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  สารสารจากจากนายกสภานายกสภา
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง
ยาวนานมากว่า 25 ปี  ในทุก ๆ ด้าน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันเอกชนช้ันนําด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการส่งเสริม
และปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้บัณฑิตเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 

  รายงานประจําปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รวบรวม
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย      
อันเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากสาธารณชนทั่วไป  ทั้งนี้ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 

  ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบคุณ           
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งน้ี        
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสืบไป  

 
 
 
         (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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สารสารจากจากอธิการบดีอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ  มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนํา
ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ควบคู่กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม  

ตลอดปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ดําเนินการท้ังในด้านการ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสร้างบัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง 
ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ ดีในสังคม มหาวิทยาลัยได้ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ การให้บริการวิชาการ  รวมถึงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งไทย
และจีน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังเน้นให้บุคลากรและนักศึกษาดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้     
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั คือ มีการดําเนินการตามคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา  ซื่อสัตย์ 
กตัญญู) ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม โดยส่งเสริมกิจกรรม       
เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษา ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร และจากผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวทําให้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอขอบคุณบุคลากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้  
ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยสืบไป 

 

 
 
 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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                  ประวัติความเปนมาประวัติความเปนมา  

   

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ           
มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยมีรากฐาน    
จากโรงเรียนผดุงครรภ์ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2484 ซึ่งได้ผลิตผดุงครรภ์ รวม 1,494 คน ต่อมาในปี 
พ.ศ.2524 พัฒนาขึ้นเป็นวิทยาลัยหัวเฉียว  โดยมีที่ตั้งสํานักงาน ณ เลขที่ 121 ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เปิดสอนบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลและผดุงครรภ์ ในคณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะแรก 

ในปี พ.ศ.2533 เป็นวาระที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดําเนินการมาครบ 80 ปี และตรงกับวาระครบรอบ
ทศวรรษของวิทยาลัยหัวเฉียว คณะผู้บริหารมีนโยบายแน่วแน่ที่จะส่งเสริมและขยายขอบข่ายงานการศึกษา          
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับอุดมศึกษาและด้วยน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9    
ที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ทุกชาติ ศาสนา ให้อยู่รวมกันอย่างสามัคคี     

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีมติให้พัฒนาวิทยาลัยหัวเฉียว ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานมหาวิทยาลัย เพื่อถวายเป็น    
พระราชกุศล  จึงได้จัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัย) ให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยได้บนพื้นที่ประมาณ 140 ไร่ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้า ฯ พระราชทานช่ือ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ.2535 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยด้วยพระองค์เอง               
ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2537  ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็น “วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” 
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        พระบรมโพธิสมภารพระบรมโพธิสมภาร
                  
             เพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ     
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
บรมนาถบพิ ต ร  และสม เด็ จพระนา ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารในประเทศไทย  มหาวิทยาลัยได้สร้ าง
ประติมากรรมชื่อว่า “พระบรมโพธิสมภาร” โดยศิลปิน
แห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชะลูด นิ่มเสมอ เป็นผู้
รังสรรค์ประติมากรรมช้ินนี้ และให้ความหมายว่า

สัญลักษณ์บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ หาที่เปรียบมิได้ที่ทรงปกป้องคุ้มครองให้ความร่มเย็นเป็นสุขต่อพสกนิกร    
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาพึ่งบารมี  ได้ตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพเป็นปึกแผ่นและสร้าง
ความเจริญมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นเวลาช้านานจนถึงปัจจุบัน 

 
  

  

      ตันไมประจํามหาวิทยาลัยตันไมประจํามหาวิทยาลัย
         ต้นโพธิ ์เป็นสัญลักษณแ์ห่งรุง่อรณุของความรู้แจ้ง   
เห็นจริง อันนําความสว่าง สะอาด และสงบมาสู่โลก         
เพราะการตรัสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้น
ภายใต้ต้นไม้นี้ และด้วยตระหนักในคุณูปการของโพธิพฤกษ์ 
และด้วยความสํานึกเต็มเป่ียมในความร่มเย็นใต้พระบรม
โพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
จึงสถาปนา “ต้นโพธิ์” เป็นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย 

 
 

สีประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสีประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

สีเหลืองทองสีเหลืองทอง
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สัญลักษณของมหาวิทยาลัยสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

ตราประจํามหาวิทยาลัย เป็นวงกลม 2 วง รวมจุด
ศูนย์กลางในวงกลมเล็กมีตัวอักษร  กลางวงกลม นํามาจาก
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยภาษาจีนกลาง อ่านว่า “ซ่าน” ภาษาจีน
แต้จิ๋ว อ่านว่า “เสียง” หมายถึง “คุณงามความดี บริสุทธิคุณการ
กระทําความดี”  ในระหว่างวงกลมทั้งสอง มีอักษร 3 ภาษาไทย 
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ บอกช่ือมหาวิทยาลัย ข้างใต้วงกลม
เขียนว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” 
 
 

 

                                                                                                    หลวงปูไตฮงหลวงปูไตฮง  
หลวงปู่ไต้ฮง   เป็นพระภิกษุจีนในราชวงศ์ซ่ง ท่านเกิด      

ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อ พ.ศ.1582 จากตระกูลล้ิม เดิมชื่อ 
หลิงเอ้อ ได้รับการศึกษาทั้งทางวิชาการพระพุทธศาสนา สอบได้
บัณฑิตระดับจิ้นซือ (บัณฑิตชั้นเอก) เข้ารับราชการเป็นนายอําเภอ 
เมื่ออายุ 54 ปี และมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมะ
เป็นเวลาอันยาวนาน 

 หลวงปู่ไต้ฮง เป็นพระที่นิยมสงเคราะห์ นอกจากช่วยรักษา
โรคแล้วท่านยังเก็บศพไร้ญาติ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติ 
ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด และท่านยังได้สร้างสะพานฮั่วเพ้งข้ามแม่น้ํา      
เหลียงเจยีง เพราะท่านเห็นผู้คนเป็นจาํนวนมากข้ามแม่น้าํทีก่วา้งใหญ่    
ถึง 300 วา กล่าวคือ จริยวัตรแหง่เมตตาธรรมของท่านเท่านั้น ช่วยเหลือ  
ทั้งผู้มีชีวติทีย่ากไร้และผู้ทีต่ายทีไ่ร้ญาติ ท่านมรณภาพลงในปี พ.ศ.1670  สิรอิายุได ้ 88 ป ี

    หลวงปู่ไต้ฮง  เป็นที่รู้จักของคนไทยเมื่อปี พ.ศ.2440 เมื่อชาวจนีเตี้ยเอี้ย ชื่อ “เบ๊ยุ่นเชียง”  ได้อัญเชิญรูป
จําลองของท่านจากอําเภอเตี้ยเอี้ย มาประดิษฐานไว้ที่บ้านแถววัดเลียบ กรุงเทพฯ  ต่อมาได้เกิดอหิวาตกโรคระบาด    
มีผู้คนที่ไปกราบไหว้ท่านแล้วหายป่วยหลายราย จึงเป็นที่เคารพศรัทธาจากผู้คนแถวน้ัน จึงได้มีผู้อัญเชิญรูปจําลอง   
ของท่านมาประดิษฐานไว้ที่ย่านถนนเจริญกรุง จนกระทั่ง พ.ศ.2445 พระอนุวัฒน์ราชนิยม (ต้นตระกูล เตชะวานิช)   
ได้ชักชวนมิตรสหายเรี่ยไรเงินจากพ่อค้าชาวจีน ซื้อที่ดินแถวพลับพลาไชยสร้างศาลหลวงปู่ไต้ฮงขึ้น แบบถาวรเป็นที่
กราบไหว้ของคนเชื้อสายไทย-จีน จนถึงทุกวันนี้และได้ชื่อว่า ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงต๊ึง  ซึ่งมีความหมายว่า ศาลสนอง
พระคุณของชาวจีนโพ้นทะเล ชาวจีนแต้จิ๋วเชื่อว่าการบริจาคให้ศาลหลวงปู่ไต้ฮงเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่ 
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ปณิธานปณิธานของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  
             

  
  

  

พันธกิจพันธกิจ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิฮั่วเค้ียวป่อเต็กเซ่ียงตึ๊งที่สํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริย์ไทย และมุ่งบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาค   
ในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพื้นฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชน 

มหาวิทยาลัยนี้ เล่ือมใสในบทบาทของความรู้รอบ รู้ลึก และความชํานาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของท้ังบุคคล   
และสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิต  
ที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และแสวงหา สะสม ถ่ายทอดวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 

 บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จักเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ของปัญญาชน   
ผู้พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม เพื่อความผาสุกของเพ่ือนร่วมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ  

“เป็นสถาบันอดุมศึกษาชั้นนําด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ”

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้  
ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม 6 ประการ  

(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย์ กตัญญู) และดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถทางวิชาการ 

 
ให้บริการวิชาการ       

ท่ีตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

 
ทํานุบํารุง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม    

ไทย-จีน



7รายงานประจําป 2559 

  ยุทธศาสตรยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

อัตลักษณอัตลักษณ  
  
  

  
เอกลักษณเอกลักษณ  

  
 

 

 

การพัฒนาหลักสูตร    
ด้านจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพให้
ความเข้มแข็งหลากหลาย
และสอดคล้องกับการ
พัฒนาในประชาคม

อาเซียนและระดับสากล 

 

การพัฒนาองค์ความรู้    
และการวิจัย โดยเน้น       

ความเข้มแข็งใน          
ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ

ด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

การพัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็ง           
ความรับผิดชอบต่อชุมชน

และสังคม 

 
 

การสั่งสม  และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

 
 

การพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรให้เป็นคนดี   
คนเก่งและมีความสุข

 
 

การบริหารจัดการ         
เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย       
แห่งความพอเพียง และ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ยึดม่ันในคุณธรรม 6 ประการ  (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย์ และกตัญญู) 

ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม 

ด้านจีน 



คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ 
ประธานกรรมการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
รองประธานกรรมการ

นายกําสิน เสรฐภกัดี 
รองประธานกรรมการ

นายสัก   กอแสงเรือง 
กรรมการตรวจสอบ

นางศิริกุล  โอภาสวงศ์ 
กรรมการและเหรัญญิก 

นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ 
กรรมการและเลขาธิการ 

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ 
กรรมการ

นายอร่าม  เอ่ียมสุรีย์ 
กรรมการ 

นายธนา  เสนาวัฒนกุล 
กรรมการ

นายสุวัฒน์ อษัฎาธร 
กรรมการ

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร 
กรรมการ

นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท ์
กรรมการและรองเลขาธิการ 

นางจินดา   บุญลาภทวีโชค 
กรรมการและรองเหรัญญิก

นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล 
กรรมการ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กต๊ึงคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กต๊ึง
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ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
นายกกติติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ผศ.อําพน นะมาตร์ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ 
กรรมการ 

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ

ดร.สุขุม นวพันธ์ 
กรรมการ

นายกําสิน เสรฐภักดี 
กรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการ 

นายสัก กอแสงเรือง 
กรรมการ

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร 
กรรมการ

นายไปรเทพ  ซอโสตถิกุล 
กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ
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รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 
กรรมการ 

รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ 
กรรมการ

นางสาวเนาวรัตน์  พลอยทรัพย์ 
เลขานุการ

รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช 
กรรมการ

รศ.เภสัชกรหญิง อารีรัตน์ ลออปักษา 
กรรมการ

นายอรัญ  เอ่ียมสุรีย์ 
กรรมการ 

ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ 
กรรมการ

รศ.ดร.พีระพนธ์  โสพัศสถิตย์ 
กรรมการ

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
รองประธานกรรมการ 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
ท่ีปรึกษา 

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ 
กรรมการ 

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการ

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน 
กรรมการ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ

รศ.ธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย 
กรรมการ 

ผศ.ดร.สารสิน วีระผล 
กรรมการ

นางสาวเนาวรัตน์  พลอยทรัพย์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี 
กรรมการ 
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ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย ์
ประธานกรรมการ 

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการ 

ผศ.ปิยรัตน์ กฤษณามระ 
กรรมการ 

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 
อธิการบดี

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 
รองอธิการบดี 

รักษาการ คณบดีคณะการแพทย์แผนจนี 
รักษาการ ผู้อํานวยการสถาบันภาษา 

รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช 
รองอธิการบดี 

อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ 
รองอธิการบดี 

รักษาการ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที ่

อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อํานวยการศูนย์แต้จิ๋ววิทยา 

อาจารย์ปวินท์  สุวรรณกุล 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
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อาจารย์นวลใย วฒันกูล 
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

และสวสัดิการสังคม 

ผศ.นิก  สุนทรธัย 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์

รักษาการ คณบดคีณะศิลปศาสตร ์
รักษาการ ผู้อาํนวยการศูนย์วัฒนธรรม 

ผศ.เสาวลักษณ์ ลกัษมีจรัลกลุ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์

และสิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.วิชาญ   จนัทร์วิทยานุชิต 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศิรวิรรณ ตันตระวาณิชย์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

รศ.อิสยา จันทร์วทิยานุชิต 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

รักษาการ คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ย่ิงลักษณ์  วริณุรัตนกจิ 
คณบดีคณะกายภาพบาํบัด

อาจารย์พีระพงษ ์ เอื้อสุนทรวัฒนา 
คณบดีคณะบรหิารธุรกจิ 

ผศ.รัตนา  ทิมเมือง            
คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์

ผศ.ดร.สายใจ  พัวพันธ ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์       
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
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นางสาวเนาวรตัน์  พลอยทรัพย์ 
ผู้อํานวยการกองกลาง 

นางสาวบรินดา  วริิยะเสนา 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

นางสุภัทรียา  จติรกร 
ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

อาจารย์สวุรรณ ีมงคลรุ่งเรอืง 
ผู้อํานวยการกองแผนและพัฒนา 

อาจารย์ทวีโภค   เอี่ยมจรูญ 
ผู้อํานวยการกองพัสด ุ

  นายธวัช จัตุรสั 
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

รักษาการ ผู้อาํนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

นางสาวสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ ์
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 

อาจารย์ชิดชนก  สิทธารถศักดิ ์
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ ์ ทองก้อน 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการ 

ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์ 
ผู้อํานวยการสถาบัน 

ขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย

ศ.จ้ง เฉียงเหวย 
ผู้อํานวยการสถาบัน 

ขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผูบริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ((ตอตอ)) 



โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 18

โโครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

   

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

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 

   สํานักทะเบียนและประมวลผล 
   สํานักพัฒนานักศึกษา 
 สํานักพัฒนาวิชาการ 
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
 ศูนย์วัฒนธรรม  
 ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา 
 งานตรวจสอบภายใน  
 สถาบันไทย - จีนศึกษา 
 สถาบันธุรกจิไทย - จีนภิวัฒน์  
 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน 
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย    
     หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรวีารี 
      พาวลิเลียน 



ผลการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย ปการศึกษา ผลการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย ปการศึกษา 25592559
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ภาพแสดง  กิจกรรมแนะแนวการรับนักศึกษา ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

ผลการดําเนนิการของมหาวทิยาลัยผลการดําเนนิการของมหาวทิยาลัย  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด  

โดยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากลในทุก ๆ ด้าน เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนําด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีผลการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

 
 

 การพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเข้มแข็งหลากหลาย
และสอดคล้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนและระดับสากล  

   ด้านการจัดการศึกษาและระบบการรับนักศึกษาใหม่ 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  และภาคการศึกษาฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน
ใน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสังคมศาสตร์ 

 สําหรับด้านการรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการรับนักศึกษา
ในหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสให้เยาวชนเข้าศึกษามากขึ้น  มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการแนะแนวการศึกษา  โดยการจัดนิทรรศการ การบรรยายให้กับโรงเรียนต่าง ๆ งานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และวิทยุ เป็นต้น และยังมีระบบการคัดเลือกโดยวิธีการรับตรง
ของมหาวิทยาลัย  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคเพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ  
สร้างโอกาสให้สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีจากหลายภูมิภาคเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย    

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 11   
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ภาพแสดง  โครงการ Open House ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

ภาพแสดง  พิธีมอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีการศึกษา 2559 

ภาพแสดง  พิธีมอบทุนปลูกต้นกล้าพยาบาลสถาบันพยาบาล 3 สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2559 

 
  
  มหาวิทยาลัยยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ด้อยโอกาส      

ทางการศึกษาเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง  เช่น ทุนร่มโพธิ์ทอง , ทุนโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสังคม ,         
ทุนโครงการเภสัชเพ่ือศึกษาคณะเภสัชฯ , ทุนปลูกต้นกล้าสถาบันพยาบาล 3 สถาบัน และทุนความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับโรงเรียนต่าง ๆ ด้านการแพทย์แผนจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีนและธุรกิจจีน ฯลฯ และในปี
การศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาด้านจีนศึกษาให้กับนักศึกษาในประเทศของ           
กลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย   
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   ด้านหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร             
ให้มีความครอบคลุมและหลากหลายทั้งในด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ      
ของผู้เรียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของสํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา อีกทั้ง ยังส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ 
อย่างต่อเนื่อง  ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดดําเนินการท้ังหมด จํานวน 47 หลักสูตร 
จําแนกเป็น หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน 16 หลักสูตร                 
หลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 19 หลักสูตร และหลักสูตรด้านจีนศึกษา จํานวน 12 
หลักสูตร  

    ด้านการเรียนการสอน 
 ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  และเสริมสร้างทักษะในทุก ๆ ด้าน เพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศ  
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา โดยจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) และวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
Test of English for International Communication (TOEIC)  

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้ง ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ มาบรรยายเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้    
จากประสบการณ์ตรง ศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายประเทศและ
ต่างประเทศ  อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศต่าง ๆ 
อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯลฯ จํานวน 74  แห่ง โดยมีกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการ อาทิ เช่น กิจกรรมการแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย์และงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยพาณิชย์หูหนาน 
มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน , กิจกรรมการลงนามความร่วมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการกับสมาคม 
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI Jawa Tengah โดยการรวมตัว     
เป็นสมาคมและร่วมมือสร้างเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านเขตอาเซียน และกิจกรรมลงนามความร่วมมือ   
ทางวิชาการกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี Hindusthan College of Arts and Science, India 
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่ได้รับการยอมรับในรัฐ 
Tamil Nadu สาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น 
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ภาพแสดง  นิทรรศการแสดงผลงานโครงการจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 

 มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่เน้น
ประสบการณ์ที่ได้รับจริงจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง       
เต็มเวลาและได้ทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพ  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เหมาะสม รับผิดชอบประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ  พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสําหรับการไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

 
 

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน มหาวิทยาลัยได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดบทเรียนออนไลน์          
ซึ่งในปีการศึกษา 2559  มีรายวิชาที่เปิดสอน e-learning ร้อยละ 85.52 ของจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 
พร้อมทั้งมีจุดบริการจุดเช่ือมต่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (wifi) จํานวน 503 จุด และ outlet จํานวน 1,698 จุด        
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  และมหาวิทยาลัยยังมีการจัดห้องสมุด
อัตโนมัติ VTLS VIRTYA เป็นฐานข้อมูลของหนังสือและสืบคน้แบบออนไลน์เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูล 
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ภาพแสดง  วารสารวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 การพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัย โดยเน้นความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ
ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้ความสําคัญกับการพัฒนางานวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจ
หลักที่สําคัญ เพราะเป็นการพัฒนาความรู้เพ่ือนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ อันเป็นรากฐานท่ีสําคัญของ
การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 
รวมท้ังสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งจีนศึกษา วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งรวมไปถึงการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัย โดยจัดสรรทุนวิจัยสําหรับคณะวิชาต่าง ๆ โดยกลุ่ม
สาชาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาละ 100,000 บาท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิชาละ 200,000 บาท และทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านจีนศึกษา ด้านอาหาร 
และด้านภาคตะวันออกของประเทศไทย จํานวน 3,000,000 บาท ต่อปี  อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนภายนอกให้ทราบอีกด้วย 

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้พัฒนากลุ่มวิจัย โดยการทําวิจัยเป็นกลุ่ม นักวิจัยที่มีประสบการณ์
ทําหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพ่ีเลี้ยงกลุ่ม พร้อมสนับสนุนให้มีการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ิมมากข้ึน และพัฒนา
เพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมกับสร้างแรงจูงใจ 
ในการทําวิจัยอีกด้วย  โดยในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นในการทําวิจัยต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา (ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร)” , โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ”  และโครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย”  
เป็นต้น นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ โดยการจัดทํา
วารสาร มฉก.วิชาการ  และคณะวิชาต่าง ๆ ได้จัดทําวารสารประจําคณะวิชา อาทิ วารสารธุรกิจปริทัศน์ , วารสาร
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ , วารสารภาษาและวัฒนธรรมจีน , วารสารสังคมภิวัฒน์ , วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์  
และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  
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 ผลการดําเนินงานในด้านการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว      
เฉลิมพระเกียรติและจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 57 เรื่อง รวมเป็นเงิน 12,813,565.33 บาท ดังนี้ 

ตาราง แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559 

หน่วยงาน/หน่วยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการรับรู้ 
ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มโรค  
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

23,940.-

 2)  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการป้องกันการเกิด
โรคติดต่อในนักเรียนจ่าอากาศ 

22,950.-

คณะเภสัชศาสตร ์ 1)  การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์ด้านออกซิเดซันของสารผสม  
ดอกอัญชันและน้ํามันรําข้าวเอนแคปซูเลซันผงจากวิธีสเปรย์แห้ง 

75,000.-

2)  การประเมินฤทธิ์ยับยั้งอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสของนํ้ามันหอม
ระเหยและสารสกัดหยาบจากข่าที่ปลูกในจังหวัดสมุทรปราการ 

75,000.-

คณะเทคนิคการแพทย ์ การศึกษาผลกระทบของชนิดฮีโมโกลบินต่อการตรวจวิเคราะห์ระดับ
ฮีโมโกลบินซี 

59,900.-

คณะกายภาพบาํบัด ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีและ
ไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ 

17,279.-

คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

การประเมินก๊าซเรือนกระจกและการชดเชยคาร์บอนจากกิจกรรม
และนโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

50,680.-

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1)  การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ในตําบลคลองด่าน 
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

67,620.-

2)  แนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 22,300.-

คณะบริหารธรุกิจ 1) ปัจจัยความสําเร็จที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
ในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

39,650.-

2)  ปัจจัยที่มอีทิธิพลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาชาวจนีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

52,329.-

3)  ปัจจัยที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลือกตัวแทนขนส่งสินค้าของ  
ผู้ส่งออกที่ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซบีอร์ด จงัหวดัระยอง 

43,990.-
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โครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2559 

 1)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
โครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สินค้าเกษตรกรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
 2)  แหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ  
 และรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานนอก ดังนี้ 
 
  

หน่วยงาน/หน่วยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร ์ 1)  การศึกษาสหบทในนวนิยายไทยร่วมสมัย : การสืบสรรค์
วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านของไทย 

34,770.-

 2) การศึกษาความพร้อมของบุคลากรโรงแรมระดับ 4 ดาว  ในพืน้ที่
โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตามมาตรฐาน
สมรรถนะร่วมวชิาชีพ สําหรับการท่องเที่ยวอาเซียน 

28,690.-

3)  ศึกษาความเป็นไปของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม     
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จงัหวัดสมทุรปราการ 

25,565.-

4)  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความอดทนต่อภาวะกํากวม   
ทางภาษาและสมรรถภาพด้านการเขียนของผู้เรียนชาวไทยทีเ่รียน
ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ 

13,230.-

5) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนในตําบลบางโฉลง  
อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 

24,845.-

คณะนิเทศศาสตร ์ การสํารวจสถานภาพการดําเนนิงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ ์   
ผ่านการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กรธุรกิจเอกชน   
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

50,725.-

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 1)  A Study on the Influence of Chinese Movies and TV 
Series in Thailand : A Case Study of Huachiew  
Chalermprakiet University 

16,510.-

2)  ความเชื่อทางศาสนาพุทธมหายานและศาสนาเต๋าของชาวไทย 
เชื้อสายจีนในจงัหวัดสมทุรปราการ : มุมมองจากโรงเจ 

24,550.-

รวมทั้งสิ้น 769,523.-
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ตาราง  แสดงโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อ              
           ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 

คณะวิชา/หน่วยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร ์ 
คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะนิเทศศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
คณะนิติศาสตร์ 

1)  โครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่
เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรกร
ปลอดภัยเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ   

800,000.-

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2)  ผลของอาหาร แพลงกต์อน คุณภาพน้าํและดินต่อคุณลักษณะ
ทางโภชนาการและแร่ธาตใุนปลาสลิดจากแหลง่ต่าง ๆ  
ในประเทศไทย 

347,659.-

 3)  เปรียบเทียบผลผลิตปลาสลิดที่เล้ียงด้วยวธิีดั้งเดิม            
วิธีผสมผสานและวิธีดั้งเดิมเสริมหญ้าเนเปียร ์

432,070.-

 4) การพัฒนาตูอ้บแห้งปลาสลิด 181,960.-

 5)  การเปล่ียนแปลงคุณภาพปลาสลิดแดดเดียวภายใต้บรรจุ
ภัณฑ์แอคทีฟ : กรณีศึกษาของแผ่นดูดวัดของเหลวร่วมกับการ   
ใช้ผิวมะกรดู 

288,250.-

 6) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้
ปลาสลิดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการ 

193,060.-

คณะเทคนิคการแพทย ์ 7) การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของปลาสลิด
แหล่งอื่นในประเทศไทย 

270,800.-

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 8)  การบําบัดตะกั่วและแคดเมียมในนํ้าทีใ่ช้เพาะเล้ียงปลาสลิด    
บางบ่อ โดยใช้บงึประดษิฐแ์บบน้ําไหลท่วมผิวชัน้กรองอยา่งอิสระ 

263,700.-

คณะบริหารธรุกิจ 9)  การสร้างความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการปลา
สลิดบางบ่อในยคุไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแผนธรุกจิเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค 

404,680.-

คณะนิเทศศาสตร ์ 10)  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ แผนกลยุทธก์าร
ส่ือสารปลาสลิดบางบ่อ โดยกระบวนการการสือ่สารอย่างมี    
ส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรผู้เล้ียงและผู้ประกอบการแปรรูป       
ปลาสลิด  
 

165,110.-
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คณะวิชา/หน่วยงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 

11)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ               
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

321,180.-

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 

12)  การศึกษาความเป็นไปไดข้องมหาวิทยาลัยหัวเฉียว       
เฉลิมพระเกียรติในการเป็นหนว่ยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพ
อาหารปลาสลิดแดดเดียวบางบอ่ 

102,070.-

คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะเภสัชศาสตร ์

13)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวันจากสมุนไพรไทย  159,945.-

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 
คณะนิติศาสตร์ 

14)  เอกลักษณข์องปลาสลิดในมุมมองของผู้เกีย่วข้องกับสายโซ่
การผลิตของจงัหวัดสมุทรปราการ 

194,890.-

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 
คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะกายภาพบาํบัด 
คณะพยาบาลศาสตร ์

15)  การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของเกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาสลดิบางบ่อแบบมส่ีวนร่วม 

273,700.-

คณะนิติศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร ์
ศูนย์วัฒนธรรม 

16)  การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนการเพาะเล้ียงปลา
สลิดในตําบลคลองด่าน จงัหวดัสมุทรปราการ 

221,750.-

รวมทั้งสิ้น 4,620,824.-

 

ตาราง แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะวิชา/หน่วยงาน แหลง่เงินทุน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะเทคนิคการแพทย ์ บริษทับรกิารเช้ือเพลิง
การบินกรงุเทพ จํากดั
(มหาชน) 

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทีด่ีของชุมชน 
หมู่ที่ 2 ,9 และ 10 ตําบลศีรษะจรเข้นอ้ย 

133,600.-

คณะเภสัชศาสตร ์ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการสรา้งเสริม
สุขภาพ (สสส.)  

1) การพัฒนามาตรฐานตูย้าและ            
ห้องพยาบาลโรงเรยีน 

145,000.-

2) โครงการการแก้ปัญหายาช่ือพ้อง       
มองคล้ายเชิงระบบ 

27,500.-

3)  โครงการการศึกษาผลสําเรจ็จากงานวิจัย
เพื่อทอ้งถิ่น ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสขุ 

27,500.-
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คณะวิชา/หน่วยงาน แหลง่เงินทุน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 

1)  สํานักงานพฒันา
กองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.) 

1)  การจดัฟอรมัเชิงรกุสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม (เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
ใหญ่ “การพัฒนาหัวข้องานวิจยัเชิงรกุสําหรบั
ภาคอุตสาหกรรม”) 

1,282,222.-

2)  กลไกการกกัเก็บไฮโดรเจนและสมบัติ 
ทางกายภาพของเมทอลไฮไดรดภ์ายใต้
สภาวะรุนแรง 

298,000.-

  3) การศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการ   
ตามวงจรชีวิตครอบครัว 

36,000.-

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ บริษทั ไทยคอนซัล
แตนท์ เอ็นจเินยีริ่ง 
จํากัด 

1)  การจดัทํากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้ โครงการระบายนํ้า   
ปลักปิง - จะนะ จังหวดัสงขลา 

480,000.-

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และส่ิงแวดล้อม        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหดิล 

2)  โครงการออกแบบก่อสร้างขยายระบบ
ผลิตนํ้าประปา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
และออกแบบกอ่สร้างขยายระบบบําบัด     
น้ําเสีย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

300,000.-

 สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนงานวิจัย 
(สกว.) 

3)  การตดิตามผลงานวิจัยรว่ม
ภาคอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 
2560 โดยโครงการพัฒนานกัวจิัยและ
งานวิจัยเพื่ออตุสาหกรรม 

168,000.-

 สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

4)  โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่
จังหวดัสมุทรปราการ 

200,000.-

คณะการแพทยแ์ผนจีน คณะกรรมการ
การศึกษานครเซีย่งไฮ ้

 (上海市教委) 

上海高校示范性全英语方剂学课

程建设 

 

224,000.-

คณะศิลปศาสตร ์ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนงานวิจัย 
(สกว.) 

การพัฒนาส่ือวิทยุโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
ในพื้นที่อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

125,000.-

คณะบริหารธรุกิจ สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

งานติดตามและประเมินโครงการส่งเสริม 
SMEs ประจําปี 2560 กิจกรรมติดตาม    
และประเมินผลโครงการเชิงลึก 

83,333.-
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คณะวิชา/หน่วยงาน แหลง่เงินทุน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

คณะสังคมสงเคราะห์ฯ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนงานวิจัย 
(สกว.) 

1)  การศึกษา วเิคราะห์ และเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปญัหาการค้ามนษุย์อาชญากรรม
ข้ามพรมแดน และอาชญากรรม            
ทางเศรษฐกิจของประเทศในพืน้ที่ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต้  
(EWEC-NSED-SEC) 

150,000.-

กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการ 

2)  ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานของ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประจําปงีบประมาณ 2560 

500,000.-

คณะนิติศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถงึและ   
การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารของ 
รัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ใหข้้อมูล 

33,183.33

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 云南物流产业集

团 YUNNAN 
LOGISTICS  INDUSTRY 
GROUP 

中国东盟保税贸易产业园”并购

重组可行性研究 
1,500,000.-

คณะสังคมสงเคราะห์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะนิติศาสตร์  
 

กรมกิจการสตรแีละ
ครอบครัว กระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

การจดัทาํระบบงานคุ้มครองและพัฒนาอาชพี 
กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสังคม  และความมั่นคง    
ของมนษุย ์

960,000.-

คณะนิติศาสตร์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ  
คณะเภสัชศาสตร์  
คณะเทคนิคการแพทย์  
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

บริษทับรกิารเชือ้เพลิง
การบินกรงุเทพ จํากัด
(มหาชน) 

สํารวจความพงึพอใจ ความเหน็ ทัศนคติและ
ความต้องการของชุมชนรอบบริเวณที่ตัง้
สถานีบริการน้ํามันอากาศยาน ดอนเมือง 
และสุวรรณภูมิของบริษทับรกิารเชื้อเพลิง
การบินกรงุเทพ จํากัด มหาชน (BAFS)   

99,880.-

คณะสังคมสงเคราะห์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะกายภาพบาํบัด 
คณะบริหารธรุกิจ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะนิติศาสตร์ 

เทศบาลปู่เจ้า        
สมิงพราย 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
ประจําปี 2559 

650,000.-

รวมทั้งสิ้น 7,423,218.33
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 พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคม 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในภารกิจหลักและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมุ่งเน้นและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  
เพ่ือให้สร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ เพ่ือขยายผลของการบริการวิชาการแก่สังคม    
มาสู่การบูรณาการในการเรียนการสอน งานวิจัย และบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปณิธานที่ว่า “เรียนรู้เพ่ือ   
รับใช้สังคม”   
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน และให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพอย่าง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการบริการวิชาการกับชุมชนเป้าหมายบริเวณใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ชุมชน คือ พ้ืนที่ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ และพื้นที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย 
อําเภอบางเสาธง โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เริ่มดําเนินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตําบล 

คลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ทําความ
ร่วมมือการดําเนินงาน (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
และสหกรณ์บริการปลาสลิดบางบ่อ จํากัด ซึ่งได้มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การวิจัยเพ่ือชุมชน  
ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  และในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

   ด้านการวิจัย 
       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและสามารถสนับสนุน         
ระบบการวิจัยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพสูง  โดยในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว   
เฉลิมพระเกียรติ  ได้รับทุนโครงการวิจัยท้าทายและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายกลุ่มเป้าหมายรัฐบาล   
ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2559 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบโครงการวิจัยเพ่ือ    
เพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรปลอดภัยเป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาข้อมูลและสร้างความเข้าใจ       

ประเประเด็นยุทธศาสตรที่ ด็นยุทธศาสตรที่ 33
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ภาพแสดง  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กิจกรรมซ่อมและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ในเอกลักษณ์ของปลาสลิดบางบ่อ  การศึกษาข้อมูลคุณภาพ รสชาติ โภชนาการ และความปลอดภัย         
ของปลาสลิดบางบ่อ รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพของปลาสลิดบางบ่อและสร้างตราสินค้า  

 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้กรอบการวิจัย การเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่
เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 16 โครงการวิจัย    

   ด้านกิจกรรมบริการวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ หลายด้าน       

เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพ้ืนที่คลองด่าน อาทิ เช่น 

1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
       และสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียน และครูในตําบลคลองด่าน  

2) กิจกรรมซ่อมและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม  
 ตําบลคลองด่าน  

3)  จัดอบรมภาษาจีนเบ้ืองต้น หลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดสีล้ง  
 ตําบลคลองด่าน 

4)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม “โตไปไม่โกง” และ “รู้เท่าทันสื่อ” 
5)  กิจกรรม “บัญชีครัวเรือน” 

ฯลฯ 

 
 

 2.  พ้ืนที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนศีรษะ    

จรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่   
อย่างต่อเน่ืองผ่านการวิจัยต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน  และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ กับองค์กรความร่วมมือในพ้ืนที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย จํานวน 10 องค์กร ในด้านต่าง ๆ       
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เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตําบลศีรษะจรเข้น้อย ด้วยการทําวิจัยและการให้บริการวิชาการ 
และได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย พร้อมทั้ง
ได้ร่วมกันทําแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันภายใต้ช่ือ แผนส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนพื้นท่ีตําบล    
ศีรษะจรเข้น้อย ปี พ.ศ.2558-2560  

  ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการปรับปรุงแผนงานและโครงการเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย โดยการถอดบทเรียน
ร่วมกันของ 10 องค์กร ในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา และมีโครงการ ดังน้ี 1) โครงการ
มหกรรมสุขภาพ  2) โครงการสํารวจสุขภาวะ 3) โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์  4) โครงการส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และสุขภาพในโรงเรียนวัดหัวคู้ และโรงเรียนปากคลองมอญ  

 มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการลงพ้ืนท่ีทํางานในพ้ืนที่ โดยใช้ประเด็นความเสี่ยงของ
ผู้สูงอายุ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเร่ืองขยะและนํ้าเสีย ด้วยการทําวิจัยและการให้บริการวิชาการ ซึ่งในปี
การศึกษา 2559  มีงานวิจัยในเรื่องพัฒนาชุมชน เช่น สังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงอายุ พ.ศ.2554-2558 , โครงการ
ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนรอบ BAFS และโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ
และการให้บริการวิชาการ มีโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาวะต่าง ๆ ของประชาชนและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนศีรษะจรเข้น้อย ดังนี ้

  1)  กิจกรรมลงพ้ืนที่เพ่ือการวิจัยชุมชน ศีรษะจรเข้น้อย  

 

  2)  โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตําบลศีรษะจรเข้น้อย          
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน และเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของโรงเรียนวัดหัวคู้ และโรงเรียนปากคลองมอญ   
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   3)  โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องขยะและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

 

  4)  โครงการเทคนิคการแพทย์อาสาสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน ศีรษะจรเข้น้อย  
(ร่วมกับ BAFS) เพ่ือบริการตรวจสุขภาพประจําปีของชุมชน และส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 

                  
สําหรับโครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคม  มีทั้งในส่วนของการให้เปล่าและจัดเก็บรายได้ 

ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายให้กับชุมชน
และสังคมต่าง ๆ  มากมาย  อาทิ เช่น  

1) โครงการนํ้าใจหมอจีนสู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
2) โครงการกายภาพบําบัดชุมชน 
3) โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4) โครงการบริการวิชาการ “มติชนเฮลท์แคร์” 

ฯลฯ 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังได้ดําเนินงานโครงการ มฉก.บริการชุมชน ซึ่งร่วมกับหน่วยแพทย์
สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง จัดให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ โดยออกให้บริการแก่ชุมชน       
ในจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือตรวจสุขภาพทั่วไป ถอนฟัน 
ตรวจวัดความดัน เจาะเลือด ตรวจระดับไขมันและน้ําตาล ตรวจวัดสมรรถภาพกล้ามเน้ือมือ การให้คําแนะนํา
ตรวจมะเร็งด้วยตนเอง การให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ยา บริการให้คําปรึกษาทางกายภาพบําบัด การรักษา
แบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะและการฝังเข็ม  รวมถึงการให้บริการตัดผมและกําจัดเหา และกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น  ปัจจุบันได้ดําเนินโครงการนี้ไปแล้ว จํานวน 193 ครั้ง  
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         ภาพแสดง การแสดงชุดนาฏกรรมคนโขน ณ กรุงปักกิ่ง                           การแสดงชุดจตุภาคศรีสยาม ณ กรุงมอสโค 

    ภาพแสดง โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 17           การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ 

 
 สั่งสม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  โดยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน     
ของมหาวิทยาลัยเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงามท่ีสืบทอดกันมาช้านานทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ  โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้       
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาจิตสํานึกที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก    
อีกท้ัง ยังมีการสร้างเครือข่าย museum family และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง  โดยในปีการศึกษา 
2559  มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/ไทย-จีน ต่อสาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ เช่น 
1) การแสดงชุดนาฏกรรมคนโขน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  2) การแสดงชุดจตุภาคศรีสยาม ณ      
กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย 3) การเข้าร่วมแสดงในการแสดงศิลปวัฒนธรรมละครหุ่นเชิดในการ จัดกิจกรรม
งานแสดงธุรกิจด้านอุตสาหกรรม Chinaplas 2017 ณ China import and Export fair Guangzhou China  
4) โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17  และ 5) การเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น” และสาธิตการแสดงหุ่นคน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชุมพร  ฯลฯ  
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ภาพแสดง  การฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีไทยและจีนและนาฏศิลป์ไทย

ภาพแสดง  ฝึกอบรมแกะสลักลายจีนมงคลจากกะลามะพร้าว                        นิทรรศการหมุนเวียน 

 และมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แขนงต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ เช่น 

1) โครงการอนุรักษ์ประเพณีรับบัว จัดกิจกรรมร่วมโดยสาธิตวิถีชีวิตชาวจีน 
2) โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
3) โครงการพิธีสักการะรําลึกวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ   
4) พิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ 
5) โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีไทย – จีน 
6) โครงการสัมมนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม 
7) โครงการฝึกอบรมศิลปะการเชิดหุ่นคน 
8) โครงการเทศกาลตรุษจีน 
9) โครงการฝึกอบรมแกะสลักลายจีนมงคลจากกะลามะพร้าว 
10) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 9 
11) โครงการทัศนศึกษาส่งเสริมภูมิรู้ ภูมิปัญญา คติชนวิทยาท้องถิ่น 

ฯลฯ 
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 พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

   การพัฒนาคุณธรรม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย์ และกตัญญู) ปฏิบัติการตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม   
โดยเน้นคุณธรรมหลัก 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ ประหยัด และรับใช้สังคม ซึ่งในปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก 3 ประการ 
คือ โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม , โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ และ
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 โครงการน้ีเป็นโครงการขับเคลื่อนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมหลัก
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

   การพัฒนาวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นอาจารย์
มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการ
อบรมเชิงวิชาการ เร่ือง “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)” โครงการ 
อบรมเชิงวิชาการ เร่ือง “การเรียนรู้บนคลาวด์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โครงการอบรม    
เชิงวิชาการ เรื่อง “การใช้กระบวนกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้”  โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การฝึกอบรมวิชาการ
ครู” และโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้”  เป็นต้น  

  นอกจากน้ี  มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนอาจารย์ในการสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนา   
องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
21.27  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญต่อการจัดหาทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนให้กับนักศึกษา  
โดยจัดหาหนังสือ ตํารา วารสารทั้งในและต่างประเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรต่าง ๆ  สื่อวัสดุการเรียนรู้   
ด้วยตนเอง และเน้นการจัดการศึกษาผ่านระบบ e-learning เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียน          
ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  โดยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุม     
ฟังบรรยายพิเศษ  และการศึกษาดูงานทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น โครงการพัฒนาทักษะ     
การเป็นผู้นํา “หลักสูตรการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์” และโครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย 
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ภาพแสดง  กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน  นิทรรศการและนําเสนอผลงานทางวิชาการ   งานประชุมวิชาการระดับชาติ AST2017

   การพัฒนานักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ตระหนักในการเสริมสร้างในด้านความรู้วิชาการ  
และวิชาชีพ และทักษะการดํารงชีวิตในสังคม จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559    
มีโครงการพัฒนานักศึกษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา ประเภทต่าง ๆ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการสื่อสารและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อาทิ เช่น กิจกรรม
บรรยายความรู้ให้กับสามเณร เร่ือง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน คร้ังที่ 5 (Academic Science and Technology Conference :  AST2017) , 
นักศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงานทางวิชาการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 
(Thailand Research Expo 2016)” , กิจกรรมวันนัดพบแรงงานโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 , กิจกรรมบรรยายพิเศษ  
ในหัวข้อ “การสร้างระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพ” (Start-up Ecosystem) , โครงการอบรมวิชาการศาสตร์
การแพทย์จีน ปี 59 และโครงการฝึกทักษะการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผิด ฯลฯ 
 

 
 
จากการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรในวิชาชีพ 

ต่าง ๆ พบว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีงานภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษา    
ร้อยละ 91.93 และได้รับการประเมินความพึงพอใจในการทํางานจากผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยโดยรวม       
เท่ากับ  4.21 (ระดับดี) นอกจากน้ี มีบัณฑิตที่สอบผ่านการข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพ     
ในสาขาต่าง ๆ มีจํานวนระหว่างร้อยละ 70-98 
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                    ภาพแสดง  นทิรรศการเศรษฐกิจพอเพียง                                   โครงการ CLC เพื่อสังคม

 

 การบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีระบบการบริหารจัดการโดยสืบสานอุดมการณ์    
การรับใช้สังคมของมูลนิธิป่อเต็กต๊ึงให้เป็นค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร และยึดหลักธรรมาภิบาลพร้อมทั้ง
ได้นําเอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางมาตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย              
เพ่ือปลูกฝังให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรม           
ที่ส่งเสริมความพอเพียงและช่วยเหลือสังคม จํานวน 42 โครงการ อาทิ เช่น โครงการแพทย์จีนอาสารักษา
สิ่งแวดล้อม , โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’59   โครงการ CLC  เพ่ือสังคม 
ตอนสร้างสรรค์จินตนาการปรากฏการสีสัน และนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดําริ         
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ฯลฯ 

  
 

  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีไม่หวังผลกําไรให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส  ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และมีมาตรการด้าน       
การประหยัดพลังงานพร้อมทั้งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และจากผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดค่าสาธารณูปโภค   
ด้านไฟฟ้าลดลงได้อย่างต่อเนื่องเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา  

  
   

 
 
 
  

ประเประเด็นยุทธศาสตรที่ ด็นยุทธศาสตรที่ 66



กิจกรรมกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการความรวมมือทางวิชาการ
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้ความสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
โดยมีการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย 
มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ดังน้ี 

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการสถาบันต่าง ๆ กับต่างประเทศ  

 1.  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว         
เฉลิมพระเกียรติ  และ ศาสตราจารย์ ยี หง (Prof. YI Hong) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
ยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามกระชับความสัมพันธ์ด้านจีนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งได้
ร่วมมือมายาวนานกว่า 9 ปี พร้อมประชุมหารือการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสารเชิงธุรกิจ  
 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว       
เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจงหัว สังกัดมหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์หยาง รุ่นจวิน (Yang Runjun) เลขาธิการพรรคฯ 
เพื่อหารือแลกเปล่ียนนักศึกษาทั้งระยะส้ัน และระยะยาว รวมถึงรูปแบบแลกเปล่ียนนักศึกษา และการแลกเปล่ียน
อาจารย์ร่วมกัน 

กิจกรรมกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ ความรวมมือทางวิชาการ 



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 42

 
 
 
 
 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ  อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  
รองอธิการบดี  คุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  
จันทโรนานนท์  คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะภาษา
และวัฒนธรรมจีน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
กว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน นําโดย ศาสตราจารย์ ดร.หวง ช่าน (Prof. Hang Can PhD.)        
รองประธานสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสหารือการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและปฏิบัติการต่างประเทศและครบรอบ 10 ปี 
ความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย   

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี  ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ 
ดร.หลี ติ้งจวิน (Prof. Li Dingjun PhD.) และคณะจากมหาวิทยาลัยพาณิชย์หูหนาน มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย์และงานวิจัย  
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  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์  คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ 
รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน  มณฑลกว่างซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน นําโดย Prof. He Zubin อธิการบดี และผู้ติดตาม เยี่ยมชมและเข้าพบผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเจรจาหารือแนวทางด้านการพัฒนาโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนที่ดําเนินการอยู่ ให้ดีขึ้น ด้านการ
สร้างโครงการความร่วมมือใหม่ ๆ และด้านอื่น ๆ   

 

2.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Miriam College สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นําโดย Dr.Tony Lopez Dean เพื่อเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือการแลกเปล่ียนทางวิชาการด้านการศึกษา   

 

 3.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้การ
ต้อนรับสมาคม Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนหลักสูตรระยะส้ัน  
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 อาจารย์ ดร. Jonathan Rante Carreon  หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ และรักษาการรองคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้การต้อนรับสมาคม Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta 
Indonesia (APTISI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นําโดย Haniek Listyorin เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย  

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้การ
ต้อนรับและลงนามความร่วมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการ (MOU) กับ สมาคม Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta 
Indonesia (APTISI) Wilayah VI Jawa Tengah โดยการรวมตัวเป็นสมาคมและร่วมมือสร้างเครือข่ายกับประเทศ
เพื่อนบ้านเขตอาเซียน จํานวน 29 สถาบัน   

  

 

 

 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร. Jonathan Rante Carreon 
รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามกับ Dr. H.Yat.Rospia Brata, M.si., Rector pf Galuh University 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะผู้บริหารจาก Galuh University ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “การเปรียบเทียบ : 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย” 
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 4.  สาธารณรัฐอินเดีย 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี และอาจารย์นวลใย วัฒนกูล คณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ เครือข่ายความร่วมมือ     
ทางวิชาการ กับผู้บริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี Hindusthan College of Arts and Science, India 
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับในรัฐ Tamil 
Nadu สาธารณรัฐอินเดีย  
 
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ  

  
 
 
 
 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ      
ดร.ภูมิสิษฐ์  สุคนธวงศ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการเรียนการสอน   
และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนการสอนของคณะวิชาต่าง ๆ      
ในมหาวิทยาลัย  โดยคณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้  

 
 
 
  



ความเขมแขง็ดานจีนศึกษาความเขมแขง็ดานจีนศึกษา
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ก่อต้ังโดยชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีน จึงได้
สั่งสมปรัชญาและอุดมการณ์ ความรู้ในหลายแขนงทางด้านจีน และเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร   
ด้านจีนมามากกว่า 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับและมีความโดดเด่นด้านจีนศึกษาจนมีช่ือเสียงเป็นที่ประจักษ์และ
กลายเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงกําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ ด้านจีน 
และก้าวสู่การเป็นผู้นําสถาบันอุดมศึกษาด้านจีนศึกษาของประเทศภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเอกลักษณ์    
การเป็นผู้นําด้านจีนศึกษาประการแรก คือ "การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน" ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับ 
จีนศึกษาในทุกด้าน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากน้ียังจัดโครงการสอน
ภาษาจีนให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก พร้อมกับมีศูนย์สอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ที่มีมาตรฐานการสอบวัดที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
อีกด้วย 

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย    
ช้ันนําในประเทศจีน เพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย์ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงนักเรียนแลกเปล่ียน 
รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ไปเรียนที่ประเทศจีน  

  ด้านการวิจัยและการให้บริการสังคม มหาวิทยาลัยเน้นการศึกษาวิจัยด้านจีนศึกษา โดย
สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทําการวิจัยด้านจีนศึกษาและความสัมพันธ์ไทย-จีน เพ่ือให้บริการทาง
วิชาการ และการเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษาแก่สังคม มีคลินิกแพทย์แผนจีน
เพ่ือให้บริการการรักษาด้านศาสตร์แพทย์แผนจีน และศูนย์แต้จิ๋ววิทยา และในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดต้ัง
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ด้านจีนศึกษาเป็นอย่างมาก  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาด้านความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
กําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น  และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้านจีนศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงาน ดังน้ี 
  

 

 
 

ความเขมแข็งดานจีนศึกษาความเขมแข็งดานจีนศึกษา
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 ด้านหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีการจัดการเรียนการสอนในด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ธุรกิจจีน จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน  มีรายวิชาเลือกเสรีทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 
ตลอดจนจัดฝึกอบรมการสอนภาษาจีนให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก โดยเปิดสอนหลักสูตรในด้าน      
จีนศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งหลักสูตรเพื่อรองรับ
นักศึกษาชาวจีน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรด้านจีนศึกษา ทั้งสิ้น จํานวน 12 หลักสูตร  

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีทางด้านจีนศึกษา จํานวน 16 รายวิชา 
มีการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีนให้กับอาจารย์และนักศึกษามีความรู้ด้านภาษาจีน และเพ่ือ
ส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK)  

 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือในการจัดทําหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีน 
จํานวน 5 หลักสูตรดังนี้ 

   หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ร่วมกับ  
      Guangxi University 
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  2 หลักสูตร 
     -  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รว่มกับ Guangxi University 
     -  สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ ร่วมกับ Yunnan University 
         of Finance and Economic 
   หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ร่วมกับ Shanghai University of Traditional 
     Chinese Medicine  
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  
      ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย 
      -  Guangxi University of Foreign Languages  
      -  Xiangsihu College, Guangxi University for Nationalities 
      -  Wuzhou University 
      -  Qinzhou University 
      -  National Chi Nan University 
      -  Guangxi Economic & Trade polytechnic 
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 ด้านการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัยด้าน            
จีนศึกษา ปีละ 3,000,000 บาท  และจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก เพ่ือให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยทางด้าน
จีนศึกษาและส่งเสริมการทําวิจัยทางด้านจีนศึกษาในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ให้กับอาจารย์  เพ่ือนํามาพัฒนา 
การเรียนการสอนให้มีความเข้มแข็งด้านจีนศึกษาเพ่ิมมากขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจีนศึกษาของสังคม และ
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและตําราด้านจีนศึกษา ดังนี้  

1) วิจัยเรื่อง “ความเช่ือทางศาสนาพุทธมหายานและศาสนาเต๋าของชาวไทยเชื้อสายจีน     
ในจังหวัดสมุทรปราการ : มุมมองจากโรงเจ” 

2) วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผู้ให้บริการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทาง 
การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย” 

3) ตําราเรื่อง “คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน (จินคุ่ยเย้าเล่ว)” 

  ด้านบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการให้บริการวิชาการด้านจีนศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมทั้งภายในและภายนอก  โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการด้านจีนศึกษา  และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านจีนแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ 

1) แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แพทย์แผนจีนในศตวรรษที่ 21” 
2) โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 3 เรื่อง “การรักษาโรค

ตับและถุงน้ําดีด้วยการแพทย์แผนจีน” 
3) โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์แผนจีน 
4) โครงการแพทย์จีนหัวเฉียวฯ รักษ์ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 
5) อบรมภาษาจีนเบ้ืองต้น หลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนปากคลองมอญ และโรงเรียนวัด

สีล้ง จ.สมุทรปราการ 
6) โครงการบริการวิชาการเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนสําหรับครูผู้สอน ระดับ

ปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา” 
7) สัมมนาวิชาการเรื่อง “ประเพณีพ้นวัย เส่งเต็ง ชุดฮวยฮ้ือ ของชาวจีน” 

 

 
 
 
 

 
 ภาพแสดง  โครงการ “การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน    

สําหรับครูผู้สอน ระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา” 
ภาพแสดง  โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์  

แผนจีนทางคลินกิ ครั้งท่ี 3 
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   ภาพแสดง  กิจกรรมลงนามกระชับความสัมพันธ์ด้านจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงนิยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 

 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศและ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีนในด้านต่าง ๆ และมีการโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาจีนและไทย   
เป็นประจําทุกปี  พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้เรียนในประเทศจีน        
เพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีน จํานวน  53  แห่ง 
และมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น  

    กิจกรรมลงนามกระชับความสัมพันธ์ด้านจีนในโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

    เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ในการลงนามความร่วมมือ
กับศูนย์อบรมอาจารย์แพทย์จีน ณ สํานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนแห่งชาติ (ฮ่ันป้ัน) เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนจีน พัฒนาทางด้านการศึกษาการแพทย์แผนจีน การให้บริการด้าน
การแพทย์แผนจีน การวิจัยด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย  
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  จัดต้ังสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพแสดง  พิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน 
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 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีนรวมท้ังเป็นแหล่งความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ได้เห็นถึง
วัฒนธรรมของจีนในด้านต่าง ๆ  ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทย-
จีน ต่าง ๆ อาทิ เช่น 

   โครงการรําลึกวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 
   จัดพิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ 
   กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 
   โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีจีน 
   โครงการฝึกอบรมแกะสลักลายจีนมงคลจากกะลามะพร้าว 
   กิจกรรมการสอนการตัดกระดาษศิลปะจีน 
   โครงการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์จีนสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการสอนตัดกระดาษและถักเชือก 
     แบบศิลปะจีน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง  กิจกรรมการสอนการตัดกระดาษศิลปะจีน 

ภาพแสดง  กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจนี คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี 
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 ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านจีนของมหาวิทยาลัยต่อสังคม 
 มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านจีน เพ่ือให้สังคมได้รู้จักกิจกรรมด้านจีน   
ของมหาวิทยาลัยผ่านส่ือต่าง ๆ ในหลายช่องทาง โดยมีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และนําเสนอข้อมูลด้านจีน 
สู่สาธารณชนทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ที่ดีในทุกมิติ ดังนี้ 

     ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์จีน เช่น หนังสือพิมพ์ตงฮ้ัว หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า  
            หนังสือพิมพ์ซื่อเจี้ยยื่อเป้า หนังสือพิมพ์เอเชียนิวส์ไทม์ หนังสือพิมพ์ซิงจงเอ๋ียน         
                          และหนังสือพิมพ์เกียฮ๊ัวตงง้วนรายวัน 
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านจีนในหนังสือพิมพ์ไทย/นิตยสาร เช่น หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  
  และนิตยสาร U - Junction  
    ประชาสัมพันธ์ด้านจีนผ่านสื่อในเรื่องต่าง ๆ ผ่านสื่อ Social Media ของมหาวิทยาลัย  
  และการประชาสัมพันธ์ในวารสารร่มโพธ์ิทอง (ภาษาไทยและภาษาจีน) พร้อมทั้งส่ง 
  ให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
     มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลสําเนาหนังสือพิมพ์จีนผ่านเว็บไซต์ และ 
  ระบบได้เปิดให้สืบค้นข้อมูลได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
  
 ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านจีนสู่ประชาคมอาเซียน 
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์
ทางด้านภาษาจีนในกลุ่มประชาคมอาเซียน และในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายทางวิชาการ 
ด้านจีนในกลุ่มประชาคมอาเซียนกับ Singapore Centre For Chinese Language (SCCL) สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ในหลักสูตรภาษาจีน 
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  



การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
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  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการนําระบบ   
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาและควบคุมการจัดการการศึกษา สามารถดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ระบบ IPO (Input - Process - Output) และควบคุมกระบวนการ
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Plan - Do - Check - Act) โดยมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยฯ คณะวิชา และหน่วยงาน ทําหน้าที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา มาต้ังแต่ปีการศึกษา 
2542 สําหรับปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

   การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับ
มหาวิทยาลัย  

             มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ           
ตามองค์ประกอบคุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยทุกหลักสูตร คณะวิชา
และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาตามตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบ พร้อมการดําเนินงานตามแนวทางพัฒนา
ส่งผลให้หลักสูตรมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
จํานวน 24 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 54.55 และ 4 หลักสูตร ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สําหรับผลประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
รวมถึงผลประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพการประกันคุณภาพศกึษาศกึษา

ภาพแสดง  กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร/คณะวิชา
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   การประเมินคุณภาพการบริหารงานทัว่ไป 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารแบบรวมศูนย์ ดังนั้น         

การพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานบริหารงานท่ัวไป  จึงมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ              
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป     
โดยกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพร่วม (Common Indicator) เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพพ้ืนฐานที่ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการทํางาน จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเฉพาะท่ีสอดคล้องกับการดําเนินงานในแต่ละหน่วยงาน    
โดยจะแสดงถึงการวัดคุณภาพการทํางานของแต่ละหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2559 หน่วยงานบริหารงาน
ทั่วไปได้กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา         
ที่ผ่านมาและดําเนินการตามแผนฯ  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานท่ัวไปทั้ง 13 หน่วยงาน 
โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี - ดีมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้เสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่องตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
และหน่วยงานบริหารทั่วไป การใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE) 
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการศึกษาต่อไป 

  
 
 
 
 
  

  

ภาพแสดง การประเมินคุณภาพของหน่วยงานบริหารงาน

ภาพแสดง กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ / ระบบฐานข้อมูล CHE QA 



ความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอสังคม 
((CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ::  CCSSRR))  
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ภาพแสดง ประชุมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชน           กิจกรรมลงพ้ืนท่ีดูแลความเรียบร้อยในชุมชน 

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ตระหนักและให้ความสําคัญต่อชุมชนและสังคม  โดยมีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งการ
บริการวิชาการ  การวิจัยเพ่ือนําผลงานมาพัฒนาชุมชนและสังคม  กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม รวมถึงมีแนวทางในการร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ี 

 ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีการดําเนินโครงการ มฉก.รับใช้สังคม เพ่ือบริการ

ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ปีการศึกษา 2559 ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

    ด้านการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและการจัดระเบียบสังคมในชุมชน 
   คณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษา ได้ร่วมกําหนดแนวทางพร้อมดําเนินการ  
ในการดูแลสวัสดิภาพและจัดระเบียบสังคมในชุมชน โดยมีตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาที่เป็นพันธมิตรกับ
มหาวิทยาลัยในบริเวณใกล้เคียง  การลงพื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือดูแลความเรียบร้อย    
ในปัญหาของสังคม เช่น ยาเสพติด เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  และมีการประชุมเพ่ือสร้างเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ของสังคมรอบมหาวิทยาลัย  โดยการร่วมพูดคุย เสวนาแลกเปลี่ยนถึงปัญหา การแก้ไข ข้อเสนอแนะจาก
ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรบัผิดชอบตอสัความรบัผิดชอบตอสังคมงคม (CSR) 



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ58

             ภาพแสดง กิจกรรมเปิดตัวจักรยานสีขาว           กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่าง มฉก.กับ สภ.บางพลี

  ภาพแสดง  คลินิกกายภาพบําบัด มฉก.            คลินิกการแพทย์แผนจีน มฉก.               คลินิกเทคนิคการแพทย์ มฉก. 

    ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
    มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย  โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
อาทิ เช่น กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ สถานีตํารวจภูธรบางพลี กิจกรรม
รณรงค์ HCU SAY NO TO FOAM  เพ่ือรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเปิดตัวจักรยานสีขาวสร้าง 
เสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม รุ่นที่ 6 ฯลฯ 

  
   

 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินการจัดบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคม  โดยจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ มากมาย และมีโครงการ มฉก.บริการ
ชุมชน ซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน  อีกทั้ง มหาวิทยาลัย    
มีหน่วยงานให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   คลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นคลินิกที่ให้บริการ 
แก่บุคคลทั่วไป โดยการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน 

   คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นคลินิกที่ให้บริการด้าน
การรักษาผู้ป่วยกายภาพบําบัดแก่บุคคลทั่วไป 

   คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม  ให้บริการด้านสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 
   คลินิกเทคนิคการแพทย์  เป็นห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจวิเคราะห์ผลที่มีคุณภาพ

สําหรับการวินิจฉัย รักษา ป้องกัน และควบคุมโรค 
   ศูนย์ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ภาพแสดง  โครงการกฐินพระราชทาน           โครงการประเพณีเข้าพรรษา              โครงการสักลายมงคลจากกะลามะพร้าว 

 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย  เช่น โครงการ
ประเพณีเข้าพรรษา โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีไทยและจีน  โครงการสลักลายมงคลจีนจาก
กะลามะพร้าว  โครงการจุลสารศูนย์วัฒนธรรม และโครงการกฐินพระราชทาน  ฯลฯ 

 
 
 

 ด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์พลังงานและดูแล
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  ตลอดปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   การบําบัดนํ้าเสีย   
  มหาวิทยาลัย ได้นําระบบบําบัดนํ้าเสียแบบโรแมกซ์ ซึ่งจะได้น้ําท้ิงที่มีค่ามาตรฐาน
ก่อนที่จะระบายสู่คลองสาธารณะหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยได้นําผักตบชวามาช่วยบําบัดนําเสียในลํารางระบายน้ําด้านหน้ามหาวิทยาลัยก่อนปล่อยลงคลอง
สาธารณะต่อไป 
   การกําจัดขยะมูลฝอย   
  มหาวิทยาลัยได้รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนไป
ทิ้งและได้กําหนดจุดพักขยะมูลฝอยก่อนที่จะขนย้ายไปทิ้ง ส่วนขยะท่ีคัดแยกแล้วสามารถนําไปจําหน่ายได้   
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้มีโครงการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม เพ่ือรณรงค์และ
ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันคัดแยกขยะก่อนท้ิง 

 

 



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ60

    การดูแลภูมิทัศน์   
  มหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดแบ่งพ้ืนที่และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นโซน ๆ เพ่ือดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของพ้ืนที่  
โดยมีการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ประดับเป็นประจําทุกเดือน นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมเพ่ือดูแลภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ การปลูก
ต้นไม้เลื้อย ณ ซุ้มพักของนักศึกษา ปลูกบัวหลวงในคลองระบายน้ําสาธารณะ จัดทําทุ่นไม้ไผ่เพ่ือป้องกัน
ผักตบชวาและขยะมูลฝอยเป็นประจํา  และนําเศษใบไม้ เศษวัชพืช และเศษอาหาร ไปทําปุ๋ยหมักและปุ๋ย
จุลินทรีย์สําหรับใช้บํารุงต้นไม้ดอก ไม้ประดับภายในมหาวิทยาลัย 

   การปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษาและบุคลากรใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
  -  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการจักรยานสีขาวเพ่ืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โดยการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  
โดยการใช้จักรยานสีขาวสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีจะมีจุดให้บริการบํารุงรักษาจักรยานสีขาวและบริการ
ซ่อมจักรยานทั่วไป ในปีการศึกษา 2559 มีกิจกรรมเปิดตัวจักรยานสีขาว รุ่นที่ 6 และให้ผู้บริหาร บุคลากรและ
นักศึกษา ร่วมกันป่ันจักรยานไปปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
  -  มหาวิทยาลัยจัดบริการรถไฟฟ้า ไว้บริการสําหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มาติดต่อ
งานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยในการอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและยังช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมอีกทางหน่ึง 
  -  มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการบริโภคเป็นอย่างมาก จึงได้
รณรงค์ให้ใช้กล่องชานอ้อยบรรจุอาหารแทนการใช้กล่องโฟมและพลาสติกบรรจุภัณฑ์แบบไบโอ สามารถ     
ใช้บรรจุอาหารได้ทั้งเย็นจัดและร้อนจัด ไม่มีสารปนเป้ือนซึ่งจะก่อให้เกิดมะเร็งและย่อยสลายได้โดยใช้เวลา
เพียง 45 วัน และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยจึงได้รณรงค์ห้ามนําโฟม    
ทุกชนิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย โดยการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา และสถานประกอบการ 
ร้านค้า ที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยทั่วกัน  

   การประหยัดพลังงาน 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายด้านการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาน้ันมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาแนวทางให้การใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยลดลงอย่างต่อเน่ือง   ทั้งน้ีมหาวิทยาลัย
ได้มีการปรับปรุงนโยบายด้านการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม โดยได้ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังคณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้เกิดผลประหยัดในการใช้พลังงานเป็นรูปธรรม
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และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมให้มีความยั่งยืน และมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้ต่อเน่ืองในมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไปในอนาคต   

  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านการจัดการพลังงานตามแนวทางการจัดการพลังงาน     
8 ขั้นตอน ของกระทรวงพลังงานและได้ดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสํานักงานสีเขียว 
(Green office)  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีคณะกรรมการดําเนินงาน 3 ชุด       
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย และจากการที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินงานตามแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน       
ด้านการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม และการไปศึกษาดูงานในอาคารควบคุม                     
ที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน ทําให้สามารถสรุปมาตรการการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์
พลังงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมาตรการ ในปีการศึกษา 
2559  ดังนี้ 

1. ร่วมกันเปิดหน้าต่างในห้องทํางานเพ่ือระบายความร้อนออกไปประมาณ 15 นาที  
ในช่วงเวลาก่อน 8 โมง ทุกๆเช้าวันจันทร์ หรือวันแรกของการทํางานที่มีการหยุดต่อเน่ืองมา 

2. ร่วมกันปิดระบบปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 15 นาที  ลดการใช้พลังงาน 
ไฟฟ้าเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

3. ร่วมกันปิดไฟฟ้าระบบแสงสว่างหรือระบบปรับอากาศ ในช่วงเวลาพักกลางวัน   
(ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.) 

4. ร่วมกันเปิดไฟฟ้าระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การใช้งาน 
5. ร่วมกันปิดไฟฟ้าระบบแสงสว่างหรือระบบปรับอากาศในช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน 
6. ร่วมกันปิดไฟฟ้าระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศในสํานักงานก่อนเวลา    

18.00 น. เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วง On Peak (ช่วงเวลา 18.00 - 21.30 น.) รวมท้ังหลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว 

7. ร่วมกันรณรงค์ออกกําลังกายโดยเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ในอาคารเรียนและ 
สํานักงาน 

8. ร่วมกันดูแลพ้ืนที่ระบบปรับอากาศในอาคารเรียนและสํานักงานไม่ให้สูญเสีย 
ความเย็นออกไปเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

9. ร่วมกันรณรงค์เพ่ือปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์พลังงานการมีส่วนร่วมแต่ละหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัย 

10.  ปรับต้ังอุณหภูมิระบบปรับอากาศที่อุณหภูมิ  25 o C  ในแต่ละหน่วยงานเพ่ือการ 
ประหยัดพลังงาน 

11. ให้ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ (ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง และ 
Note Book ส่วนตัว) โดยต้ังโหมดการปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และให้ Set หน้า Desktop    
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 ภาพแสดง กิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน                             กิจกรรมประกวดนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน (R2I)

              ภาพแสดง กิจกรรมเปิดตัวจักรยานสีขาวและปลูกต้นไม้                               กิจกรรมค้นหาทูตพลังงาน 

ของจอคอมพิวเตอร์เป็นรูปการประหยัดพลังงานด้วยมหาวิทยาลัยคุณธรรม 
12.   ให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ในกิจกรรมส่วนบุคคล  เช่น การใช้ไมโครเวฟ  กาต้มนํ้าร้อนแบบเดือดเร็ว ในห้องทํางาน/ห้องรับประทาน
อาหารส่วนรวม ในช่วงเวลา Off Peak (ก่อนเวลา 08.00) เป็นลําดับแรกก่อน 

    มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและเป้าหมายการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนโดยการ
แต่งต้ังผู้บริหาร บุคลากร ในการดําเนินงานรวมท้ังหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน พร้อมท้ังมีการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามการประเมินผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีการสร้างและปลูกจิตสํานึก  
การมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม รวมถึงการเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรผ่านการ
ฝึกอบรมเพื่อค้นหาแนวทางการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและองค์กรอย่างเหมาะสมคุ้มค่าในการ
ลงทุน  และในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การประหยัดพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์งานวัตกรรม และศึกษาดูงาน 
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 

               สิ่งแวดล้อม 

 
  
 
 
        

 

          

     



มหาวิทยาลัยคุณธรรมมหาวิทยาลัยคุณธรรม  
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานจาก         
มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีนที่ใหญ่ที่สุดในสังคมไทย มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการศึกษา     
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรับใช้สังคม มุ่งหวังผลิตเยาวชนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัย      
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จึงได้มีคําขวัญว่า “เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม” และมีปณิธานอันแรงกล้าในการผลิตบัณฑิต
ที่นอกจากจะมีองค์ความรู้เชิงวิชาชีพแล้วยังเน้นให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้างคนดีให้กับสังคมไทย 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จึงเห็นความสําคัญในการที่จะส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี
ในองค์กร  มหาวิทยาลัยจึงได้วางระบบและกลไกในการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียว           
เฉลิมพระเกียรติ  ให้เป็น “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” 

 มหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557  
โดยกําหนดพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ พร้อมกําหนดคุณธรรมหลักของมหาวิทยาลัยจากอัตลักษณ์              
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ซื่อสัตย์ ประหยัด และรับใช้สังคม และในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก และสามารถปลูกฝังคุณธรรมให้ยั่งยืนได้  3 โครงการ 
คือ โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม , โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ       
และโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม และการดําเนินงานแต่ละโครงการ นั้น          
ได้ดําเนินการขับเคล่ือนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีผลดําเนินงาน ดังน้ี 

มหมหาาวิทยาลัยคุณธรรมวิทยาลัยคุณธรรม
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ภาพแสดง โครงการ “พักล้อน่ามอง”

ภาพแสดง โครงการ “ถีบฉันเบา (ประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา)” 

1) โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม มีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 

1.1 โครงการ “พักล้อน่ามอง”  
  กิจกรรมประกวดพรีเซ็นเตอร์ จักรยานสีขาว ครั้งที่ 3 โดยการอบรมพรีเซ็นเตอร์ 

จักรยานสีขาวเพ่ือทําหน้าที่รณรงค์การใช้จักรยานด้วยความทะนุถนอม  จอดให้เป็นระเบียบ 
และมีการจัดกิจกรรม พรีเซ็นเตอร์รณรงค์การใช้จักรยาน   
        ติดต้ังป้ายไวนิลจุดจอดจักรยาน  ณ จุดจอด โดยรอบมหาวิทยาลัยโดยตัวแทน
นักศึกษา พร้อมคําขวัญรณรงค์การจอดให้เป็นระเบียบ พร้อมทั้งการจุดกระแสการรณรงค์  
และการบอกต่อจุดจอดจักรยานด้วยการแชร์โพสต์บนเฟสบุ๊คที่มีภาพถ่ายจุดจอดจักรยาน 

    ติดต้ังป้ายไวนิลจุดห้ามจอดจักรยาน โดยรอบมหาวิทยาลัย 

 

 

1.2 โครงการ “ถีบฉันเบา ๆ”  
    โครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ “จักรยานสร้างวินัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม  ทะนุถนอมเพ่ือส่วนรวม”   

       ประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็น ความรู้สึกของนักศึกษาเก่ียวกับจักรยานสีขาว    
 ผ่านทาง เพจ HCU Cultural center   
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1.3 โครงการ “อาสาซ่อม อาสาสอน”  
             อบรมอาสาซ่อม อาสาสอน รุ่นที ่2 โดยสาธิตวิธีซ่อมแซมเบ้ืองต้น ด้วยกระป๋อง 
 หยอดน้ํามันกันสนิมจักรยาน และสเปรยท์ําความสะอาด และมีกิจกรรมจิตอาสาซ่อม               
 ฝึกภาคปฏิบัติ จิตอาสาซ่อมลงพ้ืนที่ซ่อมแซมจักรยานตามจุดจอดต่าง ๆ   

       ติดต้ังเครื่องปั๊มลมเพื่อเติมจักรยาน จํานวน 3 เครือ่ง โดยนําร่องติดต้ัง 3 จุดจอด   
       จัดทําป้ายแสดงกราฟสถิติจํานวนการซ่อมจักรยานในแต่ละเดือนเพ่ือให้ 
 นักศึกษาเห็นถึงความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงของจักรยาน เป็นการกระตุ้นเตือนช้ีให้เห็นถึง 
 ความสําคัญของการดูแลรักษาสมบัติของสาธารณะ 
    ประกวดภาพถ่ายเงินรางวัลประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า      
 รักษ์จักรยาน”  ครั้งที ่1 และคร้ังที่ 2 โดยจิตอาสาซ่อมแซมจักรยานบันทึกภาพความทรงจํา     
 กับผลงานจักรยานท่ีได้รับการซ่อมแซม และนําภาพถ่ายที่ได้รางวัลเผยแพร่ทางเพจ  
 Huachiew Fanpage 

2) โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ มีโครงการย่อย 2 โครงการ คือ 
2.1  โครงการ “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ที่ 2” 

  กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ห้ามนําอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน 
   ให้ความรู้ผ่าน e-learning โดยเปิดรายวิชา “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ” 
    จัดทํา power point ใหอ้าจารย์ใช้เป็นสไลด์สุดท้ายเพื่อเตือนให้นักศึกษา     
  เก็บขยะออกจากห้องหลังเลิกเรียน 

    เปิดเพจ ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ เพ่ือเชิญชวนให้นักศกึษาเข้ามาชม                
     และเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 

    คณะวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมในเรื่องรักษา
ความสะอาดในห้องเรียนและคดัแยกขยะ อาทิ เช่น คณะเภสัชศาสตร ์จัดโครงการ “คณะเภสัช
สดใสไร้ขยะ” และคณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “การจัดการขยะ      
ลดภาระสังคม” เป็นต้น 
2.2  โครงการปลุกพลังเด็กหัวเฉียวก่อการดี Selfie คัดแยกขยะ 

   จัดทําสื่อรณรงค์คัดแยกขยะ 
   กิจกรรมให้นักศึกษาส่งภาพถ่าย Selfie การคัดแยกขยะ เข้าประกวด โดยให้ 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาทีมผู้ชนะเลิศ จากจํานวนไลค์และจํานวนแชร์ผ่านทาง
เฟสบุ๊คแฟนเพจ และนํารูปภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปใช้รณรงค์การคัดแยกขยะ          
ในปีการศึกษาต่อไป  
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ภาพแสดง  สื่อรณรงค์โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ  

ภาพแสดง กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

 
 

3) โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  แบบมีส่วนร่วม ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

    กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดพลงังาน ให้กับทีมพลังงานของทกุหน่วยงาน 
   กิจกรรมคน้หาทูตพลังงาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตพลงังานของหน่วยงานและ
มหาวทิยาลยั 
   กิจกรรมบนัไดสร้างสุขภาพ โดยการติดสต๊ิกเกอร์แคลอร่ีบริเวณบันไดทางขึ้นอาคาร  
   กิจกรรม HCU NO FOAM ดําเนินการโดยการรณรงคก์ิจกรรมอย่างต่อเน่ือง     
และกําหนดดีเดย์ไม่ให้นําโฟมทุกชนิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย  
   กิจกรรมการประกวด R2I โดยการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมงานประจํา     
เพ่ือการประหยัดพลังงานและดูแลสิ่งแวดลอ้ม  
   กิจกรรม Smart Office มีการมอบรางวัล Smart Office ให้แก่หน่วยงานที่ได้
คะแนนเป็นไปตามเกณฑม์าตรการประหยัดพลังงาน 12 มาตรการ 

 

 ภาพแสดง  กิจกรรมประกวด R2I                                กิจกรรมค้นหาทูตพลังงาน 



ความภาคภมูิใจของมหาวิทยาลัยความภาคภมูิใจของมหาวิทยาลัย
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานระดับอาเซียน         
“THE WINNER IN THE ASEAN BEST PRACTICES AWARDS FOR ENERGY MANAGEMENT IN 
BUILDING AND INDUSTRIES LARGE BUILDING CATEGORY” ในงาน ASEAN ENERGY BUSINESS  
FORUM 2016  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเมียนมาร์ 2  เมืองเนปิดอร์  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 
 
 
 
 
 
 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทอาคารควบคุม 
ประจําปีการศึกษา 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย พลอากาศเอก
ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2016 ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์     

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ70

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC - ESCI BEST Practices 
Awards 2017 ประเภท Smart Buildings ระดับ Silver เข้ารับรางวัลจากประธานกลุ่ม APEC ณ โรงแรม Mandarin 
Orchid Singapore ประเทศสิงคโปร์     

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลสํานักงานที่ได้รับการ
รับรองสํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทองคํา) ในวันส่ิงแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจําปี 2559   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เข้ารับประทานเกียรติบัตร 

“ห้องสมุดสีเขียว” โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ได้จัดโครงการประเมินห้องสมุดสีเขียว เพื่อประกาศเกียรติคุณห้องสมุดที่ผ่านการประเมินเป็นห้องสมุด    
สีเขียว เข้ารับประทานเกียรติบัตร จาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
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 อาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับรางวัล “นวัตกรรมดี ประเภทประชาชนทั่วไป” ในงานประกวด
นวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข  ประจําปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข โดย ศาสตราจารย์
คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัล ณ           
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงานเรื่อง “เครื่องมือวัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (V.2)”  ในโครงการรางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 
ประจําปี 2560 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 

 
 
 
 
 
 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลจากผลงานการคัดเลือกโครงการสหกิจ
ดีเด่น  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 2 รางวัล ได้แก่    

 1.  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
จากผลงาน “ระบบส่งเสริมการออกกําลังกายสําหรับอุปกรณ์สวมใส่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน”  

 2.  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา จากผลงาน  
“การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการผลิตโดยใช้ไคเซ็น” 



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ72

 

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
จากโครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสู่ธุรกิจ 
STARTUP” จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลจากโครงการประกวด        
สุนทรพจน์และเขียนเรียงความ “การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ” จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางบัญชี 

2. รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ เรื่อง ความสุจริต ความเที่ยงธรรมของวิชาชีพบัญชี      
เพื่อองค์กรก้าวหน้า 

 
 
         นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  ได้รับโล่รางวัล 
คุณธรรม จริยธรรม จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์สุขภาพแห่ง
ประเทศไทย ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 (ยูงทองเกมส์)  
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 อาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสาน
พระราชดําริ” โดยการส่งผลงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนและเศรษฐกิจดิจิทัล  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.)  ในการน้ีได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อําพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานและ    
เยี่ยมชมนิทรรศการของคณะนิเทศศาสตร์อีกด้วย 

  

 

 

 

 

 

         นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
รางวัลยอดนักข่าวป้ายแดง ปี 2558-2559 สาขาโทรทัศน์ จากผลงาน สกู๊ปข่าวรณรงค์การใช้จักรยาน จัดโดย สมาคม
ผู้ส่ือข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 
และรางวัลชมเชย จากการประกวดประลองความสามารถเชิงวิชาการ “การถ่ายภาพอาหารในสตูดิโอ” จัดโดย 
เครือข่ายนิเทศศาสตร์ 



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ74

 

 นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลอันดับ 
ที่ 3 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ 
สํานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประจําประเทศไทย  

 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

 นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9 จัดโดย สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ 

1. รางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสินรินธรประจําปี ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ  
“ความฝันจุดประกายอนาคต” 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสินรินธรประจําปี ครั้งที่ 9  
ในหัวข้อ “ประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมี” 
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  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศและ        
รองชนะเลิศอันดับที่  2 จากการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “การเมืองการปกครองไทยกับการพัฒนาประเทศ  
ตามแนวพระราชดําริ”  ในงานครบรอบ 10 ปี คณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นักศึกษาคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรางวัลจากการแขง่ขันตอบ

คําถามปัญหากฎหมายและปัญหาด้านลิขสิทธิแ์ละทรัพย์สินทางปัญญา จํานวน 2 รางวัล ได้แก ่

1. รางวัลรองชนะเลิศ  จากการแขง่ขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกส่วนภูมภิาค          
เนื่องในวันรพี ประจําปี พ.ศ.2559 ระดับอดุมศึกษา จัดโดย สํานักงานอธิบดผู้ีพิพากษาภาค 1  

2. รางวัลชมเชย  จากการแขง่ขันตอบปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา   
จัดโดย กรมทรพัย์สินทางปญัญา ณ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ  



กิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559 ทั้งเป็น         
การส่งเสริมทางวิชาการ การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน อย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้           
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม          
อย่างพร้อมเพียง 

 

 
พิธีน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร      
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดพิธีน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งจัดพิธีบําเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)   

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี          
ต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89  
 

กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ78

 

 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดงานงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เน่ืองในโอกาสพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ภายในงานจัดพิธีพระพุทธมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และมีกิจกรรมร่วมกันป่ันจักรยานสีขาวไปปลูกต้นไม้ภายใน
มหาวิทยาลัย   
 

 พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชการที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  12 สิงหาคม 2559  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษาร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณประตูรับเสด็จ  และมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติโดยรอบ
มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีเปิดห้องสมุดในสวน ณ อาคารบรรณสาร เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2559   
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พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559   
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน
ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายในงานมีการบรรยายทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยคุณวิทิตนันท์   โรจนพานิช 
เป็นวิทยากรรับเชิญและมีการแสดงละคร เรื่อง เธอคือภาพลักษณ์ ของ มฉก. โดยนักศึกษารุ่นพี่ 
 

 
 พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน
ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู-อาจารย์ และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป  

 พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558   
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ 
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นายสนั่น อังอุบลกุล (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) และนางสาวอ่อนอุษา ลําเลียงพล (สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์)  อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรางวัล เหียกวงเอี่ยม 
และรางวัลกาญจนาภิเษกสําหรับบัณฑิตที่เรียนดี ประพฤติดี และทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 



มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ80

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 พิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จัดพิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดย           
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้เกียรติเป็นประธาน และ ดร.โจว เกาหยู่ เลขาธิการเอก ฝ่ายการศึกษา  
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี และท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช)     
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์และเจิมป้ายสถาบัน พร้อมทั้งมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “แพทย์จีนในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย์ จ้ง  เฉียวเหวย ผู้อํานวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายจีน 

 
  
  
 
 

 
 

 
 
  

 วัน ดร.อุเทน  ไตชะไพบูลย์ 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  
โดยมีทายาท ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ คณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษา และตัวแทนจากคณะวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ               
วางพวงมาลัยดอกไม้ กระเช้าดอกไม้สักการะ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  และพิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม  
มอบรางวัลเยาวชนจิตอาสา พร้อมโล่ที่ระลึก โดย ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   
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 พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่นักเรียนซือ่สัตย์สจุริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสา 
                     เพือ่สว่นรวม กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย ์มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง คร้ังที ่7 ประจาํปีการศกึษา 2559 
 ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธาน
ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โครงการส่งเสริมคุณธรรม    
ความซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559  เพื่อส่งเสริม   
ให้เยาวชนมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา ส่งเสริม ปลุกพลัง และเป็นกําลังใจให้เยาวชนทําความดี 
เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพเป็นรากฐานของประเทศชาติในอนาคต 
  

 วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 25 ปี 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับตําแหน่งทางวิชาการ  และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานครอบ 10 ปี     
เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัย และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณต้นโพธิ์ “ต้นไม้ของพ่อ” ที่พระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปลูก
เมื่อครั้งเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัย วันที่ 24 มีนาคม 2537 เป็นอนุสรณ์แห่งการรําลึกถึง            
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
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  พิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮงอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสักการะกันอย่างพร้อมเพียง  

  พิธีมอบรางวัล หมวกทองคํา 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ สวมหมวก
นิรภัย 100% เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนและลดการสูญเสีย โดยวิน
ที่ได้รับรางวัล หมวกทองคํา พร้อมเกียรติบัตร และป้ายเชิดชูเกียรติ คือ วินจักรยานยนต์สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ถนนวัดศรีวารีน้อย ซึ่งได้รับผลโหวตสูงสุดจากนักศึกษาและประชาชนผู้ใช้บริการรอบมหาวิทยาลัย  
   
 
 
 
 
 
 

 การจัดประชุมประชาคมเพ่ือสร้างเสริมสภาพแวดล้อม ของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
                หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมประชาคม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างบุคคล           
ที่เกี่ยวข้องในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้มีสภาพที่ดี  เอื้อต่อการศึกษา การใช้ชีวิต และเป็นกําลังสําคัญของสังคม และ
มีการเสวนาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหา การแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไป 
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 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เร่ือง เสริมสร้างทัศนคติในการทํางานร่วมกัน คร้ังที่ 1 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เรื่อง เสริมสร้างทัศนคติ
ในการทํางานร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2559 เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบถึง ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ภาระหน้าที่  สร้างความสามัคคี สมานฉันท์และประสานงานร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
  

  กิจกรรม 7 ส ประจําปีการศึกษา 2559  กิจกรรมประหยัดพลังงาน และ No foam for food 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันทําความสะอาดประจําปี (Big Cleaning Day)  
กิจกรรมประหยัดพลังงาน และกิจกรรม No foam for food  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในกิจกรรม 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
ในหัวข้อ “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัย วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีการ
บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เรื่อง “Research and Innovations for 
Sustainable Society” และเป็นประธานเปิดการสัมมนาและงานนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยปลาสลิดในชุมชน
คลองด่าน และรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิชาการรับใช้สังคม : กรณีศึกษา จังหวัดลําปางและจังหวัดเชียงใหม่” 

 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับ Galuh University สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ระหว่างวัน 4 - 5 สิงหาคม 2559  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี และ        
Dr. H.Yat.Rospia Brata,M.si., Rector pf Galuh University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  รองศาสตราจารย์            
ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร. Jonathan 
Rante Carreon รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามการจัด
สัมมนาในหัวข้อ  “การเปรียบเทียบ : ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”  
 
 

ดานดานบริการบริการวิชาการ วิชาการ 
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  คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษามาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านความยุติธรรมทางอาญาและสิทธิ
มนุษยชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทย”  

 
  คณะนิติศาสตร์ จัดนิทรรศการและการเสวนาพิเศษเน่ืองในงานสัปดาห์วันระพี’ 59 หัวข้อ “ปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างในคดีปกครอง” เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายและ
ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้บุคลากรท่ัวไปได้รู้จัก โดยมีคุณวินัย รุ่งรักสกุล 
ตุลาการศาลปกครอง และคุณศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นวิทยากรบรรยาย 
 

 

 คณะกายภาพบําบัด  จัดโครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบําบัด เรื่อง “Physical 
Therapy management in basic vestibular rehabilitation” เพื่อพัฒนาทักษะนักกายภาพบําบัดให้มีความเข้าใจ 
และสามารถวิเคราะห์การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการทรงตัว โดย อาจารย์วัชรินทร์ ทายะติ     
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ และอาจารย์ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ อาจารย์ประจําคณะกายภาพบําบัด เป็นวิทยากร 
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 คณะกายภาพบําบัด  จัดโครงการกายภาพบําบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 เรื่อง “การให้ความรู้          
แก่ผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเทคนิคพิเศษ (วอยต้า เธอราปี)” เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่มีการเคลื่อนไหว
ผิดปกติได้รับความรู้ การจัดท่า และการกระตุ้นด้วยเทคนิควอยต้าได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทําให้เด็กมีอาการดีขึ้น 
อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง 

 

 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบบริหารข้อมูลจุลชีววิทยา 
MLAB System & Update (For Beginners)” โดย รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ กล่าวเปิดงาน  

 

  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
แก่นักเรียนและครูโรงเรียนในตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (โรงเรียนวัดสีล้ง)” ภายใต้     
ความร่วมมือของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครู        
และนักเรียนในตําบลคลองด่าน ณ โรงเรียนวัดสีล้ง จังหวัดสมุทรปราการ 
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  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียนและครูในตําบลคลองด่าน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฝึกการคิดโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 

  คณะการแพทย์แผนจีน จัดโครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 3 
เรื่อง “การรักษาโรคตับและถุงน้ําดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมและเภสัชวิทยาจีน 
จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ เกาเย่ว์ ฉิว ศาสตราจารย์ จงกว๋อฝู และ 
ศาสตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

 

 
 

   
 
 
 คณะการแพทย์แผนจีนและสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน จัดอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน             

ปีการศึกษา 2559 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่องต่าง ๆ อาทิ พื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
ระบบแนวคิดและหัวใจหลักของศาสตร์การแพทย์แผนจีน และระบบการวินิจฉัยทางคลินิกของศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวย  ผู้อํานวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน และศาสตราจารย์       
ดร.เมิ้ง จิ้ง เหยียน  คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน เป็นวิทยากรบรรยาย 
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 คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างหลักสูตรบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและ
จัดองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชน  วิทยากรโดย คุณสีชมพู บุตรสินธุ์  พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ บรรยายในหัวข้อ
เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลและส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” โดยมีคุณสุรชัย แซ่จิว         
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เกษตรไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (สมาร์ทฟาร์มเมอร์)” 

 
  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน
สําหรับครูผู้สอน ระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและปรับปรุงแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

  มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับอาจารย์ผู้เข้าอบรม ได้นําแนวคิดและหลักการไปใช้จัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร 

 

 
 



 

89รายงานประจําป 2559 

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษากับการเรียนรู้ เพื่อให้คณาจารย์   
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดย          
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัชวาล  ศิลปกิจ  ผู้อํานวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล     
 

  

 

  มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงวิชาการ “การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้” เพื่อให้
คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ โดย    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์  หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

 
 
 
 
 

  มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และการเตรียมผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์     
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากร 
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  มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน   
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวคิดในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา ผู้บริหารหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร)” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สิทธิของ        
ผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการสามารถสร้างผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์        
โดย อาจารย์ตรีวิดา  เฟื่องฟู  อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
  ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ร่วมกับ สถาบันไทย-จีนศึกษา จัดการเสวนาวัฒนธรรมจีน หัวข้อ “ตามรอยวิถีจีน
ชาวปากน้ํา” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่อยู่อาศัย การก่อตั้งชุมชนชาวปากนํ้า ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยลูกหลานชาวปากนํ้าที่ให้ข้อมูลและหนังสือบางเล่มที่ได้เขียนและบันทึกความเป็นอยู่สมัยอดีตไว้ให้ศึกษา 
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  มหาวิทยาลัย จัดเสวนาหัวข้อ “พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน Take off” เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
เสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และนํามาปรับใช้ในการทํางาน การดําเนินชีวิตให้ดีขึ้นและยั่งยืน โดย         
อาจารย์ ดร.เอกก์  ภทรธนกุล อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากร 

 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดงานให้บริการวิชาการ เรื่อง การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจาก   
ตัวเล่มดิจิทัล  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    
มาบรรยายและการสาธิตการป้องกัน ฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมถึงการจัดทําไฟล์ดิจิทัล  
   

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม “Be My Guest” (เพราะคุณคือคนพิเศษ) เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้สารสนเทศและส่งเสริมการอ่านให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
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 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจําปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรนานาชาติ  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ธุรกิจจีนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและตลาดแรงงาน ทั้งการเตรียมความพร้อมให้เข้ากับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอันมีผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด ์4.0  
โดยมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพ” (Start-up Ecosystem) วิทยากรโดย    
คุณต้องหทัย กุวานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษา Start-up ระดับชาติ 

 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันธุรกิจไทย- จีนภิวัฒน์ จัดงานวันนัดพบแรงงาน โลจิสติกส์ ครั้งที่ 5  
มีการเปิดให้หน่วยงานและสถานประกอบการเข้ามาเปิดรับสมัครงาน แก่ผู้ที่สนใจในการร่วมงานกับบริษัท จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของนักศึกษา การออกร้านตลาดนัดขายของ กิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง “คุณภาพบัณฑิตไทยในมุมมองของสถานประกอบการ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นประชาคมอาเซียนและจีน” 
  

 

 คณะการแพทย์แผนจีน จัดงานวันแพทย์แผนจีน ประจําปีการศึกษา 2559 จัดงานแสดงผลงานของ
นักศึกษา ในหัวข้อ “สุขภาพดีจากภายใน สวยสดใสสู่ภายนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” การตอบปัญหา
ทางด้านการแพทย์แผนจีน มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในด้านของเภสัชวิทยาจีน อาหารเป็นยา เป็นต้น 

ดานสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดานสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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 คณะนิติศาสตร์ จัดแสดงศาลจําลอง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ รายวิชาว่าความและศาลจําลอง             
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพในกระบวนการพิจารณาของศาลในลักษณะเสมือนจริงให้แก่นักศึกษา และให้
มีความรู้ ความเข้าใจในลําดับขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลมากข้ึน จากการแสดงศาลจําลอง กรณี น๊อตกราบรถ  

 

 

  ศูนย์สหกิจศึกษา ร่วมกับคณะวิชา จัดงานสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 8 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษา 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงที่ได้รับจากสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
รวมทั้งคัดเลือกผลงานโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนส่งประกวดในระดับเครือข่ายภาคกลาง 
 

  สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน จัดกิจกรรมสอนการตัดกระดาษศิลปะจีน  ให้กับนักศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมการฝึกอบรมการตัดกระดาษศิลปะจีน   
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  ศูนย์วัฒนธรรม จัดสัมมนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “สืบจากส้วม” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
สะท้อนมุมมองเรื่องราวประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน รวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยรักษาความ
สะอาดและความปลอดภัยของระบบสุขาภิบาล  
 

  สโมสรนักศึกษา จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โฟมเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม” ด้วยปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงรณรงค์ให้ลด ละ เลิกการใช้โฟม กลับมาใช้ส่ือ
อย่างอื่นแทน เช่น การทําป้ายคัทเอาท์ เขียนสีชอล์ก เป็นต้น 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายผ้ากฐิน ประจําปี 2559 ณ วัดชัยมงคล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ 
พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมพิธี  
 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยมี 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมพิธีสักการะ พระพุทธรูป 3 องค์  หลวงปู่ไต้ฮง  ศาลพระภูมิ 
ศาลตายาย และศาลเจ้าที่ มฉก.2  ซึ่งเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวหัวเฉียว และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล     
ในเทศกาลตรุษจีน ประจํา พ.ศ. 2560 

 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา ประจําปี พ.ศ.
2560  ณ วัดศรีวารีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ  
 
 

ดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย --  จีนจีน
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 โครงการ มฉก.บริการชุมชน เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วย
แพทย์เคล่ือนที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 
จนถึงปัจจุบัน รวม 193 ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการบริการต่าง ๆ ให้กับชุมชน เช่น 
การตรวจรักษาสุขภาพ การถอนฟัน การกําจัดเหา ฯลฯ และในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ
ทั้งส้ิน จํานวน 9 ครั้ง ดังน้ี  

 

คร้ังที ่ สถานที ่ วัน เดือน ปี 

185 วัดหัวคู้วราราม ตําบลศีรษะจรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2559 

186 โรงเรียนดรุณรตัน์ ตําบลสําโรงเหนือ จงัหวัดสมุทรปราการ 4 กันยายน 2559 

187 หมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 2 จังหวดัสมุทรปราการ 30 ตุลาคม 2559 

188 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 6 พฤศจกิายน 2559 

189 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 15 มกราคม 2560 

190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 12 มีนาคม 2560 

191 เทศบาลสําโรงเหนือ ตําบลสําโรงเหนือ จงัหวัดสมุทรปราการ 23 เมษายน 2560 

192 โรงเรียนสุคันธาวาส อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 18 มถิุนายน 2560 

193 โรงเรียนวัดดอนยอ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 16 กรกฎาคม 2560 

โครงการ มฉกโครงการ มฉก..บรกิารชุมชนบรกิารชุมชน



สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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1.  หลกัสูตรที่เปิดสอน   

  ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิมีหลักสูตรทีเ่ปิดสอนทัง้ส้ิน 47 หลักสูตร  
ได้แก ่
   ระดบัปรญิญาตร ี  33   หลักสูตร 
   ระดบัปรญิญาโท  12 หลักสูตร 
   ระดบัปรญิญาเอก   2 หลักสูตร 
 
ตาราง แสดงรายช่ือหลักสูตรทีเ่ปิดสอน  ปกีารศึกษา 2559 
 

กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  12  สาขาวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
   - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ 
   - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์

คณะกายภาพบําบัด 
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด 

คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม 
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 
 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 

คณะการแพทย์แผนจีน 
   - หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
 

  
 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 

 

ขอมูลสารสนเทศขอมูลสารสนเทศ 
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กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 สาขาวชิา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 

 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์
 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31  สาขาวิชา 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตรแ์ละสวัสดิการสังคม 
   - หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
   - หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ  
   - หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  

 
 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
 สาขาวิชาการบริหารสวัสดกิารสังคม 
 สาขาวิชาการบริหารสวัสดกิารสังคม 

คณะศิลปศาสตร์ 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

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

คณะนิติศาสตร์ 
   - หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชานิติศาสตร ์

คณะนิเทศศาสตร์ 
   - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 
   - หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

  
 สาขาวิชาภาษาจีน 
 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธรุกจิ 
 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
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กลุ่มวิชา/คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
คณะบริหารธุรกิจ 
   - หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
   - Bachelor of Business Administration 
     (International Program)   
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
   - หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต 

 
 สาขาวิชาบัญชี 
 สาชาวิชาการจดัการ 
 สาขาวิชาการตลาด 
 สาขาวิชาการเงิน 
 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 
 สาขาวิชาธุรกิจจีน 
 Business Administration (โปรแกรมภาษาอังกฤษและ 
 โปรแกรมภาษาจีน) 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาอังกฤษและ 
 โปรแกรมภาษาจีน) 
 สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 

รวม  47  สาขาวชิา 
 
รูปภาพ แสดงประเภทหลักสูตรจําแนกตามกลุ่มวิชา ทั้ง 3 กลุ่ม 
 

ปีการศึกษา 
2559 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์ 
31

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ       

12
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2.  จํานวนนักศึกษา ปีการศกึษา 2559 

  -  จํานวนนักศึกษาใหม่  
  ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ มจีาํนวนนักศึกษาใหม่ 2,535 คน  
จําแนกเป็น  
    ระดับปริญญาตร ี จํานวน  2,457 คน 
    ระดับปริญญาโท  จํานวน      69  คน 
    ระดับปริญญาเอก จํานวน       9 คน 

 
แผนภูมิ แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ จําแนกตามกลุ่มวิชา  

 
แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 - 2559 
 

 

 

 

-
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3,000 
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4,000 

2555 2556 2557 2558 2559

824

108

1,603

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3,665 3,652
3,438 3,349

2,535 
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      -  จํานวนนักศึกษาทัง้หมด  

  ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ มจีาํนวนนักศึกษาทั้งหมด 10,127 คน 
จําแนกเป็น  
    ระดับปริญญาตร ี จํานวน  9,894 คน 
    ระดับปริญญาโท  จํานวน    218  คน 
    ระดับปริญญาเอก จํานวน      15 คน 

 
แผนภูมิ แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  จําแนกตามกลุ่มวิชา  

 
แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด ประจําปีการศึกษา 2555 - 2559 

 

 

 

 

 
 

3,830 
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5,864 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3.  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  มผู้ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 2,342 คน 

 จําแนกเป็น   

     ระดับปริญญาตรี  จํานวน 2,258 คน 

     ระดับปริญญาโท จํานวน    84 คน 

แผนภูมิ แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกตามกลุ่มวิชา  

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 - 2559 
 

 

 

 

 
 

844 
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1,389 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4.  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 พบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทํางานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 91.93  จําแนกบัณฑิตที่ทํางานแล้วตามกลุ่มวิชา ได้ดังนี้ 

 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 93.03  

 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 98.44 

 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 89.75 

  และจากการตอบแบบสอบถามเงินเดือนของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 พบว่า บัณฑิตได้รับ
เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 16,600 บาท  

 แผนภูมิ  แสดงร้อยละการมีงานทําของบัณฑิต จําแนกตามกลุ่มวิชา ประจําปีการศึกษา 2558 
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5.  จํานวนอาจารย์ 
 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีจํานวนอาจารย์ทั้งส้ิน  505.5 คน  
จําแนกตามคุณวุฒิมี ปริญญาเอก 137.5 คน ปริญญาโท 354 คน และปริญญาตรี 14 คน และมีอาจารย์ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 107.5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27 จําแนกเป็นศาสตราจารย์  10.5 คน รองศาสตราจารย์ 
26 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์  71 คน  
 
ตาราง แสดงจํานวนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2559 
 

                              คุณวุฒิอาจารย์ 
 ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ 14 309 75 398 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 37 34 71 
รองศาสตราจารย์ - 8 18 26 
ศาสตราจารย์ - - 10.5 10.5 

รวม 14 354 137.5 505.5 
  
 แผนภูมิ แสดงจํานวนเปรยีบเทียบตําแหนง่ทางวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2558 - 2559 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด)  
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-6300 - 79 แฟกซ์ 02-312-6237  
เว็บไซต์ www.hcu.ac.th  ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 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  ลานโพธิ์ 
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  

 

อาคารสถานที่อาคารสถานที่ 
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 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (พื้นที่ส่วนขยาย) มีพื้นที่ประมาณ 29 ไร่ 95 ตารางวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 7.  อาคารจอดรถ 
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เส้นทางการเดนิรถ 

 
 

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

จาก.. สถานีรถไฟหัวลําโพง 
 รถตู้ : หัวลําโพง – บางนา (ลงสี่แยกบางนา) 
 รถประจาํทาง : สาย 25,ปอ.507 (ลงสี่แยกบางนา) 

จาก..ต่างจังหวัด โดยรถทัวร์ 
    ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีขนส่งหมอชิต 

จาก.. อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ 
   รถไฟฟา้ BTS : สถานีอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อุดมสขุ 
                      จากน้ันต่อรถประจําทางสาย 132   

  รถตู้ : หมอชิต - บางนา (ลงสี่แยกบางนา) 
  รถตู้ : หมอชิต - บางพลีใหญ่ (ผา่นหน้า ม.หัวเฉียวฯ)      

    ภาคใต้/ภาคตะวันตก จากสถานีขนส่งสายใต ้
  รถตู้ : สายใต้ - บางนา (ลงสี่แยกบางนา) 

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

  รถประจําทาง : สายปอ.507 หรือ ปอ.511 จากสถานีขนส่ง 
                      สายใต้ – บางนา (ลงสี่แยกบางนา) 

    ภาคตะวันออก 
  รถท่ีใช้เส้นทาง ถ.บางนา-ตราด ผา่นหน้า ม.หัวเฉียวฯ 

รถบัสมหาวิทยาลยั 
รอบเช้า - ม.หัวเฉยีวฯ วิทยาเขตยศเส (07.00 น.) 

    - ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ (07.15 น.) 

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

 
 




