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       แผนกทุนและบริการนักศึกษา ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 13" ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษามีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ   
ในการคืนเงินกองทุนฯ เมื่อส�าเร็จการศึกษา โดยคุณลักษยา ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงศรี จ�ากัด คุณกอบศักดิ์  ด้วงนา หัวหน้าส่วนผู้จัดการโครงการภาครัฐ  เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เกี่ยวกับการคืนเงินกองทุนฯ 
และการเงินต้องวางแผน ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุน กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 13
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       รางวลัชนะเลศิด้านพลงังานระดับอาเซยีน “THE WINNER IN THE ASEAN BEST PRACTICES AWARDS FOR ENERGY MANAGEMENT 
IN BUILDING AND INDUSTRIES LARGE BUILDING CATEGORY” ในงาน ASEAN ENERGY BUSINESS FORUM 2016 เมื่อวันที่        
21 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเมียนมาร์ 2 เมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ      
ของเราชาว ม.หัวเฉียวฯ ทุกคนที่ท�าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยในระดับอาเซียน

รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานระดับอาเซียน 
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       รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
ในพธีิไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพือ่ให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงออกถึงความกตญัญกูตเวทีต่อคร-ูอาจารย์ และสบืสานประเพณอีนัดงีาม
ให้คงสืบไป รวมท้ังการมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่นมีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างช่ือเสียง      
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2559

        รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  และ ศ.ยี  หง  (Prof. Yi Hong) 
รองอธิการบดมีหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และการเงนิยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ลงนามกระชับความสมัพนัธ์ด้านจีนในโครงการแลกเปล่ียน
นกัศกึษาซ่ึงได้ร่วมมอืยาวนานกว่า 9 ปี  พร้อมประชมุหารอืการเปิดสอนหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร
เชิงธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1  ชั้น  2  อาคารอ�านวยการ  มฉก. บางพลี  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

ลงนามกระชับความร่วมมือด้านจีน



  

 นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวฯ เป็นประธานเปิดงานบริการวิชาการ เรื่อง        
การสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสูดิ่จิทลั  โดยมผีูเ้ช่ียวชาญจาก ม.ธรรมศาสตร์ สนง.พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

มาบรรยาย และสาธิตการวธิป้ีองกนั ฟ้ืนฟ ูการอนรุกัษ์ทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมดุ รวมถึงการจัดท�าไฟล์ดจิิทัล ณ ห้องบรรยายพเิศษ 2  (ส่ือ

ประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

 

       รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี และ อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี และทีมพลังงานมหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

(มฉก.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการตรวจประเมินอาคารบรรณสาร ในการประกวดโครงการส�านักงานสีเขียว 

(Green Office) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เข้ารอบระดับเหรียญทองรอบสุดท้าย โดยมีนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์      

ผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นผู้น�าเสนอและชาวบรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2        

(สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
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โครงการส�านักงานสีเขียว (Green Office)

ศูนย์บรรณสารสนเทศบริการวิชาการ



 

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และภาคตะวนัออก เนือ่งในงานสปัดาห์วนัรพ'ี59 โดยมโีรงเรยีน
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 70 โรงเรียน

     การแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ โดยรอบคัดเลือกเป็นข้อสอบปรนัย แล้วคัดโรงเรียนที่ได้คะแนนดีที่สุด 10 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
ซึ่งผลปรากฏว่ามีโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งหมด 12 ทีม (เนื่องจากมีคะแนนเท่ากันในล�าดับที่ 9 จ�านวน 3 ทีม จึงถือว่าเข้ารอบหมด) 
ได้แก่

 1. โรงเรียนโยธินบูรณะ   7.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 2. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  8.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี       
 3. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม   9.  โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  10. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 5. โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง   11. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 6. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ผลการแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ ปรากฏว่า โรงเรยีนทีไ่ด้รับรางวลัชนะเลศิ ได้แก่ โรงเรยีนวดัสทุธวิราราม รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 ได้แก่ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโอกาสวันรพี 59

 

      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดแสดงนิทรรศการ และเสวนาพิเศษเนื่องในงานสัปดาห์วันรพี' 59 
หัวข้อ "ปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างในคดีปกครอง" เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ได้มีความรู ้ทางด้านกฎหมาย                         
และประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก โดยคุณวินัย รุ่งรักสกุล ตุลาการศาลปกครอง คุณศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ผอ.สนง.

ตรวจเงินแผ่นดนิ จ. สมทุรปราการ เป็นวทิยากรบรรยาย ณ ห้องบรรยายพเิศษ 2 (สือ่ประสม) ช้ัน 2 อาคารบรรณสาร  เมือ่วนัที ่ 31 สงิหาคม 2559

เสวนาพิเศษเนื่องในงานสัปดาห์วันรพี' 59

5 HCU News



       สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับเกียรติ    
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย  นายพิษณุ แสนประเสริฐ    
อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย และ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ ในการร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เพ่ือให้ได้
หลกัสตูรทีม่มีาตรฐานทางวชิาการและทนัสมยัต่อสถานการณ์ปัจจบัุน ณ ห้องประชุม 5 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมือ่วันท่ี 13 กนัยายน 2559 
ที่ผ่านมา 

      ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                  
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

 

     คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานร�าลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 
2567 ปี เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษารักษาคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ภายในงานยังมี                  
การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันการเขียนพู่กันจีน และประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติ 
พฒันาทกัษะการเขียนพูก่นัจนี และพัฒนาทกัษะการกล่าวสนุทรพจน์ โดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์  คณบดคีณะภาษาและวัฒนธรรมจนี 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมตัดริบบิน้เปิดเยีย่มชมนิทรรศการ มีคณาจารย์ นกัศกึษาร่วมกจิกรรมครัง้นีก้ว่า 300 คน  ณ อาคารบรรณสาร 
ชั้น 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 
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งานร�าลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2567 ปี

     ผลการแข่งขันการเขียนพู่กันจีน       
 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสริญญา จันทร์รุ่งเรือง    
 ชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ นายสุทธิพันธ์ ณรงค์วัฒนา    
 ชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ นางสาวดวงใจ ข�าเทศ

     ผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์     
 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ล่อ   
 ชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ นางสาวอุมาพร โลจน์รัศมีกุล  
 ชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ นางสาวดนัยญา ผ่องศรี      

1

1

2

2

3

3



 

      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก.                
บริการชุมชน ครั้งที่ 186 ซ่ึง อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีร่วมแรงร่วมใจให้บริการประชาชนประกอบด้วย บริการตรวจโรคทั่วไป       
จ่ายยา  ถอนฟัน  ตรวจน�้าตาลในเลือด  ท�ากายภาพบ�าบัด ตรวจพยาธิในเด็ก  ตรวจมะเร็งเต้านม ฝังเข็ม ตัดผม ก�าจัดเหา ตรวจวัดสายตา
พร้อมแจกแว่นสายตา และจัดกจิกรรมสนัทนาการ เมือ่วันท่ี  4  กันยายน  2559  ณ โรงเรยีนดรณุรัตน์ ซ.วดัด่านส�าโรง ถ.สขุุมวทิ ต.ส�าโรงเหนอื 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
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 ทมี Science HCU น�าทมีโดยอาจารย์เนรมธิ จริกาญจน์ไพศาล อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสมาชิกประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�านวน 5 คน 
ได้แก่ 
 นายธรธวัช ตั้งศิริรัตนสิน 
 น.ส.อภิสรา มิตรพิทักษ์ 
 น.ส.วรดา เนตรสุวรรณ 
 น.ส.วนิรชา ด้วงส�ารวย 
 นายกรกฤช อุทิศอุทัยวรรณ 
 และว่าที ่ร.ต.เทพสรุย์ี จนัสามารถ เจ้าหน้าทีส่าขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  ได้ส่งผลงาน “เครือ่งมอืวดัและวเิคราะห์การเหยยีด
ข้อเข่าและการบรหิารหน้าท้อง”  ในการประกวดนวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา ประจ�าปี 2559 ซึง่จดัโดยส�านกัวทิยาศาสตร์การกฬีา 
กรมพลศึกษา               
ผลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ�าปี 2559 ทีม Science HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับ 
“รางวัลชนะเลิศ” โดยได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
โดยทมีงานอาจารย์ผูใ้ห้ค�าปรึกษาด้าน knee extension phase ได้แก่ อาจารย์ภาสณิ ีสงวนสทิธิ ์และอาจารย์อมรรัตน์ โตทองหล่อ อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ�าปี 2559

โครงการ มฉก. บริการชุมชน                                
ครั้งที่ 186



 นายณฐัดนยั  สนิจงสุบงกช  นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิ 
ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์   
ประจ�าปี 2558 จากสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ         
นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อยกย่องนักศึกษาที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการด�ารงชีวิต และมีความ
ประพฤติที่ดีงามเหมาะสมส�าหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  
ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ส่งตัวแทนประกอบด้วย อาจารย์ชาตรี บัวคลี่  นส.หทัยรัตน์ 
ฉตัรแก้วนพรตัน์ นส.อสิรย์ี บญุกรด นส.ศรินินั วงัซ้าย นายวสิฎิ ยนตการ และนายณรงเกียรติ จ�ากัดสนิ เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "พฒันาเครอืข่าย
เยาวชนและสถาบนัการศกึษาสบืสานพระราชด�าริ" และสามารถคว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 จากจ�านวนมหาวทิยาลยัท่ีผ่านการคดัเลอืก
รอบแรก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยได้ส่ง "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนและเศรษฐกจิดิจทิลั"  ซึง่เป็นโครงการทีบู่รณาการการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการแก่สังคมและการท�านุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม        
ในการน้ีได้รับเกียรติจาก พณฯ องอาจ เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะนิเทศศาสตร์ด้วย        
ณ อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559

       นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์         

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ

นศ.คณะเทคนิคการแพทย์รับรางวัล                         

คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น
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       แผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ ส�านักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการประชุม
เชิงวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ และการเตรียมผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือเสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี                   
เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยาย 3  ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

      แผนกพัฒนาการเรียนการสอน ส�านักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรม เชิงวิชาการ 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับอาจารย์ผู้เข้าอบรม ได้น�า
แนวคิดและหลักการไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนอันจะเกิดความสุขในการสอน  
และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอ�านวยการ  ชั้น 3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

แนวทางเข้าสู่ต�าแหน่งวิชาการ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning)



ที่มา : http://auto.sanook.com/54801

ค้นหามาให้...อ่าน
เทคนิคการเปิดแอร์รถ ให้เหมาะสมช่วงหน้าฝน 
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 ช่วงนีบ้้านเราเข้าสูฤ่ดฝูนเตม็รปูแบบแล้ว บางพืน้ทีก่ฝ็นกระหน�า่จนเกิด 'น�า้รอการระบาย' เล่นเอาคนใช้รถเก๋งเลก็เครยีดกันไปตามๆ กนั 
ซึง่ช่วงหน้าฝนต่อหน้าหนาวแบบน้ี จะท�าให้เกดิความช้ืนสะสมในระบบปรบัอากาศได้ง่ายมาก
      วนันีจึ้งมาแนะน�าเทคนิคการใช้แอร์รถยนต์ช่วงหน้าฝน เพือ่ยดือายุการใช้งาน ป้องกันไม่ให้ตู้แอร์อบัช้ืนจนเป็นสาเหตขุองเช้ือราได้

      1.ปรับอณุหภมูแิอร์ให้เหมาะสม
      สภาพอากาศในหน้าฝนจะเยน็ลงจากช่วงหน้าร้อนอยูแ่ล้ว ดงัน้ันจงึควรปรบัเพิม่อุณหภมูขิองแอร์ให้สงูกว่าปกตเิลก็น้อย เพือ่ไม่ให้แอร์สร้าง
ความเยน็สะสมมากจนเกนิไป อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยเพ่ิมการประหยดัน�า้มนัข้ึนด้วย หากรูส้กึร้อน อาจใช้วธิเีพ่ิมแรงลมแอร์ก่อน ถ้าไม่เยน็จริงๆ 
ค่อยปรับอณุหภมิูให้เยน็ลงแทน
 
      2.ปิด A/C ก่อนดับเครือ่งยนต์
      ระบบแอร์ช่วงหน้าฝนจะมีการสะสมความเยน็ไว้มากกว่าปกต ิดงันัน้ เพ่ือป้องกันความช้ืนไม่ให้สะสมอยูใ่นตูแ้อร์ จงึควรปิดสวติช์ A/C ก่อน
ดบัเครือ่งยนต์ราว 1-2 นาท ีเพ่ือไล่ความเยน็ออกไปก่อน ซึง่วธินีีจ้ะช่วยลดความอบัช้ืน แถมยงัลดการเกดิเช้ือราในช่องแอร์ได้
 
      3.ลยุน�า้ท่วมสูงให้ปิดแอร์
      หากเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องลยุน�า้ท่วม ให้ใช้ความเร็วต�า่ทีสุ่ดเท่าท่ีจะท�าได้ เพือ่ลดโอกาสท่ีน�า้จะถูกดดูเข้าเครือ่งยนต์จนท�าให้เครือ่งยนต์พงัได้ 
แต่หากระดบัน�า้มคีวามสูงแตะใต้ท้องรถแล้วล่ะก ็ให้รบีปิดแอร์ทันที เพราะพดัลมแอร์อาจหมนุกระทบน�า้อย่างแรง จนท�าให้ใบพัดหกัได้ หาก
เป็นเช่นนัน้แล้ว ประสทิธภิาพในการระบายความร้อนกจ็ะลดลง จนอาจน�าไปสูก่ารโอเวอร์ฮตีได้
 
      4.เปิดรถผึง่แดดบ้าง
      หากรูส้กึว่าแอร์รถมกีลิน่อับ ให้ลองน�ารถไปจอดไว้กลางแดด แล้วเกดิประตอูอกทุกบานให้แสงแดดส่องถึง เพ่ือไล่ความช้ืนให้หมดไป แถม
ยงัสามารถฆ่าเชือ้แบคทเีรยีได้ด้วย ทางทีดี่ควรท�าสปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้
 
      เพยีงเท่านีก้จ็ะช่วยยดือายกุารใช้งานแอร์ให้ยาวนานขึน้ ปลอดภยัจากเช้ือแบคทีเรยีท่ีเป็นสาเหตขุองกลิน่อบั แถมยงัไม่เสยีเงนิสกับาทอกี
ด้วยครบั


