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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                    

         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยม ีรศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบด ีพร้อมผูบ้รหิาร บคุลากร  
และนกัศกึษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ม.หัวเฉียวฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่
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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560                                    
โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดพิธี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวให้ข้อคิดกบันกัศกึษาใหม่ 
พร้อมกนัน้ีมกีารบรรยายการด�าเนินชีวติทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั การด�ารงตนยดึหลกัค�าสอนพทุธศาสนาด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ 
สมทุยั นโิรธ มรรค) และมรรค 8 ประกอบด้วย 1. สมัมาทฐิิ คอื ปัญญาเหน็ชอบ 2. สัมมาสงักัปปะ คอื  ด�ารชิอบ 3. สัมมาวาจา คอื เจรจาชอบ 
4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม 5. สัมมาอาชีวะ คือ การท�ามาหากินอย่างสุจริตชน 6. สมัมาวายามะ คอื ความอตุสาหะพยายาม 
7. สมัมาสต ิคอื การไม่ปล่อยให้เกดิความพลัง้เผลอ 8. สมัมาสมาธ ิคอื การฝึกจติให้ต้ังมัน่ โดยพระพรหมมงัคลาจารย์ เจ้าคณุธงชยั พระราชา
คณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัไตรมติรวิทยารามวรวหิาร วทิยากร  รบัเชิญ  และการแสดงละคร เรือ่ง เธอคอืภาพลักษณ์ 
ของ มฉก. โดยนักศึกษารุ่นพี่ มฉก. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม มฉก.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 
2017 รางวัลผูบ้ริหารผลงานดีเด่นด้านการอนรุกัษ์พลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน รวมถึงสร้างจติส�านกึให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องน�าไปปฎบิตัิ 
หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน จาก พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์      
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

อธิการบดีรับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 
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ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

 อาจารย์พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)                
ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจาก Universitas Muhammadiyah Sumatera Ultara ประเทศอินโดนีเซีย         
เยีย่มชมดงูาน คณะบรหิารธุรกจิ  ร่วมพูดคุยสานสมัพันธ์แนะน�าการเรยีนการสอนหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติของท้ังสองมหาวทิยาลยั 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

 รศ.ดร.ประจกัษ์ พุ่มวเิศษ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการพลงังาน 
และทตูพลังงาน มฉก. ร่วมต้อนรบัคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิตรวจประเมนิโครงการส�านกังานสเีขยีว (กองอาคารสถานที)่ ณ ห้องประชมุ   
ชั้น 4 อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

            นักศึกษาปริญญาโทจาก                                             
Universitas Muhammadiyah Sumatera Ultara ประเทศอินโดนีเซีย

ตรวจประเมินโครงการส�านักงานสีเขียว
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยอาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย               
คณะอาจารย์ น�านักศึกษาใหม่ จ�านวน 202 คน เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง ศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยมคีณะ
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร ร่วมต้อนรบัและให้โอวาทนกัศกึษาใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2560

 มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกบัหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ และองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ศรีษะจรเข้น้อย  อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ จัดโครงการ มฉก. บรกิารชุมชน ครัง้ท่ี 194  เพือ่สร้างสมัพนัธภาพระหว่าง มหาวทิยาลยั      
กบัชุมชน สร้างจติส�านกึการเสยีสละเพือ่ส่วนรวม  สร้างเสรมิประสบการณ์ตรง และทักษะทางวชิาชีพให้นกัศึกษา โดยมคีณะวิชาร่วมกิจกรรม
ในคร้ังนี ้ อาท ิคณะพยาบาลศาสตร์วดัความดนัโลหติ ตรวจมะเรง็เต้านม คณะเทคนคิการแพทย์ ให้บรกิารเจาะเลอืดเพือ่ตรวจวดัระดบัน�า้ตาล   
ไขมนัในเลือด คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้บรกิารตรวจพยาธใินเดก็ คณะกายภาพบ�าบดัให้บรกิาร และให้ความรูใ้นการท�ากายภาพบ�าบดั 
คณะการแพทย์แผนจนีรกัษาด้วยการแมะ และการฝังเขม็ คณะเภสชัศาสตร์ให้บรกิารจ่ายยา คณะนติศิาสตร์ให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย และคณะ
บรหิารธรุกจิ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ คณะนเิทศศาสตร์ คณะภาษาและวฒันธรรมจีน ร่วมจัดกิจกรรมสนัทนาการให้กับเดก็ ๆ เช่น การ
ระบายส ีการต่อภาพจิก๊ซอ และแจกขนม นอกจากนีห้น่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บรกิารตรวจสขุภาพท่ัวไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�าจัดเหา ตดัผมชาย 
และหญิงเหมอืนเช่นทกุคร้ังทีผ่่านมา โดยทกุรายการไม่เสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในครัง้นีม้ใีห้บรกิารฉดีวัคซีนสนุขัและแมวเพือ่ป้องกนัโรคพษิ
สนุขับ้าด้วย เม่ือวนัที ่20 สงิหาคม 2560 ณ วัดหัวคู้วราราม ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

โครงการ  มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 194

 นักศึกษาใหม่เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
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 แผนกรับนักศึกษา ส�านักทะเบียนและประมวลผล และคณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)           
ร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-6 ปี ในรูปแบบการบรรยายและจัดนิทรรศการแนะน�ามหาวิทยาลัยให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมปลายในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ตามโครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้

 

 คณะกรรมการป้องปรามอบายมุขภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมตรวจสอบการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
ในสถาบนัโดยเฉพาะอาคารเรียน อาคารอ�านวยการ เพือ่คุ้มครองสวสัดิภาพบุคคลจากควันบุหรี ่จากการตรวจสอบยงัพบร่องรอยการสบูบหุรี่
จ�านวนมาก (พบก้นบหุรี ่ในกระบะทรายส�าหรบัเขีย่บหุรี)่ โดยเฉพาะห้องน�า้ชายของอาคารเรยีน ชัน้ 2 และก้นบหุรีช่ัน้ดาดฟ้า ชัน้ 4 อาคาร
อ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการป้องปรามอบายมุข
ภายในสถาบันออกตรวจการสูบบุหรี่
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 ข้าวไรซ์เบอรี่ ถือเป็นอีกพันธุ์ข้าวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพ ออกก�าลังกายและลดน�้าหนัก          
ซึ่งจริง ๆ  แล้วข้าวไรซ์เบอรี่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันมีการน�าไปแปรรูปเป็นขนมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น คุ้กกี้ ข้าวตัง ท�าไมถึงได้รับความ
นิยมขนาดนี้น่ะหรอ มาดูประโยชน์ดี ๆ ของเจ้าข้าวนี้กันเลย

  ขา้วไรซ์เบอรี ่คอือะไร 
ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าวที่เกิดจากการผสมระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท�าให้กลายเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์สายพันธ์ุใหม่ 
มีลักษณะเป็น สีม่วงเข้ม เรียวยาว และผิวมันวาว เมล็ดมีความคล้ายคลึงกับข้าวเจ้า สามารถปลูกได้ตลอดปี ในด้านคุณค่าทางอาหารของ
ข้าวไรซ์เบอรี่ถือว่ามีอยู่ครบถ้วน เนื่องจากผ่านการขัดสีแค่บางส่วน

  มปีระโยชน์อะไรบา้ง 

- สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวสายพันธ์ุอื่น ๆ

ข้าวไรซ์เบอรี่ถือเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมาก ๆ  ซึ่งหมายความว่า หากใครทานข้าวชนิดนี้บ่อย ๆ  โอกาสที่จะเป็น
โรคมะเร็งนั้นน้อยมาก

- ป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สมองเสื่อม

ในข้าวไรซ์เบอรี่ มีวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เบต้าแคโรทีน วิตามินอี วิตามินบี 1 โอเมก้า 3 
สังกะสี ธาตุเหล็ก และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยบ�ารุงร่างกาย บ�ารุงประสาท คอยช่วยต่อต้านโรคร้ายที่จะเกิดขึ้น    

- ลดระดับไขมันและคลอเรสเตอรอล

เส้นใยอาหารหรือ Fiber ในข้าวไรซ์เบอร่ีถอืว่ามีอยูส่งูมาก ๆ ซ่ึงเจ้าเส้นใยนีแ่หละท่ีจะมาช่วยลดไขมนัและคลอเรสเตอรอลของคณุให้น้อยลง 
ยิ่งถ้าเป็นคนชอบออกก�าลังกายด้วยล่ะก็ ยิ่งเห็นผลเลยล่ะ นอกจากนั้นยังช่วยควบคุมน�้าหนักและขับถ่ายไปในตัวด้วย

เหน็เมลด็ข้าวสีแปลก ๆ  ม่วง ๆ  ด�า ๆ  แบบนี ้แต่ประโยชน์นีท่�าเอาอยากจะรบีออกไปซือ้มาทานเลยทเีดยีว ไม่ต้องห่วงเรือ่งรสชาตเิลย เพราะ
มันทั้งหอมมันและเหนียวนุ่ม สุขภาพที่ดีอยู่ในมือคุณแล้ว อย่าลืมหามาทานกันล่ะ

http://www.sanook.com/health/4337/

ค้นหามาให้...อ่าน
“ข้าวไรซ์เบอรี่” ต้านสารพัดโรคร้าย บ�ารุงร่างกาย


