบัด 1) ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง องศา การเคล่ือนไหวของกระดูก
สันหลัง และอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักศึกษา
กายภาพบําบัด ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

33,720.- 

 2) ผลทันทีของการรักษาด้วยเทคนิคการติดเทปต่ออาการปวด
และความสามารถในการทํากิจกรรมในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเส่ือมใน
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

35,550.- 

 3) ความชุกของความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อใน
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปี 1   ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ : ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
กายภาพและจิตสังคม 

28,842.- 

 4) ระดับกิจกรรมทางกายในนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ชั้นปีที่ 1  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

26,485.- 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1) การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการ
ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งท่อนํ้าดีของสารสกัดจากใบจําปี
และจําปา 

58,548.- 

 2) การติดตามมลภาวะของส่ิงแวดล้อมจากคุณภาพน้ําฝน   
ในตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

56,230.- 

 3) ผลของความเข้มข้นของเกลือต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และอายุการเก็บรักษาของปลาสลิดตากแห้ง 

119,680.- 
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คณะวิชา /หนว่ยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

4) ความชุกของพยาธิเข็มหมุดในเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนและวัย
ประถมศึกษาในอําเภอคลองด่าน 

35,240.- 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม 

1) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารโครงการในงาน  
สังคมสงเคราะห์ 

17,050.- 

 2) ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมกับการ
ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 

65,397.- 

คณะบริหารธรุกิจ 1)  ทัศนคติของผู้ให้บรกิารในโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวที่มีตอ่แนวทางการส่งเสริมพฤตกิรรมเชิงบวกของ 
นักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย 

44,310.- 

 2) โครงการจัดทําข้อมูลทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  สู่การ
เป็นผู้นําด้านการวิจัยทางธุรกิจ : D&B Business Optimism 
Index - Thailand 

52,400.- 

คณะศิลปศาสตร ์ 1)  A Study of Generic Structure of the About Us 
Webpage on Private Hospital s Websites in Thailand 

9,030.- 

 2) การใช้ภาษาไทยของนกัศึกษาจีน : กรณีศึกษาปัญหาการเขียน
ของนักศึกษาจนีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวทิยาลัยหัวเฉียว       
เฉลิมพระเกียรติ 

27,950.- 

 3) การศึกษาเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการ  
ใช้ส่ือการสอนภาษาอังกฤษแบบเอกสารจริง 

15,645.- 

 

คณะนิเทศศาสตร ์ 1) นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ระบบดิจิทัล  

46,200.- 

 2) การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา
ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

70,085.- 

รวมทั้งสิน้ 1,110,084.- 
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ตาราง  แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2558 

คณะวิชา /หนว่ยงาน แหล่งเงนิทนุ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะพยาบาลศาสตร ์
 

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผู้อายุที่เป็นแรงงานนอกระบบเพ่ือลด
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 

616,400.- 

คณะเภสัชศาสตร ์ 1) บริษทั ทรอปิคานาออยล์ 
จํากัด ภายใต้ทนุสนับสนุน
จาก โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

1) การทดสอบการระคายเคืองของครีม
กันแดดต่อผิวหนังในมนษุย ์

31,000.- 

 2) แผนงานพัฒนาวิชาการ
และกลไกคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

2) การพัฒนามาตรฐานตูย้าและห้อง
พยาบาลโรงเรียน 

150,000.- 

 3) สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

3) การศึกษาครมีกันแดดจากสําหรับ
เด็กที่มีส่วนประกอบจากสารธรรมชาติ 

120,000.- 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม 

1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
และส่ิงแวดล้อม 

1) โครงการสํารวจความเหมาะสม
ออกแบบระบบรายละเอียดระบบนํ้า
เสียและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมือง   
บางกรวย 

300,000.- 

 
 

2) องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโฉลง 

2) โครงการไข้เลือดออกปอ้งกนัได้ 
ภายใต้งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

10,200.- 

 3) บริษทั มิตซบูิชิ เอลเลเว
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

3) โครงการความปลอดภัยในการทาํงาน
ที่อับอากาศและการรับรู้สภาพอนัตราย 
กรณีศึกษาการทํางานในช่องลิฟท์  

172,150.- 

คณะกายภาพบาํบัด คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลแบบเฉียบพลันของการออกกําลัง
กายแบบแอโรบิคระบบบกในน้ําและใน
อุโมงค์น้ําต่อชีวกลศาสตร์ของการขยาย
ทรวงอกขณะหายใจ 

26,666.67 
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คณะวิชา /หนว่ยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

4) ความชุกของพยาธิเข็มหมุดในเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนและวัย
ประถมศึกษาในอําเภอคลองด่าน 

35,240.- 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม 

1) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารโครงการในงาน  
สังคมสงเคราะห์ 

17,050.- 

 2) ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมกับการ
ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 

65,397.- 

คณะบริหารธรุกิจ 1)  ทัศนคติของผู้ให้บรกิารในโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวที่มีตอ่แนวทางการส่งเสริมพฤตกิรรมเชิงบวกของ 
นักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย 

44,310.- 

 2) โครงการจัดทําข้อมูลทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  สู่การ
เป็นผู้นําด้านการวิจัยทางธุรกิจ : D&B Business Optimism 
Index - Thailand 

52,400.- 

คณะศิลปศาสตร ์ 1)  A Study of Generic Structure of the About Us 
Webpage on Private Hospital s Websites in Thailand 

9,030.- 

 2) การใช้ภาษาไทยของนกัศึกษาจีน : กรณีศึกษาปัญหาการเขียน
ของนักศึกษาจนีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวทิยาลัยหัวเฉียว       
เฉลิมพระเกียรติ 

27,950.- 

 3) การศึกษาเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการ  
ใช้ส่ือการสอนภาษาอังกฤษแบบเอกสารจริง 

15,645.- 

 

คณะนิเทศศาสตร ์ 1) นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ระบบดิจิทัล  

46,200.- 

 2) การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา
ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

70,085.- 

รวมทั้งสิน้ 1,110,084.- 
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ตาราง  แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2558 

คณะวิชา /หนว่ยงาน แหล่งเงนิทนุ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะพยาบาลศาสตร ์
 

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผู้อายุที่เป็นแรงงานนอกระบบเพ่ือลด
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 

616,400.- 

คณะเภสัชศาสตร ์ 1) บริษทั ทรอปิคานาออยล์ 
จํากัด ภายใต้ทนุสนับสนุน
จาก โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

1) การทดสอบการระคายเคืองของครีม
กันแดดต่อผิวหนังในมนษุย ์

31,000.- 

 2) แผนงานพัฒนาวิชาการ
และกลไกคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

2) การพัฒนามาตรฐานตูย้าและห้อง
พยาบาลโรงเรียน 

150,000.- 

 3) สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

3) การศึกษาครมีกันแดดจากสําหรับ
เด็กที่มีส่วนประกอบจากสารธรรมชาติ 

120,000.- 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม 

1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
และส่ิงแวดล้อม 

1) โครงการสํารวจความเหมาะสม
ออกแบบระบบรายละเอียดระบบนํ้า
เสียและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมือง   
บางกรวย 

300,000.- 

 
 

2) องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโฉลง 

2) โครงการไข้เลือดออกปอ้งกนัได้ 
ภายใต้งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

10,200.- 

 3) บริษทั มิตซบูิชิ เอลเลเว
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

3) โครงการความปลอดภัยในการทาํงาน
ที่อับอากาศและการรับรู้สภาพอนัตราย 
กรณีศึกษาการทํางานในช่องลิฟท์  

172,150.- 

คณะกายภาพบาํบัด คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลแบบเฉียบพลันของการออกกําลัง
กายแบบแอโรบิคระบบบกในน้ําและใน
อุโมงค์น้ําต่อชีวกลศาสตร์ของการขยาย
ทรวงอกขณะหายใจ 

26,666.67 
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คณะวิชา /หนว่ยงาน แหล่งเงินทนุ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

1) โครงการประเมินผลสําเร็จงานวิจัย
ร่วมภาคอุตสาหกรรม 

144,000.- 

  2) The focus industry knowledge 
sharing forum  

1,000,000.- 

  3) สมบัติเชิงโครงสร้างและอิเล็กตรอน 
ของสารประกอบกลุ่ม III-V ที่ผ่านการ
โดปภายใต้สภาวะรุนแรง 

194,500.- 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 1) สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

1)  การสังเคราะห์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2549-2558 

95,000.- 

 2) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

2. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนงานการพฒันาระบบการดูแลผู้มี
ปัญหาการดื่มสุรา 

213,559.- 
 

 3) กองทุนส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

3. โครงการวิจัยสถานการณ์ ปญัหา
และแนวทางสรา้งความเข้มแข็งสภาคน
พิการจังหวัด 

574,583.33 

 4) สํานักงานพฒันากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

4. โครงการการศึกษาครอบครัวไทย
แบบบูรณาการตามวงจรชีวิตครอบครัว 

584,615.38 
 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะนิติศาสตร์ 

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

โครงการการสรา้งระบบสวัสดิการสังคม
สําหรับผู้สูงอายเุพื่อลดความเหล่ือมลํ้า
ทางสังคม 

617,500.- 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะนิติศาสตร์ 

กิจกรรมสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของ
กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
(สค.) 

2,000,000.- 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร ์

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

โครงการศึกษารูปแบบการบรหิาร
จัดการผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดย 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน         
ตําบลศีรษะจรเข้น้อย                   
จังหวดัสมุทรปราการ  

229,450.- 
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คณะวิชา /หนว่ยงาน แหล่งเงนิทนุ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะกายภาพบาํบัด 
คณะบริหารธรุกิจ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะนิติศาสตร์ 

เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 

650,000.- 

คณะบริหารธรุกิจ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร ์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่ี
ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนรว่มของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุบางพลีนคร  ตําบลบางพลี       
จังหวดัสมุทรปราการ 

300,000.- 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สํานักงานเลขาสภา
การศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ 

การวจิัยเพือ่การเรยีนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา กรงุเทพฯ :  
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

50,000.- 

คณะนิติศาสตร์ สํานักงานกจิการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 

การศึกษามาตรฐานและบรรทัดฐาน
ของสหประชาชาติด้านความยุตธิรรม
ทางอาญาและสิทธิมนุษยชน         
เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมของไทย  

950,000.- 

คณะนิติศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 
คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร ์
 

บริษทัเช้ือเพลิงการบิน
กรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
(BAFS) 

โครงการการสํารวจความคิดเหน็ 
ทัศนคติและความต้องการของชุมชน
รอบบรเิวณที่ตั้งสถานีบริการน้ํามัน
อากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ 
ของบริษทัเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) (BAFS) 

99,935.- 

รวมทั้งสิน้ 9,129,559.38
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คณะวิชา /หนว่ยงาน แหล่งเงนิทนุ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

1) โครงการประเมินผลสําเร็จงานวิจัย
ร่วมภาคอุตสาหกรรม 

144,000.- 

  2) The focus industry knowledge 
sharing forum  

1,000,000.- 

  3) สมบัติเชิงโครงสร้างและอิเล็กตรอน 
ของสารประกอบกลุ่ม III-V ที่ผ่านการ
โดปภายใต้สภาวะรุนแรง 

194,500.- 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 1) สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

1)  การสังเคราะห์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2549-2558 

95,000.- 

 2) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

2. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนงานการพฒันาระบบการดูแลผู้มี
ปัญหาการดื่มสุรา 

213,559.- 
 

 3) กองทุนส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

3. โครงการวิจัยสถานการณ์ ปญัหา
และแนวทางสรา้งความเข้มแข็งสภาคน
พิการจังหวัด 

574,583.33 

 4) สํานักงานพฒันากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

4. โครงการการศึกษาครอบครัวไทย
แบบบูรณาการตามวงจรชีวิตครอบครัว 

584,615.38 
 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะนิติศาสตร์ 

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

โครงการการสรา้งระบบสวัสดิการสังคม
สําหรับผู้สูงอายเุพื่อลดความเหล่ือมลํ้า
ทางสังคม 

617,500.- 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะนิติศาสตร์ 

กิจกรรมสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของ
กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
(สค.) 

2,000,000.- 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร ์

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

โครงการศึกษารูปแบบการบรหิาร
จัดการผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดย 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน         
ตําบลศีรษะจรเข้น้อย                   
จังหวดัสมุทรปราการ  

229,450.- 
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คณะวิชา /หนว่ยงาน แหล่งเงนิทนุ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะกายภาพบาํบัด 
คณะบริหารธรุกิจ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะนิติศาสตร์ 

เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 

650,000.- 

คณะบริหารธรุกิจ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร ์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

สํานักงานพัฒนากองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่ี
ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนรว่มของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุบางพลีนคร  ตําบลบางพลี       
จังหวดัสมุทรปราการ 

300,000.- 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สํานักงานเลขาสภา
การศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ 

การวจิัยเพือ่การเรยีนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา กรงุเทพฯ :  
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

50,000.- 

คณะนิติศาสตร์ สํานักงานกจิการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 

การศึกษามาตรฐานและบรรทัดฐาน
ของสหประชาชาติด้านความยุตธิรรม
ทางอาญาและสิทธิมนุษยชน         
เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมของไทย  

950,000.- 

คณะนิติศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 
คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร ์
 

บริษทัเช้ือเพลิงการบิน
กรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
(BAFS) 

โครงการการสํารวจความคิดเหน็ 
ทัศนคติและความต้องการของชุมชน
รอบบรเิวณที่ตั้งสถานีบริการน้ํามัน
อากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ 
ของบริษทัเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) (BAFS) 

99,935.- 

รวมทั้งสิน้ 9,129,559.38
 

 

 



 

28 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  
>>  พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

 
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
มุ่งเน้นและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชุม สังคม และประเทศชาติ  เพ่ือขยายผลการบริการวิชาการแก่สังคมมาสู่การบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน  งานวิจัย  และศิลปวัฒนธรรม   

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ดําเนินการจัดบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม  พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนและให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้
ตามศักยภาพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการบริการวิชาการกับชุมชนเป้าหมายบริเวณ
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง  จํานวน 2 ชุมชน  คือ ชุมชนพ้ืนที่ตําบล
คลองด่าน อําเภอบางบ่อ และชุมชนพ้ืนที่ตําบลศีรษะจรเขน้้อย อําเภอบางเสาธง โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  

1. ชุมชนพ้ืนที่ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
                             มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เริ่มดําเนินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตําบล
คลองด่าน มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2555  และในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือการ
ดําเนินงาน (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสหกรณ์
บริการปลาสลิดบางบ่อ จํากัด ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางบริการวิชาการ การวิจัยเพ่ือชุมชน ตลอดจน
การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  โดยดําเนินการจัดทําแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และมีกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชนในการ
ระดมความคิดเห็นเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่พบในชุมชนจากประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนคลองด่าน  
ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน และตัวแทนของสหกรณ์บริการปลาสลิด จํากัด เพ่ือร่วมกัน
วางแผนจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ซึ่งใน
พ้ืนที่เขตตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งเลี้ยงปลาสลิดที่มีคุณภาพและมี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดและกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิด  จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดเพ่ือส่งเสริมให้การผลิตและการแปรรูปปลาสลิดได้มาตรฐาน OTOP และการ
ส่งออก  ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ เป็น
ผู้ดูแลเรื่องการบริหารจัดการต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองด่านยังคงขาดองค์ความรู้ในการในหลายเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินการของศูนย์การ
เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนิน

 

29

 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพ้ืนที่คลองด่าน ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการกิจกรรม 1) เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดและผู้แปรรูปปลาสลิดสามารถผลิตและแปรรูปปลาสลิดให้สะอาดและปลอดภัยได้
มาตรฐาน  โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่อง การผลิตอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด ฯ  2) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมเพ่ือการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด  โดยถ่ายทอดความองค์ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองรูปแบบ (โมเดล) 
สําหรับการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองด่าน 
 และในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
หลายด้านเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพ้ืนที่คลองด่าน  ดังน้ี 

1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ   
- คณะกายภาพบําบัดได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนคลองด่าน  

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในภาวะโรคต่าง ๆ ที่เกิดในในผู้สูงอายุ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม และการล้มในผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจร่างกายและให้คําแนะนําเบ้ืองต้นแก่ผู้สูงอายุใน 
ชุมชน 

ภาพแสดง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนคลองด่าน 

2) ด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 
-  คณะบริหารธุรกิจนําเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทําแผนธุรกิจ  

(Business Plan) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน 
   
 
 
 
 

ภาพแสดง การร่วมประชุมกับชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  
>>  พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

 
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
มุ่งเน้นและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชุม สังคม และประเทศชาติ  เพ่ือขยายผลการบริการวิชาการแก่สังคมมาสู่การบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน  งานวิจัย  และศิลปวัฒนธรรม   

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ดําเนินการจัดบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม  พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนและให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้
ตามศักยภาพอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการบริการวิชาการกับชุมชนเป้าหมายบริเวณ
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง  จํานวน 2 ชุมชน  คือ ชุมชนพ้ืนที่ตําบล
คลองด่าน อําเภอบางบ่อ และชุมชนพ้ืนที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  

1. ชุมชนพ้ืนที่ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
                             มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เริ่มดําเนินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตําบล
คลองด่าน มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2555  และในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือการ
ดําเนินงาน (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสหกรณ์
บริการปลาสลิดบางบ่อ จํากัด ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางบริการวิชาการ การวิจัยเพ่ือชุมชน ตลอดจน
การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  โดยดําเนินการจัดทําแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และมีกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชนในการ
ระดมความคิดเห็นเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่พบในชุมชนจากประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนคลองด่าน  
ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน และตัวแทนของสหกรณ์บริการปลาสลิด จํากัด เพ่ือร่วมกัน
วางแผนจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ซึ่งใน
พ้ืนที่เขตตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งเลี้ยงปลาสลิดที่มีคุณภาพและมี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดและกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิด  จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดเพ่ือส่งเสริมให้การผลิตและการแปรรูปปลาสลิดได้มาตรฐาน OTOP และการ
ส่งออก  ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ เป็น
ผู้ดูแลเรื่องการบริหารจัดการต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองด่านยังคงขาดองค์ความรู้ในการในหลายเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินการของศูนย์การ
เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนิน
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โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพ้ืนที่คลองด่าน ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการกิจกรรม 1) เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดและผู้แปรรูปปลาสลิดสามารถผลิตและแปรรูปปลาสลิดให้สะอาดและปลอดภัยได้
มาตรฐาน  โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่อง การผลิตอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด ฯ  2) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมเพ่ือการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด  โดยถ่ายทอดความองค์ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองรูปแบบ (โมเดล) 
สําหรับการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองด่าน 
 และในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
หลายด้านเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพ้ืนที่คลองด่าน  ดังนี้ 

1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ   
- คณะกายภาพบําบัดได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนคลองด่าน  

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในภาวะโรคต่าง ๆ ที่เกิดในในผู้สูงอายุ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม และการล้มในผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจร่างกายและให้คําแนะนําเบ้ืองต้นแก่ผู้สูงอายุใน 
ชุมชน 

ภาพแสดง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนคลองด่าน 

2) ด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 
-  คณะบริหารธุรกิจนําเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทําแผนธุรกิจ  

(Business Plan) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน 
   
 
 
 
 

ภาพแสดง การร่วมประชุมกับชุมชน 
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3) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรม ดังน้ี  
  3.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปลาร้า
อนามัย”  ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนในชุมชนคลองด่าน 

    ภาพแสดง กิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปลาร้าอนามัย 

3.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ให้กับนักเรียน 
และครูโรงเรียนวัดสีล้ง ตําบลคลองด่าน 

                                   ภาพแสดง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

    3.3  โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง (ต้ังตรงจิตร 18)  โดยการสร้าง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับใช้ในการเรียนการสอน และมีพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ให้กับโรงเรียน และได้รับความร่วมมือจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนแสดงละครหลี่ไป๋ ตอน “ฝนทั่งให้เป็น
เข็ม” อีกด้วย 

   

                                ภาพแสดง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

  3.4  โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ครั้งที่ 5  ณ  วัดสีล้ง เพ่ือมอบหนังสือท่ีคุณค่าทางการ
ศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสีล้ง  เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและเติบโตเป็นกําลังของชาติ
ต่อไป 
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2. ชุมชนพ้ืนที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย  อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนศีรษะ 

จรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ  โดยการศึกษาปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่
ในมิติต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ืองผ่านการวิจัยต้ังแต่ปีการศึกษา  2555  โดยคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยได้
สํารวจถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน พบสภาพปัญหาต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการส่งเสริม
สุขภาวะของผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่ และด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน     

 มหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการ
ทํางาน ด้วยการทําวิจัยแบบมีส่วนร่วม การให้บริการวิชาการ และการลงพื้นที่พบปะและพูดคุยกับประชาชน
ในพ้ืนที่  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ความร่วมมือจากองค์กรเครือข่าย 10 องค์กร และทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่ตําบลศีรษะจระเข้น้อย อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์และมีปณิธานร่วมกันของเครือข่ายเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในการให้บริการวิชาการในการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและประชาชนในตําบลศีรษะจรเข้น้อย  และได้รับ
การสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย พร้อมทั้งได้
ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันภายใต้ช่ือ แผนส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนพ้ืนที่ตําบลศีรษะ
จรเข้น้อย ปี พ.ศ.2558-2560   

 โดยในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตําบลศีรษะจรเข้น้อย โดยการถอดบทเรียนร่วมกันของ 10 องค์กร ในด้านต่าง ๆ
อีกทั้งมีโครงการวิจัยท้องถ่ิน เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ”  โดยนําผลการวิจัยมาพัฒนารูปแบบการบริหารชมรมผู้สูงอายุเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกในชมรมฯ จากปัญหาผู้สูงอายุขาดความรักความอบอุ่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ 
และได้นําประเด็นปัญหามาจัดโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาวะต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชนตําบลศีรษะจระเข้น้อย  27 โครงการ อาทิ  เช่น  

1) โครงการแปลงขยะเป็นทุน (ธนาคารขยะ)  เป็นโครงการที่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 
เรื่องของขยะที่ทับถมในลําคลอง น้ําเน่าเสีย ในการดําเนินงานเป็นการให้ความรู้เรื่องปัญหาของขยะ  การ
จัดการขยะ แก่สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
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3) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรม ดังน้ี  
  3.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปลาร้า
อนามัย”  ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนในชุมชนคลองด่าน 

    ภาพแสดง กิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปลาร้าอนามัย 

3.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ให้กับนักเรียน 
และครูโรงเรียนวัดสีล้ง ตําบลคลองด่าน 

                                   ภาพแสดง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

    3.3  โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง (ต้ังตรงจิตร 18)  โดยการสร้าง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับใช้ในการเรียนการสอน และมีพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ให้กับโรงเรียน และได้รับความร่วมมือจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนแสดงละครหลี่ไป๋ ตอน “ฝนทั่งให้เป็น
เข็ม” อีกด้วย 

   

                                ภาพแสดง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

  3.4  โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ครั้งที่ 5  ณ  วัดสีล้ง เพ่ือมอบหนังสือที่คุณค่าทางการ
ศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสีล้ง  เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและเติบโตเป็นกําลังของชาติ
ต่อไป 
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2. ชุมชนพ้ืนที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย  อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนศีรษะ 

จรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ  โดยการศึกษาปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่
ในมิติต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ืองผ่านการวิจัยต้ังแต่ปีการศึกษา  2555  โดยคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยได้
สํารวจถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน พบสภาพปัญหาต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริม
สุขภาวะของผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่ และด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน     

 มหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการ
ทํางาน ด้วยการทําวิจัยแบบมีส่วนร่วม การให้บริการวิชาการ และการลงพื้นที่พบปะและพูดคุยกับประชาชน
ในพ้ืนที่  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ความร่วมมือจากองค์กรเครือข่าย 10 องค์กร และทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่ตําบลศีรษะจระเข้น้อย อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์และมีปณิธานร่วมกันของเครือข่ายเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในการให้บริการวิชาการในการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและประชาชนในตําบลศีรษะจรเข้น้อย  และได้รับ
การสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย พร้อมทั้งได้
ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันภายใต้ช่ือ แผนส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนพื้นที่ตําบลศีรษะ
จรเข้น้อย ปี พ.ศ.2558-2560   

 โดยในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตําบลศีรษะจรเข้น้อย โดยการถอดบทเรียนร่วมกันของ 10 องค์กร ในด้านต่าง ๆ
อีกทั้งมีโครงการวิจัยท้องถ่ิน เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ”  โดยนําผลการวิจัยมาพัฒนารูปแบบการบริหารชมรมผู้สูงอายุเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกในชมรมฯ จากปัญหาผู้สูงอายุขาดความรักความอบอุ่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ 
และได้นําประเด็นปัญหามาจัดโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาวะต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชนตําบลศีรษะจระเข้น้อย  27 โครงการ อาทิ  เช่น  

1) โครงการแปลงขยะเป็นทุน (ธนาคารขยะ)  เป็นโครงการที่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 
เรื่องของขยะที่ทับถมในลําคลอง น้ําเน่าเสีย ในการดําเนินงานเป็นการให้ความรู้เรื่องปัญหาของขยะ  การ
จัดการขยะ แก่สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
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2) โครงการศึกษาวัฒนธรรมเสริมพลังผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย เพ่ือเสริมพลัง 

ผู้สูงอายุให้มีกําลังใจ  เห็นคุณค่าในตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 

3) โครงการปันรักจากการบินไทย  มอบพลังใจแด่ผู้สูงอายุ  เพ่ือเสริมพลัง 
ผู้สูงอายุให้มีกําลังใจ  เห็นคุณค่าในตนเอง   
 
 
 
 
 
 

4) โครงการอบรมความรู้เรื่อง ยา อาหารเสริมและสมุนไพร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาประเภทต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ให้ความรู้เร่ืองยาแก่ชาวบ้านในชุมชน  

 
5) โครงการรู้กฎหมายรู้รักษาสิทธิสําหรับผู้สูงอายุชุมชนศีรษะจรเข้น้อย เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 

รู้กฎหมาย รู้รักษาสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย และได้รับทราบปัญหาของผู้สูงอายุเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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  สําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  มีทั้งในส่วนของการให้เปล่า
และการจัดเก็บรายได้  ซึ่งในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีโครงการบริการท่ี
หลากหลายให้กับชุมชนและสังคมต่าง ๆ มากมาย  อาทิ  เช่น   

1) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก. ครั้งที่ 13 
2) โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ร่วมกับ ศูนย์

การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
3) โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จาง จ้ง จิ่ง ครั้งที่ 2 เรื่อง 

การรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งด้วยการแพทย์แผนจีน 
4) กิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เรื่อง “ก้วยก้วย : เอกลักษณ์ของกินของ

ไหว้ในวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว” 
5) โครงการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
6) โครงการกายภาพบําบัดเพ่ือประชาชน เรื่อง “บ้านหมุน เวียนศีรษะ เมารถ เมาเรือ 

อาการมึน กายภาพบําบัดช่วยคุณได้”  

       ฯลฯ 

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดําเนินการโครงการ มฉก.บริการชุมชน เป็นโครงการหน่ึง              
ที่มหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540  จนถึงปัจจุบัน  โดยให้บริการด้าน
สาธารณสุข  โดยการออกให้บริการแก่ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจํา        
เพ่ือตรวจสุขภาพทั่วไป ถอนฟัน ตรวจวัดความดัน เจาะเลือด ตรวจระดับไขมันและน้ําตาล  การให้คําแนะนําตรวจ
มะเร็งด้วยตนเอง  การให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ยา  บริการให้คําปรึกษาทางกายภาพบําบัด ให้บริการตัดผม    
และกําจัดเหา และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  ซึ่งได้ดําเนินการรวมแล้วทั้งสิ้น 184 ครั้ง  และในปีการศึกษา  2558 
มหาวิทยาลัยได้ออกหน่วยบริการชุมชน  จํานวน 9 คร้ัง  
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2) โครงการศึกษาวัฒนธรรมเสริมพลังผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย เพ่ือเสริมพลัง 

ผู้สูงอายุให้มีกําลังใจ  เห็นคุณค่าในตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 

3) โครงการปันรักจากการบินไทย  มอบพลังใจแด่ผู้สูงอายุ  เพ่ือเสริมพลัง 
ผู้สูงอายุให้มีกําลังใจ  เห็นคุณค่าในตนเอง   
 
 
 
 
 
 

4) โครงการอบรมความรู้เรื่อง ยา อาหารเสริมและสมุนไพร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาประเภทต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ให้ความรู้เร่ืองยาแก่ชาวบ้านในชุมชน  

 
5) โครงการรู้กฎหมายรู้รักษาสิทธิสําหรับผู้สูงอายุชุมชนศีรษะจรเข้น้อย เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 

รู้กฎหมาย รู้รักษาสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย และได้รับทราบปัญหาของผู้สูงอายุเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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  สําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  มีทั้งในส่วนของการให้เปล่า
และการจัดเก็บรายได้  ซึ่งในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีโครงการบริการท่ี
หลากหลายให้กับชุมชนและสังคมต่าง ๆ มากมาย  อาทิ  เช่น   

1) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก. ครั้งที่ 13 
2) โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ร่วมกับ ศูนย์

การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
3) โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จาง จ้ง จิ่ง ครั้งที่ 2 เรื่อง 

การรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งด้วยการแพทย์แผนจีน 
4) กิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เรื่อง “ก้วยก้วย : เอกลักษณ์ของกินของ

ไหว้ในวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว” 
5) โครงการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
6) โครงการกายภาพบําบัดเพ่ือประชาชน เรื่อง “บ้านหมุน เวียนศีรษะ เมารถ เมาเรือ 

อาการมึน กายภาพบําบัดช่วยคุณได้”  

       ฯลฯ 

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดําเนินการโครงการ มฉก.บริการชุมชน เป็นโครงการหน่ึง              
ที่มหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540  จนถึงปัจจุบัน  โดยให้บริการด้าน
สาธารณสุข  โดยการออกให้บริการแก่ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจํา        
เพ่ือตรวจสุขภาพทั่วไป ถอนฟัน ตรวจวัดความดัน เจาะเลือด ตรวจระดับไขมันและนํ้าตาล  การให้คําแนะนําตรวจ
มะเร็งด้วยตนเอง  การให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ยา  บริการให้คําปรึกษาทางกายภาพบําบัด ให้บริการตัดผม    
และกําจัดเหา และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  ซึ่งได้ดําเนินการรวมแล้วทั้งสิ้น 184 ครั้ง  และในปีการศึกษา  2558 
มหาวิทยาลัยได้ออกหน่วยบริการชุมชน  จํานวน 9 คร้ัง  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  
>>  การสั่งสม  และสืบสานศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการทํานุศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน  รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีไทย - จีน  และเป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน  โดยจัดโครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ความรู้ในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน  อีกทั้งยังมีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ เช่น การแสดงละครไทยร่วมสมัยเรื่อง แก้ว
หน้าม้า ในงานเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ 2558  การแสดงหุ่นคนที่งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  และการแสดงละครชาตรีร่วมสมัย  ฯลฯ        

 

   ภาพแสดง  แสดงหุ่นคนในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 

 

 

. 

 

                         ภาพแสดง  การแสดงละครชาตรีร่วมสมัย 

 
 
 

 

 

          ภาพแสดง  การแสดงละครไทยร่วมสมัย ในงานเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ 2558 
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และในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน ดังนี้ 

1) โครงการอนุรักษ์ประเพณีรับบัว 
2) โครงการกฐินพระราชทาน 
3) โครงการละครชุมชน 
4) โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจําปีการศึกษา 2558 
5) โครงการพิธีสักการะขงจื่อ 
6) โครงการฝึกอบรมการแสดงหุ่นคน 
7) โครงการฝึกอบรมดนตรีไทย 
8) โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย 
9) โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา 
10) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
11) โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
12) โครงการเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง 
13) โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 

 
 

 

 
 
 
                             ภาพแสดง  กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน  
 
 
 
 
 
 
          ภาพแสดง  การจัดนิทรรศการวิถีชาวจีนในงานประเพณีรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  
>>  การสั่งสม  และสืบสานศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการทํานุศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน  รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีไทย - จีน  และเป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน  โดยจัดโครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ความรู้ในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน  อีกทั้งยังมีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ เช่น การแสดงละครไทยร่วมสมัยเรื่อง แก้ว
หน้าม้า ในงานเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ 2558  การแสดงหุ่นคนที่งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  และการแสดงละครชาตรีร่วมสมัย  ฯลฯ        

 

   ภาพแสดง  แสดงหุ่นคนในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 

 

 

. 

 

                         ภาพแสดง  การแสดงละครชาตรีร่วมสมัย 

 
 
 

 

 

          ภาพแสดง  การแสดงละครไทยร่วมสมัย ในงานเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ 2558 
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และในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 
>>  พัฒนานกัศึกษาและบคุลากรใหเ้ป็นคนดี  คนเก่งและมีความสขุ 

การพัฒนาคณุธรรม 

         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ  คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน หยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
และกตัญญู) และความพอเพียง  โดยเน้นคุณธรรมหลัก 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม  ซึ่งใน       
ปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยจัดโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม  โดยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องคุณธรรมหลัก     
3 ประการ  คือ โครงการจักรยานสร้างวินัย  ใฝ่คุณธรรม  โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยก
ขยะ และโครงการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม  ทั้ง  3  โครงการน้ีเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมหลักให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  และทักษะในด้านต่าง ๆ  ที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นอาจารย์มืออาชีพ  
โดยมหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต่าง ๆ  มากมาย อาทิ เช่น  โครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน : อาจารย์มืออาชีพ สู่อาจารย์ใหม่ , โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนแบบ Active Learning , โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การออกหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะ (Competency Based Curriculum)  เป็นต้น  

 

ภาพแสดง โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การออกหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  (Competency Based Curriculum)” 
 

 

 

 

           ภาพแสดง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเรียนการสอนแบบ Active Learning” 
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 นอกจากน้ี  มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนอาจารย์ในการสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา  2558   มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 18.94  
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญต่อการจัดหาทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนให้กับนักศึกษา  โดยจัดหาตํารา
หนังสือที่มีความสอดคล้องกับทุกสาขาวิชา  และเน้นการจัดการศึกษาผ่านระบบ e-learning  เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลา  พร้อมทั้งบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยการเข้าร่วม อบรม 
สัมมนา ประชุม ฟังบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา อาทิ เช่น 
โครงการอบรมเชิงวิชาการต่าง ๆ  เรื่อง “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย”  โครงการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ทํางานร่วมกัน  และโครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

การพัฒนานักศึกษา   

 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในการเสริมสร้างทั้งด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ  และทักษะการดําเนิน
ชีวิตในสังคม  จึงมีการปรับปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพร้อมทั้งเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา  ในปีการศึกษา  2558  มีโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา  ประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการ
สื่อสารและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  และอื่น ๆ  อาทิ เช่น  นักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2558  พร้อมทั้งนําเสนอผลงานวิชาการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
เรื่อง เทคนิคการเรียนให้ประสบความสําเร็จ  และโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง บุคลิกภาพสําคัญมากแค่ไหนในการ
สัมภาษณ์งาน  ฯลฯ 

 

 
 
 
 

            ภาพแสดง  การเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
 

 

 
                         

              ภาพแสดง  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง บุคลิกภาพสําคัญมากแค่ไหนในการสัมภาษณ์งาน 

   จากการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ พบว่าบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีงานทําภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษา  จํานวนร้อยละ 88.87   และได้รับ
การประเมินความพึงพอใจในการทํางานจากผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉล่ียโดยรวม  4.33  นอกจากนี้ในส่วนของบัณฑิตที่
สอบผ่านการข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ในสาขาต่าง ๆ  เฉล่ียโดยรวมร้อยละ  94.47 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 
>>  พัฒนานกัศึกษาและบคุลากรใหเ้ป็นคนดี  คนเก่งและมีความสขุ 

การพัฒนาคณุธรรม 

         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ  คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน หยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
และกตัญญู) และความพอเพียง  โดยเน้นคุณธรรมหลัก 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม  ซึ่งใน       
ปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยจัดโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม  โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องคุณธรรมหลัก     
3 ประการ  คือ โครงการจักรยานสร้างวินัย  ใฝ่คุณธรรม  โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยก
ขยะ และโครงการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม  ทั้ง  3  โครงการน้ีเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมหลักให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  และทักษะในด้านต่าง ๆ  ที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นอาจารย์มืออาชีพ  
โดยมหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต่าง ๆ  มากมาย อาทิ เช่น  โครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน : อาจารย์มืออาชีพ สู่อาจารย์ใหม่ , โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การเรียนการสอนแบบ Active Learning , โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การออกหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะ (Competency Based Curriculum)  เป็นต้น  

 

ภาพแสดง โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การออกหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  (Competency Based Curriculum)” 
 

 

 

 

           ภาพแสดง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเรียนการสอนแบบ Active Learning” 
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 นอกจากน้ี  มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนอาจารย์ในการสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา  2558   มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 18.94  
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญต่อการจัดหาทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนให้กับนักศึกษา  โดยจัดหาตํารา
หนังสือที่มีความสอดคล้องกับทุกสาขาวิชา  และเน้นการจัดการศึกษาผ่านระบบ e-learning  เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลา  พร้อมทั้งบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยการเข้าร่วม อบรม 
สัมมนา ประชุม ฟังบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา อาทิ เช่น 
โครงการอบรมเชิงวิชาการต่าง ๆ  เรื่อง “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย”  โครงการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ทํางานร่วมกัน  และโครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

การพัฒนานักศึกษา   

 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในการเสริมสร้างทั้งด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ  และทักษะการดําเนิน
ชีวิตในสังคม  จึงมีการปรับปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพร้อมทั้งเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา  ในปีการศึกษา  2558  มีโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา  ประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการ
สื่อสารและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  และอ่ืน ๆ  อาทิ เช่น  นักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2558  พร้อมทั้งนําเสนอผลงานวิชาการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
เรื่อง เทคนิคการเรียนให้ประสบความสําเร็จ  และโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง บุคลิกภาพสําคัญมากแค่ไหนในการ
สัมภาษณ์งาน  ฯลฯ 

 

 
 
 
 

            ภาพแสดง  การเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
 

 

 
                         

              ภาพแสดง  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง บุคลิกภาพสําคัญมากแค่ไหนในการสัมภาษณ์งาน 

   จากการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ พบว่าบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีงานทําภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษา  จํานวนร้อยละ 88.87   และได้รับ
การประเมินความพึงพอใจในการทํางานจากผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉล่ียโดยรวม  4.33  นอกจากนี้ในส่วนของบัณฑิตที่
สอบผ่านการข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ในสาขาต่าง ๆ  เฉลี่ยโดยรวมร้อยละ  94.47 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6 
>>  การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง  และการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีระบบการบริหารจัดการโดยสืบสานอุดมการณ์การรับใช้
สังคมของมูลนิธิป่อเต็กต๊ึงให้เป็นค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร  และยึดหลักธรรมาภิบาลพร้อมทั้งได้นําเอา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือปลูกฝังให้กับนักศึกษา
และบุคลากรทุกระดับ  และในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมเสริมความพอเพียง
ของมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือสังคม จํานวน  42  โครงการ  อาทิ ด้านส่งเสริมความพอเพียง เช่น โครงการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการธนาคารความดี และด้านช่วยเหลือสังคม  เช่น โครงการ 
PUBLIC HEALTH DO MORE VOLUNTEER GEN 3 , โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการเรียนวิทยาศาสตร์แก่
นักเรียนและครูในชุมชนคลองด่าน  และโครงการ “สร้างสรรค์ สัมพันธ์ ผู้นําดอกแก้ว ปี58” ฯลฯ อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยยังมีการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้  พบว่าในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยมี
องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้  ทั้งส้ิน 18 เร่ือง 
 

ภาพแสดง โครงการ“สร้างสรรค์ สัมพันธ์ ผู้นําดอกแก้ว ปี58”     ภาพแสดง โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 

 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่ไม่หวังกําไร  มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน  และมีมาตรการประหยัดพลังงานพร้อมลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จากการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทําให้มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดค่าสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบจากปี   
ที่ผ่าน ๆ มา ร้อยละ 14.70 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6 
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  ความรวมมือทางวชิาการ 
 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตระหนักดีว่าในการพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ  

ต้องให้ความสําคัญกับการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558  
มหาวิทยาลัยจึงมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 

 รองศาสตราจารย์ ดร .อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว              
เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์หล่ี อวี้โสวง (Assoc.Prof.Li Yuxiong)  รองเลขาธิการ  
และคณะผู้แทนจากสถาบันเซียงซือหู  มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัย          
ได้แลกเปลี่ยนนักศึกษาและมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 7 ปี  การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและหารือเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาจากสถาบันที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 
  

     
 
 
 
 
 
 

     

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะการแพทย์
แผนจีน  เป็นประธานประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา  กับ ศาสตราจารย์เหยียนเส่ียวเทียน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซ่ียงไฮ้ และรองศาสตราจารย์หวังชิน หัวหน้าแผนกนักศึกษาต่างประเทศ    
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้การ
ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเอกชน The Indonesian of Private Higher Education 
Association - Commissariat II Surakarta  (APTISI Komisariat II Surakarta), Indonesia ในโอกาสหารือ
ความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียนนักศึกษา ทั้งหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรระยะกลาง หลักสูตรระยะยาว ด้านการสัมมนา
และด้านงานวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมหารือ 
ในครั้งนี้ด้วย 

  

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ 
จันทโรนานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และแผนกวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์หยาง เปิน (Professor Yang Ben) อธิการบดี และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอู๋โจว มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยน
นักศึกษา และการส่งนักศึกษามาฝึกงาน  
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 รองศาสตราจารย์ ดร .ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          
และศาสตราจารย์เกาซ่ิวเหม่ย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร      
ของทั้งสองมหาวิทยาลัย  ได้ร่วมประชุมร่วมมือดําเนินงานและบริหารงานสถาบันขงจ่ือการแพทย์แผนจีนแห่งแรก         
ในประเทศไทย  ในการน้ีได้รับเกียรติจาก ดร.โจวเกาหยู๋ เลขานุการเอก และคุณหม่าเซา เลขานุการลําดับ 3 ฝ่าย
การศึกษา สถานเอคอัครทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย   
 
 
 
 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
เป็นประธานในการต้อนรับ ศาสตราจารย์หยาง ยี่ถิ่ง (Prof.Yang Yiting) รองอธิการบดี และผู้แทนจาก Qilu 
Institute Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านการ
แลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษา และได้ตกลงร่วมมือจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ด้านบริหารธุรกิจ และ
หลักสูตรปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี   รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา  ชัยพานิช        
รองอธิการบดี  และคณาจารย์ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Sprott Shaw College ประเทศแคนนาดา  นําโดย 
คุณไปรเทพ  ซอโสตถิกุล  ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ในโอกาสหารือและ
เจรจาความร่วมมือการแลกเปล่ียนทางวิชาการ 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาฝึกงานและรับเข้าทํางาน  ระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กับกลุ่ม
โรงแรมในเครือไอเอชจี  (Intercontinental Hotels Group  - Thailand)  โดยมี  Mr. Phillip Beriman, General 
Manager Holiday Inn Bangkok Sukhumvit เป็นผู้แทนลงนาม  
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รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.อมร  เพชรสม  
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ในโอกาสหารือและเจรจาความร่วมมือการ
ใช้โปรแกรมอักขราวสุิทธิ์และการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน   
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 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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             ความเขมแขง็ดานจนีศกึษา 
  
 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ก่อต้ังโดยชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีน จึงได้

สั่งสมปรัชญาและอุดมการณ์ ความรู้ในหลายแขนงทางด้านจีน และเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร    
ด้านจีนมามากกว่า 20 ปี  จนเป็นที่ยอมรับและมีความโดดเด่นด้านจีนศึกษาจนมีช่ือเสียงเป็นที่ประจักษ์และ
กลายเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงกําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ ด้านจีน และ
ก้าวสู่การเป็นผู้นําสถาบันอุดมศึกษาด้านจีนศึกษาของประเทศภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเอกลักษณ์การเป็น
ผู้นําด้านจีนศึกษาประการแรก คือ "การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน" ท่ีครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษา
ในทุกด้าน ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  นอกจากนี้ยังจัดโครงการสอนภาษาจีนให้กับอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก พร้อมกับมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu 
Shuiping Kaoshi (HSK) ที่มีมาตรฐานการสอบวัดที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย 

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย    
ช้ันนําในประเทศจีน เพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย์ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงนักเรียนแลกเปล่ียน 
ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 400 คนต่อปี รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ไปเรียนที่ประเทศจีน  

 ด้านการวิจัยและการให้บริการสังคม มหาวิทยาลัยเน้นการศึกษาวิจัยด้านจีนศึกษา โดยสนับสนุน
และส่งเสริมให้คณาจารย์ทําการวิจัยด้านจีนศึกษาและความสัมพันธ์ไทย-จีน เพ่ือให้บริการทางวิชาการ และ
การเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษาแก่สังคม มีคลินิกแพทย์แผนจีนเพ่ือให้บริการ
การรักษาด้านศาสตร์แพทย์แผนจีน และศูนย์แต้จิ๋ววิทยา  

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้าน
จีนศึกษาเป็นอย่างมาก  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาด้านความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนด
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในด้าน
การจัดการเรียนการสอนทางด้านจีนศึกษา โดยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงาน ดังน้ี 
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      ด้านหลักสูตร 

       มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรในด้านจีนศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท  พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษาชาวจีน  มีหลักสูตรทางด้านจีนศึกษาทั้งสิ้นจํานวน  
12  หลักสูตร   

          นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีทางด้านจีนศึกษาอีก จํานวน 16  
รายวิชา  มีการจัดโครงการเพื่อสร้างทักษะด้านจีนที่ครอบคลุมการเรียนการสอนภาษาจีน ธุรกิจจีน และ
โครงการเพ่ือส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Suiping Kaoshi : HSK)    

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน   
จํานวน  5  หลักสูตร  ดังนี้ 

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  3 หลักสูตร 
1)   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน ร่วมกับ Huaqiao University 
2)   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ร่วมกับ  Guangxi University  
3)   สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ ร่วมกับ Yunnan University           

  of Finance and Economic   

     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ร่วมกับ Shanghai University of Traditional  
     Chinese Medicine 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)   
     ร่วมมือกับ 6 มหาวิทยาลัย  

1) Guangxi University of Foreign Languages 
2) Xiangsihu College, Guangxi University for Nationalities 
3) Wuzhou University 
4) Qinzhou University 
5) National Chi Nan University 
6) Guangxi Economic & Trade Polytechnic 
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         ด้านการวิจัยด้านจีนศึกษา 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัยด้านจีนศึกษา  
ปีละ 5,000,000  บาท  และจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก เพ่ือให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยทางด้านจีนศึกษา  
และส่งเสริมการทําวิจัยด้านจีนศึกษาในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีความเข้มแข็งด้านจีนศึกษาเพ่ิมมากขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจีนของสังคม ซึ่งในปีการศึกษา  2558  
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมาด้านจีนศึกษา  ดังนี้ 

 -  ทัศนคติของผู้ให้บริการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทย 

 -  ปากนํ้าเมืองท่าโบราณ : ความเช่ือและวิถีของชีวิตชาวจีน 
 -  การวิจัยเพ่ือการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย กรุงเทพฯ :             

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ด้านบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการให้บริการวิชาการด้านจีนศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมทั้งภายในและภายนอก  โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมให้บริการ
วิชาการด้านจีนศึกษา  และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านภาษาจีนและจีนศึกษาแก่สังคม  ในหลายรูปแบบต่าง ๆ  
มากมาย  ดังนี้ 

1) โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จาง จ้ง จิ่ง ครั้งที่ 2” 
2) โครงการนํ้าใจหมอจีนสู่ชุมชน ครั้งที่ 7 
3) โครงการ มฉก.บริการชุมชน ให้บริการรักษาด้านศาสตร์แพทย์แผนจีน การแมะ และการ

ฝังเข็ม  
4) โครงการ มติชนเฮลแคร์ ครั้งที่ 8  
5) โครงการวันแพทย์จีน 
6) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้สมุนไพรจีนรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก” 
7) โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์แผนจีน 
8) โครงสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เต๋า : วิถีคนวิถีธรรม” 
9) เสวนาวิชาการ เรื่อง “หลีติฮู เสียงตามสายรูปแบบความบันเทิงของจีนสยามที่เลือนหาย” 
10) เสวนาวัฒนธรรมจีน เรื่อง ก้วย : เอกลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋ว 
11) โครงการอบรมเทคนิคการเรียนสอนภาษาจีนศตวรรษท่ี 21  สําหรับครูผู้สอนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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      ด้านหลักสูตร 

       มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรในด้านจีนศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท  พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษาชาวจีน  มีหลักสูตรทางด้านจีนศึกษาทั้งสิ้นจํานวน  
12  หลักสูตร   

          นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีทางด้านจีนศึกษาอีก จํานวน 16  
รายวิชา  มีการจัดโครงการเพื่อสร้างทักษะด้านจีนที่ครอบคลุมการเรียนการสอนภาษาจีน ธุรกิจจีน และ
โครงการเพ่ือส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Suiping Kaoshi : HSK)    

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน   
จํานวน  5  หลักสูตร  ดังนี้ 

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  3 หลักสูตร 
1)   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน ร่วมกับ Huaqiao University 
2)   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ร่วมกับ  Guangxi University  
3)   สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ ร่วมกับ Yunnan University           

  of Finance and Economic   

     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ร่วมกับ Shanghai University of Traditional  
     Chinese Medicine 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง)   
     ร่วมมือกับ 6 มหาวิทยาลัย  

1) Guangxi University of Foreign Languages 
2) Xiangsihu College, Guangxi University for Nationalities 
3) Wuzhou University 
4) Qinzhou University 
5) National Chi Nan University 
6) Guangxi Economic & Trade Polytechnic 
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         ด้านการวิจัยด้านจีนศึกษา 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัยด้านจีนศึกษา  
ปีละ 5,000,000  บาท  และจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก เพ่ือให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยทางด้านจีนศึกษา  
และส่งเสริมการทําวิจัยด้านจีนศึกษาในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีความเข้มแข็งด้านจีนศึกษาเพิ่มมากข้ึนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจีนของสังคม ซึ่งในปีการศึกษา  2558  
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมาด้านจีนศึกษา  ดังนี้ 

 -  ทัศนคติของผู้ให้บริการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทย 

 -  ปากนํ้าเมืองท่าโบราณ : ความเช่ือและวิถีของชีวิตชาวจีน 
 -  การวิจัยเพ่ือการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย กรุงเทพฯ :             

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ด้านบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการให้บริการวิชาการด้านจีนศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมทั้งภายในและภายนอก  โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมให้บริการ
วิชาการด้านจีนศึกษา  และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านภาษาจีนและจีนศึกษาแก่สังคม  ในหลายรูปแบบต่าง ๆ  
มากมาย  ดังน้ี 

1) โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จาง จ้ง จิ่ง ครั้งที่ 2” 
2) โครงการนํ้าใจหมอจีนสู่ชุมชน ครั้งที่ 7 
3) โครงการ มฉก.บริการชุมชน ให้บริการรักษาด้านศาสตร์แพทย์แผนจีน การแมะ และการ

ฝังเข็ม  
4) โครงการ มติชนเฮลแคร์ ครั้งที่ 8  
5) โครงการวันแพทย์จีน 
6) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้สมุนไพรจีนรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก” 
7) โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์แผนจีน 
8) โครงสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เต๋า : วิถีคนวิถีธรรม” 
9) เสวนาวิชาการ เรื่อง “หลีติฮู เสียงตามสายรูปแบบความบันเทิงของจีนสยามที่เลือนหาย” 
10) เสวนาวัฒนธรรมจีน เรื่อง ก้วย : เอกลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋ว 
11) โครงการอบรมเทคนิคการเรียนสอนภาษาจีนศตวรรษท่ี 21  สําหรับครูผู้สอนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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                      ภาพแสดง  อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จาง จ้ง จิ่ง ครั้งท่ี 2” 
 
 
 
 
 

            ภาพแสดง  อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนศตวรรษที่ 21  สําหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศและมหาวิทยาลัย

ในประเทศจีนในด้านต่าง ๆ  มีโครงการแลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษาจีนและไทยเป็นประจําทุกปี พร้อมทั้ง
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้เรียนในประเทศจีนเพ่ิมมากขึ้น  

 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีน จํานวน 57  แห่ง 
ได้แก่  

- มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  จํานวน   57  แห่ง 
- มหาวิทยาลัยในไต้หวัน   จํานวน    6   แห่ง 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

      จัดประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา กับ ศาสตราจารย์เหยียนเสี่ยวเท่ียว  คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ 
      ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเจรจาร่วมมือด้านหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจกับ
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
      จัดกิจกรรม Road Show เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  และรับนักศึกษาจีนมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  เข้าร่วมโครงการนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทย ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  จัดโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง  
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 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน  ร่วมทั้งเป็นแหล่ง
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา  และบุคลากรท่ัวไปเห็นถึง
วัฒนธรรมของจีนในด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจีนต่าง ๆ อาทิ   

1) โครงการรําลึกวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 
2) นิทรรศการถาวรเรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน 
3) โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีจีน 
4) โครงการอนุรักษ์ประเพณีรับบัว จัดกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิตชาวจีน และกิจกรรมแคปซูล

สมุนไพรจีน ยาบํารุงจีน 
5) สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทพเจ้าและประเพณีในวันตรุษจีน 
6) พิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ 

 

 

 

 

                                 ภาพแสดง  พิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ   
 
 
 
 
 

  ภาพแสดง  นิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีจีน และสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทพเจ้าและประเพณีวันตรุษจีน 
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                      ภาพแสดง  อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จาง จ้ง จิ่ง ครั้งท่ี 2” 
 
 
 
 
 

            ภาพแสดง  อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนศตวรรษที่ 21  สําหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศและมหาวิทยาลัย

ในประเทศจีนในด้านต่าง ๆ  มีโครงการแลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษาจีนและไทยเป็นประจําทุกปี พร้อมทั้ง
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้เรียนในประเทศจีนเพ่ิมมากขึ้น  

 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีน จํานวน 57  แห่ง 
ได้แก่  

- มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  จํานวน   57  แห่ง 
- มหาวิทยาลัยในไต้หวัน   จํานวน    6   แห่ง 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

      จัดประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา กับ ศาสตราจารย์เหยียนเสี่ยวเท่ียว  คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ 
      ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเจรจาร่วมมือด้านหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจกับ
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
      จัดกิจกรรม Road Show เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  และรับนักศึกษาจีนมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  เข้าร่วมโครงการนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทย ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  จัดโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง  
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 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน  ร่วมทั้งเป็นแหล่ง
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา  และบุคลากรท่ัวไปเห็นถึง
วัฒนธรรมของจีนในด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจีนต่าง ๆ อาทิ   

1) โครงการรําลึกวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 
2) นิทรรศการถาวรเรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน 
3) โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีจีน 
4) โครงการอนุรักษ์ประเพณีรับบัว จัดกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิตชาวจีน และกิจกรรมแคปซูล

สมุนไพรจีน ยาบํารุงจีน 
5) สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทพเจ้าและประเพณีในวันตรุษจีน 
6) พิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ 

 

 

 

 

                                 ภาพแสดง  พิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ   
 
 
 
 
 

  ภาพแสดง  นิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีจีน และสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทพเจ้าและประเพณีวันตรุษจีน 
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ด้านส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านจีนของมหาวิทยาลัยต่อสังคม 

 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านจีน  เพ่ือให้สังคมได้รู้จักกิจกรรมด้านจีนศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผ่านสื่อต่าง ๆ  ในหลายช่องทาง โดยมีกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์
และนําเสนอข้อมูลด้านจีนศึกษาไปสู่สาธารณชนทั่วไปให้ทราบถึงภาพลักษณ์ที่ดีในทุกมิติ  ดังนี้ 

 มีการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์จีน เช่น  หนังสือพิมพ์ตงฮ้ัว , หนังสือพิมพ์ซิงเสียน   
 เยอะเป้า , หนังสือพิมพ์ซื่อเจี้ยยื่อเป้า , หนังสือพิมพ์ซิงจงเอ๋ียน   ฯลฯ 

 มีการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ไทย เช่น หนังสือพิมพ์สยามรัฐ , หนังสือพิมพ์ข่าวสด   
 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง , หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  ฯลฯ 

 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลสําเนาหนังสือพิมพ์จีนผ่านเว็บไซต์และ  
 ระบบได้เปิดให้สืบค้นได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

 มีการประชาสัมพันธ์ด้านจีนผ่านสื่อ Social Media ของมหาวิทยาลัย 

  มีการประชาสัมพันธ์ในวารสารร่วมโพธ์ิทอง (ฉบับ 2 ภาษาไทย-จีน)  และส่งให้กลับ  
 โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ จํานวน 5,000  แห่ง 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา
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ด้านส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านจีนของมหาวิทยาลัยต่อสังคม 

 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านจีน  เพ่ือให้สังคมได้รู้จักกิจกรรมด้านจีนศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผ่านสื่อต่าง ๆ  ในหลายช่องทาง โดยมีกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์
และนําเสนอข้อมูลด้านจีนศึกษาไปสู่สาธารณชนทั่วไปให้ทราบถึงภาพลักษณ์ที่ดีในทุกมิติ  ดังน้ี 

 มีการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์จีน เช่น  หนังสือพิมพ์ตงฮ้ัว , หนังสือพิมพ์ซิงเสียน   
 เยอะเป้า , หนังสือพิมพ์ซื่อเจี้ยยื่อเป้า , หนังสือพิมพ์ซิงจงเอ๋ียน   ฯลฯ 

 มีการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ไทย เช่น หนังสือพิมพ์สยามรัฐ , หนังสือพิมพ์ข่าวสด   
 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง , หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  ฯลฯ 

 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลสําเนาหนังสือพิมพ์จีนผ่านเว็บไซต์และ  
 ระบบได้เปิดให้สืบค้นได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

 มีการประชาสัมพันธ์ด้านจีนผ่านสื่อ Social Media ของมหาวิทยาลัย 

  มีการประชาสัมพันธ์ในวารสารร่วมโพธ์ิทอง (ฉบับ 2 ภาษาไทย-จีน)  และส่งให้กลับ  
 โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ จํานวน 5,000  แห่ง 
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 การประกนัคณุภาพการศกึษา 
    

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการนําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนําระบบ Input – Process – Output และกระบวนการคุณภาพ 
Plan – Do – Check – Act มาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงาน ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2542 
สําหรับปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย  

            มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ           
ตามองค์ประกอบคุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยทุกหลักสูตร คณะวิชา
และมหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนาตามตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบ พร้อมทั้งดําเนินการตามแนวทางพัฒนา    
ทําให้ส่งผลต่อหลักสูตรมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 
73.59 และผลประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก รวมถึงผลประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง  กิจกรรมการประเมินคุณภาพสายการศึกษา 

ภาพแสดง  กิจกรรมการเยี่ยมชมสถานท่ีต่าง ๆ ประกอบการประเมินคุณภาพสายการศึกษา 
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 การประเมินคณุภาพการบรหิารงานทั่วไป 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารแบบรวมศูนย์ ดังนั้น         
การพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานบริหารงานทั่วไป จึงมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการ            
จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป โดย
กําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพร่วม (Common Indicator) เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพพ้ืนฐานที่ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการทํางาน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเฉพาะที่แสดงถึงการวัดคุณภาพการทํางานของแต่ละ
หน่วยงาน ในปีการศึกษา 2558 หน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพในปีการศึกษาที่ผ่านมาและดําเนินการตามแผนฯ จึงส่งผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปทั้ง 13 หน่วยงาน อยู่ในระดับดี – ดีมาก 

 
 
เพ่ือเป็นการสร้างความรู้เสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE FOR 3 DEGREES LEVELS : CHE 3D) และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพของการศึกษาต่อไป 
  
 

 

 

 

  

ภาพแสดง การประเมินคุณภาพการการบริหารงานท่ัวไป 

ภาพแสดง การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CHE 3D 
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 การประกนัคณุภาพการศกึษา 
    

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการนําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนําระบบ Input – Process – Output และกระบวนการคุณภาพ 
Plan – Do – Check – Act มาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงาน ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2542 
สําหรับปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย  

            มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ           
ตามองค์ประกอบคุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยทุกหลักสูตร คณะวิชา
และมหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนาตามตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบ พร้อมทั้งดําเนินการตามแนวทางพัฒนา    
ทําให้ส่งผลต่อหลักสูตรมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 
73.59 และผลประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก รวมถึงผลประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง  กิจกรรมการประเมินคุณภาพสายการศึกษา 

ภาพแสดง  กิจกรรมการเยี่ยมชมสถานท่ีต่าง ๆ ประกอบการประเมินคุณภาพสายการศึกษา 
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 การประเมินคณุภาพการบรหิารงานทั่วไป 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารแบบรวมศูนย์ ดังนั้น         
การพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานบริหารงานทั่วไป จึงมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการ            
จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป โดย
กําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพร่วม (Common Indicator) เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพพ้ืนฐานท่ีทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการทํางาน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเฉพาะที่แสดงถึงการวัดคุณภาพการทํางานของแต่ละ
หน่วยงาน ในปีการศึกษา 2558 หน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพในปีการศึกษาที่ผ่านมาและดําเนินการตามแผนฯ จึงส่งผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปทั้ง 13 หน่วยงาน อยู่ในระดับดี – ดีมาก 

 
 
เพ่ือเป็นการสร้างความรู้เสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE FOR 3 DEGREES LEVELS : CHE 3D) และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพของการศึกษาต่อไป 
  
 

 

 

 

  

ภาพแสดง การประเมินคุณภาพการการบริหารงานท่ัวไป 

ภาพแสดง การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CHE 3D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR)
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    ภาพแสดง  การออกตรวจร้านจําหน่ายแอลกอฮอล ์         ภาพแสดง การประชุมคณะกรรมการฯ 

  ภาพแสดง  กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ์        ภาพแสดง โครงการคลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ 

ความรบัผดิชอบตอสงัคม  (CSR)
 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยตระหนัก
และให้ความสําคัญต่อชุมชนและสังคม  โดยมีการดําเนินการที่หลากหลายรูปแบบ  ทั้งการบริการวิชาการ       
การวิจัยเพ่ือนําผลงานมาพัฒนาชุมชนและสังคม  กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคม รวมถึงการมีแนวทางในการร่วมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  ในปีการศึกษา 
2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนี้ 

 ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ  ได้ดําเนินโครงการ มฉก.รับใช้สังคม  เพ่ือบริการชุมชนและ
สังคม  พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี 2558 ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

      ด้านการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและการจัดระเบียบสังคมในชุมชน   
      คณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษา  ได้ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกําหนดแนวทางในการ
ดูแลสวัสดิภาพและจัดระเบียบสังคมในชุมชน  มีการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยใน
บริเวณใกล้เคียง  และลงพ้ืนที่ตรวจพ้ืนที่บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  จํานวน  10  ครั้ง  เพ่ือดูแลความ
เรียบร้อยในปัญหาของสังคม  เช่น  ยาเสพติด  ร้านค้าที่จําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  เป็นต้น  

 
 

        ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   
  มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมทั้งในด้านสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก  และโครงการ         
คลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่  ฯลฯ   
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    ภาพแสดง  การออกตรวจร้านจําหน่ายแอลกอฮอล ์         ภาพแสดง การประชุมคณะกรรมการฯ 

  ภาพแสดง  กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์         ภาพแสดง โครงการคลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ 

ความรบัผดิชอบตอสงัคม  (CSR)
 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยตระหนัก
และให้ความสําคัญต่อชุมชนและสังคม  โดยมีการดําเนินการที่หลากหลายรูปแบบ  ทั้งการบริการวิชาการ       
การวิจัยเพ่ือนําผลงานมาพัฒนาชุมชนและสังคม  กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคม รวมถึงการมีแนวทางในการร่วมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  ในปีการศึกษา 
2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนี้ 

 ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ  ได้ดําเนินโครงการ มฉก.รับใช้สังคม  เพ่ือบริการชุมชนและ
สังคม  พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี 2558 ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

      ด้านการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและการจัดระเบียบสังคมในชุมชน   
      คณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษา  ได้ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกําหนดแนวทางในการ
ดูแลสวัสดิภาพและจัดระเบียบสังคมในชุมชน  มีการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยใน
บริเวณใกล้เคียง  และลงพ้ืนที่ตรวจพ้ืนที่บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  จํานวน  10  ครั้ง  เพ่ือดูแลความ
เรียบร้อยในปัญหาของสังคม  เช่น  ยาเสพติด  ร้านค้าที่จําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  เป็นต้น  

 
 

        ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   
  มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมทั้งในด้านสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก  และโครงการ         
คลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่  ฯลฯ   
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   ภาพแสดง  กิจกรรมละครชุมชนแสดงที่ ร.ร.บางพลีพัฒนาศึกษาลัย   ภาพแสดง โครงการวัฒนธรรมเสริมพลัง

        ภาพแสดง คลินิกกายภาพบําบัด                        ภาพแสดง  ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
     คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นคลินิกที่ให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไป  โดยการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน  
     คลินิกกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ  เป็นคลินิกที่ให้บริการด้าน            
การรักษาผู้ป่วยกายภาพบําบัดแก่บุคคลทั่วไป 
     คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม  ให้บริการด้านสุขภาพแผนปัจจุบัน 
     ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  เป็นห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจวิเคราะห์ผลที่มีคุณภาพ
สําหรับการวินิจฉัย รักษา ป้องกัน และควบคุมโรค 
     สถาบันไทย-จีนภิวัฒน์ ดําเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการทําธุรกิจจีนทั้ง
ในและต่างประเทศ 
     ศูนย์ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน  คณะนิติศาสตร์ 
 
 
  
 
 
 
  
  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  ในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากมายร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น โครงการประเพณีรับบัว  
โครงการประเพณีเข้าพรรษา  โครงการเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม  โครงการวัฒนธรรมเสริมพลัง
ผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย  และโครงการละครชุมชน ฯลฯ 
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 ด้านอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้ความสําคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลังงานเป็นอย่างมาก ตลอดปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงาน  ดังนี้  

       การบําบัดนํ้าเสีย  
       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นําระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแรโรแมกซ์ ซึ่งจะได้น้ํา

ทิ้งที่มีค่ามาตรฐานก่อนที่จะระบายสู่คลองสาธารณะหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์  เช่น รดนํ้าต้นไม้ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย  เป็นต้น อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังได้นําผักตบชวามาช่วยในการบําบัดน้ําเสียในลําราง
ระบายนํ้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะต่อไป 

       การกําจัดขยะมูลฝอย  
  มหาวิทยาลัยได้รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนํา    

ไปทิ้งและกําหนดจุดพักขยะมูลฝอยก่อนที่จะขนย้ายไปทิ้ง  ส่วนขยะที่คัดแยกแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถนําไป
จําหน่ายได้  และในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้มีโครงการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรณรงค์และปลกูฝังให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พบว่า นักศึกษาและ
บุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

  การดูแลภูมิทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยมีการดูแลระบบภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งผู้รับผิดชอบเป็นโซน ๆ  

เพ่ือดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของพื้นที่  โดยมีการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้
ประดับเป็นประจําทุกเดือน  นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยมากมาย  
เช่น ปลูกบัวหลวงในคลองระบายน้ําสาธารณะเพื่อเพ่ิมความสวยงามให้กับแนวรั้วและแนวถนน ปลูกไม้เลื้อย 
ณ ซุ้มพักนักศึกษา จัดทําทุ่นไม้ไผ่เพ่ือป้องกันผักตบชวาและขยะมูลฝอยเป็นประจํา และนําเศษใบไม้ เศษวัชพืช 
และเศษอาหารไปทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยจุลินทรีย์สําหรับบํารุงดอกไม้ และต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  การปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษาและบุคลากรใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
-  มหาวิทยาลัยจดัโครงการจักรยานสีขาวเพ่ือรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสําคัญ 

ของการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  ซึ่งในปีการศกึษา 2558  มหาวิทยาลัยมีจักรยานสีขาว 
ให้บริการประมาณ  550  คัน ไว้ให้บริการนักศึกษาบุคลากร และบุคคลที่มาติดต่องานภายในมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งกําหนดจุดจอดจักรยานเพ่ือความเป็นระเบียบและมีจุดบริการบํารุงรักษาจักรยานสีขาว  และมีเลน
จักรยานโดยเฉพาะทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งมีกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานสีขาวภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
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   ภาพแสดง  กิจกรรมละครชุมชนแสดงที่ ร.ร.บางพลีพัฒนาศึกษาลัย   ภาพแสดง โครงการวัฒนธรรมเสริมพลัง

        ภาพแสดง คลินิกกายภาพบําบัด                        ภาพแสดง  ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
     คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นคลินิกที่ให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไป  โดยการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน  
     คลินิกกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ  เป็นคลินิกที่ให้บริการด้าน            
การรักษาผู้ป่วยกายภาพบําบัดแก่บุคคลทั่วไป 
     คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม  ให้บริการด้านสุขภาพแผนปัจจุบัน 
     ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  เป็นห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจวิเคราะห์ผลที่มีคุณภาพ
สําหรับการวินิจฉัย รักษา ป้องกัน และควบคุมโรค 
     สถาบันไทย-จีนภิวัฒน์ ดําเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการทําธุรกิจจีนทั้ง
ในและต่างประเทศ 
     ศูนย์ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน  คณะนิติศาสตร์ 
 
 
  
 
 
 
  
  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  ในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากมายร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น โครงการประเพณีรับบัว  
โครงการประเพณีเข้าพรรษา  โครงการเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม  โครงการวัฒนธรรมเสริมพลัง
ผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย  และโครงการละครชุมชน ฯลฯ 
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 ด้านอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้ความสําคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลังงานเป็นอย่างมาก ตลอดปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงาน  ดังน้ี  

       การบําบัดนํ้าเสีย  
       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นําระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแรโรแมกซ์ ซึ่งจะได้น้ํา

ทิ้งที่มีค่ามาตรฐานก่อนที่จะระบายสู่คลองสาธารณะหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์  เช่น รดนํ้าต้นไม้ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย  เป็นต้น อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังได้นําผักตบชวามาช่วยในการบําบัดน้ําเสียในลําราง
ระบายนํ้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะต่อไป 

       การกําจัดขยะมูลฝอย  
  มหาวิทยาลัยได้รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนํา    

ไปทิ้งและกําหนดจุดพักขยะมูลฝอยก่อนที่จะขนย้ายไปท้ิง  ส่วนขยะที่คัดแยกแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถนําไป
จําหน่ายได้  และในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้มีโครงการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรณรงค์และปลกูฝังให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พบว่า นักศึกษาและ
บุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

  การดูแลภูมิทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยมีการดูแลระบบภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งผู้รับผิดชอบเป็นโซน ๆ  

เพ่ือดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของพื้นที่  โดยมีการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้
ประดับเป็นประจําทุกเดือน  นอกจากน้ียังได้มีกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยมากมาย  
เช่น ปลูกบัวหลวงในคลองระบายน้ําสาธารณะเพื่อเพ่ิมความสวยงามให้กับแนวรั้วและแนวถนน ปลูกไม้เลื้อย 
ณ ซุ้มพักนักศึกษา จัดทําทุ่นไม้ไผ่เพ่ือป้องกันผักตบชวาและขยะมูลฝอยเป็นประจํา และนําเศษใบไม้ เศษวัชพืช 
และเศษอาหารไปทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยจุลินทรีย์สําหรับบํารุงดอกไม้ และต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  การปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษาและบุคลากรใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
-  มหาวิทยาลัยจดัโครงการจักรยานสีขาวเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสําคัญ 

ของการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  ซึ่งในปีการศกึษา 2558  มหาวิทยาลัยมีจักรยานสีขาว 
ให้บริการประมาณ  550  คัน ไว้ให้บริการนักศึกษาบุคลากร และบุคคลที่มาติดต่องานภายในมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งกําหนดจุดจอดจักรยานเพ่ือความเป็นระเบียบและมีจุดบริการบํารุงรักษาจักรยานสีขาว  และมีเลน
จักรยานโดยเฉพาะทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งมีกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานสีขาวภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
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-  มหาวิทยาลัยจัดบริการรถไฟฟ้า จํานวน 5 คัน ไว้บริการสําหรับนักศึกษา บุคลากร และ 
ผู้ที่มาติดต่องานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและยัง
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหน่ึง  

-  มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลงและหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ   
ด้วยการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก  
กับองค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง และกิจกรรมลงนามปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” และร่วม
ปลูกต้นไม้ เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น 

   มาตรการประหยัดพลังงาน 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายด้านการจัดการพลังงาน  
โดยในช่วงที่ผ่านมาน้ัน  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน  เพ่ือหาแนวทางการใช้พลังงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้ลดลงอย่างต่อเน่ือง  ทั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จึงได้ปรับปรุงนโยบายด้านการจัด
การพลังงาน และทบทวนคณะกรรมการดําเนินงานด้านพลังงานและคณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การพลังงานของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ในปีการศึกษา  2558  เพ่ือมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผล
ประหยัดในการใช้พลังงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้  และเป็นการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต   

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ดําเนินการด้านการจัดการพลังงานตามแนว
ทางการจัดการพลังงาน  8  ขั้นตอน ของกระทรวงพลังงาน โดยมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน  3  ชุด  คือ 

1) คณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2) คณะกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว   

เฉลิมพระเกียรติ 
3) คณะอนุกรรมการดําเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใช้พลังงาน     

ในอาคารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

         จากการท่ีคณะกรรมการดําเนินงานด้านจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ  
ได้ดําเนินงานตามแผนงานการอนุรักษ์พลังงานด้านการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 
และการไปศึกษาดูงานในอาคารควบคุมที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์  แล้วนํามาประยุกต์และปรับใช้  
จนได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ จากการไฟฟ้านครหลวง  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ         
ตามมาตรการ ในปีการศึกษา  2558  ดังนี้ 

1. ร่วมกันเปิดหน้าต่างในห้องทํางานเพ่ือระบายความร้อนออกไปประมาณ 15 นาที  
ในทุกเช้าวันจันทร์  ซึ่งเป็นวันแรกของการทํางาน และร่วมกันปิดแอร์ก่อนเลิกงานประมาณ 15 นาที   

2. การเปิด-ปิดระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การใช้งาน 
3. การเปิด-ปิดไฟฟ้าในระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การใช้งาน 
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4. การปิดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ช่วงเวลาพักกลางวัน (ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.) 
5. การปิดระบบปรับอากาศห้องเรียนในช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน 
6. การร่วมกันรณรงค์ออกกําลังกายโดยเดินขึ้นบันไดในอาคารเรียนแทนการใช้ลิฟต์ 
7. การปิดไฟฟ้าในระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศในอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 

การก่อนเวลา 18.00 น. เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง On Peak (หลังเวลา 18.00 น.) 
8. การดูแลพื้นที่ระบบปรับอากาศในอาคารเรียนและอาคารสํานักงานไม่ให้สูญเสียความเย็น 
9. การร่วมกันรณรงค์เพ่ือปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในแต่ละหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัย 
10.  ปรับต้ังอุณหภูมิในระบบปรับอากาศในแต่ละหน่วยงานที่อุณหภูมิ  25 องศา 
11.  ให้ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ (ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง และ Note Book  

ส่วนตัว)  โดยตั้งโหมด Stand by คอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งาน  เปิดใช้โหมด Wi-Fi เมื่อต้องใช้งานและปิด Wi-Fi 
เมื่อไม่ใช้งาน 

12.  ให้ประชาสัมพันธ์ทางอาจารย์  เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมส่วนบุคคล  เช่น  
ใช้ไมโครเวฟ กาต้มน้ําร้อนแบบเดือดเร็วในห้องพัก/รับประทานอาหารส่วนรวม ในช่วง On Peak (ก่อนเวลา 08.00) 

13.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้การนําของอธิการบดี รองศาสตราจารย์  
ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  ได้ให้คํามั่นสัญญาว่า “เราจะทํามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”  “ด้วยหลักคุณธรรม 6 ประการ” 
ซึ่งเป็นที่มาของ “การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม”  ร่วมกับการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบโดยมี
วัตถุประสงค์  เพ่ือการประหยัดพลังงานรวมทั้งเกิดวัฒนธรรมการประหยัดในองค์กรสูความสําเร็จ  การประหยัด
พลังงานที่ยั่งยืน 
  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดและประกาศนโยบายเป้าหมายการประหยัดพลังงานท่ีชัดเจน      
มีการแต่งต้ังผู้บริหาร บุคลากร ในการดําเนินงานรวมท้ังหน้าที่ความรับผิดชอบทุกหน่วยงานพร้อมทั้งมีการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามการประเมินผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งยังมีการสร้างและปลูกจิตสํานึก  การ
มีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม รวมถึงการเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรผ่านการ
ฝึกอบรมเพื่อค้นหาแนวทางการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและองค์กรอย่างเหมาะสมคุ้มค่าในการ
ลงทุน  โดยดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการพลังงานให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย อาทิ  

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
  -  ประชุมคณะกรรมการฯ ประจําทุกเดือน   

       -  บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องพลังงาน   
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-  มหาวิทยาลัยจัดบริการรถไฟฟ้า จํานวน 5 คัน ไว้บริการสําหรับนักศึกษา บุคลากร และ 
ผู้ที่มาติดต่องานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและยัง
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหน่ึง  

-  มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลงและหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ   
ด้วยการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก  
กับองค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง และกิจกรรมลงนามปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” และร่วม
ปลูกต้นไม้ เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น 

   มาตรการประหยัดพลังงาน 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายด้านการจัดการพลังงาน  
โดยในช่วงที่ผ่านมาน้ัน  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน  เพ่ือหาแนวทางการใช้พลังงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้ลดลงอย่างต่อเน่ือง  ทั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จึงได้ปรับปรุงนโยบายด้านการจัด
การพลังงาน และทบทวนคณะกรรมการดําเนินงานด้านพลังงานและคณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การพลังงานของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ในปีการศึกษา  2558  เพ่ือมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผล
ประหยัดในการใช้พลังงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้  และเป็นการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต   

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ดําเนินการด้านการจัดการพลังงานตามแนว
ทางการจัดการพลังงาน  8  ขั้นตอน ของกระทรวงพลังงาน โดยมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน  3  ชุด  คือ 

1) คณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2) คณะกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว   

เฉลิมพระเกียรติ 
3) คณะอนุกรรมการดําเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใช้พลังงาน     

ในอาคารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

         จากการท่ีคณะกรรมการดําเนินงานด้านจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ  
ได้ดําเนินงานตามแผนงานการอนุรักษ์พลังงานด้านการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 
และการไปศึกษาดูงานในอาคารควบคุมที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์  แล้วนํามาประยุกต์และปรับใช้  
จนได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ จากการไฟฟ้านครหลวง  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ         
ตามมาตรการ ในปีการศึกษา  2558  ดังนี้ 

1. ร่วมกันเปิดหน้าต่างในห้องทํางานเพ่ือระบายความร้อนออกไปประมาณ 15 นาที  
ในทุกเช้าวันจันทร์  ซึ่งเป็นวันแรกของการทํางาน และร่วมกันปิดแอร์ก่อนเลิกงานประมาณ 15 นาที   

2. การเปิด-ปิดระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การใช้งาน 
3. การเปิด-ปิดไฟฟ้าในระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การใช้งาน 
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4. การปิดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ช่วงเวลาพักกลางวัน (ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.) 
5. การปิดระบบปรับอากาศห้องเรียนในช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน 
6. การร่วมกันรณรงค์ออกกําลังกายโดยเดินขึ้นบันไดในอาคารเรียนแทนการใช้ลิฟต์ 
7. การปิดไฟฟ้าในระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศในอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 

การก่อนเวลา 18.00 น. เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง On Peak (หลังเวลา 18.00 น.) 
8. การดูแลพื้นที่ระบบปรับอากาศในอาคารเรียนและอาคารสํานักงานไม่ให้สูญเสียความเย็น 
9. การร่วมกันรณรงค์เพ่ือปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในแต่ละหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัย 
10.  ปรับต้ังอุณหภูมิในระบบปรับอากาศในแต่ละหน่วยงานที่อุณหภูมิ  25 องศา 
11.  ให้ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ (ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง และ Note Book  

ส่วนตัว)  โดยตั้งโหมด Stand by คอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งาน  เปิดใช้โหมด Wi-Fi เมื่อต้องใช้งานและปิด Wi-Fi 
เมื่อไม่ใช้งาน 

12.  ให้ประชาสัมพันธ์ทางอาจารย์  เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมส่วนบุคคล  เช่น  
ใช้ไมโครเวฟ กาต้มนํ้าร้อนแบบเดือดเร็วในห้องพัก/รับประทานอาหารส่วนรวม ในช่วง On Peak (ก่อนเวลา 08.00) 

13.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้การนําของอธิการบดี รองศาสตราจารย์  
ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  ได้ให้คํามั่นสัญญาว่า “เราจะทํามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”  “ด้วยหลักคุณธรรม 6 ประการ” 
ซึ่งเป็นที่มาของ “การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม”  ร่วมกับการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบโดยมี
วัตถุประสงค์  เพ่ือการประหยัดพลังงานรวมทั้งเกิดวัฒนธรรมการประหยัดในองค์กรสูความสําเร็จ  การประหยัด
พลังงานที่ยั่งยืน 
  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดและประกาศนโยบายเป้าหมายการประหยัดพลังงานท่ีชัดเจน      
มีการแต่งต้ังผู้บริหาร บุคลากร ในการดําเนินงานรวมท้ังหน้าที่ความรับผิดชอบทุกหน่วยงานพร้อมทั้งมีการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามการประเมินผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งยังมีการสร้างและปลูกจิตสํานึก  การ
มีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม รวมถึงการเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรผ่านการ
ฝึกอบรมเพื่อค้นหาแนวทางการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและองค์กรอย่างเหมาะสมคุ้มค่าในการ
ลงทุน  โดยดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการพลังงานให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย อาทิ  

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
  -  ประชุมคณะกรรมการฯ ประจําทุกเดือน   

       -  บอร์ดประชาสัมพันธ์เร่ืองพลังงาน   
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ภาพแสดง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ

ภาพแสดง  การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน             ภาพแสดง การเดินรณรงค์เร่ืองอนุรักษ์พลังงาน 

        ภาพแสดง  ศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงาน                    ภาพแสดง กิจกรรมประกวด R2I 

   -  ป้ายรณรงค์เรื่องอนุรักษ์พลังงาน  
   -  การเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์    
   -  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ    
       Face book ของมหาวิทยาลัยฯ  และหนังสือนิตยสาร Energy Saving  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์งานนวัตกรรม  
และศึกษาดูงาน   

 -  ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงาน Green Energy Technology 2015        
    จัดโดยกระทรวงพลังงาน 
 -  ร่วมงาน Open House Energy 3D จัดโดยกระทรวงพลังงาน 
 -  โครงการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย   
    ด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างง่าย ๆ  
 -  กิจกรรมประกวดโครงการ R2I (Routine to Innovative for Energy Saving) 
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ภาพแสดง กิจกรรม “รู้ค่าพลังงานและการใช้น้ําอย่างประหยัด”   ภาพแสดง ปลูกต้นต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  

                 ภาพแสดง กิจกรรม กิจกรรมเดินขบวนพลังงาน “ส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม” และเดินรณรงค์ประหยัดพลังงาน

                               ภาพแสดง  โครงการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่อาจารย์และบุคลากร                     

 

 

 

 

 

3. โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  เช่น 
   -  กิจกรรมเดินขบวนพลังงาน “ส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม” และเดินรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
   -  กิจกรรม “รู้ค่าพลังงานและการใช้น้ําอย่างประหยัด” ร่วมกับการประปานครหลวง  

 -  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม Big Cleaning Day  
 -  กิจกรรมเข้าตรวจประเมินผลการดําเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของ 
    แต่ละหน่วยงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 
 -  โครงการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย โดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมปีละ 400 ต้น 
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ภาพแสดง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ

ภาพแสดง  การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน             ภาพแสดง การเดินรณรงค์เร่ืองอนุรักษ์พลังงาน 

        ภาพแสดง  ศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงาน                    ภาพแสดง กิจกรรมประกวด R2I 

   -  ป้ายรณรงค์เรื่องอนุรักษ์พลังงาน  
   -  การเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์    
   -  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ    
       Face book ของมหาวิทยาลัยฯ  และหนังสือนิตยสาร Energy Saving  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์งานนวัตกรรม  
และศึกษาดูงาน   

 -  ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงาน Green Energy Technology 2015        
    จัดโดยกระทรวงพลังงาน 
 -  ร่วมงาน Open House Energy 3D จัดโดยกระทรวงพลังงาน 
 -  โครงการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย   
    ด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างง่าย ๆ  
 -  กิจกรรมประกวดโครงการ R2I (Routine to Innovative for Energy Saving) 
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ภาพแสดง กิจกรรม “รู้ค่าพลังงานและการใช้น้ําอย่างประหยัด”   ภาพแสดง ปลูกต้นต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  

                 ภาพแสดง กิจกรรม กิจกรรมเดินขบวนพลังงาน “ส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม” และเดินรณรงค์ประหยัดพลังงาน

                               ภาพแสดง  โครงการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่อาจารย์และบุคลากร                     

 

 

 

 

 

3. โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  เช่น 
   -  กิจกรรมเดินขบวนพลังงาน “ส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม” และเดินรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
   -  กิจกรรม “รู้ค่าพลังงานและการใช้น้ําอย่างประหยัด” ร่วมกับการประปานครหลวง  

 -  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม Big Cleaning Day  
 -  กิจกรรมเข้าตรวจประเมินผลการดําเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของ 
    แต่ละหน่วยงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 
 -  โครงการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย โดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมปีละ 400 ต้น 
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                   ภาพแสดง การเข้ารับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  จากโครงการประกวด MEA  Awards 2015  

 
   จากผลการดําเนินงานตามมาตรการด้านการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยและมี
โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในปีการศึกษา  2558 โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
นักศึกษา  ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมาตรการเชิงพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยประหยัดพลังงานได้
เป็นอย่างดี 
    ทั้งน้ี  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมีต้นทุนที่ดี   
ในการดําเนินการในการดําเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน  การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นโอกาส  
ที่ดีในการกระตุ้นให้กับบุคลากรและนักศึกษาเกิดความต่ืนตัวและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น จนในปีการศึกษา  
2558  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากโครงการประกวด  MEA Awards 2015  
ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน  รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลจํานวน 2 ล้านบาท จากการไฟฟ้า
นครหลวง และนอกจากน้ียังได้รับรางวัลสถานประกอบการท่ีลดการใช้พลังงานสูงสุด อันดับที่ 1 ภายใต้
โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงานประจําปี 2558  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน 

 

    

    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยคุณธรรม 
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                   ภาพแสดง การเข้ารับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  จากโครงการประกวด MEA  Awards 2015  

 
   จากผลการดําเนินงานตามมาตรการด้านการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยและมี
โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในปีการศึกษา  2558 โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
นักศึกษา  ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมาตรการเชิงพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยประหยัดพลังงานได้
เป็นอย่างดี 
    ทั้งน้ี  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมีต้นทุนที่ดี   
ในการดําเนินการในการดําเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน  การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นโอกาส  
ที่ดีในการกระตุ้นให้กับบุคลากรและนักศึกษาเกิดความต่ืนตัวและให้ความร่วมมือมากย่ิงข้ึน จนในปีการศึกษา  
2558  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากโครงการประกวด  MEA Awards 2015  
ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน  รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลจํานวน 2 ล้านบาท จากการไฟฟ้า
นครหลวง และนอกจากน้ียังได้รับรางวัลสถานประกอบการท่ีลดการใช้พลังงานสูงสุด อันดับท่ี 1 ภายใต้
โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงานประจําปี 2558  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน 

 

    

    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยคุณธรรม 
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 โครงการมหาวทิยาลยัคณุธรรม 
    

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ เกิดจาก                   
ความปรารถนาอันแน่วแน่และความต้ังใจของ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง  และชาวจีนโพ้นทะเล             
อีกส่วนหน่ึงที่เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย  ได้รวมตัวกันสร้างสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวัง
ผลิตเยาวชนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมพระเกียรติ  จึงได้กําหนดคําขวัญว่า เรียนรู้              
เพื่อรับใช้สังคม  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงมีปณิธานอันแรงกล้าในการผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะมีองค์ความรู้                      
เชิงวิชาชีพแล้วยังเน้นให้เกิดคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์  ให้กับนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้าง
คนดีให้กับสังคมไทย 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงเห็นความสําคัญในการท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันบ่งบอกถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ไปในทางที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้วางระบบและกลไกในการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติให้เป็น  มหาวิทยาลัยคุณธรรม 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเริ่มขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม  ต้ังแต่ปี
การศึกษา  2557 โดยกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมกับการกําหนดคุณธรรมหลักของมหาวิทยาลัยจาก 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ซื่อสัตย์ ประหยัด และรับใช้สังคม  และในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก และสามารถปลูกฝังคุณธรรมให้ยั่งยืนได้            
3 โครงการ คือ  โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ 
และโครงการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม  และการดําเนินงานของแต่ละโครงการจะดําเนินการขับเคลื่อนโดย
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1)   โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม   มีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ  

1.1  โครงการ “พักล้อน่ามอง”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรจอด 
จักรยาน ณ จุดจอด ให้เป็นระเบียบ  
          - จัดกิจกรรมประกวดพรีเซ็นเตอร์ จักรยานสีขาว  เพ่ือฝึกให้นักศึกษาทําหน้าที่
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสาธิตการจอดจักรยาน ณ จุดจอดจักรยานให้เป็นระเบียบ พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการใช้จักรยานอย่างทะนุถนอม และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ
ลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย 
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ภาพแสดง  กิจกรรมประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว

 
 
 
 
 
               ภาพแสดง  โครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา                          ภาพแสดง อบรมการขี่จักรยาน 

 
 
 
 
 
 
   1.2 โครงการ “ถีบฉันเบาๆ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรใช้จักรยาน 
ด้วยความทะนุถนอม รักษาของส่วนรวม 
        - จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “จักรยานสร้างวินัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะนุถนอมจักรยานเพ่ือส่วนรวม” เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกหรือบอกเล่าถึงพฤติกรรม/      
การกระทําที่สะท้อนถึงตัวตนของนักศึกษาในเร่ืองจิตสํานึกในการใช้จักรยานอันเป็นของส่วนรวมด้วยความ         
ทะนุถนอม 
        - จัดอบรมการขี่จักรยานเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการใช้ของส่วนรวมให้กับ 
นักศึกษาคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
         
 
 
 
 
 
   1.3 โครงการ “อาสาซ่อม อาสาสอน”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
        - รับสมัครจิตอาสาเพ่ือซ่อมแซมจักรยานที่ชํารุด  โดยเป็นตัวแทนของนักศึกษา
จากทุกคณะวิชา    

  2)  โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ  มีโครงการย่อย 2 โครงการ คือ  

  2.1 โครงการ “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะปีที่ 1”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสุขนิสัย    
ด้านการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม และรับใช้สังคม   
       - กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคณะกรรมการ 
ดําเนินการฯ และรณรงค์เชิญชวนไม่ให้นําอาหารเข้าห้องเรียนและรักษาความสะอาดในอาคารเรียน 
       - จัดอบรมแนะนําโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ”  
และ “อบรมเร่ืองการจัดการขยะ” และระดมสมอง 
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 โครงการมหาวทิยาลยัคณุธรรม 
    

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ เกิดจาก                   
ความปรารถนาอันแน่วแน่และความต้ังใจของ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง  และชาวจีนโพ้นทะเล             
อีกส่วนหน่ึงที่เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย  ได้รวมตัวกันสร้างสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวัง
ผลิตเยาวชนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมพระเกียรติ  จึงได้กําหนดคําขวัญว่า เรียนรู้              
เพื่อรับใช้สังคม  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีปณิธานอันแรงกล้าในการผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะมีองค์ความรู้                      
เชิงวิชาชีพแล้วยังเน้นให้เกิดคุณธรรม  จริยธรรมท่ีพึงประสงค์  ให้กับนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้าง
คนดีให้กับสังคมไทย 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงเห็นความสําคัญในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันบ่งบอกถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ไปในทางที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้วางระบบและกลไกในการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติให้เป็น  มหาวิทยาลัยคุณธรรม 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเริ่มขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม  ต้ังแต่ปี
การศึกษา  2557 โดยกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมกับการกําหนดคุณธรรมหลักของมหาวิทยาลัยจาก 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ซื่อสัตย์ ประหยัด และรับใช้สังคม  และในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก และสามารถปลูกฝังคุณธรรมให้ยั่งยืนได้            
3 โครงการ คือ  โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ 
และโครงการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม  และการดําเนินงานของแต่ละโครงการจะดําเนินการขับเคลื่อนโดย
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1)   โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม   มีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ  

1.1  โครงการ “พักล้อน่ามอง”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรจอด 
จักรยาน ณ จุดจอด ให้เป็นระเบียบ  
          - จัดกิจกรรมประกวดพรีเซ็นเตอร์ จักรยานสีขาว  เพ่ือฝึกให้นักศึกษาทําหน้าที่
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสาธิตการจอดจักรยาน ณ จุดจอดจักรยานให้เป็นระเบียบ พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการใช้จักรยานอย่างทะนุถนอม และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ
ลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย 
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ภาพแสดง  กิจกรรมประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว

 
 
 
 
 
               ภาพแสดง  โครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา                          ภาพแสดง อบรมการขี่จักรยาน 

 
 
 
 
 
 
   1.2 โครงการ “ถีบฉันเบาๆ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรใช้จักรยาน 
ด้วยความทะนุถนอม รักษาของส่วนรวม 
        - จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “จักรยานสร้างวินัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะนุถนอมจักรยานเพ่ือส่วนรวม” เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกหรือบอกเล่าถึงพฤติกรรม/      
การกระทําที่สะท้อนถึงตัวตนของนักศึกษาในเร่ืองจิตสํานึกในการใช้จักรยานอันเป็นของส่วนรวมด้วยความ         
ทะนุถนอม 
        - จัดอบรมการข่ีจักรยานเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการใช้ของส่วนรวมให้กับ 
นักศึกษาคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
         
 
 
 
 
 
   1.3 โครงการ “อาสาซ่อม อาสาสอน”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
        - รับสมัครจิตอาสาเพ่ือซ่อมแซมจักรยานท่ีชํารุด  โดยเป็นตัวแทนของนักศึกษา
จากทุกคณะวิชา    

  2)  โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ  มีโครงการย่อย 2 โครงการ คือ  

  2.1 โครงการ “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะปีที่ 1”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสุขนิสัย    
ด้านการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม และรับใช้สังคม   
       - กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคณะกรรมการ 
ดําเนินการฯ และรณรงค์เชิญชวนไม่ให้นําอาหารเข้าห้องเรียนและรักษาความสะอาดในอาคารเรียน 
       - จัดอบรมแนะนําโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ”  
และ “อบรมเร่ืองการจัดการขยะ” และระดมสมอง 
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ภาพแสดง โครงการ/กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ

 
 
 
 

ภาพแสดง  นิทรรศการ มฉก.ห่วงใย ร่วมใจ คัดแยกขยะ 

 
 
 
 
 

           ภาพแสดง  อบรมการจัดการขยะและระดมสมอง             ภาพแสดง  ตัวอย่าง Web Page โครงการ

        - มี Web Page “โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว       
เฉลิมพระเกียรติ” เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของนักศึกษาเก่ียวกับการรักษาความสะอาดใน
ห้องเรียนและคัดแยกขยะ 
 
 
 

 
 

 

2.2 โครงการ “รณรงค์คัดแยกขยะ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ 
ของการคัดแยกขยะ ผลกระทบจากขยะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรม 
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  โดยมีโครงการ/กิจกรรมย่อย พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ดังนี้ 
    1) โครงการหอพักในร่วมใจคัดแยกขยะ เพ่ือรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
และสร้างความตระหนักให้นักศึกษาในหอพักเห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 
    2) โครงการคัดแยกขยะ ช่วยเหลือสาธารณะ ลดภาระสังคม  เพ่ือให้สร้าง 
ความมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัย และปลูกจิตสํานึก          
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    3) โครงการขยะมีพิษ คิดสักนิดก่อนทิ้ง เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร          
มีความรู้ในการคัดแยกขยะพิษก่อนทิ้งได้ถูกต้อง 
    4) โครงการมหาวิทยาลัยปลอดภัยรวมใจคัดแยกขยะ เพ่ือให้ตระหนักถึง 
ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายของขยะจากการท่ีไม่แยกขยะก่อนทิ้ง 
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ภาพแสดง  ตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง  โครงการอบรมบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การประหยัดพลังงานผ่านสื่อต่าง ๆ 

   3)  โครงการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม 

1. มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัย  
2. มีการตรวจประเมินผลการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของ 

คณะวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
3. มีการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้บุคลากร    

ทุกระดับในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีจิตสํานึกที่ดีด้านการอนุรักษ์
พลังงาน  รวมทั้งได้เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ
ทีมงานที่ปรึกษามาฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4. ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบและองค์กรที่ประสบความสําเร็จเก่ียวกับการอนุรักษ์ 
พลังงาน และนําความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้สามารถนํามาประยุกต์
ปฏิบัติใช้กับมหาวิทยาลัยได้ 

5. มีการเผยแพร่แนวทางการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีผ่านสื่อต่าง ๆ  
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ภาพแสดง โครงการ/กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ

 
 
 
 

ภาพแสดง  นิทรรศการ มฉก.ห่วงใย ร่วมใจ คัดแยกขยะ 

 
 
 
 
 

           ภาพแสดง  อบรมการจัดการขยะและระดมสมอง             ภาพแสดง  ตัวอย่าง Web Page โครงการ

        - มี Web Page “โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว       
เฉลิมพระเกียรติ” เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดใน
ห้องเรียนและคัดแยกขยะ 
 
 
 

 
 

 

2.2 โครงการ “รณรงค์คัดแยกขยะ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ 
ของการคัดแยกขยะ ผลกระทบจากขยะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรม 
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  โดยมีโครงการ/กิจกรรมย่อย พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ดังนี้ 
    1) โครงการหอพักในร่วมใจคัดแยกขยะ เพ่ือรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
และสร้างความตระหนักให้นักศึกษาในหอพักเห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 
    2) โครงการคัดแยกขยะ ช่วยเหลือสาธารณะ ลดภาระสังคม  เพ่ือให้สร้าง 
ความมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัย และปลูกจิตสํานึก          
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    3) โครงการขยะมีพิษ คิดสักนิดก่อนทิ้ง เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร          
มีความรู้ในการคัดแยกขยะพิษก่อนทิ้งได้ถูกต้อง 
    4) โครงการมหาวิทยาลัยปลอดภัยรวมใจคัดแยกขยะ เพ่ือให้ตระหนักถึง 
ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายของขยะจากการท่ีไม่แยกขยะก่อนทิ้ง 
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ภาพแสดง  ตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง  โครงการอบรมบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การประหยัดพลังงานผ่านสื่อต่าง ๆ 

   3)  โครงการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม 

1. มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัย  
2. มีการตรวจประเมินผลการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของ 

คณะวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
3. มีการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้บุคลากร    

ทุกระดับในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีจิตสํานึกท่ีดีด้านการอนุรักษ์
พลังงาน  รวมทั้งได้เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ
ทีมงานที่ปรึกษามาฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4. ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบและองค์กรที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
พลังงาน และนําความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้สามารถนํามาประยุกต์
ปฏิบัติใช้กับมหาวิทยาลัยได้ 

5. มีการเผยแพร่แนวทางการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีผ่านสื่อต่าง ๆ  

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความภาคภูมิใจ
ของมหาวิทยาลัย 
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ความภาคภูมใิจของมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิ
 

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ “สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน 
ประจําปีที่ 3  “MEA ENERGY SAVING BUILDING AWARDS 2015” และได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2      
การไฟฟ้านครหลวง  การประหยัดพลังงานดีเลิศ  ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคาร จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง  
  
 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับโล่ประกาศนียบัตรเกียรติคุณดีเด่นด้านการป้องการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน่ืองใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจําปี 2558”  จาก นายยงยุทธ ยุทธวงศ์  
รองนายกรัฐมนตรี 
         

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบ
องค์กรนายจ้าง โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ  จาก 
คุณสมชัย  สัจจพงษ์  ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

 
 
 
 
                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความภาคภูมิใจ
ของมหาวิทยาลัย 
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ความภาคภูมใิจของมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิ
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ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจําปี 2558”  จาก นายยงยุทธ ยุทธวงศ์  
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          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบ
องค์กรนายจ้าง โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ  จาก 
คุณสมชัย  สัจจพงษ์  ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
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 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ได้รับรางวัลกลุ่มนักศึกษาพยาบาล 
สังคมไทยปลอดบุหรี่  ประจําปี   2559  จากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ  
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
 

 
 
 
 
 
 

 คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุข      
ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO:2003 ตามข้อกําหนด
เงื่อนไขของสํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมระดับจังหวัด  ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทองค์กร/หน่วยงาน ประจําปี 2558  จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ 
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 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
จากการส่งผลงานวิจัย เรื่อง “ผลของรองเท้าลดชาและดับกล่ินต่ออาการชาบริเวณปลายเท้าและการรับรู้กล่ินเท้า   
ในผู้ป่วยเบาหวาน” และรางวัลชมเชย จากนวัตกรรม เรื่อง “เกมส์เสริมสร้างทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง”     
ในการประกวดวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  
สู่ศตวรรษที่ 21”  ณ มหาวิทยาลัยสยาม  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทรางวัลงานวิจัย จากงาน
นวัตกรรมและงานวิจัย เรื่อง  “ผลของการบริหารร่างกายโดยใช้บล็อกไม้-ยางยืดต่อความอ่อนตัวและความเข็งแรง
ของกล้ามเนื้อในวัยทํางาน”  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 
สาขาพยาบาลศาสตร์  ประจําปี  2559 เรื่อง “การสร้างนักคิดสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”  ณ วิทยาลัยเซนต์หลุย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น  มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล  วีรานุวัตติ์  ประจําปี  2558  สําหรับ
นักศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์จากสภาคณบดี   จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
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 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น  มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล  วีรานุวัตติ์  ประจําปี  2558  สําหรับ
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 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 2 และเกียรติบัตรเหรียญเงิน  จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  กลุ่มชีววิทยา  เรื่อง การศึกษา  
เชื้อราที่แยกจากห้องสมุดและการใช้สารทางชีวภาพยับยั้งเชื้อรา  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์กีฬา  (Sport 
Science Innovative Contest 2015) จากสํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว      
และกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
วิชาการทางการท่องเที่ยว  ระดับอุดมศึกษา  ประเภทการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ  จากกรมการ
ท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จํานวน 2  รางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 
2. รางวัลชมเชย    ประเภทการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 
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          นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลยุวสตรีดีเด่น  59  
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
 

  
 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรางวัลชมเชย  จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบคําถามปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9  จัดโดย คณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์  และเขียนเรียงความ “การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4”  จํานวน  2  รางวัล  ได้แก่      
   1.  รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ   
   2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดสุนทรพจน์ 
 
 
  

 

 

 

  

 นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน  ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 15  ในหัวข้อ 
“Dreams Enlighten the Future”  จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ประจําประเทศไทย 
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เรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ประจําประเทศไทย 
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 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2    
จากการเข้าร่วมประกวดค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดําริ ครั้งที่ 6 (RDPB CAMP) ณ สํานักคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานโครงการอันเน่ืองมากจากพระราชดําริ (กปร.) 
 
   

  
 
 
 
 

 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน 
“การผลิตภาพยนตร์สั้น” (Academic Battle) จัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  จํานวน  5  รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ   จํานวน  1  รางวัล 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จํานวน  1  รางวัล 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จํานวน  1  รางวัล 
4. รางวัลชมเชย   จํานวน  2  รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย 
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 กิจกรรมตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิ
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดสรรกิจกรรมต่าง ๆ  ในปีการศึกษา  2558  ทั้งเป็นการ
ส่งเสริมวิชาการ การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน อย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้  คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม      
อย่างพร้อมเพียง 

 

 
 พิธีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช   
 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช             

วันที่ 5  ธันวาคม 2558  ผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมพิธี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่  4  ธันวาคม 2558  ณ บริเวณประตูรับเสด็จ  และมีกิจกรรม  ปั่น  : 
ปลูก : 7 ส  เพื่อพ่อของเรา  ด้วยการร่วมป่ันจักรยานสีขาวเพื่อไปร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทําความ
สะอาดสถานที่ทํางานและซุ้มนักศึกษาในกิจกรรม 7 ส   

 

 
 พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  

 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ             
วันที่ 12  สิงหาคม 2558  ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมพิธี
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่  11 สิงหาคม 2558  ณ  บริเวณประตูรับเสด็จ  
และมีกิจกรรมพลังงาน 3 ป : ปั่น ปลูก ประหยัด  ร่วมเทิดพระเกียรติวันแม่  ด้วยการร่วมปั่นจักรยานสีขาวร่วมกันไป
ปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย   
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พิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง  อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ   
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดพิธีรําลึกและร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง   อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ    
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2559   โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีสักการะกันอย่างพร้อมเพียง  
เพื่อรําลึกและบําเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง  พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรม 

 

 
 วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ  24 ปี  
 มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ครอบรอบ 24 ปี            

วันที่  24  มีนาคม  2559  ภายในงานมพีิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวทิยาลัย  พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล       
แด่พระสงฆ์  และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยภรณแ์ละเหรยีญทีร่ะลึกใหก้ับบุคลากรจากมหาวทิยาลัย 
 

 
 วัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์   
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  วันที่  24 พฤศจิกายน 2558  
เพื่อแสดงกตเวทิตาและรําลึกเกียรติคุณของท่าน  โดยมีพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์   
มีพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึกจากกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ 
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กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิ
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดสรรกิจกรรมต่าง ๆ  ในปีการศึกษา  2558  ทั้งเป็นการ
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 พิธีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช   
 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช             
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 พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  

 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ             
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ปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย   
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พิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง  อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ   
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พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่นักเรียนซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา    และจิตอาสา 
เพื่อส่วนรวม  กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง คร้ังที่ 6  

 ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานคณะอนุกรรมการกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  เป็นประธานใน
พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา  และจิตอาสาเพื่อส่วนรวมครั้งที่ 6 วันที่ 22 พฤศจิกายน  2558  เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา  และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ปลุกพลัง และเป็นกําลังใจให้
เยาวชนทําความดี เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นรากฐานของประเทศในอนาคต  

 
 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   ประจําปีการศึกษา  2558   
 รองศาสตราจารย์ ดร .ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ           
เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจําปีการศึกษา  2558  ภายในงานจัดให้มีการบรรยาย  เรื่อง ทักษะ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  โดยวิทยากรรับเชิญ คุณวิกรม  กรมดิษฐ์  ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท อมตะ          
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   

 

 พิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  2557   
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้น มอบ
รางวัลเหียกวงเอ่ียม และรางวัลกาญจนาภิเษกสําหรับบัณฑิตที่เรียนดี  ประพฤติดี  และทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
แก่สังคม 
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 โครงการคลองสะอาด  ชุมชนน่าอยู่ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโฉลง  บริษัทสมบูรณ์กรุ๊ป  บริษัท เฮสโก้ฟู๊ดส์ อินดัสทรี่ จํากัด  บริษัทเดลต้าไทย เมทัล จํากัด บริษัท อิมโก้
แพค คอปอเรช่ัน จํากัด บริษัท บี เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  กําลังพลจากพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์  
และประชาชนทั่วไป กว่า 500 คน ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยการพัฒนาคูคลอง ภายใต้โครงการคลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ 

 
  

 

 โครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง : คลุมก่อนสวม” 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลไปยัง
จักรยานยนต์รับจ้าง : คลุมก่อนสวม” โดย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับ อําเภอบางพลี  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง  และชมรมรถจักรยานยนต์สาธารณะ
อําเภอบางพลี  ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าวด้วยการใส่หมวกคลุมผมก่อนสวมหมวกนิรภัยได้ทั้งความสะอาดและ
ความปลอดภัย  สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างใช้หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น  
 
 
 
 
 



78 
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แพค คอปอเรช่ัน จํากัด บริษัท บี เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  กําลังพลจากพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์  
และประชาชนทั่วไป กว่า 500 คน ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยการพัฒนาคูคลอง ภายใต้โครงการคลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ 

 
  

 

 โครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง : คลุมก่อนสวม” 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลไปยัง
จักรยานยนต์รับจ้าง : คลุมก่อนสวม” โดย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับ อําเภอบางพลี  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง  และชมรมรถจักรยานยนต์สาธารณะ
อําเภอบางพลี  ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าวด้วยการใส่หมวกคลุมผมก่อนสวมหมวกนิรภัยได้ทั้งความสะอาดและ
ความปลอดภัย  สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างใช้หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น  
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บรกิารวชิาการ 

  

 คณะการแพทย์แผนจีน  จัดโครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จาง จ้ง จิ่ง 
ครั้งที่ 2”  เรื่อง การรักษาโรคเน้ืองอกและมะเร็งด้วยการแพทย์แผนจีน  โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซ่ียงไฮ้ และคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน  เป็นวิทยากร   
 

 

 คณะกายภาพบําบัด  ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครองให้มีความรู้และการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองให้มีความรู้และ
สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพให้แก่บุตรหลานได้มีการพัฒนาการเคล่ือนไหวได้ด้วยตนเอง  
 

 
  คณะเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคเลือดทางห้องปฏิบัติการ  

(Laboratory Diagnosis of Hematological Diseases)   ได้รับเชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู้ โดย พันโทนายแพทย์ปิติพัฒก์  ชํานาญเวช  พยาธิแพทย์  พันตรีนายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ 
กุมารแพทย์  จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และอาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา อาจารย์ประจําคณะเทคนิคการแพทย์  
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก.ครั้งที่ 13  ให้กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย  โดยจัดให้มีฐานกิจกรรมให้ความรู้และสนุกสนานจากทุก
สาขาวิชา ซึ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ฝึกใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ และที่สําคัญ
ทําให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน  อ .บางบ่อ                 
จ.สมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนและครูในชุมชนคลองด่าน 
ประจําปีการศึกษา 2558  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนในชุมชน    
คลองด่าน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการทํากิจกรรม
ร่วมกับชุมชนและสถานศึกษา   
 

 

 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ  จัดโครงการ “ศึกษา
วัฒนธรรมเสริมพลังผู้สูงอายุ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย”  เพื่อเสริมพลังและศักยภาพผู้สูงอายุให้มีกําลังใจ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง  ส่งเสริมการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ความรู้ด้วยการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้นทางกายภาพบําบัดและการแพทย์แผนจีน   
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บรกิารวชิาการ 
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 คณะกายภาพบําบัด  จัดโครงการกายภาพบําบัดเพื่อประชาชน  เรื่อง “บ้านหมุน เวียนศีรษะ เมารถ 
เมาเรือ อาการมึน กายภาพบําบัดช่วยคุณได้”  โดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากระบบการทรงตัวส่วนปลาย  
ระบบประสาทส่วนกลาง และจากระบบอื่น ๆ ของร่างกายที่ส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะ 

 
 ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ร่วมกับ สถาบันไทย-จีนศึกษา  มฉก. จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
จีน เรื่อง “ก้วยก้วย : เอกลักษณ์ของกินของไหว้ในวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว”  เพื่อให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมา รูปร่าง
หน้าตาตลอดจนความหมายและวิธีการผลิตก้วยประเภทต่าง ๆ  
 

 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์  ร่วมจัด
อบรม “เทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21” ให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในช่ัวโมงเรียนภาษาจีน เน้นเทคนิคการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive Classroom – 
Teaching Model)  เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจเรียนภาษาจีน จดจํารูปแบบตัวอักษรจีนง่ายขึ้น 
 

 
 

 คณะกายภาพบําบัด  จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับคณาจารย์ อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน 
ศิษย์เก่า และนักกายภาพบําบัดทั่วไป  เรื่อง “Human Movement Performance Sustainability and Longevity 
for Senior Group” เพื่อให้นักกายภาพบําบัดมีความเข้าใจในหลักการออกกําลังกายแต่ละชนิดแบบองค์รวมอย่าง
ปลอดภัย สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง 

83

 

 

 คณะเทคนิคการแพทย์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลุมพรางของการวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์ และการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ (Pitfalls in Microscopic Diagnosis and 
Antimicrobial Susceptibility Testing)  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ 
การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการทางคลินิกกับผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 

 

 กองทรัพยากรบุคคล  จัดโครงการพัฒนาผู้นําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ และผู้นําการเปล่ียนแปลง
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวคิด วิธีบริหารที่ทันสมัย รอบรู้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
ทางการบริหาร สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดําเนินงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
  
 สํานักพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การเรียนการสอนแบบ Active Learning”
โดย อาจารย์ ดร.วิชัย  เสวกงาม อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้คณาจารย์ ได้เห็นแนวทางและนําประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแนวทางการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

 

 คณะกายภาพบําบัด  จัดโครงการกายภาพบําบัดเพื่อประชาชน  เรื่อง “บ้านหมุน เวียนศีรษะ เมารถ 
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 ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ร่วมกับ สถาบันไทย-จีนศึกษา  มฉก. จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
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 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์  ร่วมจัด
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 คณะกายภาพบําบัด  จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับคณาจารย์ อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน 
ศิษย์เก่า และนักกายภาพบําบัดทั่วไป  เรื่อง “Human Movement Performance Sustainability and Longevity 
for Senior Group” เพื่อให้นักกายภาพบําบัดมีความเข้าใจในหลักการออกกําลังกายแต่ละชนิดแบบองค์รวมอย่าง
ปลอดภัย สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง 
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การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการทางคลินิกกับผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 

 

 กองทรัพยากรบุคคล  จัดโครงการพัฒนาผู้นําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ และผู้นําการเปล่ียนแปลง
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวคิด วิธีบริหารที่ทันสมัย รอบรู้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
ทางการบริหาร สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดําเนินงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
  
 สํานักพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การเรียนการสอนแบบ Active Learning”
โดย อาจารย์ ดร.วิชัย  เสวกงาม อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้คณาจารย์ ได้เห็นแนวทางและนําประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแนวทางการสอน 
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 สํานักพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/2558)”  
โดยวิทยากรภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร .นาตยา  ปิลันธนานนท์  อาจารย์ ดร .วิชัย  เสวกงาม               
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นักรบ  ระวังการณ์   
 
 
 
 
 
 
  สํานักพัฒนาวิชาการ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและเทคนิคการในการเขียน
ตําราให้มีคุณภาพ”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี  อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        
เป็นวิทยากร 
 

 สํานักพัฒนาวิชาการ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 

  
 
 
 
 
 
 

85

ดานสงเสรมิและพฒันานักศกึษา 
 

 

 สํานักพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จัดโครงการสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 6 โดยมีกิจกรรมดังนี้  นิทรรศการแสดงผลงานจาการปฏิบัติสหกิจศึกษา  
ประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เกิดจาก
ความคิดของนักศึกษาภายใต้การดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ 

 

  

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับโครงการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ  ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานของนักศึกษา จํานวนกว่า  45 บูธ  
อาทิ  อาทิเช่น กระเป๋าเงินจากขวดนํ้า , คุณช้างจับมือ , เทียนไขไข่น้อยพอเพียง , ถ่านจากผักตบชวา , ผักสวนครัว
ขวดกินได้ , หมวกรีไชเคิลจากกล่องกระดาษ , กล่องดินสอ Handmade จากขวดพลาสติก , สบู่สมุนไพรพอเพียง 
และการสอนการทําบัญชีรายรายจ่าย  เป็นต้น 
 
 
  
 
 
 
 ศูนย์สหกิจนักศึกษา  สํานักพัฒนาวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน” 
โดย อาจารย์รัตน์มณี  กังวานไกล  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นวิทยากร
บรรยาย เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อนการสัมภาษณ์งาน  
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 สํานักพัฒนาวิชาการ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  โดย 
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ดานสงเสรมิและพฒันานักศกึษา 
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สํานักพัฒนานักศึกษา  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง “เรียนอย่างไรให้มีความสุข สนุกกับ
กิจกรรม  โดยให้นักศึกษารุ่นพี่จากคณะวิชาต่าง ๆ มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ และแนะแนวการเรียน การทํา
กิจกรรม ควบคู่ไปอย่างมีความสุขและประสบผลสําเร็จ 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์  จัดโครงการประกวดงานวิจัยเภสัชศาสตร์ดีเด่น  ของนักศึกษาปริญญาตรี  ประจําปี
การศึกษา 2558  ภายในงานมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการวิจัย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Building Goal 
Citizenship & Preparing Student for ASEAN Integration โดยเภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ  นาทีสุวรรณ 

คณะการแพทย์แผนจีน  จัดโครงการวันแพทย์จีน ประจําปีการศึกษา 2558  และสัมมนาในหัวข้อ  
“ยิ่งสูง ยิ่งหนาว : น้ําตาล ไขมัน ความดันโลหิต”  ในมุมมองของแพทย์จีน  ภายในงานมีการจัดบูธเผยแพร่การดูแล
สุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน  ที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ทางการแพทย์แผนจีน  เช่น เภสัชวิทยาจีน ฝังเข็ม รมยา และทุยหนา 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม  จัดงาน International Day 2015 ภายในงานจัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น การแสดงนาฏศิลป์ การเสวนา เรื่อง การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม การเดินแฟชั่น
โชว์  การออกแบบร้านศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร เป็นต้น 
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ดานทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรมไทย-จนี 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมพิธีสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่เคารพนับถือของ
ชาวหัวเฉียว และขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจําปี พ.ศ.2559 

 
  
  
 
 
 

 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและอนุรักษ์ประเพณีไทย  
ประจําปีการศึกษา 2558  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย  และเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมรําลึกถึง
พระคุณของพระแม่คงคา อีกทั้ง ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ โดยมีตัวแทนของนักศึกษาแต่ละคณะวิชา     
ส่งเข้าประกวด  กิจกรรมรําวงย้อนยุค  และร่วมลอยกระทง  

 
  

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ําขอพรวันปีใหม่ไทย เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสําคัญของประเพณีอันดีงาม  ช่วยสืบสานให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป  ภายในงาน
จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น พิธีสรงน้ําพระพุทธรูป 3 องค์ ณ ศาลาไทย การแสดงสาวรําวงร่วมกับวงดนตรีร่มโพธิ์ทอง 
ประกวดเทพบุตร นางสงกรานต์ นางสงกรานต์จําแลง และการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม  
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สํานักพัฒนานักศึกษา  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง “เรียนอย่างไรให้มีความสุข สนุกกับ
กิจกรรม  โดยให้นักศึกษารุ่นพี่จากคณะวิชาต่าง ๆ มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ และแนะแนวการเรียน การทํา
กิจกรรม ควบคู่ไปอย่างมีความสุขและประสบผลสําเร็จ 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์  จัดโครงการประกวดงานวิจัยเภสัชศาสตร์ดีเด่น  ของนักศึกษาปริญญาตรี  ประจําปี
การศึกษา 2558  ภายในงานมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการวิจัย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Building Goal 
Citizenship & Preparing Student for ASEAN Integration โดยเภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ  นาทีสุวรรณ 

คณะการแพทย์แผนจีน  จัดโครงการวันแพทย์จีน ประจําปีการศึกษา 2558  และสัมมนาในหัวข้อ  
“ยิ่งสูง ยิ่งหนาว : น้ําตาล ไขมัน ความดันโลหิต”  ในมุมมองของแพทย์จีน  ภายในงานมีการจัดบูธเผยแพร่การดูแล
สุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน  ที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ทางการแพทย์แผนจีน  เช่น เภสัชวิทยาจีน ฝังเข็ม รมยา และทุยหนา 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม  จัดงาน International Day 2015 ภายในงานจัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น การแสดงนาฏศิลป์ การเสวนา เรื่อง การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม การเดินแฟชั่น
โชว์  การออกแบบร้านศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร เป็นต้น 
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ดานทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรมไทย-จนี 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมพิธีสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่เคารพนับถือของ
ชาวหัวเฉียว และขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจําปี พ.ศ.2559 

 
  
  
 
 
 

 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและอนุรักษ์ประเพณีไทย  
ประจําปีการศึกษา 2558  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย  และเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมรําลึกถึง
พระคุณของพระแม่คงคา อีกทั้ง ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ โดยมีตัวแทนของนักศึกษาแต่ละคณะวิชา     
ส่งเข้าประกวด  กิจกรรมรําวงย้อนยุค  และร่วมลอยกระทง  

 
  

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานประเพณีสงกรานต์ รดนํ้าขอพรวันปีใหม่ไทย เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสําคัญของประเพณีอันดีงาม  ช่วยสืบสานให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป  ภายในงาน
จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป 3 องค์ ณ ศาลาไทย การแสดงสาวรําวงร่วมกับวงดนตรีร่มโพธิ์ทอง 
ประกวดเทพบุตร นางสงกรานต์ นางสงกรานต์จําแลง และการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม  
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โครงการ มฉก. บริการชุมชน 

 โครงการ มฉก. บริการชุมชน เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วม  หน่วยแพทย์
เคล่ือนที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเป็นประจําทุกปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540  จนถึง
ปัจจุบัน  รวม  184 ครั้ง   โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  มีการบริการต่าง ๆ ให้กับชุมชน
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย  เช่น  การตรวจรักษาสุขภาพ การถอนฟัน การกําจัดเหา  โดยในปีการศึกษา 2558  
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการทั้งส้ิน  9  ครั้ง  ดังน้ี 
 

 

ครั้งที ่ สถานท่ี วัน เดือน ป ี

176  วัดสุคันธาวาส ตําบลบางบ่อ จงัหวัดสมทุรปราการ 23 สิงหาคม 2558 

177  วัดหัวคู้วราราม  ตําบลศีรษะจรเข้น้อย จงัหวดัสมุทรปราการ 20 กันยายน 2558 

178  ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา  70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2558 

179  โรงเรียนดรุณรตัน์  ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ 15 พฤศจิกายน 2558 

180  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาหินซ้อน  จังหวดัฉะเชิงเทรา 17 มกราคม 2559 

181  เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ ตําบลสําโรงเหนือ  จังหวดัสมุทรปราการ 13 มีนาคม 2559 

182  หมู่บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 คลองขุด  จงัหวดัสมุทรปราการ 24 เมษายน 2559 

183  ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา  70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2559 

184  โรงเรียนวัดดอนยอ  ตําบลดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 24 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 
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ขอมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 
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สารสนเทศ 
 
1. หลักสูตรที่เปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติมหีลักสูตรทีเ่ปิดสอนทั้งส้ิน  51  หลักสูตร  ได้แก่   
  ระดับปริญญาตรี   35  หลักสูตร 
  ระดับปริญญาโท  15 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาเอก    1 หลักสูตร 

 

ตาราง แสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2558 

กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  14  สาขาวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
   - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
   - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์

คณะกายภาพบําบัด 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด 

คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม 
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 
 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 

คณะการแพทย์แผนจีน 
   - หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

  
 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 
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กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  4 สาขาวชิา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 

 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์
 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  21  สาขาวิชา 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตรแ์ละสวัสดิการสังคม 
   - หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ  
 
   - หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  

 
 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
 สาขาวิชาการบริหารสวัสดกิารสังคม 
 สาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม 
 สาขาวิชาการบริหารสวัสดกิารสังคม 

คณะศิลปศาสตร์ 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 
 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย   
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย    
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบรกิารเพื่อการทอ่งเทีย่ว  
 สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร 

คณะนิติศาสตร์ 
   - หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชานิติศาสตร ์

คณะนิเทศศาสตร์ 
   - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

  
 สาขาวิชาภาษาจีน 
 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 
 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธรุกจิ 
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สารสนเทศ 
 
1. หลักสูตรที่เปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติมหีลักสูตรทีเ่ปิดสอนทั้งส้ิน  51  หลักสูตร  ได้แก่   
  ระดับปริญญาตรี   35  หลักสูตร 
  ระดับปริญญาโท  15 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาเอก    1 หลักสูตร 

 

ตาราง แสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2558 

กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  14  สาขาวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
   - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
   - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์

คณะกายภาพบําบัด 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด 

คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม 
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 
 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 

คณะการแพทย์แผนจีน 
   - หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

  
 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 
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กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  4 สาขาวชิา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 

 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์
 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  21  สาขาวิชา 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตรแ์ละสวัสดิการสังคม 
   - หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ  
 
   - หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  

 
 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
 สาขาวิชาการบริหารสวัสดกิารสังคม 
 สาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม 
 สาขาวิชาการบริหารสวัสดกิารสังคม 

คณะศิลปศาสตร์ 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 
 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย   
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย    
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบรกิารเพื่อการทอ่งเทีย่ว  
 สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร 

คณะนิติศาสตร์ 
   - หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชานิติศาสตร ์

คณะนิเทศศาสตร์ 
   - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

  
 สาขาวิชาภาษาจีน 
 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 
 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธรุกจิ 
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14

4
21

12
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  12 สาขาวิชา 
คณะบริหารธุรกิจ 
   - หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
   - Bachelor of Business Administration 
     (International Program)   
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
   - หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต 

 
 สาขาวิชาบัญช ี
 สาชาวิชาการจดัการ 
 สาขาวิชาการตลาด 
 สาขาวิชาการเงิน 
 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 สาขาวิชาธุรกิจจีน 
 Business Administration (โปรแกรมภาษาอังกฤษและ 
 โปรแกรมภาษาจีน) 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาอังกฤษและ 
 โปรแกรมภาษาจีน) 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

รวม  51  สาขาวชิา 
  

 
แผนภูมิ  แสดงประเภทหลักสูตรแยกตามกลุ่มวิชา ทั้ง 4 กลุ่ม 
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2.  จํานวนนักศึกษา  ปีการศกึษา  2558 
2.1  จํานวนนักศึกษาใหม่  

  ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีจํานวนนักศึกษาใหม่  3,349  คน       
จําแนกเป็น  -    ระดับปริญญาตร ี  จํานวน  3,279     คน 

- ระดับปริญญาโท  จํานวน      70      คน 

แผนภูมิ แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ จําแนกตามกลุ่มวิชา 

 
แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา  2554 – 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ณ วันที่ 1 กรกฎาคม และ 1 กันยายน ของปีการศึกษา 2554 – 2558 (สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 
 

996

161

1,279

913

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ
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14

4
21

12
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  12 สาขาวิชา 
คณะบริหารธุรกิจ 
   - หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
   - Bachelor of Business Administration 
     (International Program)   
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
   - หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต 

 
 สาขาวิชาบัญช ี
 สาชาวิชาการจดัการ 
 สาขาวิชาการตลาด 
 สาขาวิชาการเงิน 
 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 สาขาวิชาธุรกิจจีน 
 Business Administration (โปรแกรมภาษาอังกฤษและ 
 โปรแกรมภาษาจีน) 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาอังกฤษและ 
 โปรแกรมภาษาจีน) 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

รวม  51  สาขาวชิา 
  

 
แผนภูมิ  แสดงประเภทหลักสูตรแยกตามกลุ่มวิชา ทั้ง 4 กลุ่ม 
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2.  จํานวนนักศึกษา  ปีการศกึษา  2558 
2.1  จํานวนนักศึกษาใหม่  

  ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีจํานวนนักศึกษาใหม่  3,349  คน       
จําแนกเป็น  -    ระดับปริญญาตร ี  จํานวน  3,279     คน 

- ระดับปริญญาโท  จํานวน      70      คน 

แผนภูมิ แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ จําแนกตามกลุ่มวิชา 

 
แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา  2554 – 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม และ 1 กันยายน ของปีการศึกษา 2554 – 2558 (สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ
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     2.2  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  
            ในปกีารศึกษา 2558  มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ มีนกัศึกษาทัง้หมด จํานวน 11,018  คน    
จําแนกเป็น     - ระดับปริญญาตร ี  จํานวน          10,745     คน 
   - ระดับปริญญาโท  จํานวน    268     คน 
   - ระดับปริญญาเอก  จํานวน       5  คน 

  

แผนภูมิ แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามกลุ่มวิชา 

 
แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด ประจําปีการศึกษา  2554 – 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม และ 1 กันยายน ของปีการศึกษา 2554 – 2558 (สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 
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2,867 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ
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3.  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2558 
      ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้สําเร็จการศึกษา ทั้งส้ิน จํานวน  2,126   คน       
โดยจําแนกเป็น  -    ระดับปริญญาตร ี  จํานวน  2,018  คน 

- ระดับปริญญาโท  จํานวน               108   คน 
  

แผนภูมิ แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกตามกลุ่มวิชา 

 
แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2554 – 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ
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4.  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 

     จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ประจําปีการศึกษา 2557  นั้น  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี   
สําเร็จการศึกษา จํานวน 1,805  คน  พบว่า ทํางานแล้ว จํานวน  1,286  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.29  และกําลังศึกษาต่อ  
จํานวน  67 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.24  

 จากการตอบแบบสอบถามเงินเดือนของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2557 พบว่า บัณฑิตทีมเีงินเดอืน
มากกว่า 9,000 บาท/เดือน รอ้ยละ 97.12  ของบัณฑิตผู้ตอบแบบสํารวจ ซึ่งมีรายได้โดยเฉลี่ยมากกว่า 9,000 บาท/
เดือน หรือมีรายได้เฉล่ียต่อปีมากกว่า 108,000 บาท/ป ี
 

 

ตาราง แสดงจํานวนและร้อยละของผู้สําเรจ็การศึกษา ปกีารศึกษา 2557  และเงินเดือนหรือรายได้เฉล่ีย 

จํานวน /  
ช่วงเงินเดือน 

เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
น้อยกว่า 6,000 6,001-7,000 7,001-8,000 8,001-9,000 มากกว่า 9,000 รวม 

จํานวน (คน) 24 2 4 7 1,249 1,286 
ร้อยละ 1.87 0.16 0.31 0.54 97.12 100 

 

 

ท่ีมา : รายงานสรุปสถานภาพการทํางานของบัณฑิต ประจําปี 2557 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 
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5.  บุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีจํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 892 คน  จําแนกดังน้ี  
 

แผนภูมิ  แสดงจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

   

  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีจํานวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จําแนกตามระดับ
การศึกษา ดังนี้ อาจารย์ทั้งหมด 491 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด 351 คน คิดเป็นร้อยละ    
71.49  ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมด และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทั้งหมด 401 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวนมากที่สุด 263 คน  คิดเป็นร้อยละ  65.59 ของจํานวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทั้งหมด   

แผนภูมิ  แสดงจํานวนเปรียบเทียบตําแหน่งทางวิชาการ  ประจําปีการศึกษา  2557 - 2558 

 
ตาราง แสดงจํานวนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ปกีารศึกษา 2558 

                              คุณวุฒิอาจารย์ 
 ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

 อาจารย์ 16 308 75 399 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 32 25 57 
 รองศาสตราจารย์ 1 10 13 24 
 ศาสตราจารย์ - 1 10 11 

รวม 17 351 123 491 

81 263

351

56

123

0 100 200 300 400 500 600

อาจารย์

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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  6.  อาคารสถานที่ 

คารสถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่เลขที่ 18/18  ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง  
อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540   โทรศัพท์ 02-312-6300  แฟกซ์ 02-312-6237  
เว็บไซต์ (www.hcu.ac.th)  ปัจจุบันมีเน้ือที่ประมาณ  149  ไร่  93  ตารางวา   
    

1.  อาคารอํานวยการ 11. อาคารโสภณพนิช A  ประติมากรรมพระบรมโพธิสมภาร 
2.  อาคารเรียนรวม 12. อาคารตังจิว อัครพงษ์กุล B  ประตูเสด็จ 
3.  อาคารบํารงุรักษา 13. อาคารเอนกประสงค์ C  ศาลหลวงปู่ไต้ฮง 
4.  อาคารโภชนาการ 1 14. อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น D  ลานโพธ์ิ 
5.  อาคารหอพักอาจารย์ 15. อาคารกิจกรรมนักศึกษา   E  รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ 
6.  อาคารบรรณสาร 16. อาคารอัฒจันทร์  F  ประติมากรรมนกหงัง 
7.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 17. อาคารโภชนาการ 2  G  สวนสุขภาพ 
8.  อาคารหอประชุม 18. สหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก.  
9.  อาคารบริการ 19. ลานจอดรถ  
10. อาคารหอพักนักศึกษา 20. ป้ายรถโดยสาร  
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โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย  (พื้นที่ส่วนขยาย)  โดยมีพื้นที่ประมาณ  29 ไร่  95  ตารางวา 

1.  อาคารเรียน 5.  อาคารปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน 
2.  อาคารหอพักนักศึกษา 6.  อาคารหอพักนักศึกษา 
3.  อาคารหอพักนักศึกษา 
4.  อาคารหอพักนักศึกษา 

7.  อาคารจอดรถ 
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1.  อาคารเรียน 5.  อาคารปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน 
2.  อาคารหอพักนักศึกษา 6.  อาคารหอพักนักศึกษา 
3.  อาคารหอพักนักศึกษา 
4.  อาคารหอพักนักศึกษา 

7.  อาคารจอดรถ 
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 เส้นทางการเดนิรถ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เส้นทางในการเดินทาง 
จาก..สี่แยกบางนา 
    รถตู้ : บางนา - ม.หวัเฉียวฯ 
            บางนา - เคหะบางพลี (ผ่านหน้าม.หัวเฉียวฯ) 
            บางนา - บางบ่อ (ผ่านหน้าม.หัวเฉียวฯ) 
            กรุงเทพฯ - ชลบุรี (ผ่านหน้าม.หัวเฉียวฯ) 

จาก.. สถานีรถไฟหัวลําโพง 
   รถตู้ : หัวลาํโพง – บางนา (ลงสี่แยกบางนา) 
   รถประจําทาง : สาย 25,ปอ.507 (ลงสี่แยกบางนา) 
จาก..ต่างจังหวัด โดยรถทัวร์ 
  ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีขนสง่หมอชิต 

จาก.. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
   รถไฟฟ้า BTS : สถานีอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ – อุดมสขุ 
                      จากน้ันต่อรถประจําทางสาย 132 
   รถตู้ : อนุสาวรีย์ฯ - เคหะบางพลี (ผ่านหน้าม.หัวเฉียวฯ) 

      รถตู ้: หมอชิต - บางนา (ลงสี่แยกบางนา) 
      รถตู้ : หมอชิต – บางพลใีหญ่ (ผ่านหน้าม.หัวเฉียวฯ) 
   ภาคใต้/ภาคตะวันตก จากสถานีขนส่งสายใต ้
      รถตู้ : สายใต ้– บางนา (ลงสีแ่ยกบางนา) 

จาก..ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
    รถตู้ : ซีคอนฯ - เคหะบางพลี  
    รถประจําทาง : สาย 133 

      รถประจาํทาง : สายปอ.507 หรือ ปอ.511 จากสถานีขนสง่ 
                         สายใต้ – บางนา (ลงสี่แยกบางนา) 
    ภาคตะวนัออก 
      รถท่ีใช้เส้นทาง ถ.บางนา-ตราด ผ่านหน้า ม.หวัเฉียวฯ 

รถบัสมหาวิทยาลัย 
รอบเช้า - ม.หวัเฉยีวฯ วิทยาเขตยศเส (07.00 น.) 
           - ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ (07.15 น.) 

 
    รอบเย็น – ออกจาก ม.หัวเฉียวฯ – วิทยาเขตยศเส (16.45 น.) 




