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คณะผู้บริหาร มฉก. เข้าอวยพร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการะคุณ
ของมหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 
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 เมือ่วนัศกุร์ที ่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 15.30 น.          
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ   (มฉก.) 
ร่วมมอืกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จงัหวดั
สมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู ้                           
ทางวทิยาศาสตร์ แก่นกัเรยีนและครใูนชมุชนคลองด่าน ประจ�าปีการศกึษา 2558  
ณ ห้องปฏบัิติการทางวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียน  มฉก. โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์            
แก่โรงเรยีนในชมุชนต�าบลคลองด่าน  ตลอดจนเพือ่ส่งเสรมิให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนกัศกึษา ได้เรยีนรูป้ระสบการณ์ตรงในการท�ากิจกรรม      
ร่วมกับชมุชนและสถานศึกษา โดยมโีรงเรยีนบ้านท้องคุง้ และโรงเรียนวัดสีล้ง 
ตัง้ตรงจติร 18 ได้ส่งนกัเรยีน ชัน้ ป.4 – ป.6 จ�านวน 100 คน และครู 
จ�านวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยกิจกรรมภายในโครงการ
ประกอบด้วยฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์  จ�านวน 3 ฐาน ได้แก่            

ฐานนกัสืบแป้ง (เคม)ี เป็นการใช้หลักการและวิธีการทางเคมอีย่างง่ายใน
การทดสอบหาแป้งที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร  และของใช้ในชวีติ
ประจ�าวนั ฐานพลงัจากหนงัยาง (ฐานฟิสกิส์) เป็นการสาธติการเปลีย่นรปู
ของพลังงานอย่างง่ายคอืเปล่ียนจากพลังงานศักย์ให้เป็นพลังงานจลน์ โดย
พลังงานเร่ิมต้นจะก�าหนดให้อยู่ในรูปของศักย์ยืดหยุ่นในตัวหนังยาง 
แล้วให้ดีดวัตถุออกไปท�าให้วัตถุเคลื่อนที่โดยมีความเร็ว ท�าให้วัตถุ                             
มพีลงังานจลน์ และฐาน Math for Fun (คณติศาสตร์) เป็นการฝึกทกัษะ
และกระบวนการคดิการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ การแสดงเหตผุล การน�าเสนอ
และการสือ่สารความคดิอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้การเชือ่มโยงคณติศาสตร์
กบัคณติศาสตร์ และคณติศาสตร์กับศาสตร์อืน่ได้
       จากผลการจัดกจิกรรม พบว่านกัเรียนมคีวามสนใจ ใส่ใจ สนกุสนาน        
ในการท�าปฏบิตักิารทางวิทยาศาสตร์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วม
กจิกรรมในครัง้นี้

พิธีมอบหมวกและเข็ม
นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 33

       รศ.ดร.วนิดา ดุรงค ์ฤทธิชัย คณบดี                      
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานในงาน       
“ก้าวแรกสูก่ารพยาบาลด้วยหวัใจนกัศึกษาพยาบาล 
รุ่นที่ 33” จ�านวน 136 คน ภายในงานจัดให้มีพิธี
มอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล  ชั้นปีที่ 2 
เพื่อให ้นัก ศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน ้าที่              
และความรับผิดชอบในการก้าวเข ้าสู ่วิชาชีพ         
การพยาบาล รวมถึงเกิดความรักความผูกพัน   
ความศรทัธา  และความภมูใิจในวชิาชพีการพยาบาล 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ หอประชุม มฉก.

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์



       แผนกพัฒนาการเรียนการสอน ส�านักพัฒนาวิชาการ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ     
เรื่อง "หลักการและเทคนิคการเขียนต�าราให้มีคุณภาพ"  ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย โดยเรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมุาล ีสงัข์ศรี อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร  เมือ่วันองัคารที่  5  และ
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ มฉก.
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ
หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. 
บริการชุมชน ครั้งที่ 180 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559          
ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลเขาหนิซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัย      
กบัชมุชนใกล้เคยีง สร้างจติส�านกึการเสียสละเพือ่ส่วนรวม และสร้างเสรมิ
ประสบการณ์ตรงและทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลาย
คณะวิชาร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้อาท ิ คณะพยาบาลศาสตร์ วดัความดนั
โลหิตและตรวจมะเร็งเต้านม คณะเทคนิคการแพทย์  ให้บริการ  
เจาะเลอืดเพือ่ตรวจวดัระดบัน�า้ตาล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้บริการตรวจพยาธใินเดก็  คณะกายภาพบ�าบดั  ให้บรกิารและให้ความรู้

ในการท�ากายภาพบ�าบดั คณะการแพทย์แผนจนี รกัษาด้วยการแมะ
และการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการจ่ายยา คณะนติศิาสตร์ 
คณะภาษาและวฒันธรรมจนี คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดกิาร
สงัคม และคณะนเิทศศาสตร์ ร่วมจดักจิกรรมสนัทนาการให้กบัเดก็ ๆ   
ได้สนุกสนานกนั เช่น การระบายส ี สต๊ิกเกอร์ Tattoo และแจกขนม 
นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการ
ตรวจสุขภาพท่ัวไป จ่ายยา ถอนฟัน แจกแว่นสายตา จากหน่วย
แพทย์สงเคาระห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริการตัดผมชายและหญิง
จากวดัธรรมมงคล สขุมุวทิ 108  ทุกรายการไม่เสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
นอกจากนั้นยังได้บริการให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานและ   
พักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย  

โครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 180 ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลกัการและเทคนิค               
การเขียนต�าราให้มีคุณภาพ
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ค้นหามาให้...อ่าน

ทีม่า : http://www.thaijobsgov.com/jobs=40498

   ปัจจุบันรถเกียร์ออโต้มีอยู่เต็มตลาดจริง ๆ แถมยังขับง่ายถูกใจคนรุ่นใหม่ แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า การขับรถเกียร์ออโต้นั้นมีเทคนิคอยู่เหมือนกัน      

ที่จะท�าให้เรา “ประหยัดน�้ำมัน” ได้แบบสุด ๆ แถมยังท�าตามได้ไม่ยากอีกด้วย  มาดูกันแบบเจาะลึกเพื่อที่จะได้รู้ว่าพฤติกรรมการขับรถแบบไหน   

ที่สูบน�้ามันบ้าง และเราควรแก้ไขอย่างไร

                 

                

               

   5 เทคนิคขับรถเกียร์ออโต้…   
ที่ท�ำให้ประหยัดน�้ำมันแบบสุด ๆ

การรีบออกตัวรถคือหนึ่งในสาเหตุส�าคัญของการกินน�้ามัน ยิ่งใครรีบ

ปล่อยเบรก แล้วเร่งรอบหนกัท�าให้เข้าข่ายเปลอืงน�า้มนัไม่รูต้วั เพราะ

การเหยียบคันเร่งแบบแรง ๆ จะท�าให้เครื่องเร่งแรงและกินน�้ามัน

มากกว่าปกติ

เทคนิคการปล่อยไหลเหมาะมากในเมืองใหญ่ เพราะหลายครั้ง

เราไม่จ�าเป็นต้องเร่งเครือ่งตลอดเวลา แค่ปล่อยให้รถมันไหลไป

ในความเร็วที่เหมาะสมก็ได้ ซ่ึงน่ีเป็นแรงที่เกิดจากแรงบิด

เครื่องยนต์รอบต�่าที่ช่วยประหยัดน�้ามันได้เหมือนกัน 

การเร่งเคร่ืองหนกัเกินพกัิด เพราะการคกิดาวน์ (ระบบทีเ่กยีร์จะท�าการลดอตัราทดเกยีร์จนกว่าเราจะพอใจในความเรว็) ซึง่การท�าเช่นนี้ท�าให้    

สิ้นเปลืองน�้ามันมาก เพราะมันจะคอยแช่รอบเครื่องสูง ๆ ไปแบบลากยาวอย่างไม่รู้ตัว 

แม้จะฟังดูขัด ๆ กับหลักการเกียร์ออโต้ แต่การควบคุม

แบบ Manual Mode ก็ช่วยได้เหมือนกัน เพราะเราสามารถ

เลือกรอบต�่าได้และท�าให้คุณประหยัดน�้ามันมากขึ้น 

แน่นอนว่าใครจะไปนึกว่าเพียงเปลี่ยนเกียร์ D มาที่ N จะช่วยประหยัดอะไรได้ แต่สามารถช่วยได้มาก เพราะเกียร์ D จะคอยรับแรงบิด   

จากเครื่องยนต์และสั่งให้เครื่องยนต์เดินรอบที่ควรจะเบาแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ซึ่งการใส่ N ย่อมช่วยประหยัดในจุดนี้ได้นั่นเอง

1. จะรีบออกตัวรถไปท�ำไม

2. ปล่อยไหล

3. เลิกคิกดำวน์

4. ควบคุมด้วย Manual Mode

5. เข้ำ N ให้เป็นนิสัยเมื่อรถนิ่ง
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       แผนกพฒันางานวจิยัและสือ่การเรยีนรู ้ส�านกัพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) จัดโครงการอบรมเชงิปฎบิตักิาร     
เรื่อง "กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน" ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ 
ดร.พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ ประธานสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน ภาควชิาหลกัสตูรการสอนและเทคโนโลยกีารศกึษา คณะครศุาสตร์  จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นวิทยากร  เมื่อวันจันทร์ที่  25 มกราคม 2559  ณ ห้องบรรยาย  3  ชั้น 3  อาคารอ�านวยการ มฉก.

       แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและกีฬา ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.) ร่วมกับ สภากาชาดไทย 
รบับรจิาคโลหติจากคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา ซึง่มผีูร่้วมบรจิาคเป็นจ�านวนมาก เมือ่วนัพธุที ่27 มกราคม 2559  ณ อาคารอฒัจันทร์ 
สนามกีฬากลาง มฉก.

การวิจยัเพื่อพฒันา     
การเรียนการสอน

รับบริจาคโลหิต
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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แถลงข่าวผลงาน
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคี     
ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ร่วมกับ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี  
ราชมงคลรตันโกสนิทร์ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย      

       “สดุยอดอาคารประหยดัพลงัาน  ประจ�าปีท่ี 3  MEA ENERGY 
SAVING BULIDING AWARDS 2015  และได้รบัรางวลัตราสญัลกัษณ์
ระดับที ่2 การไฟฟ้านครหลวง  การประหยดัพลังงานดเีลศิ  พร้อมเงิน
รางวลั 2 ล้านบาท  ได้แก่ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ”  สิน้เสยีง
ประกาศของพธิกีร  เสยีงปรบมอืแสดงความยนิด ี รอยยิม้จากความดใีจ
ภมูใิจ  และเสยีงเฮสนัน่ล่ันฮอล์ก็ดังขึน้  ผลส�าเร็จของมหาวิทยาลยั     
เกดิจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวหวัเฉยีวทกุคน  ภาพท่านอธกิารบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประจกัษ์ พุม่วิเศษ)  และท่านรองอธกิารบดี  
(อาจารย์ฉลอง  แขวงอนิทร์)  ขึน้รบัมอบรางวลัและตราสัญลักษณ์      
เป็นภาพความประทบัใจทีเ่กดิขึน้ในพธิปีระกาศรางวลัและมอบตรา
สญัลกัษณ์อาคารประหยดัพลงังาน “โครงการส่งเสรมิการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในอาคาร” จดัโดยการไฟฟ้านครหลวง      
เมือ่วนัพธุท่ี  27  มกราคม  2559 เวลา 13.00-16.00 น ณ โรงละคร
อกัษรา คงิ  พาวเวอร์  กรงุเทพมหานคร 

โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.จนัทรำ ชยัพำนชิ รกัษาการรองอธกิารบดี 
มฉก. ได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวทิยาลยักับการสนบัสนนุโครงการภาคฯี 
ในครัง้นี ้เมือ่วนัองัคารท่ี 26 มกราคม 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C 
โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า  ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

MEA

ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื 
โครงการการสรา้งภาคใีนการผลติบณัฑติ

ระดบัปรญิญาโท - เอก

AWARDS
ENERGY SAVING BUILDING

2015

ม.หวัเฉียวฯ ชนะเลศิสดุยอด
อาคารประหยดัพลงังาน 2015
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ข่าวประชาสัมพันธ์

       เชญิร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรษุจนี 2559 กบัคณะภาษาและวฒันธรรมจีน      

ในวันพุธที ่3 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ช้ัน 1 อาคารบรรณสาร

       ส�านกัพฒันาวชิาการ จดัโครงการอบรมเชิงปฎบัิตกิาร เร่ือง การจัดกระบวนการ

เรียนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 ในวันพุธที่                     

3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ

       ขอเชิญร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ (ศาลาไทย) ศาลหลวงปู่ไต้ฮง   

ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย เน่ืองในเทศกาลตรุษจีน  ในวันศุกร์ที่      

5 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

      ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการ " พิธีร�าลึกหลวงปู่ไต้ฮงอริยสงฆ์ผู ้ประเสริฐ                 

ในวันศุกร์ที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 08.30 - 11.00 น. สอบถามรายละเอยีด   

เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม โทร. 1339

1

2

3

4

5
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       รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ (มฉก.) ให้เกยีรติเป็นประธาน
พธิมีอบทนุการศกึษา ประจ�าปี 2558 ประเภทขาดแคลนทนุทรพัย์ 
ประเภททุนผู้ประสบภัยพิบัติ และประเภททุนผลการเรียนดีเด่น 
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นผู้มีความประพฤตดิ ีมผีลการเรยีน
ตามเกณฑ์แต่ละทนุ และเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย โดย
มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจ�านวน 332 คน รวม 335 ทุน ได้แก่             
ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. ทุนมูลนิธิหวาน-จุ้ย สุขแก้ว ทุนอาจารย์
ผ่องใส สนุทรา ทนุคณุบ�ารุง ปัทมานนท์ ทนุศาสตราจารย์นายแพทย์
บุญธรรม สุนทรเกียรติ ทุนตันประเสริฐ ทุนวนิดา ศักดิ์สุรทรัพย์ 
ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี รักวีธรรม  ทุนบริจาคจากค่าเบ้ีย

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุนพลต�ารวจโทสุพจน์ ณ บางช้าง            
ทุนคณุด�าหร ิดารกานนท์ ทุนคณุสกุนัยา ซอโสตถิกลุ ทนุดร.ก�าพล    
เตชะหรูวิจิตร ทุนศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ทุนบริษัท
เมืองไทยประกนัชีวติ จ�ากดั (มหาชน) ทุน ดร.สลลิ เตชะไพบลูย์            
ทนุบรษิทั ภมูสิยาม วิศวกรรม จ�ากดั ทนุอาจารย์ ดร.ลาวลัย์ ชยัวรัิตน์กลุ 
กองทนุช่วยเหลอืนกัเรยีน นกัศกึษา ขาดแคลน ทนุส่งเสริมการศึกษา 
ประเภททุนนกัศกึษาดเีด่น ทุนส่งเสรมิการศกึษา ประเภทขาดแคลน
ทนุทรพัย์ ทนุกองทนุช่วยเหลอืนกัศกึษาขาดแคลนและประสบภยัพบิติั  
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 26 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้องโถงชั้น 4 อาคาร
อ�านวยการ มฉก.

 ผูช่้วยศาสตราจารย์นกิ สนุทรธยั รกัษาการผูอ้�านวยการศนูย์วฒันธรรม มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) เป็นประธาน
ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้ อาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต เป็นผู้ประกอบพิธี  ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกพระคุณครู 
และความเป็นสริิมงคลแก่นกัศึกษาและผูเ้ข้าร่วมพธิ ี  รวมถึงเป็นการอนรุกัษ์และสบืสานประเพณอีนัดงีามให้คงสืบต่อไป เมือ่วนัพฤหัสบดีท่ี   
26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องกระจกด้านหลังหอประชุม มฉก.
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ
หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก.     
บริการชุมชน ครั้งที่ 179 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 
ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ        
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนใกล้เคียง    
สร้างจิตส�านึกการเสยีสละเพือ่ส่วนรวม และสร้างเสรมิประสบการณ์ตรง        
และทกัษะทางวชิาชพีให้นักศึกษา โดยมหีลายคณะวชิาร่วมกจิกรรม
ในคร้ังน้ี อาท ิคณะพยาบาลศาสตร์  วดัความดนัโลหติ คณะเทคนคิ
การแพทย์ ให ้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน�้าตาล                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก    
คณะกายภาพบ�าบดั  ให้บรกิารและให้ความรูใ้นด้านกายภาพบ�าบดั

คณะการแพทย์แผนจีน รักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะ   
และการฝังเข็ม คณะเภสชัศาสตร์  ให้บรกิารจ่ายยา คณะนติศิาสตร์
ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะ
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดกิารสงัคม และ   คณะนเิทศศาสตร์
ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น      
การระบายส ีการต่อภาพจ๊ิกซอ โยนห่วงยาง และแจกขนม นอกจากนี้
หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพ
ทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�าจัดเหา  และบริการตัดผมชายและหญิง 
ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมงานสวด    

พระอภิธรรม ดร.เพียรชัย  นิลสุวรรณากุล  (อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2538-2539)              

เมื่อวันศุกร์ที่  27  พฤศจิกายน  2558 ณ ศาลา 26  วัดธาตุทอง
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