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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) มฉก.

        พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รชักาลที่ 10

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลที่ 9 
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 มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) จัดพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่  ปีการศกึษา 2561  เมือ่วนัจนัทร์ที ่ 6  สงิหาคม  2561  
ภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะวิชา ณ หอประชุม มฉก. นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับสาระความรู้พร้อมความสนุกสนาน          
กบักจิกรรมทีม่หาวิทยาลยัต้ังใจจัดขึน้ อาท ิการบอกเล่าประวตัคิวามเป็นมาอนัภาคภมูใิจของมหาวทิยาลยัผ่านวดิีทศัน์พระมหากรุณาธคุิณ 
วีดิทัศน์แนะน�ามหาวิทยาลัย และวีดิทัศน์ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ จากนั้นท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ)              
กล่าวเปิดงานและกล่าวให้ข้อคดิเป็นปฐมโอวาทแก่นักศึกษาต่อด้วยการบรรยาย เรือ่ง ทกัษะการใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั  โดย  2  ดเีจชือ่ดงั  
ดีเจพี่อ้อย และดีเจพ่ีฉอด จาก Club Friday ของคลื่น Green Wave 106.5 จากนั้นชมการแสดงแสงสีเสียงในละคร เรื่อง เธอคือ                 
ภาพลกัษณ์ของ มฉก. เป็นการแสดงของรุน่พีท่กุคณะวชิาทีร่่วมใจกันแสดงเพือ่ต้อนรบัน้อง ๆ  และปิดท้ายกิจกรรมภาคเช้ากับท่านรองอธกิารบดี 
(อาจารย์ฉลอง แขวงอนิทร์) พบนกัศกึษาใหม่  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  เริม่ภาคบ่ายกบักจิกรรมปฐมนเิทศส่วนคณะวชิาซึง่คณาจารย์ 
และรุน่พ่ีแต่ละคณะวิชามาแนะน�า  แลกเปลีย่น  พดูคุยให้ความรู ้ตลอดทัง้วนัของวนันีเ้ตม็ไปด้วยรอยยิม้อนัอบอุน่และสดใสของทกุ ๆ คน 
ทีร่่วมกจิกรรมต้อนรับ Freshy น้องใหม่สูร่ัว้ร่มโพธิท์อง

ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรบั Freshy 
น้องใหม่สู่รัว้รม่โพธิ์ทอง



3 HCU News

 สถาบนัขงจือ่การแพทย์แผนจีน  มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จดัอบรมแก่ครอูาสาสมคัรจนี  เมือ่วนัที ่ 2  สงิหาคม  
2561  ณ ห้อง 511  ชั้น  5  อาคารบรรณสาร มฉก.  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์  โฆวิไลกูล  อดีตอธิการบดี มฉก.  
อดีตรองอธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  และผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมายไทย  ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ  ประวตัศิาสตร์  วฒันธรรม  
และมารยาทของไทย  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ  วศินานนท์  ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย  ศาสตราจารย์จ้ง  เฉียงเหวย  
ผูอ้�านวยการสถาบันขงจือ่ฝ่ายจีน  และแพทย์จีนพนิดา  เจรญิธรรมกจิ  เลขานกุารสถาบันขงจือ่การแพทย์แผนจีน  ร่วมต้อนรบัและเข้าร่วม
การอบรมในครั้งน้ี  หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากครู         
อาสาสมัครจีน  ประกอบด้วย  เป่าขลุ่ยน�้าเต้า ร�าชนเผ่าไต  ร�าพัดไท้เก๊ก  ดีดกู่เจิง  และกายบริหารปาต้วนจิ่น  นอกจากนี้ท่านได้อธิบาย
และแสดงตัวอย่างวิธีการไหว้แบบไทยในแต่ละสถานการณ์  สอนพูดค�าไทยที่ใช้เป็นประจ�า ซึ่งท่านหวังว่าครูอาสาสมัครจีนทุกคนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยและด�าเนินชีวิตแบบไทยได้  มีก�าลังใจที่เข้มแข็ง  และตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

      สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน           
ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมแก่ครูอาสาสมัครจีน



 

       กลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม สายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง Seminar for Pharmaceutical Industry X เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561  ณ ห้องบรรยาย 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เพื่อเป็นการสนับสนุนบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องของคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือ
และสนบัสนุนจากกลุม่เพือ่นวศิวกรรมทีด่�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัโรงงานเภสชัอุตสาหกรรม มีผูเ้ข้าร่วมอบรมเป็นเภสชักรและผูส้นใจในธรุกจิยา 
และเครื่องส�าอางประมาณ 200 คน โดย ผศ.ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ 
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คณะเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ               
เรื่อง Seminar for Pharmaceutical Industry X
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       เมือ่วนัที ่27 สิงหาคม 2561 รายการคยุเฟ่ืองเรือ่งโอสถ ของสถานโีทรทศัน์ช่อง Nation TV ได้มาถ่ายท�ารายการร่วมกบัคณาจารย์

จากคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยมี อาจารย์แพทย์จีนอรภา  ศิลมัฐ  อาจารย์แพทย์จีนวรพงษ์  

ปะดุกา  และอาจารย์แพทย์จีนภารวี  ขวัญแก้ว เป็นผู้ร่วมรายการ โดยเน้นเน้ือหาเก่ียวกับศาสตร์การรักษา บ�าบัด และการตรวจโรค      

ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน คือ ศาสตร์การแมะ ศาสตร์การฝังเข็ม ศาสตร์การนวดกดจุดและกัวซา

 โดยรายการคุยเฟื่องเรื่องโอสถ ออกอากาศทางช่อง Nation 22 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.30-10.00น. ด�าเนินรายการโดย ดร.อริสรา  

ก�าธรเจริญ รายการนี้น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน และศาสตร์การบ�าบัดอาการต่างๆ ทางแพทย์ไทยและจีน เพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย

  คณาจารย์จากคณะการแพทย์แผนจีนร่วมถ่าย
ท�ารายการคุยเฟื่องเรื่องโอสถ ช่อง Nation TV
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  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการด�าเนิน
การของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม น�าเสนอภาพรวมของคณะ มหาวิทยาลัย และรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และรับการตรวจประเมินเอกสารและรายละเอียดในหัวข้อที่น�าเสนอ รวมทั้งเดินส�ารวจ
เพ่ือตรวจสอบการเรียนการสอนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเครื่องมือด้าน       
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการด�าเนินการ                                                           

ของคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละส่ิงแวดล้อม มฉก.
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       เม่ือวันที ่17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตรงกับ วนัที ่7 เดอืน 7 ตามปฏทิินจนัทรคตขิองจนี สถาบันขงจือ่การแพทย์แผนจนี   มหาวทิยาลยั
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลชีซี (เทศกาลแห่งความรักของจีน) ณ อาคารบรรณสาร ช้ัน 1 อาจารย์               
และนกัศกึษาจากสถาบันขงจือ่การแพทย์แผนจีน คณะการแพทย์แผนจีน คณะภาษาและวฒันธรรมจนีและคณะบริหารธรุกจิ 100 กวา่คน
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ         
วศนิานนท์ ผูอ้�านวยการสถาบนัขงจือ่การแพทย์แผนจนี  ฝ่ายไทย  ได้กล่าวค�าปราศรยัในพธิเีปิดกิจกรรม ศาสตราจารย์จ้ง เฉยีนเหวย ผู้อ�านวยการ
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน แนะน�าที่มาของเทศกาลชีซีและคาดความหวังว่ากิจกรรมเทศกาลชีซีครั้งนี้จะได้ช่วยนักศึกษา      
ทุกคนได้เรยีนรู้วฒันธรรมอนัดีงามของวนัแห่งความรักของจนี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นรศิ วศินานนท์ ผูอ้�านวยการสถาบันขงจือ่การแพทย์
แผนจนี ฝ่ายไทยกล่าวว่าเทศกาลชีซีเป็นเทศกาลทีส่�าคัญของประเทศจนี อยากจะให้นกัศกึษาทุกคนได้สัมผสัวฒันธรรมจนีด้วยใจในกจิกรรม
เทศกาลชีซี ครั้งนี้ จึงจะได้รับความสุขและความคิดเห็นใหม่ ๆ กิจกรรมครั้งนี้มีสาระมากมายเช่นขนมเฉี่ยวกั่วซึ่งท�าด้วยตนเอง กิจกรรม
การสนเขม็ กจิกรรมการถักเชอืกของจีน กจิกรรมการเยบ็ปักถักร้อยและชมหนงัการ์ตนูจีนเกีย่วกบัท่ีมาของเทศกาลชีซีกบัละครร้องหวงเหมย
เรื่องหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาไทยได้เข้าใจวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรมพวกนักศึกษานั่งล้อม
รอบโต๊ะ  ฝึกการถักเชือกของจีนและสนเข็มที่ปักอยู่บนรากบัว ซึ่งมีความหมายว่าพบกันโดยบังเอิญและจะเป็นเนื้อคู่กัน นักศึกษาทุกคน
ให้ความสนใจกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมของจีนอย่างมาก

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน               
ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลชีซี

(เทศกาลแห่งความรกัของจีน)



 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และองค์การบริหารส่วนต�าบล         
ศีรษะจระเข้น้อย จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 203 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ วัดหัวคู้วราราม 
เพือ่สร้างสมัพนัธภาพระหว่างมหาวทิยาลัยกบัชมุชน สร้างจติส�านกึการเสยีสละเพือ่ส่วนรวม และสร้างเสรมิประสบการณ์ตรง และทกัษะทางวชิาชพี
ให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจวัดระดับน�้าตาล ไขมันและคอเลสเตอรอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบ�าบัดให้บริการและให้
ความรู้ในการท�ากายภาพบ�าบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์
ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย คณะอื่น ๆ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น การระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอว์ นอกจากนี้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�าจัดเหา บริการตัดผมชายและหญิง บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุขับ้า และแจกแว่นสายตาให้กับผูท้ีม่ปัีญหาด้านสายตาฟร ีเป็นประจ�าทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครัง้ ทกุรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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