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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                    

       รศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
(มฉก.) เป็นประธานพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในการประพฤติปฎิบัติตน
ในรั้วมหาวิทยาลัย พธิไีหว้คร ูประจ�าปีการศกึษา 2560 เพือ่ให้นกัศกึษาใหม่ 
ได้รู้จักหน้าที่ของตนเอง และเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งสืบสานประเพณี      
อนัดงีามให้คงอยูส่บืไป มกีารประกวดพานไหว้คร ูแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกนั คือ 
ประเภทสวยงาม ชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
สวสัดกิารสงัคม รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาตร์และสิ่งแวดล้อม ประเภทสร้างสรร 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะการแพทย์แผนจีน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่             
คณะนติศิาสตร์ รวมท้ังการมอบประกาศเกียรตคิณุแก่นกัศกึษาท่ีม ีผลการเรยีนดี 
กจิกรรมเด่นมคีวามประพฤติเรยีบร้อย และสร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวิทยาลยัฯ 
ณ หอประชุม มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560
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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมรวมใจร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี รัชกาลที่ 6          
ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทยเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2460 และธงชาติไทยของเราก็มีประวัติศาสตร ์      
ทีย่าวนานกว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์อย่างทีเ่หน็ในปัจจุบนั โดยมคีณะผูบ้ริหาร บุคลากรและนกัศกึษา เข้าร่วมกจิกรรม ณ บรเิวณเสาธงชาติ    
สวนลวดลาย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วม
กิจกรรมปลกูต้นดาวเรอืงเพือ่ประดับสถานทีใ่นวนัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมโพธิสมภาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ปลูกดำวเรืองเนื่องในวันพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพ ในหลวง ร.9 

ชาว มฉก. รวมใจร้องเพลงชาติไทย
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 คณะการแพทย์แผนจีน และสถาบันขงจ่ือการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามรับรอง            
การประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)     
โดยม ีรศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธกิารบดี มฉก.  คุณกร  ทัพพะรงัส ี นายกสภา มร.สส. และ ผศ.(พเิศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม  คณบดี
สหเวชศาสตร์ มร.สส. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารอ�านวยการ มฉก. บางพลี  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 

ต้อนรับคณะผู้บริหำรจำกมหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศเซี่ยงไฮ้

     รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(มฉก.) ผศ.นิก สุนทรธัย รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับคณะ         
ผูบ้รหิารจากมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศเซีย่งไฮ้ สาธารณรฐัประชาชนจนี เยีย่มชมและหารอืแนวทางด้านการพฒันาโครงการนกัศกึษา
แลกเปลี่ยน  น�าโดย Prof. Yang Li รองอธกิารบด ี และคณะ  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารอ�านวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 
2560

ลงนำมควำมร่วมมือแพทย์แผนจีน
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น.ส.สุทธิดา วิภูภิญโย / น.ส.พรรษชล สงวนพงษ์

 ผศ.นิก สุนทรธัย รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
สัปดาห์วันรพี 60 ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ในหลวงรัชการที่ ๙ กับแนวพระราชด�าริด้านกฎหมายไทย” โดย ศ.พิเศษ ธงทอง 
จันทรางศุ และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร และอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ 
พร้อมมอบโล่ รางวัลและของที่ระลึก ณ หอประชุม มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

 โครงกำรเปิดประตูสู่นิติศำสตร์ (LAW HCU OPEN HOUSE 2017)

 ผศ.นิก สุนทรธัย รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ (LAW HCU OPEN HOUSE 2017) เพื่อแนะน�าคณะนิติศาสตร์ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จัก และร่วมฟัง   
การเสวนาเรือ่ง เส้นทางในการประกอบอาชพีด้านกฎหมาย โดยเชิญรุน่พีท่ี่ประสบความส�าเรจ็ในอาชีพท่ีเก่ียวข้องด้านกฎหมาย มาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความรู้ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ ส.ต.ท.สมมาตร เทียนทอง คุณอาภรณ์ ต้นจ�ารัส Associate บ.ส�านักงานกฎหมายสากล       
สยามพรีเมียร์ จ�ากัด และ Legal Advisor  บ.ลาวพรีเมียร์อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ออฟฟิศ จ�ากัด คุณหนึ่งฤทัย ภาวสุทธิไพศิฐ  อัยการ
จังหวัดผู้ช่วย ส�านักงานจังหวัดสมุทรปราการ ด�าเนินรายการโดยคุณอิทธิกุล เชี่ยวชาญ ณ ห้อง 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน มฉก.บางพลี 
และน�าเยี่ยมชมห้องสมุดกฎหมาย ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และชมการสาธิตแสดงศาลจ�าลอง โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงกำรสัปดำห์วันรพี 60 

1 2 3

น.ส.ชัญญาณ์ภัช อุปถัมภ์ / น.ส.ดลยา ถนอม น.ส.นิสากร เผ่าพันธ์ / น.ส.นภัสสร นัยเนตร



5 HCU News

 ผศ.เสาวลักษณ์ ลกัษมจีรลักลุ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม พร้อมด้วยอาจารย์ประจ�าคณะ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการประชุมร่วมกับกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารอ�านวยการ มฉก. บางพลี  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2560 

 ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดี ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ รองคณบดี อาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์          
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรม "ชาวสาสุข รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นดาวเรือง" จ�านวน 200 ต้น    
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ณ บริเวณซุ้มประจ�าคณะ ด้านข้าง
อาคารเรียน มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 

ประชุมกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

"ชำวสำสุข รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นดำวเรือง"
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  อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้ารับรางวัลบุคคลที่ด�าเนินการดีเด่นด้านการ
ป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจ�าปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

รำงวัลบุคคลที่ด�ำเนินกำรดีเด่น



7 HCU News

 

 

  มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ร่วมกบัหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ และเทศบาลต�าบลบางบ่อ  จดัโครงการ 
มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตส�านึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมี
หลายคณะวชิาร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้อาท ิคณะพยาบาลศาสตร์วดัความดนัโลหติ คณะเทคนคิการแพทย์ ให้บรกิารเจาะเลอืดเพือ่ตรวจวดัระดับน�า้ตาล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้บรกิารตรวจพยาธใินเดก็ คณะกายภาพบ�าบดัให้บรกิารและให้ความรูใ้นการท�ากายภาพบ�าบดั คณะการแพทย์แผนจนี
รักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะและการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย คณะภาษา       
และวฒันธรรมจนี และคณะบรหิารธรุกจิ ร่วมจดักจิกรรมสันทนาการให้กบัเด็ก ๆ ได้สนกุสนานกัน เช่น การระบายส ีการต่อภาพจิก๊ซอ และแจกขนม 
นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�าจัดเหา และบริการตัดผมชายและหญิง         
เป็นประจ�าทุก ๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โครงกำร  มฉก. บริกำรชุมชน ครั้งที่ 195

 ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัสมทุรปราการ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จดัเวทเีสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งค์ความรูท้างวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ชื่อนั้นส�าคัญไฉน“รับบัว หรือ โยนบัว” ณ  ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) บางพลี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  โดยมี ผู้น�าชุมชน และผู้ด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมเข้าร่วมเสวนา  
ในครั้งนี้ ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีแก่นแท้จาก
น�้าใจไมตรีของชาวอ�าเภอบางพลีที่เก็บดอกบัวไว้ให้ชาวมอญพระประแดง เพ่ือถวายพระในวันออกพรรษา และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต    
ความผูกพันกับสายน�้าของชาวอ�าเภอบางพลีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจ�าลอง 
ลงเรือแห่ไปตามล�าคลองส�าโรง เพือ่ให้ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณสองฝ่ังคลอง และผูท้ีม่าร่วมพธิไีด้สกัการบชูา โดยการโยนดอกบวัลงไป      
ในเรือท่ีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู ่มคีวามเช่ือกนัว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรอืท่ีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยูไ่ด้แล้ว อธษิฐาน
สิ่งใดไว้ก็จะประสบความส�าเร็จดังหวัง
 การจัดเวทีเสวนาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นจิตส�านึกการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน ในการสืบทอด 
ปกป้องคุม้ครองมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม สร้างความยัง่ยนืในการสบืสานพฒันาอนรุกัษ์ ท้ังประวัตแิละคตวิธีิการไว้เป็นมรดกวฒันธรรม
ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติสืบไป

 ชื่อนั้นส�ำคัญไฉน“รับบัว หรือ โยนบัว”
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  จังหวัดสมุทรปราการ โดยส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายของจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่วและสร้างแรงบนัดาล
ใจให้เกิดการท่องเทีย่วภายในจงัหวดั โดยเน้นมมุมองจากภาพทีถ่่ายทอด
ความงดงามของสถานทีท่่องเทีย่ว ประเพณี วฒันธรรมและการละเล่น 
วิถีชีวิต ของชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ จากการ
ประกวดนายชัชนันท์ โคตรสา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คว้า 3 รางวัล จากการ
ประกวดภาพถ่าย "สมุทรปราการน่าเที่ยว" และได้รับมอบรางวัล        
ณ โรงแรมซาซ่า บางปู สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 

 รางวัลชนะเลศิอันดบัที ่1 หวัข้อ วิถีชีวิต

ชมุชนจากผลงานภาพถ่ายชือ่ "คอยคนจ่ายตลาด"  
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง    
หัวข้อ ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่น     

จากผลงานภาพถ่ายชือ่ "สาธชุนหล่ังไหลสายบุญ"  
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 ผลงานรางวัลชมเชย หัวข ้อ 

ประเพณ ีวฒันธรรม และการละเล่น จากผลงาน

ภาพถ่ายชื่อ "ไหว้ขอพรหลวงพ่อโต"        
ได ้ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร ้อม

ประกาศนียบัตร

 นำยชัชนันท์ โคตรสำ  นักศึกษำคณะนิเทศศำสตร์ ปี 2 มฉก.                 

คว้ำ 3 รำงวัล  กำรประกวดภำพถ่ำย "สมุทรปรำกำรน่ำเที่ยว"

นายชัชนันท์ โคตรสา1

2
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  แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและกีฬา ส�านักพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลชายและวอลเล่บอลหญิง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ        
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรโดยไม่เน้นผลการแข่งขัน บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
รวมท้ังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�างาน สร้างไมตรีอันดีต่อกัน ณ สนามกีฬากลาง มฉก. บางพลี     
เมื่อวันที่ 27, 29 กันยายน 2560

ฟุตบอลชาย

กฬีาเชือ่มความสมัพนัธ ์4 สถาบนั

วอลเล่บอล
หญิง

29 กันยายน 2560

27 กันยายน 2560



 1. แก้อาการช�้าใน ลดอาการอักเสบ

 2. เสริมสร้าง และกระตุ้นการสร้างคอลาเจน และอิลาสติกให้ผิวหนังเปล่งปลั่ง

 3. บ�ารุง และรักษาดวงตา และสายตา เพราะใบบัวบกมีวิตามินเอสูง

 4. บ�ารุงประสาท และสมอง เพิ่มความสามารถในการจ�า ลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ หรือสมองเสื่อม

 5. ลดความเครียด และคลายความกังวลได้

 6. แก้อาการปวด เวียนศีรษะ

 7. บรรเทาอาการเจ็บคอ ร้อนใน กระหายน�้า

 8. ลดระดับน�้าตาลในเลือด

 9. รักษาโรคความดันโลหิตสูง

 10.บ�ารุงโลหิต รักษาภาวะโลหิตจาง

วิธีท�าน�้าใบบัวบกดื่มเองที่บ้าน
 - น�าใบบัวบกทั้งต้นมาล้างน�้าให้สะอาด

 - หั่นต้น และใบบัวบกเป็นท่อน ๆ ราว 2-3 ท่อน

 - น�าใบบัวบกมาปั่นรวมกับน�้าเปล่า โดยใส่น�้าเปล่าลงไปให้ท่วมใบบัวบก

 - กรองเอาแต่น�้ามาดื่ม อาจปรุงรสด้วยน�้าผึ้งได้เล็กน้อยเพื่อลดความขม

วิธีดื่มน�้าใบบัวบกที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน�า
 ดื่มครั้งละ 120-200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร อาจดื่มน�้ามากกว่านี้ได้

ประโยชน์ดี ๆ ของใบบัวบก

http://www.sanook.com/health/8525/

ค้นหามาให้...อ่าน

กับ 10 ประโยชน์ดี ๆ ที่คุณอำจไม่เคยรู้

“ใบบัวบก”
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