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       รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ 

รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากร และคณะ ในโอกาสหารือและเจรจา

ความร่วมมือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ มฉก.         

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
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ม.หัวเฉียวฯ ให้การต้อนรับ ส�านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



3 HCU News

     รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.)  เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การร่วมก�าหนดวสิยัทศัน์ส�าหรบัแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ5 ปี ระยะท่ี 6 โดยม ีรศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 
รองอธิการบดี เป็นผู้สรุปผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ การประชุมดังกล่าวจัดโดยกองแผนและพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหาร              
ของมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์  
และกรอบการพฒันามหาวทิยาลยัส�าหรบัจัดท�าแผนดังกล่าว เมือ่วนัที ่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยายพเิศษ 2 (สือ่ประสม) ช้ัน 2     
อาคารบรรณสาร มฉก.

   ม.หัวเฉยีวฯ ร่วมแสดงความยนิดใีนโอกาส
โรงพยาบาลหัวเฉยีว ครบรอบ 78 ปี

      อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหาร          
โรงพยาบาลหัวเฉียว ในโอกาสโรงพยาบาลหัวเฉียว ครบรอบ 78 ปี โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาล           
ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559  

คณะผู้บริหาร ม.หัวเฉียวฯ ร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์  
         ส�าหรับแผนกลยุทธ์ 5 ปี



 

      อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน ในงาน HCU JOB FAIR 2558                 
ณ โถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการรับสมัครงานกับนักศึกษาท่ีมี                  
ความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัท ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.) ร่วมกับ 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดโครงการ
สมัมนาเชงิวิชาการด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ส�าหรบันกัศึกษาและ
ศิษย์เก่า ประจ�าปีการศึกษา 2558 เรื่อง “เส้นทางสู่สายวิชาชีพ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และแนวโน้ม การพัฒนาเทคโนโลย ี
จากปัจจบุนัสูอ่นาคต” เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย
พิเศษ 2  (สือ่ประสม) ชัน้ 2  โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันา

โปรแกรม  คุณจิระศักดิ์  ตรังคิณีนาถ  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ฮาร์ดแวร์และทมีงาน เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ศษิย์เก่าของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ     
อย่างต่อเนือ่ง และเป็นการเตรยีม ความพร้อมให้กับนกัศกึษาชัน้ปีที ่4     
ได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกเส้นทางในสายวิชาชีพให้ตรงกับ  
ความต้องการของตนเอง และสร้างแรงจงูใจให้นกัศกึษาชัน้ปีที ่1-3 
ได้เหน็ถงึความส�าคัญของการเรยีนในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์
ให้ประสบความส�าเร็จ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สัมมนาเชิงวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ส�าหรับ              
       นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจ�าปีการศึกษา 2558
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      นางสาวศศธิร แซ่จ้าว นกัศึกษาคณะภาษาและวฒันธรรมจนี มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ (มฉก.)  ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศ
อนัดับที ่1 การประกวดสนุทรพจน์ภาษาจีน ระดับอดุมศึกษา ประจ�าปีการศกึษา 2558 ครัง้ท่ี 15 ในหวัข้อ "Dreams Enlighten the Future" 
จดัโดย ส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ร่วมกบั ส�านกังานส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจีนนานาชาต ิ(ฮัน่ป้ัน) ประจ�าประเทศไทย 
เมือ่วันที ่10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมรชัดาซต้ีิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
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       ผศ.นิก  สุนทรธัย  ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)            
เป็นประธานเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา
โครงการแลกเปล่ียนจีน-ไทย รุ่นที่ 8 ประจ�าปีการศึกษา 2558     
โดยมี Dr. Jonathan Rante Carreon หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์  
กองกลาง  กล่าวสรุปผลการด�าเนินงานโครงการพร้อมด้วย
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา      
เมือ่วันที ่4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 2-114 อาคารเรยีน มฉก. ในปีนี้
มีนกัศกึษาเข้ารบัประกาศนยีบตัร  จ�านวน  152  คน  จาก 9 สถาบนั  
ได้แก่  มหาวทิยาลยัอูโ๋จว  มหาวทิยาลัยชนชาติกว่างซ ี มหาวทิยาลยั
ภาษาต่างประเทศกว่างซี มหาวิทยาลัยจ้ีหนานแห่งชาติไต้หวัน  
มหาวิทยาลยัชนิโจว มหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์และการเงินยนูนาน  
มหาวทิยาลัยครุศาสตร์อวีห้ลนิ  มหาวทิยาลยัเห้อโจว  และวทิยาลยั
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีการค ้ากว ่างซี  ซึ่งศึกษาอยู ่ ใน                  
คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทย  เป็นภาษาที่สอง  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชาการท่องเที่ยว

   ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา    
โครงการแลกเปลี่ยนจีน-ไทย รุ่นที่ 8 ประจ�าปีการศึกษา 2558

        คว้ารางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 1     
การประกวด  สุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา



 

      จากเฟซบุ๊คของ ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสข่าว      
ทีม่คีนทานผกับุง้ทีต่ดิไข่ปลงิมาด้วย และไข่ปลิงเจริญเติบโตออกมาเป็นตวัปลงิอยูใ่นท้องของมนษุย์จนต้องผ่าตดัออก โดยให้ค�าตอบอย่างชัดเจนว่าข่าว
ดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง”

 ถงึแม้ว่ามนษุย์เราอาจจะมโีอกาสทานผกับุง้ทีต่ดิไข่ปลิงมาจากแหล่งธรรมชาต ิแต่ไข่ปลิงไม่ได้ทนความร้อนจากการปรงุอาหาร จนรอดชวีติ
ไปเจริญเติบโตในท้องคนได้ ย่ิงไปกว่าน้ันถึงจะหลุดเข้าไปในท้องคนโดยไม่ผ่านความร้อนได้  ก็ไม่มีทางที่ไข่ปลิงจะเจริญเติบโตออกมาเป็นตัวปลิง
อาศัยอยู่ในท้องของเราได้อย่างแน่นอน
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      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( มฉก.) จัดการศึกษา
แบบสหกิจศึกษา  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการน�าความรู้
ความสามารถในวิชาชีพที่ศึกษามาปฏิบัติงานจริง และในภาค      
การศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2558 คณะนเิทศศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และศูนย์สหกิจศึกษา 
ส�านักพัฒนาวิชาการร่วมจัดงานสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 7  
ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559  มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น  
360  คน  น�าเสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการโครงการ

จ�านวน 55 โครงการ โดยได้รับเกยีรติจาก รศ. ปิยกลุ  เลาวณัย์ศริิ 
คณบดีคณะนเิทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีพธิมีอบรางวลั
เกยีรตบัิตรโครงงานสหกิจศกึษาดีเด่นระดับมหาวทิยาลยั และระดบั
สาขาวชิาแก่นกัศกึษา เมือ่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ณ ชัน้ 2 อาคาร
โภชนาการ 2

ครั้งที่ 7 

ไข่ปลิงที่ติดมากับผักบุ้ง 

เจริญเติบโตในท้องคนได้

ที่มา : http://health.sanook.com/3509/

จริงหรือไม่ ?ค้นหามาให้...อ่าน

" ถงึอย่างไรกต็ามยงัแนะน�าให้ทกุคนล้างผักให้สะอาดก่อนทาน เพือ่สุขภาพอนามยัทีด่นีะครบั"

ม.หัวเฉียวฯ จัดงานสหกิจศึกษานิทัศน์  
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    คลนิกิเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
(มฉก.) ได้รบัการรบัรองความสามารถทางห้องปฏบิตักิารทดสอบด้าน
การแพทย์หรอืชนัสตูรสาธารณสขุตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 
และ ความปลอดภยั ในห้้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ ISO 15190:2003 
ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                      
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันท่ี             
28 เมษายน 2559 ถึงวนัที ่27 เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยั
เอกชนแห่งแรกในประเทศไทยทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน  มหาวิทยาลยั
ท่ีผ่านการรับรองทั้งหมดจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล เช่น         
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล คณะสหเวชศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ คณะเทคนคิการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ         
กเ็ป็นคลนิกิภายในมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้
รบัการรบัรอง
      คลนิกิเทคนคิการแพทย์ ม.หัวเฉยีวฯ สามารถรองรบัผู้เข้ามาใช้
บริการในการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ                   
ตรวจอจุจาระ การบรกิารทางวชิาการภายนอก การตรวจสขุภาพก่อน
เข้างานและการตรวจสุขภาพประจ�าปีของบริษัท และโรงงานต่าง ๆ 
ทัว่ประเทศ โดยมบีรษิทัช้ันน�าทีไ่ว้วางใจมารบับริการตรวจสุขภาพ 

อาทิ บรษิทั บาจา (ประเทศไทย) จ�ากดั บริษทั อซูีซุ เมนเูฟคเจอริง่ 
จ�ากัด บรษิทั 3M (ประเทศไทย) จ�ากัด บรษิทั ส.ขอนแก่น จ�ากดั 
บรษัิท เอม็ เค เรสโตรอง กรุป๊ จ�ากดั และ กลุม่บรษิทัในเครอืซมัมิท 
เป็นต้น
      อาจารย์กาญจนา วิจติรธรรมรส ผูจั้ดการคลินกิหวัเฉียว และ
อาจารย์ประจ�า คณะเทคนคิการแพทย์ กล่าวว่า ห้องปฏบิตักิารคลนิกิ
เทคนิคการแพทย์ ของ ม.หวัเฉยีวฯ มีอุปกรณ์ทางเทคนคิการแพทย์
ท่ีทันสมัย เช่น เครือ่งตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลอืด เครือ่งตรวจ         
สารเคมใีนเลอืดและเครือ่งตรวจปัสสาวะ สามารถวเิคราะห์ผลการตรวจ   
แบบอตัโนมตั ิด้วยบาร์โค๊ด เช่ือมต่อระบบ Laboratory Information 
System (LIS) ซ่ึงผลท่ีได้จะเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมลูของผูเ้ข้ารับ
บรกิารท�าให้ทราบผลได้รวดเรว็และถูกต้อง ลดความผดิพลาดในการ
ป้อนข้อมูลและสลบัตวัอย่างตรวจ ท้ังนี ้ อาจารย์กาญจนา ยงัได้รบั
รางวลัสงูสดุของผูต้รวจประเมนิห้องปฏบัิตกิารทางการแพทย์ 2 ปีซ้อน
คอื ปี 2014 และ 2015  คลนิกิเทคนคิการแพทย์ ม.หวัเฉยีวฯ เปิดให้
บรกิารแก่บุคคลท่ัวไป และหน่วยงานท่ีต้องการตรวจสขุภาพประจ�าปี
ของพนกังาน   ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี 0-2312-6300 
ต่อ 1542

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
ทีผ่่านการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานระดบัสากล 
ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ    
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) จดัพธิปัีจฉมินเิทศและมอบขีดหมวกแก่นกัศกึษาพยาบาลรุน่ที ่31       
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร วนิดา ดุรงคฤิทธิ์ชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  
ภายในงานมกิีจกรรม“สายใยผกูพันจากครูสูด่อกแก้วรุ่นที ่ 31”  โดยคณาจารย์ และกจิกรรม “สายใยผกูพนัน้องพี”่ โดยนกัศึกษาพยาบาล   
ชัน้ปีที ่2 และ 3 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง“สู่ความเป็นวิชาชีพพยาบาลด้วยใจที่เป็นสุข” โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล        
วัดนาป่าพง ปทุมธานี  ณ  ห้องบรรยายพิเศษ 1 อาคารเรียน  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ปัจฉมินเิทศและมอบขีดหมวกแก่   
   นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 31   

  มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) น�าโดย อาจารย์ฉลอง  แขวงอนิทร์ รองอธกิารบด ีเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ส�านักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ�านวน 10 ท่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย ส�านักงานอธิการบดี กองกลาง กองอาคารสถานที่ การบริหารงาน
ด้านจัดซื้อ งานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และงานทั่วไป เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ มฉก.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่



 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.)  โดยคณะกรรมการ
ท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม คณะกรรมการกจิการนกัศกึษา และคณะกรรมการนกัศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2558   ได้จดัโครงการทอดผ้าป่า
หนังสือ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวัดสีล้ง ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบหนังสือที่มีคุณค่าทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนโรงเรียนวัดสีล้ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของชาติสืบไป
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โครงการทอดผ้าป่าครั้งที่ 5 ประจ�าปีการศึกษา 2558 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

เฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกับโรงเรียนวัดสีล้ง (ตัง้ตรงจติร ๑๘) 

จัดโครงการจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง   

โดยการสร้างห้องปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ และบรจิาควสัดกุ่อสร้าง 

โต๊ะ อุปกรณ์และหนังสอืวทิยาศาสตร์พืน้ฐานส�าหรบัทีใ่ช้ในการเรยีน

การสอน จากหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ีนักศึกษาของคณะฯ ได้มี

ส่วนในการหาเงนิบรจิาคผ่านการท�ากจิกรรมต่างๆ เช่น การขายเสือ้ 

และการขายขนม

 ทมีงานนกัศกึษาและอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ร่วมค่ายสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดสีล้ง  

ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวดัสมทุรปราการ ระหว่างวันท่ี   

24-27 พฤษภาคม 2559 และได้ท�าพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดสีล้ง (ต้ังตรงจิตร ๑๘) ในวันที่             

27 พฤษภาคม 2559 ซึง่ในวนัน้ีได้รบัความร่วมมอืจากคณะภาษา

และวัฒนธรรมจนีทีเ่ข้ามาร่วมแสดงละครต�านานหลีไ่ป๋ ตอน “ฝนท่ัง

ให้เป็นเข็ม” ให้นักเรียนได้รับชม และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้   

ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ  

เช่น ฐานความรู้วิทยาศาสตร์ ฐานกจิกรรม 7ส ห้องสมดุโรงเรยีน    

อกีด้วย

 (ตั้งตรงจิตร ๑๘)

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ร่วมใจแก้ไขวกิฤตน�า้ แนะน�า 8 วธิ ีประหยดัน�า้    
 ใช้น�้าอย่างถูกวิธี ปลูกจิตส�านึกในการใช้น�้า
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ข้อมลูอ้างองิจาก http://health.sanook.com/3073/



รู้มั๊ยว่า...... “ใบบัวบก” มากกว่าแก้ช�้ารัก
ค้นหามาให้...อ่าน

   เดินตลาดห้วงเวลานี้มองไปตรงไหนก็เห็นแต่ “น�้าใบบัวบก” แช่ถังน�้าแข็งเย็นเจี๊ยบ ขวดละ 10 บาท เคยสงสัยกันมั้ยว่า คนอกหัก
ท�าไมต้องไล่ให้ไปกินน�้าใบบัวบก ?

 คนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเนื่องจากใบบัวบกมีฤทธิ์ขับของเสียออกจากร่างกาย อย่างบรรดานักเลงเมื่อก่อนท่ีถูกตีพ่ายกลับมา จะให้เอา         

ใบบวับกมาขยีเ้อาน�า้ ละลายน�า้ตาลทรายแดงสกัหน่อย-ด่ืม จะช่วยดงึเลอืดเสยีท่ีค่ังค้างอยูอ่อกไป แต่ดืม่บ่อย ๆ  ด่ืมมากไปก็ไม่ด ีเพราะจะท�าให้

ไตต้องท�างานหนัก และด้วยความที่เป็น “ยาเย็น” จะมีผลให้เกิดอาการชาตามแขนขาได้

 ขณะท่ีแพทย์สมยัใหม่ว่า ใบบวับกมสีรรพคุณช่วยสมานแผลจึงน�าไปปรุงเป็นครมีรกัษาสวิ ประเด็นนีใ้ครสนใจจะท�าเองก็ได้ แค่เอาใบบวับก 

3-5 ใบมาต�าพอกสกัพกัแล้วล้างออก จรงิ ๆ ใบบวับกมปีระโยชน์อกีร้อยแปดพนัประการ เหมาะกบัคนทกุวยั อย่างผูส้งูอายใุบบวับกกช่็วย   

ในเรือ่งของความจ�า
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 อกีคณุค่าทีน่่าสนใจ คือ การเป็นสมนุไพรลดความดันโลหติสงู เพียง
แค่ดื่มน�้าใบบัวบกทุกวัน ภายใน 1 สัปดาห์ จะเห็นผลได้ทันที   
ว่าสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้

 การจัดสัมมนาและการศึกษาดงูานต่างประเทศส�าหรบันกัศกึษา 
ระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ประจ�าปี 2558

       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  น�าทีมโดย อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์  
ได้น�านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Stock Exchange, Miraikan: The National  
Museum of Engineering Science and Innovation Toyota Megaweb และ The Momofuku Ando Instant Ramen Factory 
ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อเร็ว ๆ  นี้  ซึ่งมีคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งสิ้นรวม  11 คน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ท�าให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการด�าเนินธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น อีกท้ังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมท้ังมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น�าในด้านการบริหารธุรกิจหลัง
จากจบการศึกษา


