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       เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2561  นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยอาจารย์จิตอาสาจากชมรม
ไท้เก๊กทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ร�าไท้เก๊กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์  
รัชกาลที ่ 10 ซึง่นบัได้ว่าเป็นการรวมพลของผูร้�าไท้เก๊กมากท่ีสดุในประเทศไทย ท้ังนีไ้ด้รบัเกียรตจิากศาสตราจารย์พเิศษประสทิธิ ์ โฆวไิลกลู           
อดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี และผู้ด�าริริเริ่มไท้เก๊กในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในสมัยท่ีท่านเป็นอธิการบดีของ
มหาวิทยาลยั พร้อมด้วยปรมาจารย์มวยบูต๊ึ๊ง (เอีย๋น หล ีเหม๋ียน)  แขกผูม้เีกยีรต ิ ส่ือมวลชน  ร่วมชมการร�าไท้เก๊ก ณ สนามกฬีากลาง มฉก. 
นอกจากน้ีท่านวรีะศกัดิ ์ โควสรุตัน์  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  ให้เกยีรติร่วมลงนามเป็นทีร่ะลึกและเป็นประธานเปิด
การแข่งขันซึ่งท่านได้กล่าวถึงการแข่งขันไท้เก๊กในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 4 ในวันนี้ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีที่มหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันไท้เก๊กมาแล้ว                      
3  ครัง้  ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่ 4  ซ่ึงผมคิดว่ามหาวทิยาลัยคงจะมกีารจดัการแข่งขันเช่นนีต่้อไปทุกปี  เพราะมหาวทิยาลยัมเีอกลักษณ์ด้านไทย - จนี
ที่โดดเด่นมาก รวมท้ังมีผู้ให้การสนับสนุนอยู่พอสมควร ด้วยเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนในสังคม               
การก�าหนดให้นักศกึษาทกุคนได้เรยีนไท้เก๊กนัน้ ผมถอืว่าเป็นวสิยัทัศน์ทีด่มีาก เพราะไท้เก๊กนอกจากจะช่วยฝึกฝนร่างกายให้แขง็แรงสมดลุดแีล้ว  
ยังช่วยเจริญสติ พัฒนาจิตใจให้มีความสงบเย็น รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง นับเป็นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง               
ไม่เป็นภาระแก่สงัคม สามารถช่วยเหลอืตนเอง  ครอบครวั  บ้านเมืองต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างด ี  และยงัเป็นรากฐานท่ีดีของการด�ารงไว้    
ซ่ึงศาสตร์และศลิปะการต่อสูอ้นัทรงคณุค่าของมวลมนษุยชาต”ิ หลงัจากนัน้ท่านวรีะศกัดิไ์ด้ให้เกยีรตมิอบโล่และเกียรตบิตัรแก่ผูส้นบัสนนุ
การแข่งขันและอาจารย์จิตอาสาฝึกสอนร�าไท้เก๊กให้แก่นักศึกษา ปิดท้ายด้วยชุดการแสดง ได้แก่ นาฏการหุ่นคนเทิดไท้องค์ราชัน                       
และการร�ามวยของปรมาจารย์มวยบู๊ตึ๊ง (เอี๋ยน หลี เมี๋ยน)  

ม.หัวเฉียวฯ ร�ำไท้เก๊ก 1,000 คน                       
และจัดแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครัง้ที่ 4
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  ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และประธานคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์                      
มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊  กล่าวว่า  “8 ปีทีผ่่านมา ได้มอบรางวลัให้แก่นกัเรยีนเยาวชนคนดแีล้วกว่า 5,000 รางวลั รวมมลูค่ากว่า 3 ล้านบาท  กองทุนนีเ้ป็นการ
สานต่อเจตนารมณ์หนึง่ของท่าน ดร.อเุทน  เตชะไพบูลย์ อดตีประธานกรรมการมลูนิธป่ิอเตก็ต๊ึง        
 กองทนุ ดร. อเุทน  เตชะไพบูลย์ มูลนธิป่ิอเตก็ตึง๊ เดนิหน้ามอบรางวลัครัง้ที ่9 ให้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาและชัน้มธัยมศึกษาทีม่คีณุธรรม 
ซือ่สัตย์สจุรติ กตัญญกูตเวทิตา และจติอาสาเพือ่ส่วนรวม โดยในปีนีมี้นกัเรยีนได้รบัรางวลัทัง้สิน้ 748 ราย แบ่งเป็น นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา รางวลัละ 
3,000 บาท จ�านวน 491 ราย และนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษา รางวลัละ 5,000 บาท จ�านวน 257 ราย รวม  748 รางวลั มลูค่ากว่า 3 ล้านบาท  เมือ่วนัที ่18 
พฤศจกิายน 2561 ณ หอประชุม มฉก.  

กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรำงวัล

เยำวชนคนดี ครัง้ที่ 9
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 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จัดงาน  วนั ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ประจ�าปี  2561  เมือ่วนัท่ี  24  พฤศจกิายน  2561  
เพ่ือแสดงกตเวทติาคณุและตระหนักถงึคุณงามความดีของท่าน  ดร.อเุทน  เตชะไพบูลย์  ผูร้เิร่ิมก่อตัง้มหาวทิยาลยัและอดตีประธานกรรมการ
มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ ซ่ึงท่านเป็นบคุคลตัวอย่างท่ีแสดงถงึ “การให้” และเป็นแบบอย่างส่งเสรมิให้มหาวิทยาลยัเป็น “สงัคมแห่งการให้” ภายในงาน       
มกีารจดัพธิวีางพวงมาลยัและกระเช้าดอกไม้ ณ รปูเหมอืน  ดร.อเุทน  เตชะไพบูลย์  โดยทายาท  คณะกรรมการมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊  คณะผู้บรหิาร
โรงพยาบาลหวัเฉยีว มลูนธิ ิสมาคม แขกผูม้เีกยีรต ิคณะผูบ้รหิาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ีและนกัศกึษา  หลงัจากนัน้มีการจัดพธิสีดดุเีกยีรตคุิณท่าน
ผ่านละครเพลงอัตชีวประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ตอน ปฐมบท...แห่งการให้ แสดงโดยนักศึกษา มฉก. พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม  
และพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง          
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มฉก.

วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจ�ำปี 2561



HCU News 4

 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) และมหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจนีเทยีนจนิ ร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารสถาบนั
ขงจื่อการแพทย์แผนจีน โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานคณะกรรมการ        
และศาสตราจารย์เมิง่ เจาเผงิ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจีนเทียนจิน เป็นรองประธานคณะกรรมการ เมือ่วนัท่ี 7 พฤศจกิายน 2561 
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 อาคารอ�านวยการ มฉก.

ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
สถำบันขงจื่อกำรแพทย์แผนจีน
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 คณะผู้แทนจากส�านักงานส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนี (ฮัน่ป้ัน) สาธารณรัฐประชาชนจนี น�าโดย คณุ YU TIANQI รองอธบิดี
ส�านักงานฮั่นปั้น พร้อมกับ คุณ SONG RUOYUN เลขาธิการเอกฝ่ายการศึกษา สถานทูตจีนประจ�าประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ (มฉก.) เพ่ือศึกษางานด้านพฒันาการและการด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  ของสถาบันขงจือ่การแพทย์แผนจนี 
ของ ม.หัวเฉียวฯ โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ                                
ผู้อ�านวยการฝ่ายจีนกับฝ่ายไทย รองผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4                    
อาคารอ�านวยการ มฉก.

ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรบัคณะผู้แทนจำกส�ำนักงำน
ส่งเสรมิกำรเรยีนกำรสอนภำษำจีน (ฮ่ันปั้น)
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 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรตจิดักจิกรรม Open House โดยใช้ช่ืองานว่า เปิดบ้านตระกลู 
“หัวเฉียว” Huachiew Family Edutown 2018  เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย  
ทีอ่ยูกั่นแบบครอบครวัจงึสร้างสรรค์แต่ละคณะวิชาเป็นบ้านท่ีพร้อมต้อนรบัทุกคนเป็นครอบครวัเดยีวกนั  ประกอบด้วย  บ้าน 13 คณะ ได้แก่  
บ้านนิเทศ  บ้านนิติ  บ้านภาษาจีน  บ้านบริหาร  บ้านสังคมสงเคราะห์  บ้านศิลปศาสตร์  บ้านกายภาพ  บ้านวิทยาศาสตร์  บ้านสาธารณสุข  
บ้านเทคนิคการแพทย์  บ้านเภสัช  บ้านแพทย์จีน  และบ้านพยาบาล  กิจกรรมในแต่ละบ้านได้ผสมผสานสาระความรู้และความบันเทิง 
เข้าด้วยกนัซึง่สามารถตอบโจทย์ความสนใจของนักเรยีนทัง้กลุม่สายวทิย์และสายศลิป์  นอกจากกจิกรรมส�าหรบันกัเรยีนแล้วมหาวทิยาลยั
ยังได้จัดการสัมมนาและ Workshop  ส�าหรับคุณครู  โดยเริ่มกิจกรรมช่วงเช้าจากพิธีเปิดบ้าน ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย ต่อด้วย
กจิกรรม Walk Rally เยีย่มชมบ้าน ซ่ึงได้แบ่งกลุม่นกัเรยีนออกเป็น 13 กลุ่ม มรีุน่พีเ่ป็นพีเ่ลีย้งประจ�ากลุม่พาน้องเดนิตามเส้นทางไปยงั           
บ้านศิลป์และบ้านวิทย์ที่ตั้งอยู่ ณ ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารเรียน ท�ากิจกรรมร่วมกันจนครบทุกบ้าน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมที่เวทีกลาง                
ณ ถนนข้าวต้มกุย๊ มีการบอกเล่าประสบการณ์จากรุ่นพ่ีทีป่ระสบความส�าเรจ็  การแสดงจากรุ่นพีแ่ต่ละบ้าน  และปิดท้ายวนันีด้้วยมินคิอนเสร์ิต
จากศิลปินน้องไตเติ้ล Chitswift The Rapper Thailand ซึ่งเป็นลูกศิษย์คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมมาแร๊พ สด ๆ ให้กับ
มหาวิทยาลัยและแนะน�าเคล็ดลับการเรียนให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วย

ม.หัวเฉียวฯ เปิดบ้ำน 13 คณะ ต้อนรบัทุก
คน เป็นครอบครวัเดียวกัน สัมผัสควำมอบอุ่น                

ในแบบฉบับตระกูล “หัวเฉียว”
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       สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ น�าทีมโดย อาจารย์อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และอาจารย์สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์                  
ได้น�านักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 58  คน และอาจารย์ จ�านวน  4  คน ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561   
ณ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และพพิิธภณัฑ์สนิค้าปลอมและเลยีนแบบ ตลิลกิ ีแอนด์ กบิบินส์ เพือ่ให้นกัศกึษาได้เพิม่พูนความรู้
และประสบการณ์จากภาคธุรกิจหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง และน�าความรู้ท่ีได้จากการทัศนศึกษาดูงานมาเช่ือมโยงกับแนวคิด    
และทฤษฎีประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา

โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์             
งานออกแบบ (TCDC) และพพิธิภณัฑ์สินค้าปลอม

และเลียนแบบ ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์
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       รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา 
ประจ�าปี 2561 ประเภทขาดแคลนทนุทรพัย์ ประเภททนุผูป้ระสบภยัพบิตั ิและประเภททนุผลการเรยีนดเีด่น นกัศกึษาทีไ่ด้รบัทนุการศกึษา
เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีมผีลการเรยีนตามเกณฑ์แต่ละทนุ และเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยั โดยมนีกัศกึษาทีไ่ด้รบัการพจิารณา
ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 245 คน เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอ�านวยการ มฉก.

 มอบทุนการศึกษา 
ประจ�าปี 2561
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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัด “โครงการ 1 กล้อง 1 สถานประกอบการ” สร้างเครือข่ายชุมชนดูแลชุมชน
น�าร่องในอ�าเภอบางพล ี จังหวัดสมทุรปราการซึง่เป็นพ้ืนท่ีทีม่หาวทิยาลยัตัง้อยู่  โดยมหาวทิยาลยัได้จดัพธีิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอ�าเภอบางพลี ได้แก่ สถานีต�ารวจภูธรบางพลี องค์การบริหารส่วนต�าบลบางโฉลง ก�านันต�าบลบางโฉลง         
ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7  และสถานประกอบการน�าร่องรอบมหาวิทยาลัย  จ�านวน  18  แห่งซึ่งได้ปรับมุมกล้องวงจรปิดไปยังถนนสาธารณะ  ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจากท่านธวัชชัย นามสมุทร นายอ�าเภอบางพลี และรศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ ร่วมเป็นสักขพียานการลงนามความร่วมมอืครัง้น้ี  ภายหลงัจากลงนามความร่วมมอืมหาวทิยาลยัได้ประกาศผลและมอบรางวัล 
“วินหมวกทองค�า” ครัง้ที ่ 3 แก่วนิจกัรยานยนต์สาธารณะทีผู่ใ้ช้บรกิารให้คะแนนด้านความปลอดภยัสงูสดุจาก 16 วนิรอบมหาวทิยาลยั          
ในโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง “การเข้าถึงหมวกนิรภัยกลาง : คลุมก่อนสวม” เมื่อวันที่                    
27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอ�านวยการ มฉก. 

ม.หัวเฉียวฯ สรำ้งเครอืข่ำย  1  กล้อง  1  สถำนประกอบกำร  
พรอ้มมอบรำงวัล  “วินหมวกทองค�ำ” ครัง้ที่  3
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ปฐมนิเทศนักศึกษำทุนให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ

       แผนกทุนและบริการนักศึกษา ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 17" ประจ�าปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติ
จาก อาจารย์ฉลอง  แขวงอนิทร์ รองอธกิารบดี เป็นผูก้ล่าวเปิดงาน  และบรรยาย
ให้ความรู้โดย คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม         
เพื่อการศึกษา ทั้งนี้คุณจันทร์พร สุริวงค์กล่อม หัวหน้าแผนกทุนและบริการ
นกัศกึษา มฉก. ได้แนะแนววธิกีารคนืทนุฯ ให้กับนกัศกึษาทีกู้่ยืมทุนฯ ในครัง้นีด้้วย  
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุม มฉก.
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       สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ร่วมกันจัด
โครงการ “ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วย มฉก.ประจ�าปีการศึกษา 2561 หัวข้อ ใต้ฟ้าเราคือครอบครัวเดียวกัน” 
ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษากว่า 30 คนจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน และคณะบริหารธุรกิจ 
เข้าร่วมกิจกรรม ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ 
ผูอ้�านวยการสถาบนัขงจือ่การแพทย์แผนจนี ฝ่ายไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดคีณะภาษาและวัฒนธรรมจนี   
ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ การจัดการประกวดสุนทรพจน์มีวัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญคือ เพื่อเผยแพร่ภาษาจีน               
และวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนและแสดงความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ภาษาจีน 
เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มฉก. 

โครงกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษำ 
ชิงถ้วย มฉก. ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561
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       สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน มลูนธิิป่อเตก็ตึง๊   
ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการด�าเนินงานจัดงานกฐินพระราชทาน โดยมีโรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ         
เป็นเจ้าภาพร่วม อัญเชญิถวายพระสงฆ์จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วดัอดุมธาน ีพระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก ยอดเงนิ
สมทบอนโุมทนาบญุ จ�านวน 1,698,799 บาท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

กฐินพระรำชทำน ปี 2561
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โครงกำรกำยภำพบ�ำบัด                          
เพ่ือประชำชน ครัง้ท่ี 4                                       

“สุขภำพดีด้วย Ball Exercise”
      คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมโครงการกายภาพบ�าบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4                
เรือ่ง “สขุภาพดด้ีวย Ball Exercise” โดย กภ.กนกวรรณ  แสนใจ นกักายภาพบ�าบัดประจ�าคลนิกิกายภาพบ�าบัด มฉก. ได้บรรยายให้ความรู้ 
และสาธิตการออกก�าลังกายด้วยลูกบอลแบบง่าย ๆ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร 
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั และบคุคลภายนอก ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเพิม่มากขึน้ และเพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมทราบถึงภาวะเสีย่งทีจ่ะเกดิ
อาการปวดต่าง ๆ พร้อมทั้งทราบแนวทางและวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ              
ทางกายภาพบ�าบัด ชั้น 4 อาคารเรียน 2 มฉก. 
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บรรยำยพิเศษ “เสรมิแกรง่มือ
ใหม่หัดลงทุนกองทุนรวม” 

      แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง เสริมแกร่งมือใหม่หัด
ลงทุนกองทุนรวม พร้อมรายงานผลด�าเนินงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเชิญคุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ (CFP)  
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการลงทนุในหลกัทรพัย์ กองทนุ และการจดัพอร์ตการลงทุน จาก K-Expret เป็นวทิยากรบรรยาย เมือ่วนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2561 
ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก.



 

       อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน      
ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โดยมีอาจารย์ไพฑูรย์ แข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบพิธี ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกพระคุณครู                
และความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงสืบต่อไป เมื่อวันที่                    
8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกระจกด้านหลังหอประชุม มฉก.

พิธีไหว้ครูดนตรไีทย 
และนำฎศิลป์ไทย
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. บริการ
ชุมชน ครั้งที่ 206 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างมหาวทิยาลัยกับชมุชน สร้างจติส�านกึการเสยีสละเพือ่ส่วนรวม และสร้างเสรมิประสบการณ์ตรง และทกัษะทางวชิาชพีให้นกัศกึษา 
โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพท่ัวไป จ่ายยา ถอนฟัน 
เคลือบฟลูออไรด์ ก�าจัดเหา และแจกแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาฟรี เป็นประจ�าทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกรายการ  ไม่เสีย     
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 206


