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ประวัติหลวงปู่ไต้ฮง
เมือ่ ปี พ.ศ. 1638 ประมาณ
900 ปีเศษล่วงมาแล้ว ในแผ่นดินจีน
สมัยราชวงศ์ซ้อง มีปัญญาชนตระกูลลิ้
มคนหนึ่งสอบไล่ได้ปริญญา “จินสือ” ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นนายอ�ำเภอเซียวเฮง มณฑลจิกกัง
แต่รับราชการได้ไม่นานก็สละต�ำแหน่ง ออกอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวร
พระพุทธศาสนามีฉายานามว่า “ไต้ฮงภิกขุ”
ชาวจีนขนานนามท่านว่า “ไต้ฮงโจวซือ” (พระอาจารย์ไต้ฮง หรือ
หลวงพ่อไต้ฮง) ซึ่งต่อมาภายหลังก็พากันขนานนามท่านว่า “ไต้ฮงกง” แปลเป็น
ไทยว่า “หลวงปู่ไต้ฮง” จนกระทั่งทุกวันนี้
ไต้ฮงภิกขุได้จาริกจากมณฑลฮกเกี้ยนไปจ�ำพรรษาอยู่ ณ วัดเมี่ยนอัน
แคว้นแต้จวิ๋ ซึง่ เป็นวัดเก่าแก่ทรุดโทรมตัง้ อยูบ่ นขุนเขาปักซัว ในอ�ำเภอเตีย้ เอีย้ โดยได้
พยายามบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พุทธธรรมพร้อมกับพยายาม
พัฒนาท้องถิ่นและสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ
ในทุกวิถที างด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะตลอดเวลา ท�ำให้มผี เู้ คารพนับถือเลือ่ มใสศรัทธา
ถวายตัวเป็นสานุศษิ ย์เป็นจ�ำนวนมาก กิจกรรมการกุศลสงเคราะห์ทสี่ ำ� คัญยิง่ อย่างหนึง่
ก็คือ ได้เกิดโรคระบาดขึ้น ผู้คนล้มตายดุจใบไม้ร่วงเป็นจ�ำนวนมาก หลวงปู่ไต้ฮง
พร้อมด้วยสานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ โดยการ
เก็บศพผู้ยากไร้อนาถาไปฝัง แจกจ่ายยา พยาบาล รักษาโรคแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยจาก
ภัยพิบัติครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่รังเกียจและไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก
ตลอดเวลา จนกระทั่งวิกฤติการณ์ผ่านพ้นไป ต่อมาท่านได้เชิญชวนสานุศิษย์และ
ผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาทั้ ง หลายได้ อุ ทิ ศ ก� ำ ลั ง กาย ก� ำ ลั ง ทรั พ ย์ ช่ ว ยกั น สร้ า งสะพานหิ น
ข้ามแม่นำ�้ มหาภัย “เหลียงเจียง” ในต�ำบลฮัว่ เพ้ง ซึง่ เป็นแม่นำ�้ ทีม่ กี ระแสน�ำ้ ไหลเชีย่ วกราก
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ก่ออันตราย สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรผู้สัญจรข้ามฟาก
ไปมาอยูเ่ นืองนิจเป็นผลส�ำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์   เพราะไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่า
จะสามารถสร้างสะพานนีไ้ ด้ และในระหว่างการก่อสร้างสะพานนัน้ มีเสียงร�ำ่ ลือกันว่า
น�้ำในแม่น�้ำเหลียงเจียงที่มีการขึ้นลงไหลเชี่ยวกรากทุกวันทั้งเช้าและเย็นก็หยุดขึ้นลง
ติดต่อกันถึง 7 วัน ท�ำให้การสร้างฐานรากส่วนส�ำคัญของสะพานเป็นไปได้โดยสะดวก
และสะพาน “ฮั่วเพ้ง”  นี้ยังมั่นคงถาวรยั่งยืนอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและล้มตาย
จากโรคระบาดและภัยพิบัติต่าง ๆ และการสร้างสะพาน “ฮั่วเพ้ง” ของหลวงปู่ไต้ฮง
เป็นที่ประจักษ์เลื่องลือสรรเสริญกระฉ่อนไปทั่วแผ่นดิน ชาวจีนต่างก็พากันให้ความ
เคารพนับถืออย่างสูงและเทิดทูนยกย่องให้เป็นพระมหาเถระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรม
วิเศษยิ่งองค์หนึ่ง
ดังนั้นเมื่อหลวงปู่ไต้ฮงมรณภาพ ชาวบ้านชาวเมืองผู้มีความเคารพเลื่อมใส
จึงได้พร้อมใจกันสร้างกุศลศาลาเป็นอนุสรณ์ประดิษฐานรูปจ�ำลองของหลวงปูไ่ ต้ฮงไว้
เพือ่ กราบไหว้บชู า ระลึกถึงเมตตาธรรม คุณงามความดีของท่าน และให้ชอื่ กุศลศาลา
อนุสรณ์นวี้ า่ “ป่อเต็กตึง๊ ” มีความหมายในภาษาไทยว่า “คุณานุสรณ์” นอกจากนีแ้ ล้ว
ผู้มีความเคารพเลื่อมใสได้พากันบ�ำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแก่หลวงปู่ไต้ฮงด้วยการ
บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์สงเคราะห์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้และประสบ
ภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ เจริญรอยตามกุศลเจตนาของหลวงปูไ่ ต้ฮง ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวยังผล
ให้เกิดความเจริญสันติสุขศิริมงคลนานาประการแก่ผู้บ�ำเพ็ญปฏิบัติ จึงท�ำให้มีการ
สร้างกุศลสถาน “ป่อเต็กตึ๊ง” ขึ้นอย่างแพร่หลายไปทุกถิ่นที่และมากขึ้นตามล�ำดับ  
ซึง่ ขณะนีใ้ นแผ่นดินจีนมีไม่นอ้ ยกว่า 100 แห่ง ต่อมาชาวจีนโพ้นทะเลผูเ้ คารพเลือ่ มใส
ศรัทธาก็พากันจัดตั้งกุศลสถาน “ป่อเต็กตึ๊ง” ขึ้นในประเทศไทย กล่าวคือ เมื่อปี
พ.ศ. 2439 ประมาณ 100 ปีลว่ งมาแล้ว ชาวจีนเตีย้ เอีย้ ชือ่ “เบ๊ยนุ่ เชียง” หรือ “เบ๊ยนุ่ ”
ได้อัญเชิญรูปจ�ำลองหลวงปู่ไต้ฮงมาจากต�ำบลฮั่วเพ้ง อ�ำเภอเตี้ยเอี้ย จังหวัดแต้จิ๋ว   
มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เพื่อสักการบูชา และประดิษฐานรูปจ�ำลองของหลวงปู่
ไว้ทบ่ี า้ นย่านวัดเลียบ ประชาชนผูเ้ ลือ่ มใสศรัทธาทราบข่าวก็พากันหลัง่ ไหลไปสักการะ
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บูชามากขึ้นทุกวัน จนต้องย้ายไปประดิษฐานไว้ให้เป็นกุศลสถาน “ป่อเต็กตึ๊ง” ถาวร
ณ เลขที่ 414 ถนนพลับพลาไชย ข้างวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2453 การสร้างอาคารป่อเต็กตึง๊ ได้สำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี เหนือทางเข้า
ตั ว ตึ ก ด้ า นหน้ า ได้ ส ลั ก เป็ น อั ก ษรจี น ว่ า “ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง ” บนแผ่ น ศิ ล าขนาดใหญ่
ส่วนด้านหลังแผ่นศิลานี้ได้สลักเป็นอักษรจีนว่า “ฮุกกวงโพ่วเจี่ย” มีความหมายว่า  
“แสงธรรมส่ อ งทั่ ว หล้ า ” ภายในตั ว ตึ ก ได้ ป ระดิ ษ ฐานรู ป จ� ำ ลองหลวงปู ่ ไ ต้ ฮ ง
ไว้สักการะบูชา และใช้สถานที่นี้เป็นส�ำนักงานด�ำเนินงานสาธารณกุศล เช่น เก็บศพ
ไม่มญ
ี าติ แจกยารักษาโรค ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เป็นต้น โดยไม่จำ� กัดเชือ้ ชาติ  ศาสนา  
และชั้นวรรณะ
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ประวัติมหาวิทยาลัย
ก�ำเนิดมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533 เป็นวาระทีม่ ลู นิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ด�ำเนินการมาครบ 80 ปี และตรงกับ
วาระครบรอบทศวรรษของวิทยาลัยหัวเฉียว มูลนิธิซึ่งมีนโยบายแน่วแน่ที่จะส่งเสริม
ขยายขอบข่ายงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษา  
และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ
น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ จึงขอให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศึกษาความเป็นไปได้ หากจะพัฒนาวิทยาลัยขึน้ เป็นมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาน�ำมาสู่
การระดมทุนจากชาวไทยเชือ้ สายจีนในการก่อสร้างมหาวิทยาลัย ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
เป็นผู้น�ำบริจาค 100 ล้านบาท และมีนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนจ�ำนวนมากร่วมกัน
บริจาคเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทในเวลาเพียงหนึ่งปีเศษ และได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) ให้จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยได้ ณ อาคารเลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต�ำบลบางโฉลง
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ประมาณ 140 ไร่       

ชื่อมหาวิทยาลัย
ชื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นนามซึ่งรับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ตามค�ำกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานของประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ นับเป็นสิริมงคล
แก่สถาบัน “หัวเฉียว” หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งค�ำนี้ตรงกับชื่อของหน่วยงาน
ทีม่ ลู นิธปิ อ่ เต็กตึง๊ จัดตัง้ ขึน้ คือ โรงพยาบาลหัวเฉียว ชือ่ มหาวิทยาลัยทีข่ อพระราชทาน
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จึ ง มี ค� ำ ว่ า หั ว เฉี ย วอยู ่ ด ้ ว ยเพื่ อ จะท� ำ ให้ สั ง คมทราบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ เ ป็ น
หน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่สร้างขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกัน

พิธีเปิดมหาวิทยาลัย
วันที่ 24 มีนาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชด�ำเนินยังมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อ ทรงเป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ ยังความปลาบปลื้มให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร
ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อย่างหาที่สุดมิได้ และนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานชือ่ และเสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมีกระแสพระราชด�ำรัส “ขอให้ท�ำ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”
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รางวัลกาญจนาภิเษก
ในวโรกาสเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น
ท ร ง เ ป ิ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย หั ว เ ฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ทุ น การศึ ก ษา จ� ำ นวน 5 ล้ า นบาท
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด ้ น� ำ ทุ น ดั ง ก ล ่ า ว
                      จัดตั้งเป็นกองทุน และน�ำดอกผลจากกองทุน
             มาเป็นรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมาก
มีความประพฤติดีจนเป็นที่ประจักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ด้วยความตั้งใจ จริงใจ เสียสละอย่างแท้จริง และมีกิจกรรมเพื่อส่วนรวมอย่างตั้งใจ
สม�่ำเสมอ

บัณฑิตปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน
ณ อาคารชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2544
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินทรงปลูกต้นโพธิเ์ พือ่ เป็นทีร่ ะลึก
ในพิธีเฉลิมพระเกียรติและสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงประทานพระโอวาทให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ณ พระต�ำหนักเลอดิส
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานวโรกาส
เสด็จเยีย่ มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.สมาน โอภาสวงศ์

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

ผศ.อ�ำพน นะมาตร์

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์

นายก�ำสิน เสรฐภักดี

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

กรรมการ
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นายสัก กอแสงเรือง

ดร.สุขุม นวพันธ์

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล

ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง

รศ.อารีรัตน์ ละออปักษา

นายไปรเทพ ซอโสตถิกุล

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

นางเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
ประธานกรรมการ

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ที่ปรึกษา

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ
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รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ

ผศ.ดร.สารสิน วีระผล

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
กรรมการ

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการ

อ.ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี
กรรมการ

นางเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สารจากอธิการบดี
ในนามของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
ทุกคน เข้ามาสู่รั้วร่มโพธิ์ทองแห่งนี้ ร่มโพธิ์ทองอันหมายถึง การได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ด้วยความร่มเย็น น�ำสูเ่ จตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่จะตอบแทนผืนแผ่นดิน ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ   ด้วยการสร้างบัณฑิต
ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
และเชี่ยวชาญในวิชาการต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 3 ประการ คือ
การมีคณ
ุ ภาพด้านสุขภาพ การมีคณ
ุ ภาพด้านความรู้ และการมีคณ
ุ ภาพด้านคุณธรรม
จริยธรรม
อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาใหม่ทุกคน จะได้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ฝึกฝนตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม 6 ประการ หล่อหลอม
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า
“เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ)      
อธิการบดี
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ค�ำกล่าวต้อนรับจากรองอธิการบดี
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สรู่ วั้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สถาบัน
อุดมศึกษาอันทรงคุณค่าทีป่ ลูกปัญญา และบ่มเพาะคุณธรรมให้เป็นบัณฑิตทีส่ มบูรณ์
ภายใต้ปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” ขอให้นักศึกษาจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ใฝ่หาความรู้ และใช้ชีวิตนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์)
รองอธิการบดี
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ค�ำกล่าวต้อนรับจากรองอธิการบดี
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่กับก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความยินดียิ่ง  
ก้าวแรกถือเป็นก้าวที่ส�ำคัญ เป็นความส�ำเร็จขั้นต้นของชีวิต น�ำมาซึ่งความยินดี
ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ครู อาจารย์ ที่สามารถมุมานะจนได้เข้าศึกษาตามสาขาวิชา
ทีม่ งุ่ หวัง จึงขอให้นกั ศึกษาตัง้ ใจศึกษาหาความรู้ นอกจากสาขาวิชาทีต่ นเองเข้าศึกษา แล้ว
ขอให้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ อันจะเป็นแนวทางเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะต้อง
เปลี่ยนแปลงปรับตนเองให้เข้ากับสภาพการเรียนการสอน การด�ำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป
สังคม จึงขอให้ทุกคนดูแลตนเอง รู้หน้าที่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พยายามพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ มีทกั ษะ และใฝ่หาความรูอ้ ยูเ่ สมอ โดยยึดมัน่ ในคุณธรรม 6 ประการ
และปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยทีก่ ำ� หนด อยูใ่ นสังคมด้วยความภาคภูมใิ จ
ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีจากการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา  ชัยพานิช)
รักษาการรองอธิการบดี
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ค�ำกล่าวต้อนรับจากรองอธิการบดี
ขอต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ด้วยความยินดียิ่ง
การเรี ย นรู ้ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น รากฐานและโอกาสที่ ส� ำ คั ญ มากของ
ช่วงชีวิตหนึ่ง ก่อนที่นักศึกษาจะต้องไปประกอบอาชีพการงาน เพื่อดูแลตนเอง
ครอบครัว และสังคม เพราะมวลประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับทั้งในหลักสูตรที่เรียน
และนอกหลักสูตร จะช่วยหล่อหลอมกล่อมเกลาให้นักศึกษามีสมรรถนะ มีความ
สามารถในการประกอบอาชีพให้ประสบความส�ำเร็จและเจริญก้าวหน้า ผมเชื่อว่า
นักศึกษาทุกคนทราบว่า ท�ำอย่างไรจึงจะประสบความส�ำเร็จในการเรียน อยู่ที่ว่า
ใครจะมีความสามารถดูแลตนเองให้มีวินัยในการเรียน การใช้ชีวิต การควบคุมกิเลส
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพตนเองมากกว่ากัน
ผมขออวยพรให้ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนประสบความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย น
ดังที่มุ่งหวัง ขอเป็นก�ำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนครับ

(อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์)
รองอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประกอบด้วยคณะวิชา 14 คณะวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบ�ำบัด

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะการแพทย์แผนจีน
และสิ่งแวดล้อม

คณะภาษา
และวัฒนธรรมจีน

บัณฑิตวิทยาลัย
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คณะพยาบาลศาสตร์

FACULTY OF NURSING

สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีชมพูเหลือง Apricot
อาคาร 4 ชั้น 2
0-2312-6300 ต่อ 1231
0-2312-6230

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
วิชาชีพการพยาบาล มีความจ�ำเป็นและส�ำคัญต่อ
สุขภาพของประชาชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นที่
ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเยาวชนจ�ำนวนมาก
ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีเยาวชนให้ความสนใจสมัครไม่น้อยในทุกรอบที่มหาวิทยาลัย
เปิดรับและเมื่อผ่านการวัดความสามารถจนได้เป็นศิษย์แล้ว คณาจารย์ทุกคนได้
ทุ่มเทความรัก ความรู้ ความศรัทธาในวิชาชีพและปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรม
อย่างเต็มใจ ตั้งใจ เต็มพลัง เพื่อให้ศิษย์เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีอัตลักษณ์ของ
การพยาบาลด้วยหัวใจอย่างเอื้ออาทร ท�ำงานร่วมกับผู้อนื่ ได้ดี และมีความรับผิดชอบ
อย่ า งเต็ ม ภาคภู มิ ขอจงภู มิ ใจในวิ ช าชี พ การพยาบาลที่ มี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ต่ อ การดู แ ล
เพื่อนมนุษย์ ขอให้ศิษย์รักทุกคนมีสติปัญญา มีความตั้งใจ มีความมานะ เรียนรู้
อย่างมีศรัทธา รู้จักคุณค่าของการรับและการให้อย่างมีความสุข
					
(รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี
รศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย

1231 catvanida04@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี
อ.ดร.กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม
อ.รัชนี  ผิวผ่อง

1232 kkamontip1@gmail.com
1232 ratchykookai@gmail.com

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
รศ.พรศิริ  พันธสี
1233
ผศ.อรพินท์  สีขาว
1233
อ.สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง
1245
อ.ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์
1245
อ.ฉวีวรรณ  ตั้งอมตะกุล
1232
อ.สุจิตรา  ชัยกิตติศิลป์
1232
อ.ทิพยา  พันธุมกาญจน์
1232
อ.อิสรีย์  เหลืองวิลัย
1233
อ.สุพร  พริ้งเพริศ
1233
อ.พรทิพย์  ลิ้มธีระยศ
1232
อ.สุภาภรณ์  คงพรหม
1232
อ.ดร.นพนัฐ  จ�ำปาเทศ
1233
อ.รัชนี  ผิวผ่อง
1232
อ.ดร.พิชา  คนกาญจน์
1232
อ.นภรรสสร  กูรมาภิรักษ์
1232
อ.ปทุมทิพย์  อดุลวัฒนศิริ
1232
อ.ปริศนา  อัครธนพล
1232
อ.วิญญ์ทัญญู  บุญทัน
1245

p_punthasee@hotmail.com
sikaow@yahoo.com
hongmon66@hotmail.com
sittaratasak@chaiyo.com
chavezzz@hotmail.com
s.chaikittisilp@yahoo.com
tippaya.b@hcu.ac.th     
saardsag66@hotmail.com
Pringpurd@yahoo.com
tomb2s@hotmail.com
mae5337307@hotmail.co.th
nophc@yahoo.com
ratchykookai@gmail.com
WTK68@hotmail.com
nurse_nhuni@hotmail.com
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ              
ลาศึกษาต่อ
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บุคลากร

โทรศัพท์

กลุ่มวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
อ.พัฒนา  วันฟั่น
อ.ดร.กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม
อ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ
อ.อารีย์  มั่งเกียรติสกุล
    อ.สุดารัตน์  สิมเสน
อ.ชูขวัญ  เฮงชัยโย
อ.บัวแก้  ใจดีเจริญ
อ.กนิษฐา  แก้วดู
อ.พ.ต.ต.ปิยรัตน์  สมันตรัฐ
อ.รัชดา  พ่วงประสงค์
อ.อรอนงค์  บัวลา
อ.ชนกพร  ศิลธรรมกิจ

1235
1235
1235
1232
1232
1235
1235
1235
1233
1233
1235
1235

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
รศ.ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
1245
รศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย
1234
ผศ.ชนิกา  เจริญจิตต์กุล
1234
     อ.ดร.ชฎาภา  ประเสริฐทรง
1232
อ.อัจฉรา  จินายน
1234
อ.ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา
1234
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กสิผล
1234
อ.ศิริยุพา  นันสุนานนท์
1234
อ.กันยา  สุวรรณคีรีขันธ์
1234
อ.อังสนา  เบญจมินทร์
1234
อ.พัชรี  รัศมีแจ่ม   
1245

29

E-mail
pattana51@hotmail.com
kkamontip1@ gmail.com
nkanokporn@hotmail.com
kung1579@hotmail.com
sudarat_noiy@hotmail.com
Kwan-na-rak@windowlive.com
Buakaewchai@yahoo.com
kanitta_numwan@hotmail.com
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
jkompayak@gmail.com
catvanida04@yahoo.com
chanika1917@hotmail.com
dr.chadapa@yahoo.com
adchara55@hotmail.com     
patralek@yahoo.com
taweesukk@gmail.com
snansuna@yahoo.com
kanya.su@hcu.ac.th
angzumae@gmail.com
pumhcu@gmail.com
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บุคลากร
อ.มานิดา  เดชากุล
อ.เจตจรรยา  บุญญกุล
อ.จุฬาวรรณ  จิตดอน
อ.จริยา  ทรัพย์เรือง

โทรศัพท์

E-mail

1245
1245
1245
1233

oui_nurse@hotmail.com
jatjunya_r@hotmail.com
plebaba@windowslive.com
ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 59)
คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล 1232
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์กรรมการวินัยนักศึกษาประจ�ำคณะ
อ.รัชนี  ผิวผ่อง
1232 ratchykookai@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
อ.รัชนี  ผิวผ่อง

1232 ratchykookai@gmail.com

เลขานุการคณะ
นางสาวปัญจพรดิษฐ์  คงคานนท์

1231 punjaporndist@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางสาวณัฐนรี  มลิซ้อน

1231 natnaree.m@gmail.com

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวคณิตา  เอี่ยมครอง

1231 bee_khanita@sanook.com

เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการพยาบาล
นางสุพรรณ  บูรณศิริ
1236 Suphan_buranasiri@hotmail.com
นางสาวสุนันทา  เนตรทัศน์
1236 Sununta2002@hotmail.com
เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยงานวิทยาเขตยศเส
นางสาวน�้ำทิพย์  จือประสิทธิ์
02-6218255   air0310@hotmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะ
เรื่องเล่าในรั้วดอกแก้ว
: ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรักและความผูกพัน
อาจารย์ ดร.ชฏาภา ประเสริฐทรง

ข้าพเจ้าก้าวเข้าสู่ร้ัวดอกแก้ว ตั้งอยู่ถนนบ�ำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2528 เป็นดอกแก้วรุน่ ที่ 4 ของ “วิทยาลัยหัวเฉียว” ในขณะนัน้ มีคณะเดียว
คือพยาบาลศาสตร์ ก้าวแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาสู่รั้วดอกแก้ว ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับ
อย่างอบอุน่ จากรุน่ พีป่ ี 2 ปี 3 ปี 4 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตอนนัน้ ข้าพเจ้าประทับใจ
เครื่องแบบของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นเสื้อแขนยาวสีขาว
ใส่ชายเสื้อเข้าไปในกระโปรงสีฟ้า มองดูคล้ายครูโรงเรียนอนุบาล ชีวิตในตอนนั้นของ
ข้าพเจ้าอยูบ่ นอาคารสูง 9 ชัน้ ชัน้ 1 เป็นห้องท�ำงานของผูอ้ ำ� นวยการ ห้องพักอาจารย์
และห้องท�ำงานของเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ส่วนชั้น 4 ถึงชั้น 8
เป็นหอพัก โดยให้อาจารย์พักอยู่ชั้น 4 และ 5 ส่วนนักศึกษาพักอยู่ชั้น 6 ชั้น 7 และ
ชั้น 8 ส่วนชั้น 9 เป็นดาดฟ้า ตอนเช้าลงมาเรียน ตอนเย็นขึ้นไปนอนบนหอพัก
วิทยาลัยหัวเฉียวมีค�ำขวัญของสถาบันว่า “คุณธรรม ค�้ำจุนวิชาชีพ”
เมื่อข้าพเจ้าเข้ามาเป็นนักศึกษาได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้รับเชิญจากคุณอุเทน
เตชะไพบูลย์ ให้เข้าพบที่ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารศรีนคร (ปัจจุบันเปลี่ยนกิจการเป็น
ธนาคารธนชาต) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยหัวเฉียวมากนัก คุณอุเทน เตชะไพบูลย์     
ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการ
มู ล นิ ธิ ป ่ อ เต็ ก ตึ๊ ง ข้ า พเจ้ า รู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น ที่ ผู ้ ใ หญ่ อ ย่ า งท่ า นเชิ ญ ให้ พ วกเราเข้ า พบ
ท่านต้อนรับพวกเราเปรียบเสมือนแขก VIP เลี้ยงน�้ำชาและอาหารว่างกับพวกเรา
ท่านพูดคุยเล่าถึงความเป็นมาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่มีปณิธานในการบ�ำเพ็ญทาน
ในช่วงของการสนทนา คุณอุเทน บอกกับข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ว่า คุณธรรมที่ส�ำคัญ
ที่สุดของคนจีน คือ ความกตัญญู คุณอุเทน เล่าว่า ท่านมีความสุขบนผืนแผ่นดินนี้
ฉะนัน้ ท่านต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน และขอให้นกั ศึกษาทุกคนระลึกถึงคุณธรรมข้อนี้
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เพราะจะท�ำให้ชีวิตของพวกเราเจริญรุ่งเรือง ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก
เพราะประวัติคุณอุเทน เตชะไพบูลย์ ที่ข้าพเจ้าทราบมาท่านเป็นลูกชาวจีนที่เกิดใน
ประเทศไทยแต่ไปเรียนหนังสือในประเทศจีน จึงพูดภาษาไทยยังไม่ชดั เจนเท่าคนไทย
คนอื่น ๆ เลย แต่ท่านพูดได้เต็มปากว่าจะตอบแทนคุณของแผ่นดินไทย
ต่อมาปี พ.ศ. 2532 ผูบ้ ริหารวิทยาลัยหัวเฉียว เริม่ มองว่าในรัว้ ดอกแก้วแห่งนี้
คับแคบเกินไป มีความต้องการให้บ้านหลังนี้ใหญ่ขึ้น มีชนิดของดอกไม้มากขึ้น จึงได้
รวบรวมก�ำลังทรัพย์จากคหบดีคนไทยเชื้อสายจีน โดยมี คุณอุเทน เตชะไพบูลย์      
เป็นผูร้ เิ ริม่ โครงการสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บนถนนบางนา-ตราด
ข้าพเจ้าในฐานะศิษย์เก่า ซึ่งต่อมาได้ท�ำงานเป็นอาจารย์เป็นดอกแก้วดอกหนึ่งของ
บ้านหลังใหญ่หลังนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกเป็นเจ้าของ รู้สึกรักและผูกพัน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมาก ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเป็นความ
ภาคภูมใิ จอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ ป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียว
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเปิดมหาวิทยาลัยด้วย
พระองค์เอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทาน ชื่อ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในวัน
เปิดมหาวิทยาลัยได้มีพระราชด�ำรัสว่า “ขอให้ท�ำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”
ประการที่สองเป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะค�ำว่า “หัวเฉียว” แปลว่า
“คนจีนโพ้นทะเล”  ซึ่งหมายถึง การแสดงออกถึงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของคนไทยเชื้ อ สายจี น ที่ ไ ด้ ม าพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภารของพระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทย
จึงร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์บำ� เพ็ญคุณประโยชน์ตอ่ สังคมด้วยการสร้างมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และเพื่อการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาค
ในระดับอุดมศึกษา นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยแห่งนีย้ งั ก่อตัง้ จากเงินบริจาคของประชาชน
คนไทยผ่านมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ เมือ่ ข้าพเจ้าได้เล่าประวัตขิ องบ้านหลังนีใ้ ห้กบั นักศึกษาฟัง
นักศึกษาคนหนึ่งจึงบอกกับข้าพเจ้าว่า “งั้นหนูก็เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ สิคะ เพราะคุณพ่อคุณแม่หนูบริจาคเงินที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทุกปีเลย”
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มีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “งั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็น  มหาวิทยาลัยประชาชน
ชิคะ” ข้าพเจ้ายิ้มและตอบลูกศิษย์ว่า “ครูก็คิดเช่นนั้น” ในความคิดของข้าพเจ้า คือ     
ข้าพเจ้าก็เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเช่นกัน เพราะข้าพเจ้าได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊งทุกปีเหมือนกัน ตอนนี้ข้าพเจ้าบอกใคร ๆ อย่างภาคภูมิใจว่า มหาวิทยาลัย
ในประเทศมี 4 ประเภท คือ หนึ่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ สอง มหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ สาม มหาวิทยาลัยเอกชน และ สี่ มหาวิทยาลัยประชาชน คือ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นี่เอง และข้าพเจ้าสามารถพูดได้ว่าถ้าจัดเป็นประเภท
มหาวิทยาลัยเอกชน ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้มาตรฐานที่มีค่าลงทะเบียน
ถูกที่สุดในประเทศไทย เพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการโดยไม่มุ่งเน้น
ก�ำไร
ประการทีส่ าม คือ ความรักและความผูกพัน ข้าพเจ้าจะพูดกับผูอ้ นื่ เสมอว่า
ข้าพเจ้ารักและผูกพันสถาบันแห่งนี้ เพราะตอนข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาพยาบาล ข้าพเจ้า
รับประทานข้าวกลางวันทุกวันทีม่ กี ารเรียนการสอนฟรี ทุกมือ้ เย็นทีต่ อ้ งขึน้ เวรบ่ายฟรี
และทุ กมื้ อเช้าที่ต้องขึ้นเวรดึก ฟรีจ ากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยขึ้นไปรับประทานที่
ห้องอาหาร ชั้น 3 โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นอาหารถาดหลุม มีขนม 1 อย่าง อาหาร
ที่มีบ่อยที่สุดคือข้าวผัดหัวเฉียว (เป็นข้าวผัดใส่ไข่และกุนเชียง) กับขนมเต้าส่วน
บางมื้อก็เป็นข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง และขนมหรือผลไม้ 1 อย่าง
ในปี พ.ศ. 2537 ข้าพเจ้าได้รับการเชิญชวนให้มาเป็นอาจารย์สาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ช่วงนัน้ ข้าพเจ้ายังมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
ปริญญาตรี มาท�ำงานได้ 1 ปี ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อสาขาจิตวิทยาการแนะแนว  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนถึงปัจจุบัน ได้รับโอกาส
ให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้ลาเรียนเต็มเวลา ไม่ได้ทนุ การศึกษาแต่ได้รบั เงินเดือนทุกเดือน
ข้าพเจ้าได้รับสิ่งดี ๆ หลายสิ่งหลายอย่างจากสถาบันแห่งนี้ มีคนหลายคนจากหลาย
สถาบันชวนข้าพเจ้าไปท�ำงานที่อื่น ข้าพเจ้าจะบอกพวกเขาว่า “ไปไม่ได้หรอก  
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ข้าพเจ้าเติบโตมาจากบ้านหลังนี้ ต้องตอบแทนพระคุณของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ที่ให้มีอาชีพที่มั่นคง ให้โอกาสทางการศึกษา ข้าพเจ้ามีความสุข
ที่จะได้ท�ำงานในบรรยากาศแบบพี่ ๆ น้อง ๆ และสุดท้ายคือข้าพเจ้าต้องการเห็นและ
เป็นส่วนหนึง่ ของความเจริญเติบโตของบ้านหลังนี”้ ข้าพเจ้าจะด�ำเนินตามแนวคิดของ
คุณอุเทน ทีท่ า่ นพูดว่า ท่านต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนีแ้ นวคิดนีส้ อดคล้องกับ ค�ำขวัญ
ของวิทยาลัยหัวเฉียวที่ว่า “คุณธรรม ค�้ำจุนวิชาชีพ” คุณธรรมนี้คือ ความกตัญญู  
ดังที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ข้างต้น มาสู่ค�ำขวัญของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” ค�ำพูดของคุณอุเทน ยังคงก้องอยู่ในความทรงจ�ำ
ของข้าพเจ้าเสมอท�ำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะ “ให้” มากยิ่งขึ้น เริ่มต้นที่ให้นักศึกษา
ให้มหาวิทยาลัย ให้แผ่นดิน ตามความคิดของข้าพเจ้าในบทบาทของดอกแก้วดอกหนึง่
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข้าพเจ้าจะใฝ่เรียนรู้
เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาถ่ายทอดสูบ่ ณ
ั ฑิตจากรุน่ สูร่ นุ่ ให้บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติเป็นผู้รู้จริงมีคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกตัญญูต่อพ่อแม่
ผู้มีพระคุณ จนถึงแผ่นดินไทย และสามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพรับใช้สังคม
ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
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กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรม 3 ป.: ปั่น ปลูก ประหยัด
เทิดพระเกียรติวันพ่อ 4 ธ.ค. 58

กิจกรรมในวันพิธีร�ำลึกหลวงปู่ไต้ฮง
อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ 13 ก.พ. 58

โครงการชมรมนักศึกษาพยาบาล
สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 30 พ.ย. 58

โครงการพยาบาลด้วยหัวใจ
เทิดไท้สมเด็จย่า 19 ต.ค. 58

โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 180

กีฬาสถาบันฯ ครั้งที่ 31
28-31 ม.ค. 58
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โครงการก้าวแรกสู่การพยาบาลด้วยหัวใจ
พิธีมอบหมวกและเข็ม
นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 33
8 ม.ค. 59
แข่งขันไท้เก๊กระดับชาติ
29 พ.ย. 58

ประกวด “การสร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21”
8 ม.ค. 59
กิจกรรมประหยัดพลังงาน ปลูกป่าชายเลน
สมุทรปราการ 14 ส.ค. 58
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

FACULTY OF SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE
สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีฟ้า
อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 2-301
0-2312-6300 ต่อ 1177  
0-2312-6418

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
(Faculty of Social Work and Social Welfare) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet
University) เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศ ด้วยอัตลักษณ์ทมี่ คี วามสามารถในการปฏิบตั งิ านเพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพของผูม้ ภี าวะเปราะบางหรืออยูใ่ นภาวะเปราะบาง
ในสังคมได้เป็นอย่างดี ด้วยอุดมการณ์จิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เมตตา
และประหยัด อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาย่างเข้าสู่ปีที่ 27 อย่างสง่างาม และมีแนวโน้ม
ที่จะเจริญรุ่งเรืองส่งต่อศิษย์รุ่นต่อรุ่นอย่างไม่ขาดสาย และเมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็น
ลูกศิษย์รุ่นที่ 27 นี้ นักศึกษาจะเป็นผู้สานต่อพลังที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับการจะเป็นบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกไปคุ้มครองสิทธิสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนให้ผา่ นพ้นภาวะเปราะบาง มีความเข้มแข็งสามารถพึง่ ตนเองได้ และส่งเสริม
ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ตลอดไป
(อาจารย์นวลใย  วัฒนกูล)
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณบดี
อ.นวลใย  วัฒนกูล

1204 nuanyaisw@gmail.com 2-301

ผู้ช่วยคณบดี
อ.สมศักดิ์  นัคลาจารย์

1595 sompaew@gmail.com 2-301

สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ห้องพัก 2-301)
อ.นวลใย  วัฒนกูล
1204 nuanyaisw@gmail.com
รศ.ดร.ขัตติยา  กรรณสูต
1483 kkattiya@yahoo.com
อ.ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล
1200 thipaporn.por9@gmail.com
อ.ดร.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร 1483 jaturong22@gmail.com
อ.ดร.ภุชงค์  เสนานุช
1483 psenanuch@yahoo.com
อ.ดร.อารีนา  เลิศแสนพร
1595 areena.jena@gmail.com
อ.ไตรพัฒน์  อึ๊งปรมธนากูล
1595 oengtraiphat@gmail.com
อ.พรรณปพร  ลีวิโรจน์
1109 da_ree@hotmail.com
อ.นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ
1595 yunutchanat@yahoo.com
อ.ศิริพร  เกื้อกูลนุรักษ์
1109 siriporn5633@yahoo.com
อ.น�้ำผึ้ง  มีศิล
1109 namphung_m@yahoo.com
อ.กฤตวรรณ  สาหร่าย
1109 tha_xx@hotmail.com
อ.ทัศนีย์  นิลสูงเนิน
1595 palakaz@hotmail.com
อ.เบญจพร  บัวส�ำลี
1109 nongkoy.sd@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ห้องพัก 2-301)
อ.สมศักดิ์  นัคลาจารย์
1595 sompaew@gmail.com
อ.ทัศนีย์  นิลสูงเนิน
1595 palakaz@hotmail.com
อ.ดร.ปิยฉัตร  กลิ่นสุวรรณ
1483 pklinsuwan@gmail.com

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

41

ห้องพัก

อาจารย์กรรมการวินัยนักศึกษาประจ�ำคณะ
อ.เบญจพร  บัวส�ำลี
1109 nongkoy.sd@gmail.com 2-301
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
อ.สมศักดิ์  นัคลาจารย์
1595 sompaew@gmail.com 2-301
เลขานุการคณะ
นางสาวสมจิตร์  ภูมิสวัสดิ์

1177 somjit.soc@gmail.com 2-301

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางลลิลญา  ลอยลม

1177 peeya504@gmail.com 2-301

นักวิชาการการศึกษา ช่วยงานกิจการนักศึกษาของคณะวิชา
นางสาวยุพเรศ  พรประดิษฐ์
1177 yupares2731@gmail.com 2-301
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะ
เพลงสานกายร้อยใจ
* หลากหลายสาขารวมเป็นมหานัทที หัวเฉียวน้องพี่  ร่วมกันปรีดา
เรามาเรียนรู้  ด้วยใจศรัทธา
สืบทอดเจตนา  รับใช้สังคม  
(เชิดชูปรัชญา  รับใช้สังคม)
* เราเป็นยิ่งกว่าครูและศิษย์
เราเป็นยิ่งกว่ามิตรร่วมรุ่น
สานกายร้อยใจสาดแสงอบอุ่น
สานมือละมุนสู่ผู้ยากไร้นานา  
(เชิดชูปรัชญา  รับใช้สังคม)
รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต 2553

27 ปีแห่งความงอกงาม
“หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์แขนงนี้ ผสานกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิ
ในการท�ำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัยพิบัติให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการช่วยเหลือ แก้ไข บ�ำบัด
เยียวยา ฟื้นฟู และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับ
บุคคล ชุมชน และสังคม” ค�ำกล่าวของ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล คณบดีคนแรก
เมื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2533 บัดนี้กาลเวลาผ่านไป 27 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม คงยืนหยัดสืบทอดเจตนารมณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอย่างต่อเนื่อง
เราเริม่ จากนักศึกษารุน่ แรก 50 คน ขณะนีเ้ รามีนกั ศึกษาสืบสานปณิธานเรียนรูเ้ พือ่ รับใช้
สังคมปีละ 150 คน มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 2,000 คน
เราจะเรียนรู้และเติบโต งอกงามให้สมกับเป็นต้นโพธิ์ใหญ่เป็นร่มเงาอันมั่นคงของ
ชุมชนและสังคมต่อไป
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รางวัลที่บัณฑิตของคณะได้รับ
รางวัลกาญจนาภิเษก
1) นายสัญญา  โพธิ์ทองค�ำ  
2) นางสาวอมิรา  หิมะ  
3) นางสาวสัพพัญญู  สังข์ชุม   
4) นางสาวธนวรรณ  ศิริวิริยะพูน
5) นายสันติ  แซ่ลี้
รางวัลเยาวชนจิตอาสา
1) นางสาวรัตนา  มีศีล
รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
1) นางสาวเจริญพร  กิจชนะพานิชย์
2) นางสาวนุชนาฎ  นิจเปี่ยม
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ฯ ที่เป็นนายกสโมสรนักศึกษา
1) นายสัญญา  โพธิ์ทองค�ำ
2) นางสาวรัตนา  มีศีล
3) นายสันติ  แซ่ลี้  
4) นายณัฐพงศ์  เป็นลาภ และ
5) นางสาวพรภิรมณ์  เพ็ชรใจศักดิ์ (ปัจจุบัน)  
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ความในใจของบัณฑิต
นายสันติ  แซ่ลี้ (หนุ่ม)

ความภูมิใจที่รับรางวัลกาญจนาภิเษก เกียรตินิยมอันดับ 1
…นายสันติ แซ่ลี้ (หนุ่ม) ส�ำเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2556 สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ฯ รุ่นที่ 21

“รางวั ล กาญจนาภิ เ ษก...ดอกผล
ของความดี”
กระผมรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็น
อย่างมากทีไ่ ด้รบั รางวัลกาญจนาภิเษก
รางวัลเกียรตินยิ มอันดับ 1 และรางวัลเรียนดีประเภทเหรียญทอง โดยทัง้ 3 รางวัลนัน้
ล้วนเป็นผลมาจากความดีที่กระผมได้กระท�ำ  ซึ่งความดีดังกล่าวนั้นได้แก่ การเรียนดี
การประพฤติดี และกิจกรรมดี
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การเรียนดี : การที่กระผมเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง
ท�ำให้กระผมมีแรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียนใน
ทุกรายวิชาอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุ้มค่ากับ
เงินที่ได้มาจากน�้ำพักน�้ำแรงของกระผม
การประพฤติ ดี : กระผมได้ ป ฏิ บั ติ ต นตามคุ ณ ธรรม 6 ประการของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ขยัน อดทน เมตตา ประหยัด ซื่อสัตย์
กตัญญู อย่างสม�่ำเสมอ และกระผมได้ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดี
ของอาจารย์ และเป็นเพื่อน หรือพี่ หรือน้องที่ดี
  
กิ จ กรรมดี : กระผมเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ
คณะวิชาและมหาวิทยาลัยเป็นประจ�ำ  กระผมได้รับโอกาส
ให้ เ ป็ น ประธานนั ก ศึ ก ษาคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม รุ ่ น ที่ 21 และได้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจ�ำปีการศึกษา 2555 ทั้ง 3 ความดี และ“ครอบครัว”  
“อาจารย์” “เพื่อน” ท�ำให้กระผมได้รับรางวัลดังกล่าว
และมีวันนี้ได้ครับ
“ความดี” คือ สิ่งส�ำคัญที่สุด ที่ท�ำให้กระผมมีวันนี้ และมีผลงานช่วยเหลือ
สังคมจนได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนจิตอาสาเพื่อสังคม นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
ของรุ่นน้องและสังคมสืบต่อไป
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นายณัฐพงศ์  เป็นลาภ (ต้น)

ความภาคภูมิใจในการเรียน กับการเป็นนักกิจกรรม
นับตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จนจบเป็นบัณทิต
เกียรตินิยมอันดับ 1 ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ผมรู้สึก
ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้นึกย้อนถึงประสบการณ์และโอกาสดี ๆ ที่เข้ามาตลอดชีวิต
ของการเป็นนักศึกษา  

ในช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษา ผมได้รับโอกาส และประสบการณ์
อันล�ำ้ ค่ามากมาย จากการท�ำกิจกรรม ตัง้ แต่การเป็นคณะกรรมการนักศึกษาภายในคณะ
และคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา จนเป็นทีย่ อมรับจากเพือ่ น ๆ พี่ ๆ น้อง
จึ ง ได้ รั บ โอกาสให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ซึ่งต�ำแหน่งที่ได้มาเท่ากับภาระความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประธานโครงการทั้งในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ในบางครั้งความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ก็ต้องแลกมากับความกดดัน ความ
บั่นทอนทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่การท�ำกิจกรรมเหล่านั้นเป็นเสมือนบทเรียน
บทหนึ่งที่ท�ำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท�ำกิจกรรมผสมผสานไปกับ
การเรียนในห้องเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังมีโอกาสได้ท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพื่อนนักศึกษา เพื่อคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคม และเพือ่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือเป็นบทเรียนทีส่ ร้างประสบการณ์ และองค์ความรู้
ชั้นเยี่ยมให้กับตัวผมเองที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

47

นอกจากการท�ำกิจกรรมแล้ว ผมก็ไม่ได้ทิ้งการเรียน ผมพยายามมุ่งมั่นตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวความรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อน�ำความรู้ที่ได้
ไปฝึกฝน และไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และยังน�ำความรู้ที่ได้เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไปช่วยเหลือผูค้ น ให้ผคู้ นสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีปกติสขุ ตามปรัชญา
ของสังคมสงเคราะห์ “Help them to help themselves ช่วยเขาเพือ่ ให้เขาช่วยเหลือ
ตัวเองได้” ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำให้ผมสามารถคว้าใบปริญญาสังคมสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับ 1 มาได้ ส�ำหรับผมถือว่ามันคุม้ ค่ามาก ส�ำหรับความ
มุง่ มัน่ พากเพียร ความวิรยิ ะอุตสาหะ ความอดทน จนประสบผลส�ำเร็จในสิง่ ทีต่ งั้ ใจไว้
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ตลอด 4 ปีที่ผ่านมากับการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และท�ำกิจกรรมทั้งในระดับ
คณะวิชา และในระดับมหาวิทยาลัย ถึงแม้ผลทีไ่ ด้รบั อาจจะไม่ได้เห็นผลอย่างประจักษ์
แต่ส�ำหรับผมแล้ว ผลที่เกิดขึ้นมันกลับกลายเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่า
ส�ำหรับตัวผม ท�ำให้ผมก้าวออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างสง่างาม และอย่างภาคภูมิ
ของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ความส�ำเร็จในวันนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากขาดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ขอบคุณ
โอกาส และประสบการณ์เหล่านัน้ ทีฝ่ กึ ฝน และหล่อหลอมให้ผมเป็นผมในวันนี้ ส�ำหรับ
ผมแล้วถือว่าเป็นรางวัลแห่งความส�ำเร็จและความภาคภูมใิ จในชีวติ ครัง้ หนึง่ ขอบคุณ
ทุกคนทีเ่ ป็นบุคคลส�ำคัญในชีวติ ของผม ไม่วา่ จะคุณพ่อ คุณแม่ คณาจารย์ พี่ น้องและ
เพือ่ น ๆ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และนักศึกษารัว้ ร่มโพธิท์ อง
ทุกท่าน ที่เป็นก�ำลังใจที่ดีเสมอมา ขอบคุณทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ผม
ก้าวมายืน ณ จุด ๆ นี้

สุดท้ายนี้การเรียน การท�ำกิจกรรมและมหาวิทยาลัยแห่งนี้สอนให้ผม
ได้เรียนรู้ เพือ่ รับใช้สงั คม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
ที่ส�ำคัญ “การเรียนท�ำให้คนมีงานท�ำ กิจกรรมท�ำให้คนท�ำงานเป็น”
นายณัฐพงศ์ เป็นลาภ (ต้น)
บัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 21
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คณะศิลปศาสตร์

FACULTY OF LIBERAL ARTS

สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีเทา
คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3
0-2312-6300 ต่อ 1178  
0-2312-6417

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่
รั้วสีเทาแห่ง “ศาสตร์และศิลป์” คณะวิชามุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นผู้น�ำในระดับสากลด้านภาษาและ
วัฒนธรรม บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์จึงเป็น
ผู้มีความช�ำนาญด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และความรูด้ า้ นวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) มีจิตอาสา
และด�ำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมน�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการ
ท�ำงาน ให้สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
ตลอดระยะเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ ชี วิ ต อยู ่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ หากนักศึกษามีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือเรื่องส่วนตัว
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงพี่ ๆ ในคณะของเรา พร้อมที่จะให้ค�ำปรึกษาและ
ความช่วยเหลืออย่างเต็มก�ำลังด้วยความปรารถนาดี ความสุขจักเกิดขึน้ ได้หากทุกคน
ช่วยเหลือและมอบความรักความห่วงใยต่อกัน ในนามของคณบดีคณะศิลปศาสตร์จงึ ขอ
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วสีเทาที่มีแต่ความอบอุ่นและความสุขแห่งนี้ครับ                                                                        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก  สุนทรธัย)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี (ห้องพัก คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2)
ผศ.นิก  สุนทรธัย
1184 nickysoonthorndhai@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดี (ห้องพัก คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2, 3 )
A. DR. JONATHAN R. CARREON 1176 milojohn23@gmail.com (ชัน้ 2)
อ.จิรชัย  หมื่นฤทธิ์
1345 jirachaihcu@hotmail.com (ชั้น 3)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2)
อ.สุรีย์รัตน์  มาระโพธิ์
1184 sureeratm55@gmail.com
(หัวหน้าสาขา)    
อ.บุญช่วย  สนสี
1176 kally235@yahoo.co.th
อ.ดร.สุธิดา  สุนทรวิภาต
1176 suthida_6@hotmail.com    
อ.กรวรรณ  พรมนาถ
1431 kornid001@yahoo.com (ลาศึกษา)
อ.อุมารังษี  วงษ์สุบรรณ
1431 umarungsri@hotmail.com
อ.พรรษมนต์  เลิศเฉลิมทิพากุล
1176 passamon999@gmail.com
อ.บรรจบ  ปิยมาตย์  
1176 banjobp@yahoo.com
อาจารย์ ดร.สมศรี  จันทร์สม
1431 nokiaing@hotmail.com (ลา)
อ.DR.LOUIS ROYAL
1431 louieroyal@gmail.com
อ.PETER SNASHALL
1431 eslflow@gmial.com
อ.GARY GEISER
1431 ggrryy@hotmail.com
อ.DR.JONATHAN R.CARREON 1176 milojohn23@gmail.com
(รองคณบดี)
อ.ADAM GARDINER
1431 pheonix_dwarf@yahoo.co.uk
อ.สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล
1176 yingkrup@yahoo.com
ผศ.อารีลักษณ์  หาญมนตรี  
1176 areeluck_h@hotmail.com         
อ.ขวัญชนก  สืบสุข
1176 khwan140@gmail.com (ลาศึกษา)
อ.ณัทสกลพัชร  เชาว์วรศิษฐ์
1176 cnutsakolpach@hotmail.com
อ.สุภาพร  กวินวศิน
1176 ivykawin@hotmail.com
อ.นัฐนิภาภัสร์  ปพนอัครมงคล
1176 praecat@hotmail.com  
อ.กิติพงษ์  มัธยสินชัย
1431 mattayasinchai@yahoo.com
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โทรศัพท์

อ.อุษาพรรณ  แสงเถกิง
อ.พิชญ์สินี  ขาวอุไร
อ.สุภัทรา  ราชายนต์
อ.นรรัตน์  ปิติสันต์
อ.ศุภประวัติ  สันทัด
อ.DEREY NANQUIL PANES
อ.พรพิมล  แซ่เฮ้ง
อ.กมลทิพย์  โพธิ์กลาง
อ.อาภากร  ชมะวิต
อ.เมทิยา  เครือวัลย์
ผศ.ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล
อ.ศุภชาติ  โพธิ์โชติ  
อ.วีรธิป  ชิโนรักษ์
อ.อรุณ  พุกบางจาก
อ.ศิลาวุฒิ  แฉ่งเจริญ
อ.นัฏฐ์สิตา  ไชยทรัพย์อนันต์
อ.ทิพาพรรณ  ไชยวงศ์

1176
1176
1176
1176
1176
1431
1431
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
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E-mail
ausaparn29@gmail.com
jalovejay@gmail.com
a_hoongy@hotmail.com (ลาศึกษา)
noraratkob@gmail.com
supramailbox@gmail.com
justinedane02yahoo.com
fai_pimol@hotmail.com
p_pompom@hotmail.com
daochamavit@gmail.com
oop_may@hotmail.com
noparat2000@yahoo.com
scootman_oh@hotmail.com
veeratipchi@gmail.com
1908@hotmail.com
silawuthchn@gmail.com
w.chaisubanan@gmail.com
tchaiwong@gmail.com

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3)
ผศ.นิก  สุนทรธัย
1184 nickysoonthorndhai@gmail.com  
(หัวหน้าสาขา)
อ.จิรชัย  หมื่นฤทธิ์
1345 jirachaihcu@hotmail.com
(รองคณบดี)
อ.วริยา  ภัทรภิญโญพงศ์
1345 jeabwariya@hotmail.com (ลาศึกษา)
อ.อุจฉริต์  อาจาระศิริกุล
1345 bigsmileallday@yahoo.com(ลาศึกษา)
อ.ดร.พันธุ์รวี  ณ ล�ำพูน
1345 pnpanrawee@hotmail.com
อ.ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข
1345 sarinee2008@hotmail.com
อ.บงกช  เดชมิตร
1345 pookpong_b@hotmail.com
อ.จิตติณชุลี  บุญช่วย
1345 chula_nulee@hotmail.com
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บุคลากร
อ.อัญชลี  สมใจ
อ.สริตา  ศรีสุวรรณ
อ.จติกา  คุ้มเรือน
อ.รวินท์นิภา  จุลกิตติพันธ์

โทรศัพท์

E-mail

1345
1345
1345
1345

u_nun_555@hotmail.com
oilsyyyy@hotmail.com
jatika.kumruan@gmail.com
aey_ravin_5@hotmail.com

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3)
อ.ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร
1185 patcharintara@yahoo.com
(หัวหน้าสาขา)
ผศ.ปราโมทย์  ชูเดช
1185 chudech_p@yahoo.com
อ.นริศรา  เกตวัลห์
1185 narisara28@hotmail.com
อ.วชิรา  เจริญจิตร์
1185 wachira_chun@hotmail.com
อ.วิไล  ธรรมวาจา
1185 thamvaja@hotmail.com
อ.พิฐชญาณ์  อธิเลิศธนานนท์
1185 chanida_rueng@hotmail.com
อ.จันทร์สุดา  ไชยประเสริฐ
1185 jansuda_chaiprasert@yahoo.com
(ลาศึกษา)
อ.วนิสา  สัมภวะผล
1185 eve_sauy@hotmail.com
รศ.ธิดา  โมกสิกรัตน์
1185 thidamos@hotmail.com                    
อ.อิมธิรา  อ่อนค�ำ
1185 mjmj_22@hotmail.com
รศ.ดร.จิตรดา  แสงปัญญา
1185 อ.ศนิชา  แก้วเสถียร
1185 vanda_a@hotmail.com
MISS JIANG NANNAN
1540 nannan0820@gmail.com
MR. XU WEIJIE
1540 weijie0820@gmail.com
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3)
ผศ.ดร.ธีรโชติ  เกิดแก้ว
1516 tongin2000@gmail.com
(หัวหน้าสาขา)
รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ 1104 ตึกอ�ำนวยการ ชัน้ 2 (รองอธิการบดี)
อ.ทวีโภค  เอี่ยมจรูญ
1110 taveepook@yahoo.com
(ผอ.กองพัสดุ)  
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โทรศัพท์

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
อ.ฤทธิชัย  เตชะมหัทธนันท์
รศ.แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
อ.ดร.ธงชัย  หงษ์จร
ผศ.คณพศ  สิทธิเลิศ
ผศ.จริยาวัฒน์  โลหะพูนตระกูล
   อ.พรรณศิริ  แจ่มอรุณ
อ.ปาริชาติ  รัตนรักษ์
อ.สมนึก  ใจกล้า
อ.จันทนา  ยิ้มน้อย
อ.พัทธนันท์  เลิศคุณอธินนท์
อ.นัฐธิยา  บุญอาพัทธิ์เจริญ
อ.รัชนีพร  ศรีรักษา
อ.อติวัตน์  พรหมาสา
อ.อัจฉรา  บัวเลิศ
อ.อัจฉราพรรณ  ช้างเขียว
อ.อรรถสิทธิ์  สุนาโท
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E-mail

1423 wuthipong.thong@gmail.com
(ผอ.สพว.)
1516 terithchai@yahoo.com
(ผอ.ศูนย์บรรณฯ)
1447 sangaroonkanokpongchai@hotmail.com
1114 thongdang2499@hotmail.com
1447 khanapoj.s@gmail.com  
1516 jariyarwat@hotmail.com
1516 junlakan@hotmail.com
1155 papoon5858@gmail.com
1516 moohin25@hotmail.com
1447 chanthanay@yahoo.com
1447 pattanan.le@hotmail.com
1516 tao9@outlook.co.th
1447 sriruksa@yahoo.com
1516 atiwatexpress@yahoo.com
1516 acharabualert@hotmail.com   
1516 noriaut@hotmail.com
1516 atthasit1967@gmail.com

ส�ำนักงานเลขานุการคณะ (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2)
เลขานุการคณะ
นางสาวกัลยา  อุณหพิเชษฐวัฒนา 1178 kanlaya.nongnin@gmail.com  
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางวาสนา  สายทอง

1178 hellobrlove@hotmail.com

นักวิชาการการศึกษา ช่วยงานกิจการนักศึกษาของคณะวิชา (คณะศิลปศาสตร์ ชัน้ 1)
นางสาวอมิตรา  มีขันทอง
1479 i_amit@hotmail.com
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ศิลปศาสตร์ : ความงามบนความจริงแท้ของมนุษย์
ค�ำว่า “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts) ชือ่ คณะวิชาคณะหนึง่ ของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฟังดูแล้วออกจะเป็นค�ำที่เพราะพริ้ง ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้
อย่างแผ่วผิวหรือการรับรู้อย่างเพ่งพินิจ อันที่จริงหากท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว  
ศิลปศาสตร์ หมายรวมถึง ความเป็นศิลปะ นั่นคือ ความงาม ความสุนทรีย์ ในขณะ
เดียวกัน “ศาสตร์” ก็คือความจริงแท้ ความหมายของศิลปศาสตร์จึงเกี่ยวเนื่องกับ
สิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมและรูปธรรมอย่างกลมกลืน นัน่ คือความดี ความงามทีอ่ ยูบ่ นฐานของ
สัจจะหรือความเป็นจริงที่มนุษย์ต้องเผชิญและเรียนรู้ ทั้งสามารถประสานสองสิ่งนี้
เข้าด้วยกันอย่างได้ดุลยภาพ หรือไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไปนัก
หากกล่าวโดยง่าย การเรียนศิลปศาสตร์กค็ อื การเรียนรูศ้ ลิ ปะของการใช้ชวี ติ
บนปรากฎการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง ดังนัน้ นอกจากสาขาด้านภาษาคือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ในระยะแรกเริ่ม ตามมาด้วยสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และสาขาวิชา
การท่องเที่ยวที่เป็นสาขาผลิตบัณฑิตแล้ว คณะศิลปศาสตร์ย่อมต้องมีภาระดูแล
การปลู ก ฝั ง ความรู ้ พื้ น ฐานด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ทั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย เหตุนี้ คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์จึงมิได้ผูกพันใกล้ชิด
เฉพาะนักศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตเท่านั้นหากยังเป็นที่กล่าวขาน
ของนักศึกษาหลากคณะถึงความรักความเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนด้วยความทุ่มเท
เสียสละของคณาจารย์
ความเป็ น ศิ ล ปศาสตร์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คื อ ความหมายเชิ ง นามธรรม
หากกล่าวโดยทางรูปธรรมหรือทางกายภาพแล้ว คณะศิลปศาสตร์ได้รบั การพิจารณา
แยกสถานที่ท�ำการออกมาต่างหาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เหตุผลเบื้องต้นเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระหน้าที่หลากหลายดังกล่าวที่ท�ำให้คณะศิลปศาสตร์มีคณาจารย์จ�ำนวนมาก
จนทีท่ ำ� การเดิม (อาคาร 2) ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ การย้ายทีท่ ำ� การนี้ ในระยะแรก
อาจกระทบกับการใช้ชีวิตทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาทั่วไปไม่มากก็น้อย แต่เมื่อ
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กาลเวลาผ่านไป จนย่างเข้าปีที่ 10 ใน พ.ศ. 2559  ย่อมเป็นเครือ่ งพิสจู น์วา่ เราสามารถ
หล่อหลอมฟูมฟักความเป็นศิลปศาสตร์ ณ สถานที่ใหม่นี้ได้อย่างน่าพอใจ จากสภาพ
แวดล้อมที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ขนาดใหญ่ ล�ำคลองชวดต้นหมัน สวนผักไร้สาร และ
สนามกีฬาขนาดใหญ่ สบายตา ด้วยสนามหญ้าเขียวขจี ทิวไม้ดา้ นหลังตึกอันน่าอภิรมย์
และได้บรรยากาศทางวิชาการอย่างน่าสนใจ เช่น การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมรับน้อง  
กิจกรรมท�ำบุญคณะซึ่งจัดต่อเนื่องกันมา สิ่งนี้ย่อมน้อมน�ำศรัทธาต่อการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างดี
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คณะบริหารธุรกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

สีประจ�ำคณะ : สีน�้ำเงินเข้ม
ที่ท�ำการ : อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1179, 1217, 1218, 1223, 1440, 1507,
1514, 1522, 1523, 1526, 1632, 1653, 1654, 1655
โทรสาร : 0-2312-6409

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจทุกคน
ที่ ไ ด้ เข้ า มาเป็ น สมาชิ ก ใหม่ ข องครอบครั ว ส� ำ เภาทอง
ด้วยความยินดียิ่ง ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจและมั่นใจได้ว่า
คณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความพร้อมทั้ง
ในด้านมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุค
โลกาภิวัตน์ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะ
พัฒนานักศึกษาของเราให้จบเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งด้านวิชาการ สติปัญญา
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การหล่อหลอมให้นกั ศึกษา
มีคุณธรรม รู้จักเสียสละท�ำประโยชน์ให้กับส่วนรวม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษามุ่งมั่น
พัฒนาตนเอง ด้านความรู้ ความสามารถ และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ในวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย คือ ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซือ่ สัตย์ กตัญญู เพือ่ เป็นบัณฑิตทีถ่ งึ พร้อมด้วยคุณวุฒแิ ละคุณธรรมพร้อมรับใช้
สังคมต่อไป  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

Freshy Guide

PB
62

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณบดี (ห้องพัก 1-244)
ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร

1514 sangvichienpannarai@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี (ห้องพัก 1-244)
อ.ดร.แววมยุรา  ค�ำสุข
อ.บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี
อ.มาริสสา  อินทรเกิด

1522 wawmayura.cha@hotmail.com
1440 sbanjertsak@yahoo.com
1223 m_songphra@hotmail.com

สาขาวิชาการบัญชี (ห้องพัก 1-244)
อ.จรรยา  ยอดนิล
(หัวหน้าสาขา)
1523 janyayodnil@gmail.com
อ.ลาวรรณ์  อนันต์ชลาลัย
1440 lawan_ananchalalai@yahoo.com         
อ.นุช  สัทธาฉัตรมงคล
1440 nsatta77@hotmail.com
อ.กฤษณี  เอี่ยมจรูญ
1523 krisanee@hcu.ac.th
อ.สุวรรณา  อินคล้าย
1440 suwanna_acc@yahoo.com
อ.บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี
1440 sbanjertsak@yahoo.com
อ.ชลิตพันธ์  บุญมีสุวรรณ
1523 hcuman@hotmail.com
อ.กันติทัต  นานาภัทรกุล
1440 Surasak_Na@hotmail.com
สาขาวิชาการจัดการ (ห้องพัก 1-244)
อ.ชรินพร  งามกมล
(หัวหน้าสาขา)
1218 ch_ngamkamol@yahoo.com
ผศ.สถาพร   ปิ่นเจริญ
1507 title_pincharoen@hotmail.com  
อ.ประนอม  ลอองนวล
1218 plaongnual@yahoo.com
ผศ.ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง 1507 kr_uchat@hotmail.com   
อ.เจริญรัตน์  เบญจรัตนาภรณ์ 1653 charoenratt9@gmail.com
อ.นันทวุฒิ  ครุธา
1218 nantawut_k@yahoo.com   
ผศ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์ 1507 dr.chotcha-one@hotmail.com
อ.นิตยา  ลิ้มไพศาล
1549 nitaya26@hotmail.com 1-241
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ห้องพัก

สาขาวิชาการตลาด (ห้องพัก 1-244)
อ.สุเมษ  เลิศจริยพร
(หัวหน้าสาขา)
1217 sinimex48@hotmail.com
อ.นิรมล  เจริญสวรรค์
1632 noinicole@yahoo.com  
อ.สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร์
1217 supispan@hotmail.com
อ.วิโรจน์  รัตนสิงห์
1217 miracleplanet@hotmail.com
อ.ดร.พิมสิริ  ภู่ตระกูล
1632 m_pootrakoon@yahoo.com
อ.ดร.พวงชมพู  โจนส์
1632 pambangkok@gmail.com
อ.เมธี  รัชตะวิศาล
1217 methirj@hotmail.com
สาขาวิชาการเงิน (ห้องพัก 1-244)
อ.สมนึก  อัศดรวิเศษ
(ประธานหลักสูตร)
1523 nuk_fin@hotmail.com 1-245
ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร
1514 sangvichienpannarai@gmail.com  
อ.บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี
1440 sbanjertsak@yahoo.com
อ.ธีร์รัฐ  รัฐรวีฐากรณ์
1523 tee.wetreeplus@gmail.com
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ห้องพัก 1-239)
อ.มธุรพจน์  ศรีโพนทอง
(หัวหน้าสาขา)
1654 maturapojs@yahoo.com
อ.ศิริวุฒิ  รุ่งเรือง
1654 kh.siriwut@gmail.com
อ.สุภาวดี  คุ้มราษฎร์
1654 kh.supawadee@gmail.com
อ.นราภรณ์  ธรรมดี
1654 naraporn.hcu@gmail.com
อ.มรกต  ก�ำแพงเพชร
1507 morakhot@hotmail.com
อ.รุ่งฤดี  รัตนวิไล
1549 rungrudee@hcu.ac.th 1-241
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้องพัก 2-306)
อ.กิตติ  เลิศกมลรักษ์
(หัวหน้าสาขา)
1223 kitti@hcu.ac.th
อ.ดร.ลั่นทม  จอนจวบทรง
1223 lanthom@hcu.ac.th  
อ.ณธภร  ธรรมบุญวริศ
1223 noppawan@hotmail.com
อ.สาริยา  นุชอนงค์
1223 sariya2000@hotmail.com  
อ.เจริญศักดิ์  แซ่จึง
1223 jesscrs@hotmail.com
อ.ดร.พึงใจ  พิชยอนุตรัตน์  
1223 phuengjai.th@gmail.com
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ห้องพัก 1-240)
อ.ดร.แววมยุรา  ค�ำสุข
(ประธานหลักสูตร)
1217 wawmayura.cha@hotmail.com
อ.นิรันดร์  ฉิมพาลี
1655 nirunchim@hotmail.com
อ.พรไพบูลย์  ปุษปาคม
1654 golfsexy@hotmail.com
อ.มาริสสา  อินทรเกิด
1654 m_songphra@hotmail.com
อ.วิชุตา  อยู่ยงค์
1654 por_emt@yahoo.com   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ห้องพัก 1-240)
ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ
(หัวหน้าสาขา)
1522 chutira99@hotmail.com
อ.ศักชัย  อรุณรัศมีเรือง
1522 Sakchai-to@hotmail.com
อ.อดุลย์  นงภา
1549 adul.nongpa@gmail.com
อ.ณภัทร  ศรีนวล
1522 not34803@gmail.com
อ.นบชนก  สุวรรณมณี
1549 n.suvarn9@gmail.com
อ.ธนวัฒน์ เดชปรอท
1549 arc_tanawat@hotmail.com
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ห้องพัก

หลักสูตรนานาชาติ (BBA) (ห้องพัก 1-246)
อ.ดร.อาภรณ์ ภู่เผือก
(ประธานหลักสูตร)
1654 oraporn5333@gmail.com
อ.ณัฐรุจา กอสกุล
1654 mameogao@gmail.com
อ.Jingyan  Zhao
1703 jingyanzhao826@hotmail.com
อ.สุริยะ  บุตรไธสงค์
1702 suriyabootthaisong@yahoo.com
Mr.Conrado Aquino
1702 conuriarte@gmail.com
หลักสูตรธุรกิจจีน (ห้องพัก 1-241)
อ.สุชาติ  วัฒกานนท์
(ประธานหลักสูตร)
1703 wsuchart@hotmail.com 1-246
อ.อัญชลี  สมบูรณ์
1507 cailichanyoung@gmail.com
อ.สุชารัตน์  กู้เกียรติสกุลมั่น
1549 sucharat2488@gmail.com
อ.ปกรณ์  เหลืองอร่ามสุก
1507
อ.ธนพิชญ์  ภู่สว่าง
1507
อ.ศุภรัตน์  ปรัชญาวาทิน
1507
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
สาขาวิชาการบัญชี (ห้องพัก 1-245)
อ.ลาวรรณ์  อนันต์ชลาลัย
1440 lawan_ananchalalai@yahoo.com    
อ.กันติทัต  นานาภัทรกุล
1440 Surasak_Na@hotmail.com
สาขาวิชาการจัดการ (ห้องพัก 1-241)
อ.ชรินพร  งามกมล
1218 ch_ngamkamol@yahoo.com
อ.นันทวุฒิ  ครุธา
1218 nantawut_k@yahoo.com    
สาขาวิชาการเงิน (ห้องพัก 1-244)
อ.สมนึก  อัศดรวิเศษ
1523 nuk_fin@hotmail.com
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โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

สาขาวิชาการตลาด (ห้องพัก 1-244)
อ.วิโรจน์  รัตนสิงห์
1217 miracleplanet@hotmail.com
อ.สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร์
1217 supispan@hotmail.com
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ห้องพัก 1-239)
อ.สุภาวดี  คุ้มราษฎร์
1654 kh.supawadee@gmail.com
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้องพัก 2-306)
อ.ณธภร  ธรรมบุญวริศ
1223 noppawan@hotmail.com
อ.สาริยา  นุชอนงค์
1223 sariya2000@hotmail.com
อ.เจริญศักดิ์  แซ่จึง
1223 jesscrs@hotmail.com  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ห้องพัก 1-240)
อ.พรไพบูลย์ ปุษปาคม
1655 golfsexy@hotmail.com
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ห้องพัก 1-240)
อ.นบชนก  สุวรรณมณี
1549 n.suvarn9@gmail.com
อ.ธนวัฒน์  เดชปรอท
1549 arc_tanawat@hotmail.com
หลักสูตรนานาชาติ (BBA) (ห้องพัก 1-246)
อ.Jingyan Zhao
1703 jingyanzhao826@hotmail.com
อาจารย์กรรมการวินัยนักศึกษาประจ�ำคณะ
อ.อดุลย์  นงภา
1507
อ.ดร.อาภรณ์  ภู่เผือก
1654
อ.ดร.พึงใจ  พิชยอนุตรัตน์
1223
อ.ดร.พิมสิริ  ภู่ตระกูล
1217
อ.กฤษณี  เอี่ยมจรูญ
1523
อ.สุเมษ  เลิศจริยพร
1217
อ.นันทวุฒิ  ครุธา
1218
อ.พรไพบูลย์  ปุษปาคม
1655
อ.ธีร์รัฐ  รัฐรวีฐากรณ์
1523

adul.nongpa@gmail.com
oraporn5333@gmail.com
phuengjai.th@gmail.com
mercy.hcu@gmail.com
krisaneee@gmail.com
sinimex48@hotmail.com
nuntawut.kr@gmail.com
golfsexy@hotmail.com
tee.wetreeplus@gmail.com
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ห้องพัก

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
อ.มาริสสา  อินทรเกิด
1223 m_songphra@hotmail.com
เลขานุการคณะ (ห้องพัก 1-244)
น.ส.คมคาย  ศรีเปารยะ
น.ส.ฉวีวรรณ  แย้มโกมล
น.ส.จรรพร  บุญแต่ง
นายนพพร  ศรีเกษร
นางสาวจุฑารัตน์  รัตนถาวร
นางสาวอัญชนา  บูระกรณ์  

1514
1484
1514
1179
1719
1179

ying-jum@hotmail.com
bba_nhok@hotmail.com
lukjun21@hotmail.com
tottiandcassano@hotmail.com
rutitna@gmail.com
ba.faculty.hcu@gmail.com

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องพัก 2-306)
นายหฤษฎ์  โตพันธุ์
1223 winry_ranger@hotmail.com

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะ
คณะบริหารธุรกิจของเราเปิดด�ำเนินการมากว่า 20 ปี โดยมีสัญลักษณ์
ประจ�ำคณะคือส�ำเภา และมีสีน�้ำเงินเป็นสีประจ�ำคณะ โดยมีอัตลักษณ์ คือ คิดบวก
ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาสู่มืออาชีพ ทางคณะมีหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ
ที่เข้มแข็งและหลากหลาย ทั้งทางด้านธุรกิจจีน หลักสูตรนานาชาติ และรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาจีนศึกษาด้านธุรกิจเพื่อมุ่งสู่
การเป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นน�ำ  ซึ่งทางคณะมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเป็น
มืออาชีพ มีความรู้ทางธุรกิจในเชิงทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ
ที่ได้มาตรฐานสากล และเสริมทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษากลางประชาคมอาเซียนให้กบั นักศึกษา อีกทัง้ ทางคณะยังมุง่ พัฒนาให้นกั ศึกษา
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 ประการ อันได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู ด�ำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้
ทางคณะ ยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมรับน้อง กีฬา
ส�ำเภาเกมส์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน เป็นต้น
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีเหลือง
อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 2-327
0-2312-6300 ต่อ 1180 หรือ 088-892-6054
0-2312-6451, 0-2312-6458

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ทุกๆ คนล้วนประสบความส�ำเร็จในชีวิตได้ .......
ขอเพียงแต่มีความตั้งใจ ใส่ใจ ในสิ่งที่ต้องกระท�ำ 
และยึดมั่นในคุณธรรม.. ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา
ซื่อสัตย์ กตัญญู

(อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณบดี (ห้องพัก 2-327)
อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์ 1180 siriwan_hcu@yahoo.com
ผู้ช่วยคณบดี
อ.ดร.ชัชวาลย์  ช่างท�ำ
     อ.สุรีย์พร  เอี่ยมศรี

1180 chatchawan.ch11@gmail.com 2-230
1180 shigella_01@hotmail.com 2-231       

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสาขาวิชา (ห้องพัก 2-327)
อ.วรนุช  ปลีหจินดา
1180 m_wooranuch@hotmail.com
คณาจารย์ (ห้องพัก 2-424)
อ.สุวรรณา  เมธีภัทรากูล
อ.ยุวธิดา  ชิวปรีชา
อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล
อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์
อ.สุปัญญา  อภิวงศ์โสภณ
อ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ์
อ.ดร.พงศกร  บ�ำรุงไทย
อ.เนรมิธ  จิรกาญจน์ไพศาล

1180
1180
1180
1180
1180

swnkul@gmail.com
    
yuwathida@hotmail.com
ninedear@yahoo.com
premrat@hotmail.com
supanya_a@hotmail.com       
(ลาศึกษาต่อ)
1180 aj-tarn@hotmail.com
1180 pongsakon.bam@gmail.com
1180 mit9bkk@gmail.com

เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการ (ห้องพัก 2-424)
นายอภิชาติ  ไพศาลบริรักษ์
1219 yak_hcu@outlook.com
นางสาวประกายแก้ว  เสริมสาย 1219 prakaykaew.s@hcu.ac.th
นางสาวจริยา  ประณิธาน
1219 pranithan_noi@hotmail.com
ว่าที่ร้อยตรีเทพสุรีย์  จันสามารถ 1219 chunsamart_1@hotmail.com
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E-mail
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หัวหน้าสาขาวิชา (ห้องพัก 2-231)
อ.ดร.จ�ำรูญศรี  พุ่มเทียน
1206 jamroonsri@hcu.ac.th
คณาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
รศ.ดร.บังอร  ฉางทรัพย์
1230
อ.ภาสินี  สงวนสิทธิ์
1230
อ.อมรรัตน์  โตทองหล่อ
1230
อ.ระพีพันธุ์  ศิริเดช
1230
อ.ดร.รุ่งรัตน์  นิลธเสน
1230

bchangsap@yahoo.com
bonus1982@hotmail.com
pocca_168@hotmail.com
lj_psr@hotmail.com
n_rungrat@yahoo.com

2-122             
2-324  
2-324     
2-324   
2-324

เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้อง 2-122)
นางสาวดวงใจ  อุ่นค�ำ
1230 an.aduang2526@hotmail.com
นางสาวธนิสรา  ลือเกษ
1230 thanisara-jai@hotmail.com
คณาจารย์กลุ่มวิชาชีววิทยา (ห้อง 2-232)
อ.ยิ่งศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์
1208
อ.ยุคลธร  สถาปนศิริ
1208
อ.ปวินท์  สุวรรณกุล
1208
อ.สุพิชชา  วัฒนะประเสริฐ
1208
อ.วิภาพรรณ  ชนะภักดิ์
1208
อ.วัลวิภา  เสืออุดม
1208

yingsak@hcu.ac.th                   
y_satapanasiri@hotmail.com
psuwanagul@yahoo.com            
supichar.wa@hcu.ac.th (ลาศึกษาต่อ)
nut_091@hotmail.com    
nujip_anatomy@hotmail.co.th

เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการชีววิทยา (ห้อง 2-232)
นายธนโชติ  ศรีกอก
1208 thanachothcu@gmail.com
นางสาววรุณยุภาพา  ป้องหลง 1208 aofii_armo@hotmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณาจารย์กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา (ห้อง 2-231)
ผศ.สุภาภรณ์  วรรณภิญโญชีพ 1206 supaporn@hcu.ac.th    
อ.วรพรรณี  เผ่าทองศุข
1206 worraphannee2000@gmail.com
อ.รุจิราลัย  พูลทวี
1206 r.poontawee@yahoo.co.th (ลาศึกษาต่อ)
คณาจารย์กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา (อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น)
อ.ดร.ปิยาภรณ์  สุภัคด�ำรงกุล 1206 junejungko@hotmail.com   
อ.สุรีย์พร  เอี่ยมศรี
1206 shigella_01@hotmail.com   
เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ห้อง 2-231)
นางสาวสมจิต  แสงจินดา
1206 thz_zom@hotmail.com
น.ส.พิชญาภา  คณานุรักษ์
1206 kiku_diary@hotmail.com                 
เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น)
นางสาววิไล  ปาค�ำทอง
1206 kunpavi@hotmail.com    
คณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้อง 2-324)
อ.ดร.พรพิมล  กาญจนวาศ
1206 kanjanavas@hotmail.com
ผศ.ดร.ชัยรัตน์  เตชวุฒิพร
1206 chairat.tec@gmail.com
อ.ชวนพิศ  จิระพงษ์
1206 yang_dede@hotmail.com
อ.อลิษา  สุนทรวัฒน์
1206 alis_peep@hotmail.com                 
เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้อง 2-319, 2-320)
นายโอชินชมพู  เพชรเภสัชสิริกุล 1206 b-boyocin@hotmail.com
คณาจารย์กลุ่มวิชาสรีรวิทยา (ห้อง 2-124)
ผศ.เมตตา  โพธิ์กลิ่น
1508
อ.รังสิมา  ใช้เทียมวงศ์
1508
อ.อัญชลี  ชุ่มบัวทอง
1508
ผศ.จันเพ็ญ  บางส�ำรวจ
1508

maitta09@hotmail.com
Rungsima.Chaitiamwong@gmail.com
ru_unchalee@hotmail.com
a9janster@gmail.com (ลาศึกษาต่อ)
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เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา (ห้อง 2-124)
นางสาวขวัญใจ  นาคพรม
1508 po_k_mon@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ห้อง 2-230)
หัวหน้าสาขาวิชา
อ.ดร.สุรีย์พร  หอมวิเศษวงศา 1124 h_sfon@yahoo.com
คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเคมี (ห้อง 2-230)
อ.ศรมน  สุทิน
1124 soramon2003@yahoo.com
อ.ดร.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล 1124 namtan101@gmail.com    
     อ.ดร.กิตติพัฒน์  โสภิตธรรมคุณ 1124 ksopittha@gmail.com 2-325      
คณาจารย์กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
อ.พรชนก  ประชุมพันธุ์
อ.ผุสดี  สิรยากร
อ.เกษม  พลายแก้ว
อ.มธุรส  อ่อนไทย
อ.ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท์  
อ.อัจจนา  ข�ำทิพย์
อ.กรรณิการ์  แก้วกิ้ม
อ.ดร.ปียนันท์  น้อยรอด

1202
1124
1124
1124
1124
1124
1124
1124

คณาจารย์กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
อ.พัชรี  ภคกษมา
อ.ดร.สุวรรณี  สายสิน
อ.พรศักดิ์  คุณวุฒิมโนธรรม

1124 patcharee99@hotmail.com 2-230
1124 suwannee.saisin@gmail.com 2-229
1124 kponsak@hotmail.com 2-229

pornchanog@hcu.ac.th 2-229   
sadeesikorn@gmail.com 2-230
kasempkthai@gmail.com 2-229   
jojostar36@hotmail.com 2-230
pananak@hotmail.com 2-230
pikky_21@hotmail.com 2-325
pookunsai@hotmail.com 2-325
peeyanun@gmail.com 2-325  

Freshy Guide

PB
76

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการเคมี
นายสมชาย  วงษ์ละคร
นางสาวอมรรัตน์  ยมภา
นางสาวดวงดาว  ชื่นสว่าง
นายอาคม  สิมโสม
นางสาวพงศ์ผกา  ไชยมาตย์

1124
1202
1202
1202
1202

wonglakorn@hotmail.co.th
prink_rhk@hotmail.com
doungdao2515@gmail.com
asimsom@hotmail.com
fantar.chem48@gmail.com

คณาจารย์กลุ่มวิชาฟิสิกส์
อ.รังสรรค์  โกญจนาทนิกร
อ.ดร.สุกัญญา  เพชรศิริเวทย์
ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์  เปลื้องผล
อ.พรสิริ  คงแจ้ง
อ.สุภา  ศิรินาม

1427
1416
1427
1427
1427

k_rangsun@hotmail.com 2-325
yaisams@yahoo.com 2-326
pprayoonsak@hotmail.com 2-325
66.ammy@gmail.com (ลาศึกษาต่อ)
siri.supha@gmail.com 2-325

2-229                                    
2-230
2-230                              
2-230
2-230

เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
นายพิเชษฐ  ผลสว่าง
1416 pichet3@hotmail.com 2-326
นางสาวบุณฑริกา  กลัดพิบูลย์ 1416 jumpkaeww@hotmail.com 2-325
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
หัวหน้าสาขาวิชา (ห้อง 2-237)
อ.พิมพ์ภัค  ภัทรนาวิก

1180 pimpak@hcu.ac.th

คณาจารย์ (ห้อง 2-327)
รศ.ดร.เดชาวุธ  นิตยสุทธิ
อ.วรรณารัตน์  วิบูลสุข
อ.ดิเรก  พนิตสุภากมล
อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร
อ.สุกัญญา  เหลืองไชยยะ

1180
1180
1180
1180
1180

hinfodnt@gmail.com                    
wannarath.v@gmail.com
direk72@yahoo.com                    
patlurd@yahoo.com                     
ukany_r@hotmail.com                  
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อ.อลิศรา  พรายแก้ว
อ.ดร.นพมาศ  อัครจันทโชติ
อ.ตติภรณ์  ภัทรานุรักษ์โยธิน
     อ.อุมา  รัตนเทพี

1180
1180
1180
1180

E-mail
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alissara.hcu@gmail.com                
a_noppamas@yahoo.com
cnpopys@gmail.com
eoagnon@gmail.com   

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา (ห้อง 2-237)
อ.สุรีย์พร  เอี่ยมศรี
1180 shigella_01@hotmail.com
ส�ำนักงานเลขานุการคณะ (ห้อง 2-237)
นางอริศรา  สิทธิพงษ์
1180 alicehcu@gmail.com
นางสายฝน  กันคล้อย
1180 saifon2001@gmail.com           
นางภัทยา  แซ่อุ้ย
1180 pattayapudin@gmail.com
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จากจุดเริ่มต้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.......สู่ความส�ำเร็จในอนาคต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในห้าคณะแรกที่ได้รับการเสนอ
ให้อยูใ่ นโครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี
แห่งการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งในปัจจุบันคณะประกอบด้วย
4 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ประกอบด้วย กลุม่ วิชากายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา              
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี และฟิสิกส์      
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประกอบด้วย กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ
ปัจจุบันคณะด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 4 สาขาวิชาได้แก่
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตลอดเวลาคณะยึดมั่นในปณิธาน การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม โดย
ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตของคณะ
ได้ไปประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ ภาคราชการ การประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  รวมทัง้
ยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาของภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นได้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาตามหลักการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งมีความใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง พร้อมเรียนรู้นวัตกรรมใหม่
มีการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้สามารถติดต่อสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีจิตส�ำนึกของการให้บริการแก่สังคม

โอกาสในการประกอบอาชีพ
นักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามสายงานดังต่อไปนี้
1. สายวิ ช าชี พ แผนกโครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ห ารจั ด การ
(Infrastructure and Administrator) ประกอบด้วยอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหาร
ข่ายงาน ผู้บริหารระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้บริหารระบบ ผู้ช�ำนาญเฉพาะด้าน
การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ผู้ช�ำนาญเฉพาะด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์
2. สายวิชาชีพแผนกพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System and
Software Development) ประกอบด้วย นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ
ผู้ดูแลเว็บ วิศวกรซอฟต์แวร์
3. สายวิ ช าชี พ ด้ า นวิ ช าการ (Academic) ได้ แ ก่ นั ก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ ครู อาจารย์ และนักวิจัย
4. สายวิชาชีพอิสระ ได้แก่ นักเขียนโปรแกรมอิสระ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์อิสระ ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการอิสระ เช่น ร้านขาย
และซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านให้บริการเกมและอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เป็นต้น

ศิษย์เก่าที่ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน
นายธนวัต มีเจริญ ได้ผา่ นการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ Programmer, System Analyst, Business
Analyst, Business Manager ในบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายบริษัท ได้แก่ บริษัท Koyo
Manufacturing บริษัท IT Item, บริษัท Easy Buy, บริษัท Thai Smart Card และ
บริษัท CP นอกจากนี้นายธนวัตยังได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในที่สุดนายธนวัตก็ประสบความส�ำเร็จ
ในชีวติ ด้วยการน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทงั้ หมดทีไ่ ด้จากการศึกษาและการท�ำงาน
มาด�ำเนินธุรกิจของตนเองในชื่อบริษัท Synergy Info จ�ำกัด ปัจจุบันนายธนวัต
ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้นายธนวัต ยังได้รับ
โอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจร้านขายยา โดยมีต�ำแหน่งเป็น ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท
Pharmatopia จ�ำกัด และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท Pharma Alliance จ�ำกัด
ส่วนผลงานที่นายธนวัตมีความภูมิใจคือการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบและ
โปรแกรมประยุกต์บนบัตร Smart Purse ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาธุรกิจของร้าน
Seven-Eleven และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับบริหารจัดการธุรกิจ
ร้านขายยา ซึ่งผลงานชิ้นนี้ นายธนวัตมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร่วมกับสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ให้มีความสามารถรองรับการพัฒนาธุรกิจร้านขายยาขนาดเล็ก
ของคนไทยให้มีโอกาสในการแข่งขันกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่  
นายศรายุทธ นนท์ศิริ ภายหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้ท�ำงานในต�ำแหน่ง
วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) ทีบ่ ริษทั Document Image Solution จ�ำกัด
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เป็นเวลา 3 ปี ในช่วงปีที่ 2 ของการท�ำงาน นายศรายุทธได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต และได้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแล้ว นายสรายุทธได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
Department of Engineering Design and Production คณะวิศวกรรมศาสตร์
(School of Engineering) มหาวิทยาลัย Aalto ประเทศฟินแลนด์ ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นช่วง
ใกล้ส�ำเร็จการศึกษา และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหลายผลงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิเช่น ASME Journal
of Mechanical Design, Journal of Integrated Design and Process Science  
และการประชุมนานาชาติที่จัดโดยองค์กรระดับโลกคือ IEEE เป็นต้น  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม    
มุ ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐานและ
ประยุกต์ เพื่อน�ำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทาง
อุตสาหกรรม มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ าร จุลชีววิทยาทางด้านการผลิต
การตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร
ยา การเกษตร และสิ่งแวดล้อม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง
วิ ท ยฐานะจากส� ำ นั ก งานข้ า ราชการพลเรื อ น (กพ.) และสามารถท� ำ งานได้
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีแผนกทางด้านจุลชีววิทยาอาหารหรือ
จุลชีววิทยาทั่วไป โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. ภาคอุตสาหกรรม : ท�ำงานในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุม
การผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับจุลนิ ทรีย  ์ เช่น โรงงานผลิตอาหาร อาหารแช่แข็ง เครือ่ งดืม่ นม โรงงาน
ผลิตยา และผลิตเครื่องส�ำอาง เป็นต้น  
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2. หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ : ท�ำงานหน่วยตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เช่น กองวิเคราะห์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน�้ำ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  
3. เจ้าของธุรกิจส่วนตัวผลิตอาหารจากจุลนิ ทรีย์ เช่น แหนม โยเกิรต์   
ไวน์และเครื่องดื่มต่าง ๆ  
นอกจากนี้ ยั ง สามารถศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิ ช าด้ า น
จุลชีววิทยา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ

ศิษย์เก่าที่ประสบความส�ำเร็จ
นายชลธร สตะเวทิน บัณฑิตรุ่นที่ 1 มีความขยัน อดทน หมั่นศึกษา
หาความรูอ้ ยูเ่ สมอ ปัจจุบนั ปฏิบตั งิ านที  ่ บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บางนา-ตราด กม. 2.5 ต�ำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ และจัดการตัวอย่างทดสอบ นายชลธรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับความชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอว่าเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพคนหนึ่ง  
นางสาวกิตติยารัตน์ โสพรรณรัตน์ บัณฑิตรุน่ ที่ 1 ปัจจุบนั ปฏิบตั งิ านที่
บริษทั Milott Laboratories Co., Ltd. ในต�ำแหน่ง QA supervisor นางสาวกิตติยารัตน์
เป็นบัณฑิตของคณะอีกคนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมว่าเป็นบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
มีความเป็นผูน้ ำ 
� สามารถปฏิบตั งิ านตามหน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างดีเยีย่ ม ช่วยสร้าง
ชือ่ เสียงท�ำให้บณ
ั ฑิตของคณะเป็นทีย่ อมรับในการปฏิบตั งิ านในภาคเอกชน
นายวรรัตน์ เครือสุวรรณ์ บัณฑิตรุ่นที่ 1 ส�ำเร็จการศึกษาได้รับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (GPA : 3.88) เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนในการศึกษา และในปี
2553-ปัจจุบัน ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยได้รับทุนโครงการ
ปริญญาเอก กาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 นายวรรัตน์เป็นบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับ

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

83

คณะอย่างยิ่ง ซึ่งได้พิสูจน์ให้ทุกคนยอมรับว่าบัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนั้น มีคุณภาพสามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภาครัฐบาลได้อย่าง
ดีเยี่ยม ซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่นายวรรัตน์ได้รับรางวัลการน�ำเสนอผลงานยอดเยี่ยม
ประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 17-19
กรกฎาคม 2556 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์    
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ครอบคลุม
เกือบทุกด้านของพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ เคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์
จุลชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา ชีววิทยา อณูชีววิทยา
ปรสิตวิทยา อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เภสัชวิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ของมนุษย์ อีกทัง้ มีความรูค้ วามสามารถทางด้านการวิจยั และด้านธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรเปิดด�ำเนินการในปีการศึกษา 2556 ขณะนี้ยังไม่มี
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา    
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ /รั ฐ วิ ส าหกิ จ : นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ฏิบัติการ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค ศูนย์เทคโนโลยีด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สถาบันพยาธิวิทยา  สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  สภากาชาดไทย  ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์   โรงพยาบาล
ต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข
2. สถานศึกษา : อาจารย์มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นต้น ทั้งในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน                 
3. ภาคเอกชน : สามารถปฏิบตั งิ านในภาคเอกชนทีด่ ำ� เนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น โรงพยาบาลเอกชน  บริษทั จ�ำหน่ายเครือ่ งมือ-อุปกรณ์
การแพทย์/วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารโดยมีความรู้ทางพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารทีเ่ กีย่ วข้องกับทางกระบวนการผลิต/แปรรูปอาหาร การจัดการ
กับวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นผลิตผลทางการเกษตร กระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมีจุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช เทคโนโลยี
อาหารพลังงานต�ำ 
่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพ หลักสูตรเปิดด�ำเนินการ
ในปีการศึกษา 2558 ขณะนี้ยังไม่มีบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา    
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ : นักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหาร นักสุขาภิบาลอาหาร
นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการนักวิจยั และผู้ชว่ ยวิจยั ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
2. ภาคเอกชน : เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยผลิ ต อาหาร/การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ผูต้ รวจประเมินคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3. ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารหรือเป็นผู้น�ำเข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารหรือธุรกิจส่งออกอาหาร
และอาหารแปรรูป
ความส� ำ เร็ จ ในการประกอบอาชี พ และการศึ ก ษาต่ อ ของบั ณ ฑิ ต คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นั้ น เป็ น ตั ว อย่ า งที่ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ค วรจะได้ พึ ง ยึ ด ถื อ
เป็นแบบอย่าง เพือ่ ให้ทกุ คนได้พากเพียรศึกษา ตัง้ ใจใฝ่หาความรู้ ตลอดจนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
ในอนาคต  
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ท�ำบุญ ฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ

85

งานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา

พิธีไหว้ครู
ค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก.

งานสหกิจศึกษานิทัศน์
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กิจกรรมวิตามินธรรมะ

บริการวิชาการชุมชนคลองด่าน

โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง
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คณะเภสัชศาสตร์

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีเขียวมะกอก
อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 2-210
0-2312-6300 ต่อ 1215
0-2312-6237

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ด้วยความยินดียิ่ง การที่ท่านทั้งหลาย
ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ถือว่าเป็นโอกาส
อันดี ขอให้ท่านได้ใช้ความพยายาม พากเพียร มุ่งมั่น ศึกษา
หาความรูท้ งั้ ด้านวิชาการ และการใช้ชวี ติ กับเพือ่ นร่วมสถาบัน
นับเป็นช่วงหนึ่งที่ส�ำคัญของชีวิต ขอให้พัฒนาตัวเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าของ
สถาบันและสังคมต่อไป และยึดมั่นในคุณธรรมของมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา  ชัยพานิช)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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บุคลากร

โทรศัพท์

คณบดี
รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช

E-mail

ห้องพัก

1611 chantra.hcu@gmail.com 2-210

รองคณบดี
รศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ์
ผศ.ศิรประภา  ทับทิม

1535 nong2indra@gmail.com 2-210/3
1215, siraprapa.tubtim@yahoo.com 2-210/3
1510  
ผศ.ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต    - wicharnj@yahoo.com 2-228

อาจารย์ประจ�ำคณะ
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ
อ.ดร.สุนี  ชาญณรงค์
อ.ดร.วิรัตน์  ทองรอด
รศ.ชาญชัย  สาดแสงจันทร์
ผศ.ดร.มณฑิรา  บ�ำรุงกิจทวีศรี
ศ.นพ.บุญเจือ  ธรณินท์
อ.ธวัชชัย  ทิพย์ทินกร
อ.ดร.วารุณี  ลี้สัจจะกูล
อ.ดร.กนกภรณ์  สวัสดี
ผศ.ดร.ชวาลินี  อัศวเหม
อ.ดร.ปวีณา  ว่องตระกูล
อ.ดร.อรนิภา  วงศ์สีลโชติ
รศ.ฤดี  เสาวคนธ์
ผศ.มัณฑนา  ภานุมาภรณ์
อ.ดร.นวลตา  ม่วงน้อยเจริญ
อ.พศิน  หัสด�ำ

1510
1704
   1215
   1510
1704
1704
   1203
1203
1215,
1510
1203
1203
   1510

nittayawan@yahoo.com 4-201
suneechan555@gmail.com 2-201
freshwirat@gmail.com 2-210/5
chanchaipcog@yahoo.com 2-210/6
mon.thaveesri@gmail.com 2-210/5
licdr@mahidol.ac.th
2-210/3
tawatcha@hcu.ac.th 2-201
lekwaru@hotmail.com 2-201
skanokporn7@hotmail.com 2-228
chawalinee_a@hotmail.com 2-210/2
paveena.hcu@hotmail.com 2-210/2
onnipa@hotmail.com 2-210/3
ruedee51@yahoo.com 2-210/2
montana 2phanu@yahoo.com 2-210/2
nuanta_m@hotmail.com 2-228
hcu.pasin@gmail.com 4-201
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บุคลากร

โทรศัพท์

อ.ดร.ประศาสน์  เจริญพานิช
อ.หรรษา  มหามงคล
อ.ปฐมาภรณ์  เชื้อตี่
อ.อธิรัตน์  อ�ำนวยผล
ผศ.เพ็ญพรรณ  อัศวกุล
อ.ธีรวุฒิ  พงศ์เศรษฐไพศาล
อ.รุ้งนภา  มีศรีผ่อง
อ.ปยุต  ถาวรสถิตย์
อ.ปิยะวัน  วงษ์บุญหนัก
ผศ.ดร.อรัญญา  จุติวิบูลย์สุข
รศ.พวงแก้ว  ลัคนทินพร
อ.อรภา  สกุลพาณิชย์
อ.ปารภัทร  โศภารักษ์
อ.ขัตติยะ  มั่งคั่ง
พลตรีหญิง ศิริพร  พันธุวนิช
อ.ยาจิต  ศรีวิโรจน์
อ.จิรัฐติกาล  ไม้จีน
อ.อมรเทพ  ไวยพาลา
อ.วรัญญา  เนียมข�ำ
อ.นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล
อ.ณัฐนันท์  โล่สุวรรณรักษ์
อ.ดร.ศรัณย์  กอสนาน
อ.สุวรรณา  จารุนุช

E-mail

91

ห้องพัก

1203, 1215           2-210/2
1203, mahamongkol@gmail.com 2-210/2
1215
1203, dorabowban@hotmail.com 2-201
1704
1510 amatirat@yahoo.com 4-201
   - aspenpan@yahoo.com 2-228
1510 superdad50@hotmail.com 4-201
1510 m.rungnapa@yahoo.com 4-201
   - payut@yahoo.com
2-210/5
   - PY-WAN@hotmail.com 2-210/5
1215 ongsri@yahoo.com
2-210/6
   - puangkaew.lu@gmail.com 2-228
1215 aurier888@yahoo.com 2-210/6
1203 pharm_pa@hotmail.com 2-210/2
1510 devil_tamer@hotmail.com 4-201
   - panthuvanich@yahoo.com 2-228
   - syachits@yahoo.com 2-228
1704 ammilene_chi@hotmail.com 2-201         
1510 streetdrug@hotmail.com 4-201
1203 waranya.ne@gmail.com 2-210/4
1510 nittida_p@hotmail.com 4-201
1510 huapingpong@hotmail.com 2-210/3
   - sarun103@yahoo.com 2-210/5
   - suwannacharunut@gmail.com 2-228
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
อ.ดร.อรนิภา  วงศ์สีลโชติ
1215, onnipa@hotmail.com
1510
ผศ.ศิรประภา  ทับทิม
1215, siraprapa.tubtim@yahoo.com
1510
อ.นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล
1510 nittida_p@hotmail.com
อ.ดร.วารุณี  ลี้สัจจะกูล
1704 lekwaru@hotmail.com
อ.วรัญญา  เนียมข�ำ
1203 waranya.ne@gmail.com
อ.ปฐมาภรณ์  เชื้อตี่
1203, dorabowban@hotmail.com
1704

ห้องพัก
2-210/3
2-210/3
4-201
2-201
2-210/4
2-201

อาจารย์กรรมการวินัยนักศึกษาประจ�ำคณะ
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ 1510 nittayawan@yahoo.com 4-201
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
อ.อธิรัตน์  อ�ำนวยผล
1510 amatirat@yahoo.com 4-201
อ.ดร.ศรัณย์  กอสนาน
   - sarun103@yahoo.com 2-210/5  
เลขานุการคณะ
นางสาวพนารัตน์  ยอดอินทร์

1215 panarat.hcu@gmail.com 2-209

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวธาริณี  ตันตระกูล
นายอุทัย  สิงห์แก้ว
นางสาวภัคภัทร  อักษรนิตย์
นางสาวรุจิรัตน์  สะสม

1215
1215
1215
1215

tarinee.hcu@gmail.com 2-209
uthai.hcu@gmail.com 2-209
pakkapath25@gmail.com 2-209
K25212518@gmail.com 2-209
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บุคลากร

โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์
นางสาวขนิษฐา  สุเมธี
1215
นางสาววิไลพรรณ  ลีปรีชานนท์    นางสาวมยุรี  จานแสน
   นางสาวปิยะฉัตร  พึ่งคง
1203
นายบุญแรม  อักษรแป้น
1203
นางสาววันดี  เพิ่มพร
1510
นายชัยวิชิต  รัตนมะณี
   นางสาวจารนัย  ถาวร
1203

E-mail
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ห้องพัก

kanittha.1319@gmail.com
Leeprechanon@hotmail.com
mjansan@yahoo.com
pkhongpead@yahoo.com
mck2553@hotmail.com
wandeesu@hotmail.com
chaiRx19d@gmail.com
thajara@hotmail.com

2-209
2-228
2-228
2-228
2-228
4-201
2-228
2-210/4,
2-228
นางสาวจิระประภา  ป้องหลง    - jira.ponglong@gmail.com 2-228
นางสาวจันทร์ฉาย  นิลดี
1510 Nemonoi@gmail.com 4-228
นางสาวนภัสนันท์  นราสินวิวัฒน์    - kandapas@gmail.com 2-228
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะ
คณะเภสั ช ศาสตร์ เ ป็ น หนึ่ ง ในสิ บ สามคณะของมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์และ
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคณะกรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ โดยมีนโยบายในการ
สนับสนุนการศึกษาโดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งมีการพัฒนาเป็นล�ำดับ เริ่มจาก
ระยะแรก พ.ศ. 2484 เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยโรงพยาบาลหัวเฉียว
ต่อมาพัฒนาขึ้นเป็นวิทยาลัยหัวเฉียว จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และเนื่องในวาระที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด�ำเนินการมาครบ 80 ปี
(พ.ศ. 2535) มูลนิธิได้เสนอทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น คณะกรรมการ
การอุ ดมศึกษา) ขออนุมัติยกฐานะวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นมหาวิทยาลัย และขอ
พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ซึง่ ทรงโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” และ
มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ เสด็จพระราชด�ำเนิน ณ มหาวิทยาลัย เพือ่ ทรงประกอบพิธเี ปิด
อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537
โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ได้เริ่มในปี พ.ศ. 2534 ต่อมา ได้เสนอต่อ
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ขอเปิ ด ด� ำ เนิ น การหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชศาสตร์ ในรูปแบบใหม่มีการผสานความรู้และทักษะที่ทันสมัย ประหยัด
งบประมาณและมุ่งประโยชน์สูงสุดและได้รับอนุมัติในปี พ.ศ. 2536 เปิดรับสมัคร
นักศึกษารุ่นแรก จ�ำนวน 41 คน ในปี พ.ศ. 2538 คณะได้จัดตั้งศูนย์ยา มฉก.
(สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่
ปฏิบัติจริงของคณะเน้นการให้บริการความรู้เรื่องยา การใช้ยา และบริการยาที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน พ.ศ. 2541 ได้เปิดโครงการเภสัชชุมชน เพื่อรับทายาทของ
ผูป้ ระกอบกิจการร้านยาเข้าศึกษาในคณะเป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ ส่งเสริมให้รา้ นยามีเภสัชกร
เป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารตลอดเวลา และเปิดให้บริการความรูข้ า่ วสารข้อมูลด้านยาแก่ประชาชน
ผ่านระบบ internet ในปี พ.ศ. 2552 เริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
6 ปี (Doctor of Pharmacy) และเปิดบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัช
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ศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมเทคโนโลยี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง)
ในส่วนของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัด
หลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะ (Competencies) ในการท�ำงานเฉพาะทาง
โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายการบริบาลทางเภสัชกรรม มุ่งเน้นให้บัณฑิต
มีความรู้ความช�ำนาญการบริบาลทางเภสัชกรรมทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และ
สายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มุง่ เน้นให้บณ
ั ฑิตมีความรูค้ วามช�ำนาญ
การผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ได้
ก่อนส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนสอบใบประกอบวิชาชีพ
2 ครั้ง คือ จบปี 5 จะสอบ core competency และ จบปี 6 จะต้องสอบ specialty
competency หลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระ
เปิดร้านยา เป็นผู้แทนยาหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมยา
เครื่องส�ำอาง ฯลฯ ตามความถนัด
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กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาชีพ

กิจกรรมรับเสื้อกาวน์

กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
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คณะเทคนิคการแพทย์

FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีแดง
อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 2-328
0-2312-6300 ต่อ 1221   
0-2312-6300 ต่อ 1221

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่คณะเทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความ
ยินดียิ่ง วันนี้เป็นวันแรกที่นักศึกษาใหม่จะก้าวเข้าสู่สถาบัน
อุดมศึกษา ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่นักศึกษาจะต้องใช้ทั้ง
ก�ำลังกายและก�ำลังใจ ในการก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง
ที่ตนเองมุ่งหวัง
ขอเป็นก�ำลังใจให้นักศึกษาใหม่เทคนิคการแพทย์ทุกคนก้าวไปข้างหน้า
อย่างสง่างาม   เติบใหญ่ไปด้วยความรู้คู่คุณธรรม และพร้อมที่จะ “เรียนรู้เพื่อรับใช้
สังคม” สืบไป
(รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี (ห้องพัก 2-328)
รศ.อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต

1221 Isaya.jan@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี (ห้องพัก 2-328)
อ.ดร.พรทิพย์  พึ่งม่วง
อ.ดร.สุวรรณา  เสมศรี  

1221 porntip19@yahoo.com
1221 ssermsri@gmail.com

คณาจารย์ (ห้องพัก 2-328)
อ.ดร.ปานทิพย์  รัตนศิลป์กัลชาญ
อ.ดร.ชมพูนุท  สินธุพิบูลยกิจ
อ.ดร.เพ็ญพักตร์  มูลธิยะ
อ.ดร.กรวิภา  วิกัยนภากุล
อ.นนทวิชญ์  ไพรัตน์
อ.จิรวัส  ประทุมวัน
อ.ภาวดี  ช่วยเจริญ
อ.นท.หญิง ประไพ  เหมหอม
อ.ดร.สุวรรณา  เสมศรี
อ.ดร.ดวงมณี  แสนมั่น
อ.ธนสาร  ศิริรัตน์
อ.อัญชลี  กองอินทร์
อ.สุชา  จุลส�ำลี
อ.นนทยา  ทางเรือ
ผศ.วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์
อ.ดร.พรทิพย์  พึ่งม่วง
อ.ดร.สมหญิง  งามอุรุเลิศ
อ.ดร.ปัญจพร  นิ่มมณี

1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221

r_panthip@hotmail.com
chompunoot.sint@gmail.com
pen_moo319@hotmail.com
kornwipa55@yahoo.com
tery_n@yahoo.com
freewingstone017@hotmail.com
mooknaka@hotmail.com
phapaihemhorm.hcu@gmail.com
ssermsri@gmail.com
dsanmun@yahoo.com
tansno@hotmail.com
unun10@hotmail.com
staveesit@gmail.com
non_thaya@yahoo.co.th
watcharin.rang@gmail.com
porntip19@yahoo.com
n_somying@yahoo.com
panjim24@hotmail.com  

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 101
บุคลากร

โทรศัพท์

อ.ดร.พัชรี  กัมมารเจษฎากุล
อ.สุมลรัตน์  ชูวงษ์วัฒนะ
รศ.ดร.สนทนา  ศิริตันติกร
อ.ทวีพร  พันธุ์พาณิชย์
ผศ.ศราวุธ  สุทธิรัตน์
อ.ดร.ณัฐริณี  หอระตะ
อ.อิสสริยา  เอี่ยมสุวรรณ
ผศ.ดร.ชลันดา  กองมะเริง
อ.ดร.มยุรี  เก่งเกตุ
อ.กาญจนา  ศิริรัตน์
อ.วีรวรรณ  ชาญศิลป์
อ.วชิรญาย์  อธิมัง
ผศ.เพ็ญนภา  ชมะวิต
อ.ภาณุพงศ์  สหายสุข

1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221

E-mail
kpatcharee@gmail.com
sumonrat.c@gmail.com
sontana.sir@hcu.ac.th
taweeporn_pp@yahoo.com
sarawutsutti@gmail.com
h_natharinee@hotmail.com
iss_i@yahoo.com
chalunda.hcu@gmail.com
mayuree.ke@gmail.com
meaw_ordinary@yahoo.com
wchansilpa2000@yahoo.com
doublewarty@gmail.com
pennapachamavit@gmail.com
panupong_s69@hotmail.com

อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา
(คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจ�ำคณะวิชา) (ห้องพัก 2-328)
รศ.อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต
1221 isaya.jan@gmail.com
อ.ดร.สุวรรณา  เสมศรี  
1221 ssermsri@gmail.com
อ.ดร.กรวิภา  วิกัยนภากุล
1221 kornwipa55@yahoo.com
อ.ดร.ปัญจพร  นิ่มมณี
1221 panjim24@hotmail.com
อ.นนทยา  ทางเรือ
1221 non_thaya@yahoo.co.th
อ.วชิรญาย์  อธิมัง
1221 doublewarty@gmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ส�ำนักงานเลขานุการคณะ (ห้องพัก 2-328)
นางเรณู  อภิวันท์สนอง
1221 ranuapi@gmail.com
นางสาวนิศวร์ชญา  เลิศโรจนวัชร์ 1221 nitwachaya@gmail.com
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
นางนวพร  แก้วไสย
1542
นางสมใจ  สังข์เกษม
1542
นางสาวยุวภา  ทัศบุตร
1542
นางสาววรรณศิริ  เมฆศรีนวล
1252
นางสาวสุชาดา  พยัคฆวงษ์
1252
นางสาวอรุณ  สิงห์เหลือง
1254

2-125
2-125
2-125
อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น
อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น
อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น
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“จดหมายจากหม่อน”
เนื้อเรื่องโดย ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน์

แก้วเพื่อนรัก
ผ่านไปหลายเดือนแล้ว หวังว่าแก้วคงจะมีความสุขกับการได้เข้าไปเรียน
ในคณะที่แก้วชอบนะจ๊ะ หม่อนเองก็ขอแสดงความยินดีด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียน
อยูท่ เี่ ดียวกันก็ตาม ส่วนหม่อนเองตอนนีไ้ ด้สมัครเข้ามาเรียนอยูค่ ณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เรียกย่อว่า มฉก. น่ะแหละจ้ะ แถมยังไม่ได้
เลือกทีน่ เี่ ป็นอันดับแรกเสียด้วย แก้วรูไ้ หมว่า หม่อนร้องไห้แทบตายตอนทีร่ วู้ า่ ต้องมา
เรียนทีน่ ี่ มันไม่ใช่คณะทีห่ ม่อนอยากจะเรียนสักเท่าไรเลย จริง ๆ อยากจะบอกกับแก้ว
ด้วยซ�ำ้ ว่าหม่อนเลือกเผือ่ เอาไว้กนั พลาดเท่านัน้ เอง หม่อนเคยได้ยนิ มาแต่วา่ ถ้ามาเรียน
เทคนิคการแพทย์แล้วก็ไม่พ้นต้องอยู่กับเลือด กับอุจจาระ ปัสสาวะ แค่นั้นเอง แค่นึก
ขึ้นมาก็น่าเบื่อเสียแล้ว ยังไม่เห็นว่าจะต้องเรียนอะไรมากมายไปกว่านี้เลย ตอนนั้น
ตั้งใจไว้ว่าปีหน้าจะไปสอบ Admission ใหม่ดีกว่า อย่างน้อยให้เข้ามาเรียนคณะเดียว
กับแก้ว หม่อนก็พอใจแล้ว
แต่หม่อนเองก็ไม่นกึ ว่า ในวันเข้าปฐมนิเทศของหัวเฉียวฯ จะท�ำให้เพิง่ ได้รวู้ า่
มหาวิทยาลัยแห่งนีไ้ ด้รบั พระราชทานนาม “เฉลิมพระเกียรติ” มาจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ของเรา ซึง่ นับเป็นความภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ค�ำว่า “หัวเฉียว” ทีห่ ม่อน
ไม่เคยรูค้ วามหมายมาก่อนเลยนัน้ มีทมี่ า ซึง่ แปลว่า ชาวจีนโพ้นทะเล เพราะมหาวิทยาลัย
แห่งนีถ้ กู จัดตัง้ ตามปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ทีส่ ำ� นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทรงให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่บรรดาคนจีน
โพ้นทะเลที่ได้เข้ามาพึ่งพาพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ตราบจนสามารถ
ยืนหยัดและอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโดยความ
ซาบซึง้ และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีเ่ ปรียบมิได้นเี้ องได้กอ่ ก�ำเนิดเป็นมูลนิธิ
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เพื่อช่วยเหลือคนทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงเป็นที่มาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ซึ่งเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความศรัทธาและปณิธานดังกล่าวเช่นเดียวกัน
อีกอย่างคือสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แก้วเองคงจะคุ้นตาดี
เพราะเป็นสัญลักษณ์เดียวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นภาษาจีน ออกเสียงเป็น
จีนกลางว่า “ซ่าน” ออกเสียงเป็นส�ำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “เสียง” ซึ่งมี
ความหมายว่า “คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การกระท�ำความดี” นั่นท�ำให้หม่อนเอง
ได้รู้ว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว
แต่ยงั มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาบัณฑิตทีจ่ บออกไปให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรม
6 ประการคือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อีกด้วย
ในวันนั้นหม่อนได้เจอกับพี่ ๆ ที่เรียนอยู่ที่นี่และที่เป็นศิษย์เก่าหลายคน
พี่ตุ้ย รุ่นพี่ที่คณะถามหม่อนว่าท�ำไมถึงเลือกมาเรียนคณะนี้ ? หม่อนบอกกับพี่เขา
ไปว่าอยากท�ำงานเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ แล้วก็เล่าความคิดตัวเองอย่างที่เคย
ระบายกับแก้วให้พเี่ ขาฟัง พีต่ ยุ้ บอกว่าสิง่ ทีห่ ม่อนคิดถูกต้องแล้วเพียงแต่ยงั ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์เท่านัน้ เอง หม่อนควรจะเข้าใจการเรียนเทคนิคการแพทย์ให้มากขึน้ ไปอีกด้วย
การเรียนเทคนิคการแพทย์ตามที่หม่อนเคยเข้าใจว่า เป็นการ “ตรวจขี้ตรวจเยี่ยว”
อย่างทีเ่ คยได้รบั ฟังมานัน้ เป็นเพียงแค่งานส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึง่ ของงานเทคนิคการแพทย์
เท่านั้นเอง ในวิชาชีพนี้ ยังมีงานอีกมากมายที่มีคุณค่า เราสามารถจะน�ำความรู้ที่ได้
ไปใช้เพื่อร่วมกับทีมแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านชุมชน
ที่เทคนิคการแพทย์เองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานสาธารณสุขชุมชนที่เรียกกันว่า
งานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพือ่ ลงไปให้ความรู้ การตรวจและป้องกันโรคแก่ชาวบ้าน
แทนที่จะรอให้เขาป่วยแล้วถึงจะมารักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
สูงกว่ากันมาก นอกจากนี้งานหลายอย่างของเทคนิคการแพทย์น�ำไปสู่การค้นคว้า
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่ปัจจุบันก้าวขึ้นไปถึงระดับสเต็มเซลล์ งานด้าน
พันธุวศิ วกรรม ซึง่ เทคนิคการแพทย์เองก็มบี ทบาทส�ำคัญในงานส่วนนีด้ ว้ ยเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เฉพาะในงานโรงพยาบาลเองแล้ว งานของนักเทคนิคการแพทย์ยงั รวมไปถึง

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 105
การตรวจทางนิติเวช งานตรวจชันสูตรโรคด้านต่าง ๆ หรือแม้การศึกษาต่อเพื่อจะ
พัฒนาและยกระดับไปเป็นนักวิจัยที่มีคุณค่าไม่แพ้ศาสตร์แขนงอื่น ๆ เลยล่ะ
แก้วจ๊ะ ความคิดของหม่อนเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อได้ฟังพี่ตุ้ย และพี่ ๆ
อีกหลายคนเล่าให้ฟัง โดยเฉพาะในตอนที่พวกเราเข้าฟังปฐมนิเทศจากอาจารย์
ในคณะนี้ อาจารย์หลายท่านก็เป็นศิษย์เก่าของหัวเฉียวฯ เอง อาจารย์ก็ได้น�ำ
ประสบการณ์การเรียน และการท�ำงานของท่านมาเล่าให้พวกเราฟัง จนท�ำให้หม่อน
เริ่มมองเห็นภาพของเทคนิคการแพทย์ในมุมมองใหม่ แตกต่างจากที่เคยรู้มาก่อน
สิ่งส�ำคัญในชีวิตคนเรา อาจจะไม่จ�ำเป็นต้องมีเป้าหมายเดียวหรือทางเลือก
เดียว แม้ว่าหม่อนจะผิดหวังจากการได้เข้าไปเรียนในคณะเดียวกับแก้ว และมีอาชีพ
อย่างที่หม่อนเคยฝันเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นที่มีคุณค่า
ด้อยไปกว่ากันนี้ การที่มีโอกาสได้พูดคุยและเรียนรู้จากที่นี่ ท�ำให้รู้ว่า เส้นทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เอง ก็มคี ณ
ุ ค่าและความงดงามในวิชาชีพไม่ได้แตกต่างไปจากวิชาชีพ
ที่หม่อนเคยฝันเอาไว้แม้แต่น้อย การท�ำงานอย่างที่เรียกว่า “ปิดทองหลังพระ” ของ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการได้ช่วยเหลือคนไข้ ก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องอยู่เบื้องหน้า
เสมอไป บางครั้งการได้ยืนยิ้มอย่างภาคภูมิใจอย่างเงียบ ๆ กับตัวเองเมื่อเห็นว่าสิ่งที่
เราได้กระท�ำทุ่มเทลงไป สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ มันก็สามารถสร้างความปิติสุข
ให้เกิดขึ้นได้ไม่แพ้กันเลยจ้ะ
สุดท้ายนี้หม่อนขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงที่ได้ทรงประทาน
ให้แก่บรรดานิสิตจุฬาฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506
ความว่า
“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ�ำเป็น ก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว
คนโดยมาก ไม่ค่อยชอบ “ปิดทองหลังพระ” กันนัก เพราะว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้า
ทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่
งามบริบูรณ์ไม่ได้...”
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หม่อนเข้าใจแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใด ขอเพียงให้เราภาคภูมิใจ และ
เห็นแก่ส่วนรวมให้มากขึ้น มากกว่าความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งมีอยู่มากมาย
เหลือเกินในโลกทุกวันนี้ ก็น่าจะท�ำให้เรามีความสุข... และเป็นความสุขที่เราไม่อาจ
หาซื้อได้จากที่ใดนอกจากสร้างขึ้นด้วยหัวใจของเราเอง
หม่อนยินดีที่จะท�ำงาน “ปิดทอง” ตามรอยพระบรมราโชวาทของพระองค์
ท่าน ไม่ว่าการปิดทองนั้นจะเป็นหน้าองค์พระหรือเป็นเพียงด้านหลังที่ไม่มีผู้ใด
มองเห็นเลยก็ตาม
คิดถึงแก้วมากจ้ะ
หม่อน
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คณะกายภาพบ�ำบัด

FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีชมพู
อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 2-407
0-2312-6300 ต่อ 1172, 1162   
0-2312-6237

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ในฐานะตัวแทนของคณาจารย์และรุน่ พีช่ าวกายภาพ
บ�ำบัด ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษากายภาพบ�ำบัด  
รหัส 59 ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในปีการศึกษา 2559 นี้
การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะส่งผลถึงหน้าที่การงานและอนาคตในภายหน้า ความตั้งใจที่จะ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัด อันเป็นวิชาชีพที่ต้องให้บริการแก่ผู้ป่วย ความตั้งใจ
ที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีปรัชญาว่า เรียนรู้เพื่อรับใช้
สังคม และการศึกษาในคณะกายภาพบ�ำบัด ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ออกไปรับใช้และตอบแทนสังคม ความมุ่งมั่นเหล่านี้
เป็นความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานประสานแรงและประสานใจกัน ระหว่างคณาจารย์
นักศึกษา และฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้นกั ศึกษาของเรา เรียนหนักอย่าง
มีความสุข ท�ำงานได้จริง มีวฒ
ุ ภิ าวะ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการเสริมสร้างสังคมต่อไป
สุดท้ายนี้ ขอให้บารมีของหลวงปู่ไต้ฮง ซึ่งเป็นหลวงปู่ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ที่ชาวหัวเฉียวให้ความเคารพ และศรัทธา จงดลบันดาลให้นักศึกษากายภาพบ�ำบัด
ทุกคน จงประสบแต่ความสุขและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัชนี  วีระพงศ์)
คณบดีคณะกายภาพบ�ำบัด

Freshy Guide

PB
110 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณบดี (ห้องพัก 2-407)
ผศ.ดร.พรรัชนี  วีระพงศ์

1172 deanpt.hcu@gmail.com

รองคณบดี (ห้องพัก 2-407)
ผศ.ยิ่งลักษณ์  วิรุณรัตนกิจ
ผศ.ดร.เสาวณีย์  วรวุฒางกูร

1172 ywirunrattanakij@yahoo.com
1172 saohiso@hotmail.com

คณาจารย์ (ห้องพัก 2-407)
อ.กิติมา  ฉันทพานิชย์
อ.ดร.สุภรัศมิ์  เงินสุทธิวรกุล
อ.ดวงพร  เบญจนราสุทธิ์
อ.ดร.รุ้งเพชร  สงวนพงษ์
อ.ดร.นพพร  คุรุเสถียร
อ.ดร.อารียา  จงเสถียรธรรม
ผศ.สุนทรี  ชยาวัชรกุล
อ.วิราภรณ์  แพบัว
อ.ภัสสร  วิชิต
อ.ณรัตน์  พิชัยยงค์วงศ์ดี
อ.พิมพ์พิมล  แดงอินทวัฒน์
อ.นิภาพร  เหล่าชา
อ.เชาว์นวิทย์  สุทธิวานิช
อ.ศิรินันท์  จันทร์หนัก
อ.สมนึก  ส่งวาณิชย์
อ.สุจิตรา  ลิ้มทรัพย์
อ.หทัยชนก  เบญจรงค์รัตน์
อ.พิชานัน  เมธาจารุนนท์
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1172
1162
1162
1162
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1162
1172
1172
1172
1172
1162
1162
1162

sriladn@yahoo.com
jaja_hcu@hotmail.com
rungpetchsa@hotmail.com  
nkurustien771@hotmail.com
yui_areeya@hotmail.com  
moi_soontaree@hotmail.com  
wirapon_1@hotmail.com
tangmo_wch@hotmail.com  
narat_joy@hotmail.com
d.pimpimol@hotmail.com
nichar_pt@hotmail.com
chchchaowit@hotmail.com  
bell_l_leb@hotmail.com
s_songvanich@yahoo.com
sujitra180@gmail.com
hth.benjarong@gmail.com
pichanan.metha@gmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

อ.ธิดาพร  ไตรรัตนสุวรรณ
อ.กนกอร  ขาวสร้อย
อ.มัญชุลีพร  วิริยะวัฒนากูล
อ.ปวีนุช  ศรีมงคลชัย
อ.ภูมิเพชร  จตุรงคสัมฤทธิ์
อ.เจนจิรา  อัสพันธ์
อ.ณัฏฐ์ศศิ  ชูกิจรุ่งโรจน์
อ.สุภาณี  ชวนเชย
อ.บุญรัตน์  โง้วตระกูล
อ.สุดาพร  พุ่มเมือง

1172
1172
1172
1248
1172
1172
1172
1172
1172
1172

E-mail

ห้องพัก

nookiiz@hotmail.com
kkanokon88@gmail.com
monchuleeporn.vir@gmail.com
pavenooch@hotmail.com
poomphet.j@gmail.com
ojenjee@hotmail.com
titikan_009@hotmail.com
suphanee_maija@hotmail.com
boonrat@hcu.ac.th
yhinahs@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
ผศ.สุนทรี  ชยาวัชรกุล
1162 moi_soontaree@hotmail.com 2-407
นางพรภิรมย์  แสนอุบล
1429 saenpirom@hotmail.com 2-426
เลขานุการคณะ (ห้องพัก 2-407)
นางสาวอมราภรณ์  นุชทองค�ำ 1172 ilandder@yahoo.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (ห้องพัก 2-407)
นางจริยาภรณ์  จริงเจริญวัฒน์ 1162 noppakaos@hotmail.com
นางสาวณัฐวรรณ  ภักดีรัตน์
1162 nattawan_pdr@yahoo.co.th
นักกายภาพบ�ำบัดประจ�ำคลินิกกายภาพบ�ำบัด (อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น)
นางกนกวรรณ  แสนใจ
1248 kanokwon_j@hotmail.com คลินกิ ฯ
นางสาวณัฐริกานต์ ศักดิ์สนิท 1248 nattarikarnss@gmail.com คลินกิ ฯ
นักวิชาการการศึกษาช่วยงานกิจการนักศึกษาคณะวิชา (ห้องพัก 2-426)
นางพรภิรมย์  แสนอุบล
1429 saenpirom@hotmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะกายภาพบ�ำบัด
เรื่อง “ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาล”
ใครเล่าจะคิดว่า จากเด็กเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาส
ท�ำความดีเพื่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพทางการแพทย์ ได้รับใช้สังคม แม้จะ
เป็นเพียงช่วงระยะเวลาอันสั้น แต่เชื่อได้เลยว่าทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีคุณค่า เพราะมัน
ได้สอนอะไรเราหลาย ๆ อย่างท�ำให้เราภูมิใจในวิชาชีพนี้จนถึงทุกวันนี้ ถือได้ว่าเป็น
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เปิดโลกใหม่ในอีกมุมมองหนึ่ง
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ
การเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลใกล้บา้ นของตนเอง ความรูส้ กึ ในตอนนัน้ ตืน่ เต้นมาก
บวกกับความกังวลกลัวว่าจะท�ำหน้าที่การเป็นอาสาสมัครไม่ดีเท่าที่ควร กลัวว่า
จะท�ำตัวไม่ถูก เพราะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลย
เริ่มภารกิจการเป็นอาสาสมัครในวันแรกก็มีอาจารย์ผู้ดูแลให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำว่าต้องท�ำอะไร การปฏิบัติต่อผู้ป่วยเราต้องมีความใจเย็น รู้ว่าผู้ป่วยมี
หลากหลาย เราต้องเข้าใจผู้ป่วย เมื่อสภาพจิตใจผู้ป่วยย�่ำแย่ เราต้องให้ก�ำลังใจ ใส่ใจ
รายละเอียดของผู้ป่วย
ภารกิจวันที่สองถึงวันสุดท้ายของการไปเป็นอาสาสมัคร อาจารย์ผู้ดูแล
ได้พาขึ้นวอร์ดตรวจคนไข้ทุกวัน พาไปแผนกเด็ก หัวใจ ไอซียู ออกหน่วยพื้นที่
ซึง่ ไปยังชุมชน เพราะเนือ่ งจากยังมีผปู้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การเดินทาง
อาจไม่สะดวก ยิ่งผู้ป่วยมากท�ำให้เราได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ มากมาย ท�ำให้มี
ประสบการณ์ ม ากขึ้ น การท� ำ งานร่ ว มกั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ เช่ น ผู ้ ช ่ ว ย
นักกายภาพบ�ำบัด พยาบาล แพทย์ หรือบุคลากรในโรงพยาบาลท่านอื่น ๆ เราควรมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพูดคุยและปรึกษากับบุคลากร
ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ ได้ จากการที่ได้ไปแผนกอื่นที่อาจารย์ผู้ดูแลพาไปแนะน�ำ
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แล้วบอกด้วยว่าท�ำอะไรบ้าง ท�ำให้เราได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติได้ทุกแผนก เช่น ผู้ป่วย
โรคหัวใจ เราต้องช่วยฟืน้ ฟูให้รา่ งกายหรือระบบทางเดินหายใจอยูใ่ นสภาพทีด่ คี ล่องตัว
การใช้เครื่องมือต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและตัวเราเองด้วย
จากการที่อาจารย์ผู้ดูแลได้สอนการใช้แล้วได้สัมผัสกับตัวเองโดยอาจารย์ผู้ดูแล
ได้ให้ใช้เครื่องมือ ลองแล้วรู้สึกว่าระหว่างที่สัมผัสหากเราไม่ระวังการใช้ก็ท�ำให้
เกิ ด อั น ตรายได้ การดู แ ลของอาจารย์ ท ่ า นคอยแนะน� ำ เราเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ทาง
กายภาพบ�ำบัดว่าเป็นในลักษณะไหน ได้รับการดูแลจากอาจารย์เป็นอย่างดี อาจารย์
ตอบทุกค�ำถามที่เราสงสัยให้เราฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ เสมือนเราเป็นหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยร่วมกับนักกายภาพบ�ำบัดด้วย
การที่เป็นอาสาสมัคร 2 สัปดาห์ ท�ำให้เรารู้ถึงการท�ำงานในโรงพยาบาล
ที่เราต้องปฏิบัติแล้วท�ำให้เราเข้าใจถึงการท�ำงานจริง ๆ ของแผนกกายภาพบ�ำบัด
สร้างการมีวนิ ยั ในตนเองมากขึน้ ท�ำให้เรารูจ้ กั ตนเองว่าเราอยากท�ำอาชีพนีจ้ ริง ๆ ไหม
ความรู้สึกที่ได้เป็นอาสาสมัครในครั้งนี้ ท�ำให้เราทุกคนได้ตระหนักแล้วว่า
อาชีพกายภาพบ�ำบัดเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีไม่แพ้อาชีพใด เราทุกคนได้เรียนรู้
ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวให้เข้ากับสังคม การเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ  
ประสบการณ์ที่ดี การปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ
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คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

FACULTY OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH
สีประจ�ำคณะ : สีเขียวเข้ม
ที่ท�ำการ : อาคารเรียน ชั้น 4 ห้อง 2-401 และ 2-406
โทรศัพท์ : 0-2312-6415 หรือ 0-2312-6300
ต่อ 1211, 1227, 1533, 1257-1260
โทรสาร : 0-2312-6415

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ยินดีตอ้ นรับนักศึกษาใหม่ทกุ คนเข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนแล้ว นักศึกษาได้รบั การเตรียมความพร้อม
ด้านภาษา ด้านสังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ จากโรงเรียน
มาบ้างแล้ว การเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับผู้ที่จะออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนั้นกระบวนการจัดการ
เรียนรูจ้ งึ มีการปรับตัวไปด้วย นอกจากการเรียนเนือ้ หาวิชาการแล้ว ยังมีการมอบหมาย
ให้นักศึกษาท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่
ความขยัน อดทน (คุณลักษณะเกี่ยวกับการท�ำงาน = hand) ซื่อสัตย์ ประหยัด
(คุณลักษณะที่สะท้อนความคิด = head) เมตตา กตัญญู (คุณลักษณะสะท้อน
จิตใจ = heart) ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวเป็นคุณธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย การฝึกงาน
ก็เป็นอีกกิจกรรมทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษามีความมัน่ ใจก่อนออกไปประกอบอาชีพ เป็นโอกาส
ของนักศึกษาทีจ่ ะได้รบั เลือกให้ทำ� งานในหน่วยงานนัน้ ๆ ทีก่ ล่าวมาเป็นเพียงเรือ่ งราว
ย่อ ๆ ที่ครูอยากเล่าให้นักศึกษาฟังและอยากให้นักศึกษามองอนาคตที่ยาวไกลตั้งแต่
วันแรกที่เข้าในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเองว่า
เข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ พือ่ อะไร แล้วท�ำตามความตัง้ ใจนัน้ ให้บรรลุเป้าหมาย
ในโอกาสนี้ครูขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนส�ำเร็จการศึกษาตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นคนดีของครอบครัวและประเทศชาติสืบไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี (ห้องพัก 2-401)
ผศ.เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล

1211 saovalugluk@yahoo.com

รองคณบดี (ห้องพัก 2-401)
อ.ดร.เทอดพงศ์  ศรีสุขพันธุ์

1211 thirdpong@yahoo.com

สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (ห้องพัก 2-401)
ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ
(หัวหน้าสาขา)
1211 darunwans@yahoo.com
ผศ.ตวงพร  กตัญญุตานนท์
1211 tuangpornk@hotmail.com
อ.ดร.นิลาวรรณ  งามข�ำ 
1211 nilawan_ngamkham@yahoo.com
อ.อมรรัตน์  ลือนาม
1211 teejoker@gmail.com
อ.ภัทรพร  ยุบลพันธ์
1211 py_glory_1@hotmail.com
อ.กมลทิพย์  รัตนสุวรรณาชัย
1211 fresh_y_smile@hotmail.com
อ.ดวงหทัย  แสงสว่าง
1211 naduang_c@hotmail.com
อ.อโนทัย  ผลิตนนท์เกียรติ
1211 palitnonkert@hotmail.com
อ.วิภาวรรณ  เพ็งพานิช
1211 wipawon30@gmail.com
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ห้องพัก 2-401)
ผศ.ดร.นุชนาถ  แช่มช้อย
(หัวหน้าสาขา)
1227 nutchanatch@yahoo.com
อ.ดร.เทอดพงศ์  ศรีสุขพันธุ์
(รองคณบดี)   
1227 thirdpong@yahoo.com
อ.ยิ่งเจริญ  คูสกุลรัตน์
1227 khunying@yahoo.com
อ.ดร.ธีรวิทย์  ปูผ้า
1227 tpoopa@gmail.com
ผศ.ดร.วรางคณา  วิเศษมณี ลี
1227 varangkana_v@yahoo.com
อ.ดร.อรวรรณ  คุณสนอง
1227 koonsanong@yahoo.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

อ.ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ
อ.ดร.ณัฏฐวี  ชั่งชัย
อ.อัญรินทร์  พิธาภักดีสถิตย์
อ.กรรณิการ์  แจ้งวิจารณ์
อ.นันทิรา  หงษ์ศรีสุวรรณ์
อ.สุชาดา  ยางเอน
ผศ.อิสรี  รอดทัศนา
อ.อาภาภรณ์  บุลสถาพร

1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227

E-mail
jiri_ja@yahoo.com
nuttawee_c@yahoo.com
nawapat_lak@yahoo.com
kunnika_ch@yahoo.com
nuntira@gmail.com
suchadayangen@yahoo.com
isaree_e@yahoo.com
apaporn.bul@gmail.com

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้องพัก 2-406)
อ.อุมารินทร์  พูลพานิชอุปถัมย์
(หัวหน้าสาขา)  
1533 umarintemee@yahoo.com
อ.ดร.นิรัญกาญจ์  จันทรา
1533 niranyakarn@gmail.com
ผศ.เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล
1211 saovalugluk@yahoo.com
อ.พรพิมล  เชวงศักดิ์โสภาคย์
1533 pornpimolcha@hotmail.com
อ.ชัญญา  เจียมใจ
1533 chanya.maij@gmail.com
อ.วาสนา  ศิลางาม
1533 wasna.ai@hcu.ac.th
อ.อุมารัตน์  ศิริจรูญวงศ์
1533 umaratsi@hotmail.com
อ.อัญชุลี  การดี
1533 anchulee_karndee@hotmail.com
อ.ภาสกรณ์  กลิ่นขวัญ
1259 klinkwan@gmail.com
อ.อารยา  ด�ำช่วย
1259 august_nanku@hotmail.com
อ.จิตรภณ  โรจน์กิรติการ
1533 winkung07@hotmail.com
อ.ฐิตาภรณ์  เหลืองวิลัย
1533 beerluangwilar@gmail.com
อ.สุรวิทย์  นันทะพร
1533 surawitnanta@hotmail.com
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บุคลากร
เลขานุการคณะ (ห้องพัก 2-401)
นางวาสนา  แก้วรัตนะ

โทรศัพท์

E-mail

1211 vassnakaeo@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (ห้องพัก 2-401)
นางชยุตรา  จันทร์งาม
1211 bba_finn@hotmail.com
นางสาวชุลีพร  จันต๊ะวงค์
1211 benze.tatum@gmail.com
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ (ห้องพักอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4-5)
นางฐิติภรณ์  บ้างบุญเรือง
1257-1258 ben_thitiporn@yahoo.com
นางสาวเบญจกูล  ลิ้มประเสริฐ
1259-1260 benjagoon_lim@yahoo.co.th
นักวิชาการการศึกษาช่วยงานกิจการนักศึกษาของคณะวิชา (ห้องพัก 2-401)
นางกัญญ์วรา  สรนันท์
1227 skanvara06@gmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เริ่มเปิดด�ำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยเริ่มเปิดสาขาวิชาแรก คือ สาขา
วิชาการบริหารโรงพยาบาล ต่อมาในปีการศึกษา 2539 จึงเปิดอีกสองสาขาวิชา คือ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ในปีการศึกษา 2554 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้น 1,230 คน มีสี
ประจ�ำคณะ คือ สีเขียวเข้ม ดอกไม้ประจ�ำคณะ คือ ดอกคูณ (ราชพฤกษ์) และมีสญ
ั ลักษณ์
ประจ�ำคณะ คือ ลูกโลกอยู่ในกรอบสีเหลี่ยมรูปมือประสานกัน ซึ่งบ่งบอกถึงความ
สามัคคี การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มีความเข้มแข็งในด้านระบบอาจารย์
ทีป่ รึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทัง้ ในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ และวิชาชีพ
รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานในระบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะเชิงวิชาชีพและ
ส่งผลให้นกั ศึกษาได้รบั รางวัลและเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานด้านต่าง ๆ ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ รวมทัง้ มีนกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลกาญจนาภิเษกทีเ่ พียบพร้อมทัง้ เรียนดี
และพฤติกรรมดี และศิษย์เก่าในสาขาวิชาต่าง ๆ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในวิชาชีพ นับเป็น
ความภาคภูมิใจและได้สร้างชื่อเสียงให้คณะวิชาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  แช่มช้อย
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
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คณะการแพทย์แผนจีน

FACULTY OF CHINESE MEDICINE

สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีเขียวตองอ่อน
อาคารตังจิว  อัคคพงษ์กุล ชั้น 3
0-2312-6300 ต่อ 1108, 1519
0-2312-6479  

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะการแพทย์แผนจีน
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 สู่รั้วร่มโพธิ์ทอง ด้วยความยินดียิ่ง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น อาจมีรูปแบบ
การเรี ย นที่ แ ตกต่ า งไปจากที่ นั ก ศึ ก ษาเคยเรี ย นมาบ้ า ง
“ความขยันและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค” จะช่วยให้
ทุกคนประสบความส�ำเร็จในทุก ๆ เรื่องได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ขอให้นักศึกษาใช้โอกาส
ในครั้งนี้ ศึกษาหาความรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง
ในทุกด้าน เตรียมพร้อมสู่การเป็นแพทย์จีนที่ดีในอนาคต
ในนามของอาจารย์ และบุคลากรคณะการแพทย์แผนจีน ขออวยพร
ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงมีสุขภาพแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบ
ความส�ำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมสืบไป
(รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์)
รักษาการคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

รักษาการคณบดี (ห้องอาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2)
รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ 1104 uraipan@hcu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี (ห้องพัก 12-304)
อ.ปวินท์  สุวรรณกุล
อ.แพทย์จีน โสรัจ  นิโรธสมาบัติ

1108 psuwanagul@yahoo.com
1451 soratliu@gmail.com

คณาจารย์ (ห้องพักอาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล ชั้น 3)
อ.แพทย์จีน บุญเกียรติ  เบญจเลิศ 1451 wenzheng9@hotmail.com
อ.แพทย์จีน นภษร  แสงศิวะฤทธิ์ 1451 nan_pn@hotmail.com
อ.แพทย์จีน เสาวลักษณ์  มีศิลป์ 1451 xxi.the.world@hotmail.com
อ.แพทย์จีน วรพงษ์  ปะดุกา
1451 wizard_bk11@hotmail.com
อ.แพทย์จีน สุวิมล  ผลชารี
1451 swm_wan@hotmail.com
อ.แพทย์จนี ธรรมธัช  เชีย่ วพรหมคุณ 1451 cm3.renxin@gmail.com
อ.แพทย์จีน อัจฉราภรณ์  สุริเมือง 1519 iu.86@hotmail.com
อ.แพทย์จีน หยาง  เจิ้นหลิน
1519 yangzhenlin85@hotmail.com
อ.แพทย์จีน วีรชัย  สุทธิธารธวัช 1108 weicaicool@hotmail.com
อ.แพทย์จีน ภารวี  ขวัญแก้ว
1108 netlianye@gmail.com
อ.แพทย์จีน ซือหงเยี่ยน
1108 shihongyan_jw@hotmail.com
อ.แพทย์จีน อรภา  ศิลมัฐ
1108 minimynt@hotmail.com
อ.แพทย์จนี พรพรรณ  กิตติคณ
ุ าภรณ์ 1108 ploy.blackie@gmail.com
อ.แพทย์จีน ธนกร  ชาญนุวงศ์
1451 thanakorn.cmd@gmail.com
อ.แพทย์จีน ดร. หลิวอี้หลง
1519 shaka6868@hotmail.com
อ.แพทย์จีน โกซุงเท็ก
1519 hehuan803@gmail.com  
อ.แพทย์จีน หลินยู่เซิง
1519 u8001146@sina.com
ส�ำนักงานเลขานุการคณะ (ห้องพัก 12-304)
นางสาวกัญญาภัค  ทรงกิตติภักดี 1519 cherry_j46@hotmail.com
นางสากุลนันทร์  ไชยหาญ
1108 downko_219@hotmail.com
นางสาอริญา  ม่วงศรี
1108 ariya.mu@live.com          
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หลักสูตรปริญญาตรีแพทย์แผนจีนแห่งแรกของประเทศไทย
หลักสูตร 5 ปี (+ 1 ปี ภาษาจีนพื้นฐาน) พจ.บ. (การแพทย์แผนจีนบัณฑิต)
แห่งแรกในประเทศไทย
หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนจี น เซี่ ย งไฮ้ หนึ่ ง ในห้ า
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำด้านการแพทย์แผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีสิทธิ์เลือกรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
เรียนแพทย์แผนจีนโดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อการเรียนการสอน
สอนโดยคณาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
ได้ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนควบคู่กับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
หลักสูตรปรับให้ทนั สมัยตามเกณฑ์ “มาตรฐานการศึกษาการแพทย์แผนจีน
ระดับปริญญาตรี” ก�ำหนดโดยสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก (World  
Federation of Chinese Medicine Societies)
ฝึกงานทางคลินิกที่ประเทศไทยและโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเซีย่ งไฮ้ หรือโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์
แผนจีนกว่างซี มณฑลกว่างซี
โอกาสในการรับทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
โอกาสในการประกอบอาชีพแพทย์แผนจีนในประเทศจีน
ส� ำ เร็ จ แล้ ว สามารถสอบใบประกอบโรคศิ ล ป์ แ ละประกอบอาชี พ
แพทย์แผนจีนในประเทศไทย
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คณะนิติศาสตร์
สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

FACULTY OF LAW

สีขาว
อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง 103, 104
0-2312-6300 ต่อ 1689, 1690
0-2312-6419   

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ในนามคณาจารย์และเจ้าหน้าทีข่ องคณะนิตศิ าสตร์  
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะ
นิติศาสตร์ทุกคน ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาภายในรั้วโพธิ์ทอง
แห่งนี้ ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน พากเพียร
ในการเรียนอย่างสม�่ำเสมอ พยายามแสวงหาความรู้ให้มาก
ที่สุด ให้คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ปกครองที่หาเงินมาเพื่อส่งเสียให้ลูกหลาน
ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังเพื่อจะให้ลูกหลานของท่านมีความรู้
ความสามารถ น�ำไปประกอบอาชีพเพือ่ เลีย้ งตนเองและครอบครัวได้ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการ
แสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครองและเพื่ออนาคตของตัวนักศึกษาเอง จึงควรจะใช้
เวลาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในการศึกษาหาความรู้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ทัง้ ในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ัดขึน้ เพือ่ สร้างเสริมทักษะในการด�ำเนิน
ชีวติ ทัง้ นี้ คณาจารย์ทกุ ท่านมีความพร้อมทีจ่ ะถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา เพือ่ ให้
เป็นบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
ผมขอให้ก�ำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษา
ทุกคนจะประสบความส�ำเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวัง
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี (ห้องพัก 103-104 อาคารหอประชุม)
ศ.ดร.ประสิทธิ  ์ เอกบุตร
1693 accord278@gmail.com
รองคณบดี (ห้องพัก 103-104 อาคารหอประชุม)
อ.ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย
1689 golf_tanachai@hotmail.com
คณาจารย์ (ห้องพัก 103-104 อาคารหอประชุม)
ผศ.นิก  สุนทรธัย
1690 nickysoonthorndhai@gmail.com
ผศ. ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฎ์
1689 chchayin@hotmail.com
อ.วุฒิชัย  เต็งพงศธร
1689 wuthichai_law@hotmail.com  
อ.ภัทรวดี  ยังน้อย
1689 pataravadee.yo@hcu.ac.th
อ.ภัทรพร  เย็นบุตร
1689 paewsak@hotmail.com
อ.ศิรินทร์พร  ธารมัติ
1689 aom.law@hotmail.com
อ.วุฒิพงค์  พัวพัน
1689 phanpoor@hotmail.com
อ.ตรีวิดา  เฟื่องฟู
1689 plaeng7676@hotmail.com
ส�ำนักงานเลขานุการ (ห้องพัก 103-104 อาคารหอประชุม)
เลขานุการคณะ
นางวราภรณ์  แจ่มแจ้ง
1689 wara.jj@hotmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางอิศรา  วงษ์ดี
นางสาววรรณพร  จ�ำปาน้อย

1689 isara.wo@hcu.ac.th
1689 bee_economic@hotmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์
Being.. LAW HCU
คณะนิตศิ าสตร์กอ่ ตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2547 โดย ศาสตราจารย์พเิ ศษ ประสิทธิ์
โฆวิไลกูล อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในขณะนัน้
ผู้ก่อตั้งเล็งเห็นความส�ำคัญของวิชานิติศาสตร์ โดยให้มุ่งเน้นด้านกฎหมาย
ธุรกิจ และศึกษากฎหมายประเทศจีนด้วย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. คนแรก คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์   
โฆวิไลกูล
และเคยมีคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นนายพล คือ อาจารย์ พล.ต.ท.สุพจน์
ณ บางช้าง ซึ่งถึงแก่กรรมในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ยังความเสียใจแก่บุคลากรและ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก พวกเราชาวนิติฯ ยังคงระลึกถึงท่านอยู่เสมอ นอกจากนี้
ทางมหาวิทยาลัย ยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ทุนการศึกษา เพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน
ในนาม “กองทุน พล.ต.ท.สุพจน์  ณ บางช้าง”
และคณบดีอีกท่าน คือ อาจารย์อวยชัย   คูหากาญจน์ ซึ่งจบกฎหมาย
จาก Harvard Law School (ว๊าววววว ^^) สอนวิชา การร่างสัญญา หรือเรียกว่า
eng’คณะ 3  --”
คณบดีคนปัจจุบัน ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร ท่านมีความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเยี่ยมยอดไปเลย
คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารหอประชุม โดยมีเลขห้อง คือ 8-103,
8-104 (8 คือ เลขทีอ่ าคาร) ซึง่ ท�ำให้นกั ศึกษาส่วนใหญ่มที ตี่ งั้ ฐานบัญชาการทีล่ านคณะ
ข้างหอประชุม ร่มรื่นมาก ๆ แต่จะโดนแย่งที่นั่งได้ในวันอังคารที่มีตลาดนัด -*บุคลากรของคณะประกอบไปด้วยอาจารย์ จ�ำนวน 9 คน เป็นอาจารย์หญิง
4  คน  4 สไตล์ คือ อ.โอ๋ อ.อ้อม อ.เพลง และ อ.ภัทร อาจารย์ชาย 5 คน คือ อ.ชอ    
อ.บอย อ.กอล์ฟ และ อ.เอฟ และที่ขาดไม่ได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพรักของนักศึกษา
ทุกคน คือ อ.นิก ^^  
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นอกจากนี้ ยังมี เลขานุการคณะ 1 คน คือ พี่ภรณ์ และพี่เจ้าหน้าที่อีก
2 คน คือ พี่อิศ และพี่บี มีปัญหาการเรียน การลงทะเบียน หรืออื่น ๆ ให้วิ่งไปหา
พี่ภรณ์ พี่ภรณ์ช่วยได้ ^^
คณะนิติศาสตร์ รุ่นรหัสปี 59 เป็นนักศึกษารุ่นที่ 12 ของคณะ นะจ๊ะ
นั ก ศึ ก ษาของคณะทั้ ง หมดมี ป ระมาณ 200 กว่ า คน ถึ ง แม้ จ ะเป็ น
คณะไม่ใหญ่ แต่นักศึกษาของเราได้รับคัดเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษามาแล้ว
ถึง 3 คน คือ พี่เชะ (รุ่น 1) - สโมฯ 50 พี่ต้อม (รุ่น 2) - สโมฯ 52 ซึ่งปัจจุบันทั้งสองคน
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพี่โปเต้ (รุ่น 4) นอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่น ๆ เป็น
คณะกรรมการของสโมฯ อีกหลายคน
แม้จะมีบัณฑิตจบไปเพียง 7 รุ่น แต่ก็มีบัณฑิตที่สอบได้เนติบัณฑิต และ
ได้ตั๋วทนายหลายคนแล้วนะจ๊ะ
วิชาแรกทีน่ กั ศึกษาทุกคนต้องเรียน คือ กฎหมายบุคคล เพือ่ ทีจ่ ะเป็นบุคคล
ทางกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ - -“
คู่มือการเรียนของเด็กคณะนี้ที่ทุกคนขาดไม่ได้ คือ ประมวลกฎหมาย
สัญลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ คือ ตราชู (ไม่ใช่ตราชั่ง) และสีประจ�ำคณะ
คือ สีขาว อันแสดงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

Freshy Guide

PB

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

คณะนิเทศศาสตร์
สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

FACULTY OF COMMUNICATION ARTS
: สีม่วง
: อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1-322
: 0-2312-6300 ต่อ 1173, 1498 และ 1499
: 0-2312-6296   

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
นักศึกษาที่รัก
อนาคตทั้ ง หมดอยู ่ ใ นมื อ แล้ ว ทุ ก คนผ่ า นชี วิ ต
ในวัยทารก วัยเด็กและวัยรุ่นมา บัดนี้ช่วงเวลาที่ส�ำคัญที่สุด
ในชีวติ อยูข่ า้ งหน้า เพราะการด�ำรงชีวติ ต่อไป นักศึกษาจะต้อง
ยืนอยูบ่ นขาของตนเอง ประกอบอาชีพ หารายได้เลีย้ งดูตนเอง
และครอบครัว ความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน ความสุขความทุกข์ในการด�ำรงชีวิต
ล้วนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสี่ปีข้างหน้า
นักศึกษานับเป็นคนโชคดีที่มีจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกัน
ทั้งประเทศ ที่มีโอกาสศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และนักศึกษายังโชคดีเพิ่มขึ้น
เมื่อเลือกเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเข้ากับยุคสมัยที่การสื่อสาร
เป็นกลไกส�ำคัญในทุกวงการ ความต้องการบัณฑิตนิเทศศาสตร์จงึ มีมาก เป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาดแรงงาน
ขอต้อนรับด้วยความยินดี   และขอให้ทุกคนตั้งใจ มุมานะศึกษาเล่าเรียน
อย่างเต็มความสามารถ เพือ่ พบกับอนาคตทีส่ ดใจและมีชวี ติ ชีวากับการท�ำงานทีท่ นั สมัย
ในโลกยุคใหม่ที่มีการสื่อสารเป็นศูนย์กลาง
(รองศาสตราจารย์ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ)
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณบดี
รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ

1173 nites53@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.รัตนา  ทิมเมือง

1499 rattanatmm@gmail.com 1-322

คณาจารย์
ผศ.อภิชัจ  พุกสวัสดิ์
อ.อุดมศักดิ์  ยุทธนาระวีศักดิ์
ผศ.จรุงยศ  อรัณยะนาค
อ.ศรัญญ์ทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน์
อ.สรวลสรรค์  พจนอารี
ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ศิริเจริญ
อ.ปทุมมา  บ�ำเพ็ญทาน
อ.ธีระ  ราชาพล
อ.ชาตรี  บัวคลี่
อ.ใจบุญ  แย้มยิ้ม
อ.ธัญญกนก  สุจริตรัฐ
อ.สุกฤตาวัฒน์  บ�ำรุงพานิช

1173
1498
1173
1498
1498
1498
1499
1499
1499
1499
1499
1339

1-331

dongcosae@yahoo.com 1-323
udomsak50@yahoo.com 1-324
ajarungyod@hotmail.com 1-323
Sarunthita.chana@gmail.com 1-325
Sraulsun.Podjanaaree3@gmail.com 1-325
nattanun2004@yahoo.com 1-324
littlenuii@hotmail.com 1-322
Pock_r@hotmail.com 1-322
memyself_boy@hotmail.com 1-322
patgolf23@hotmail.com ศูนย์วฒั นธรรม
cpa_221@hotmail.com 1-322
Sukrittawat_Jom@hotmail.com ศูนย์วฒั นธรรม

ส�ำนักงานเลขานุการ (ห้องพัก 1-322)
นางสาวนนทพร  เป็นนวล
1173 Tiew.non@gmail.com 1-332
นางสาวพิมพ์สิริ  อุทิศ
1173 Pimsiri.ktp@gmail.com 1-332
นายหรินทร์  โตพันธุ์
1173 gran_rinoa@hotmail.com 1-332

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 139

“มุ่งมั่น….เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
คณะนิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“การตัดสินใจ” เลือกเข้าเรียนทีค่ ณะนิเทศศาสตร์ถอื เป็นอีกครัง้ หนึง่ ของการ
ตัดสินใจในชีวติ ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับนักศึกษาทุกคนทีก่ า้ วเข้ามาเป็น “คนในครอบครัว
เดียวกัน” กับคณาจารย์และรุน่ พี่ ๆ ทุกชัน้ ปี นับเป็นการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ทมี่ ภี าระหน้าที่
ของความเป็น “นักศึกษา” รออยู่…..อย่างท้าทาย
การเปลี่ยนสถานะที่เติบโตขึ้น จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนต้อง..เตรียมตัว…
เตรียมใจ…..เตรียมร่างกาย…..เตรียมสติให้พร้อม…..เพื่อให้สามารถแบกรับทุกสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 4 ปี ที่ต้องเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
ผ่านไปได้ เพราะต้องใช้ความมานะพยายาม ความอดทน พากเพียรอย่างตั้งใจเต็มที่  
จึงจะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอน ในการเติบโตขึ้นเป็น “นักศึกษา” ในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น เป็นโอกาสที่ดีมากส�ำหรับการที่จะได้ฝึกฝนตนเองให้มีทักษะ
ความช�ำนาญจากการเข้าเรียนในแต่ละวิชา ได้มีโอกาสตักตวงเพิ่มเติมความรู้ต่างๆ
ทีห่ ลากหลายและเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำไปใช้ในชีวติ การท�ำงานจริง ๆ เมือ่ นักศึกษา
เรียนจบเป็น “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ไปแล้ว
คณะนิเทศศาสตร์ของเรา เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยเพื่อเอื้อต่อการเรียน
จบออกไปแล้วได้ท�ำงานตามความถนัด ความชอบของแต่ละคนที่มีความสามารถ
ในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ดังนี้คือ
- กลุ่มสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
- กลุ่มสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
- กลุ่มสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์
- กลุ่มสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่
- กลุ่มสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับ ศิลปะและการแสดง
โดยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชานั้น มีทั้งอาจารย์ประจ�ำและวิทยากรภายนอก
ที่มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งถือเป็นมืออาชีพที่จะมาสอนให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน                                                                         
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นอกจากนัน้ ในระหว่างการเรียนแต่ละชัน้ ปี  นักศึกษายังจะได้ฝกึ ฝนบ่มเพาะ
การเป็นผู้ที่มี “จิตอาสา” เสียสละในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตามความชอบ
และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเองอีกด้วย โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่คอยเป็น
พี่เลี้ยงให้อยู่ตลอด เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ  และถ้ามีปัญหาใด เราจะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ซึ่งถือเป็น “บทเรียนของชีวิตการเป็นนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่ายิ่ง” รวมทั้งสามารถน�ำประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนในคณะเดียวกัน กับเพื่อนต่างคณะ กับรุ่นพี่และคณาจารย์
ไปปรับใช้ในการท�ำงานได้อย่างรอบรู้และช่วยเสริมความคล่องตัวให้กับนักศึกษา
ได้อย่างแน่นอน
เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ปี 4 ในเทอม 2 จะได้รับโอกาสส�ำคัญมากอีกครั้ง คือ
การออกไปฝึกท�ำงานจริง ในสถานประกอบการจริงทั้งเทอม ที่เรียกว่า “โครงการ
สหกิจศึกษา” ซึ่งที่ผ่านมา…มีรุ่นพี่จ�ำนวนมากที่ได้ท�ำงานประจ�ำในสถานประกอบ
นั้น ๆ ต่อเนื่องไปเลย ทั้งนี้เพราะพี่เลี้ยงและทีมงานประทับใจคุณภาพของฝีมือ
ในการท�ำงาน ความตั้งใจท�ำงาน ความใส่ใจในการท�ำงาน ความคิดสร้างสรรค์และ
ความมีจิตอาสาในช่วงที่ได้ไปฝึกงานของนักศึกษา
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ ที่ “นักศึกษาน้องใหม่” จะต้อง
ได้พบเจอ เพราะยังมีเรื่องราวที่สนุกสนานและน่าประทับใจอีกมากมายที่นักศึกษา
จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ “ครอบครัวนิเทศศาสตร์ หัวเฉียวฯ” แห่งนี้ …..จึงขอให้
เชื่อมั่นว่า…..การตัดสินใจครั้งส�ำคัญครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ตัวนักศึกษาและผู้ปกครองอย่างแน่นอน…..ชาวนิเทศศาสตร์ทุกคน ขอบอกว่า
“เราไม่ได้มาเล่น ๆ แต่พวกเราต้อง…..สตรอง”  
แล้วพบกัน..เรียนให้สนุก  
ปลุกไฟแห่งความรุ่งโรจน์ให้กับตนเองใน 4 ปีต่อจากนี้ไป  
ให้สมกับค�ำกล่าวที่ว่า “ผู้คนนิยม…ยกย่อง..ว่าต้อง….นิเทศศาสตร์…หัวเฉียวฯ”  
ปีการศึกษา 2559
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คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

FACULTY OF CHINESE LANGUAGE AND CULTURE

สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

สีแดง
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
0-2312-6300 ต่อ 1477, 1478, 1479   
0-2312-6295

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ที่ได้
เข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เป็นคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน
ภาษาจีนมีคณ
ุ ธรรมและมีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล และเป็นผูน้ ำ� ด้านจีนศึกษา  
เพื่อออกไปรับใช้สังคมให้สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม  
พร้อมทัง้ จะสร้างเสริมความเข้าใจ ท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมทัง้ ไทยและจีนควบคูก่ นั ไป
หวังว่าระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า นักศึกษาใหม่ทุกคนจะใช้เวลาศึกษาอย่างขยัน ตั้งใจ  
ทุ่มเทให้กับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของเราและส�ำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ
เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย
สุดท้ายขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดีอีกครั้ง
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์)
รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์   (รักษาการ)
1478
ที่ท�ำการคณะ อาคารอเนกประสงค์
รองคณบดี (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
อ.ไพศาล  ทองสัมฤทธิ์ (รักษาการ) 1478 phaisanchen@hotmail.com  
อ.ดร.ธเนศ  อิ่มส�ำราญ (รักษาการ) 1477 yinlaoshi@hotmail.com  
คณาจารย์ (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์  
1479 naris_wasinanon@yahoo.co.th  
ผศ.สายฝน  วรรณสินธพ
1479 z_manqian@hotmail.com  
อ.รัตนา  จันทรสารโสภณ
1479 ratana04@hotmail.com  
อ.กิติกา  กรชาลกุล
1477 ychw.kitika@gmail.com
อ.ธุมวดี  สิริปัญญาฐิติ
1479 thumwadee.siri@gmail.com  
อ.ศิริเพ็ญ  ก�ำแพงแก้ว
1479 siriphenyao@gmail.com  
อ.วิชญากร  ศรีวิภากุล
1479 foming97@gmail.com  
อ.ธันฐกรณ์  สังขพิพัฒธนกุล
1479 k_yangguangboa@hotmail.com
อ.จันทิมา  จิรชูสกุล
1477 chanthima.ch@gmail.com  
อ.สุวัฒน์  เพียรพาณิชย์สกุล
1420 jianxing_wat@hotmail.com  
(อาคารบรรณสาร ชั้น 5)
อ.เทพี  แซ่มัด (ลาศึกษาต่อ)
1479 thephi_saemat@hotmail.com  
อ.ชงฆฎิษด์  ภูสด
1477 chongkaditohm@hotmail.com
อ.ธนดล  จิรสันติวงศ์
1478 bestxieyehui@hotmail.com
อ.เขมรัฐ  วงศ์ทิมารัตน์
1477 khemaratw@hotmail.com
อ.เบญจวรรณ  ศิริคันธรส
1479 benjawan251936@gmail.com  
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ผู้เชี่ยวชาญ (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
รศ.ดร.ฟ่าน  จวิน
1477 finejune@126.com  
อ.ดร.จ้าว  ผิง
1477 zhaoping_th@yahoo.com
อ.ดร.อิ่น  อวี้ซ่าน
1477 yyssmm2005@Gmail.com
อ.เจิ้ง เหวิน เฉียว
1479 jasperchao001@hotmail.com  
อ.หลี่  เย่าอู่
1479 yaowulee@gmail.com  
อ.เถียน  เหย่
1477 muaythai1986@hotmail.com
อ.จู  ฟาง
1477
อ.หลิว  จื่อหมิง
1479
อ.หลิว  อิงหนาน
1479
อ.ต่ง  อีเกอ
1479
อ.หลาน  ซี
1479
ส�ำนักงานเลขานุการคณะ (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
นางสาวเพ็ญสิริ  อัครธีราเสถียร 1477 w_pensiri@yahoo.com  
นางสาวนิภาพร  วงษ์ธรรม
1477 nipaporn1319@gmail.com  
นางสาวธิดารัตน์  ชูเลิศ
1477 airnakaa2535@gmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
ให้เปิดด�ำเนินการ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2535) และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 โดยแรกเริ่มก่อตั้ง
ใช้ชื่อว่า “ภาควิชาภาษาจีน” สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 สาขา
วิชาและคณะวิชาเปลี่ยนเป็นชื่อ “สาขาวิชาภาษาจีน” คณะศิลปศาสตร์ จวบจน
ปีการศึกษาที่ 2553 ได้ยกระดับเป็นคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และในปี 2555
คณะวิชาได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
เพิม่ อีก 1 หลักสูตร โดยคณะวิชาได้อำ� นวยการสอนหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีน เอกภาษา
และวัฒนธรรมจีน วิชาโทภาษาจีน และวิชาเลือกเสรีภาษาจีน
นอกจากการอ�ำนวยการสอนภาษาจีนในระดับปริญญาตรีแล้ว คณะวิชา
ยังเปิดหลักสูตรปริญญาโท จ�ำนวน 3 หลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีจีน สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เชิงธุรกิจ อีกด้วย
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บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Graduate School, Huachiew Chalermprakiet University
ที่ท�ำการ : อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1205, 1508   
โทรสาร : 0-2312-6293

การก้ า วเข้ า สู ่ ชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้
ประสบความส�ำเร็จ ประการแรกคือ การศึกษา ค้นคว้า
ก้ า วให้ ทั น โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ อ ย่ า งมี ส ติ ประการที่ ส อง
ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น ประการที่สาม ขอให้ยึดมั่น
ในคุ ณ ธรรม 6 ประการของมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู พร้อมทั้ง
จริยธรรม 4 ประการ ได้แก่ ตรงต่อเวลา วาจาไพเราะ แต่งกายสุภาพ มีความคิดบวก  
จะท�ำให้นักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สมดังที่ตั้งใจไว้
ขอให้ทุกคนโชคดี และประสบความส�ำเร็จในการเรียน

(รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Assoc.Prof. Isaya Janwithayanuchit
Acting Dean, Graduate School
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี (ห้องพักบัณฑิตวิทยาลัย)
รศ.อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต
1512 Isaya.jan@gmail.com
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสวัสดิการสังคม
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)
ผศ.ดร.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร
1483 jaturong22@gmail.com
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์ 1478 Pornpan_wan@hotmail.com   
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)
ผศ.ดร.ภุชงค์  เสนานุช
1483 psenanuch@yahoo.com
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะบริหารธุรกิจ)
อ.ดร.พวงชมพู  โจนส์
1632 pambangkok@yahoo.com
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะพยาบาลศาสตร์)
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กสิผล
1231 taweesukk@gmail.com
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะบริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ
1655 Chutira99@hotmail.com
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ผศ.ดร.นริศ  วสินานนท์  
1479 Naris@hcu.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะเภสัชศาสตร์)
อ.ดร.ปวีณา  ว่องตระกูล
1161 Paveena_hcu@hotmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะเภสัชศาสตร์)
อ.ดร.สุนี  ชาญณรงค์  
1701 suneechan555@gmail.com
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะศิลปศาสตร์)
อ.ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร
1185 Patcharintara@yahoo.com
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร
(ห้องพัก คณะศิลปศาสตร์)
อ.ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล  
1431 Noparat2000@yahoo.com
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ห้องพัก คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
อ.ดร.ธเนศ  อิ่มส�ำราญ
1479 Yinlaoshi@hotmail.com
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์ 1478 Pornpan_wan@hotmail.com
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
(ห้องพัก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
ผศ.ดร.วรางคณา  วิเศษมณี ลี
1211 varangkana_v@yahoo.com
หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
(ห้องพัก คณะเทคนิคการแพทย์)
อ.ดร.พรทิพย์  พึ่งม่วง  
1221 porntip@yahoo.com
เลขานุการคณะ (ห้องพัก บัณฑิตวิทยาลัย)
นางสาวอภิวันท์  สุวรรณชูโต
1518 graduate.hcu@gmail.com
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การศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย  เป็นการศึกษาวิชาการชัน้ สูง  เพือ่ ผลิตนักวิชาชีพ  
ออกไปรับใช้สงั คม การศึกษาระดับนีม้ งุ่ พัฒนาคนให้เป็นบัณฑิตทีม่ ที งั้ “ความเป็นคน”
และ “ความเป็นก�ำลังคน” ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้กว้าง และมีความรู้ลึกซึ้งในสาขา
วิชาการที่เรียน มีทรรศนะที่กว้างไกล รวมทั้งรู้วิธีเรียนและวิธีที่จะใฝ่หาและแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
การศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งผลิตบัณฑิตออกไป
รับใช้สังคม ตามปณิธาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรู้
เชิงทฤษฎีพื้นฐาน และมีทักษะการปฏิบัติงานตามหลักแห่งวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์
กตัญญู มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมัน่ ใจ มุง่ ความส�ำเร็จของงานและสามารถปฏิบตั งิ านได้
ในภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะดังกล่าว หลักสูตรการเรียนการสอนจึงบรรจุรายวิชาต่าง ๆ ไว้ใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเสรี ซึ่งในแต่ละหมวดวิชา
ต่างก็มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะแตกต่างกันออกไป หมวดวิชาทั่วไปนั้น
มุง่ เน้นให้นกั ศึกษามีความเป็นคนทีส่ มบูรณ์มโี ลกทัศน์ทกี่ ว้างไกล สามารถสือ่ สารติดต่อ
กับคนในสังคมได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงคุณค่าของ
หลักการด�ำเนินชีวิตตามหลักบรรพชนชาวจีน จึงมุ่งหวังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์  
กตัญญูและอุทิศตนเพื่อสังคม ในขณะที่หมวดวิชาเฉพาะมุ่งให้นักศึกษามีทักษะทาง
วิชาชีพที่ช�ำนาญ เพื่อผลิตนักศึกษาออกไปเป็นพลังที่ส�ำคัญของประเทศชาติ
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี โ ครงการเสริ ม หลั ก สู ต รในด้ า นทั ก ษะ
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพือ่ มุง่ หวัง
ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้กับนานาประเทศโดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชีย
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มฉก.
หลักสูตร
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
- หมวดวิชาเลือกเสรี
- โครงการเสริมทักษะ
- โครงการพัฒนานักศึกษา

ความเป็นคนที่สมบูรณ์
คู่กับคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ความเป็นก�ำลังคน
ที่ส�ำคัญของประเทศชาติ
ระบบการศึกษา

นักศึกษาควรจะเข้าใจความหมายของค�ำว่า  ปีปฏิทนิ (Calendar Year) และ
ปีการศึกษา (Academic Year) ก่อนเพื่อจะได้เข้าใจระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปีปฏิทิน คือ ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 31 ธันวาคม  
เป็นเวลา 12 เดือน
ปีการศึกษา เริม่ ในเดือนสิงหาคม และสิน้ สุดในเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ด การศึ ก ษา ระบบทวิ ภ าค
แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หรืออาจจัดให้มีการศึกษา
ในภาคฤดูร้อนได้
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มจากเดือนสิงหาคม - ธันวาคม มีระยะเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม มีระยะเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ภาคฤดู ร ้ อ น เริ่ ม จากเดื อ นมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม มี ร ะยะเวลาเรี ย น
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
นอกจากนี้นักศึกษาควรจะเข้าใจการศึกษาในระบบหน่วยกิต (Credit
System) ซึ่งใช้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
หน่วยกิต หมายถึง หน่วยเวลาทีใ่ ช้บอกปริมาณของการศึกษาโดยถือจ�ำนวน
ชั่วโมงเรียนเป็นหลักดังนี้
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ประเภทวิชา จ�ำนวนหน่วยกิต ในชั้นเรียน ชม./สัปดาห์ นอกชั้นเรียน ชม./สัปดาห์
บรรยาย
ปฏิบัติ
ฝึกงาน

1
1
1

1
2-3
3-6

2
1
-

เช่น นักศึกษาเรียนวิชา (GE 1082) โลกทัศน์กับการด�ำเนินชีวิต 2 หน่วยกิต  
นักศึกษาจะต้องเรียนบรรยายในชั้นเรียน จ�ำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกจากนี้
นักศึกษาต้องอ่านต�ำราหรือค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนอีก 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
รวมแล้วนักศึกษาต้องใช้เวลาทั้งในและนอกชั้นเรียนส�ำหรับวิชานี้ 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
การก�ำหนดค่าหน่วยกิตทีจ่ ดั ไว้ในหลักสูตรโดยถือเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น การประมาณ
จ�ำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ก็มีการก�ำหนดขั้นต�่ำ
และขั้นสูงไว้ให้พอเหมาะ เพื่อไม่ให้นักศึกษาว่างหรือเครียดกับการเรียนจนเกินไป
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำ� หนดไว้วา่ นักศึกษาปกติควรจะเรียนไม่ตำ�่ กว่า
9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา ซึง่ ถ้าเทียบเป็นจ�ำนวนชัว่ โมงทัง้ ใน
และนอกชั้นเรียนแล้ว จะอยู่ระหว่าง 27 - 66 ชั่วโมง/สัปดาห์ การก�ำหนดเช่นนี้ก็เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตามปกติ เพราะผู้ใหญ่ที่ท�ำงานแล้วก็จะ
ท�ำงานประมาณ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในฐานะที่นักศึกษายังไม่ประกอบอาชีพ และ
ยังไม่มีภาระทางครอบครัวจึงควรจะใช้เวลาทุ่มเทให้กับการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มที่
และเต็มเวลา
การวางแผนการเรียน
การวางแผนการเรียน  เป็นการตัดสินและก�ำหนดสิง่ ทีน่ กั ศึกษาจะต้องท�ำไว้
ล่วงหน้า เพือ่ ให้การเรียนประสบความส�ำเร็จ นักศึกษาสามารถใช้เวลาอย่างเหมาะสม
และเพียงพอส�ำหรับภาระงานเรียนทุกอย่าง ประกอบด้วยการลงทะเบียนเรียน
การจัดท�ำภาระงานเรียนและการจัดท�ำตารางเรียน
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การลงทะเบียนเรียน
ก่อนที่จะตัดสินใจลงทะเบียนเรียนวิชาใด นักศึกษาจะต้องติดต่อขอรับ
รหัสผ่าน (password) ได้จากอาจารย์ทปี่ รึกษาและ download คูม่ อื ลงทะเบียนเรียน
ได้จากเว็บไซต์ของส�ำนักทะเบียนฯ (http://reg2.hcu.ac.th) เพือ่ น�ำมาศึกษาในเรือ่ ง
ต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักสูตรในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา ว่าจะต้องเรียนวิชาใดบ้าง
ตามซีดีคู่มือการศึกษา
2. ตรวจสอบรายวิชาทีเ่ ปิดในภาคการศึกษานัน้ ๆ จาก มฉก.30 ในเว็บไซต์
ของส�ำนักทะเบียนฯ (http://reg2.hcu.ac.th) โดยดูให้ละเอียดเกีย่ วกับวัน เวลาเรียน
และวันสอบ เพือ่ มิให้ซำ�้ ซ้อนกันตลอดจนเงือ่ นไขของการศึกษาในรายวิชานัน้ ๆ ให้ครบถ้วน
เสียก่อน เช่น วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) หรือวิชาบังคับร่วม (Corequisite)  
3. ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตและรอส�ำนักทะเบียนฯ ประกาศผลการ
ลงทะเบียนว่าได้ครบทุกรายวิชาหรือไม่ พิมพ์ใบลงทะเบียนแล้วน�ำไปช�ำระเงิน
ที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
4. กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ในเวลาที่ก�ำหนด หรือ
ไม่ช�ำระเงินที่ธนาคารถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ จะต้องลงทะเบียนล่าช้า
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
5. การลงทะเบียนล่าช้าให้ใช้ มฉก.24 บัตรลงทะเบียนเรียน เขียนรายวิชา
ทีจ่ ะลงทะเบียน แล้วให้อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบและลงนาม หากเป็นนักศึกษาทุน
ต้องไปประทับตราที่แผนกทุนและบริการนักศึกษาก่อนหรืออาจใช้ใบรายงานผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตมาด�ำเนินการที่ส�ำนักทะเบียนฯ
ตามปฏิทินการศึกษา
6. ช�ำระเงินในวันทีก่ ำ� หนด โดยช�ำระเป็นเงินสด ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในเรื่องความถูกต้องของจ�ำนวนเงิน รายวิชา/
กลุ่มวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเรียน หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส�ำนักทะเบียนฯ ทันที
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การจัดท�ำภาระงานเรียน
หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว จะต้องก�ำหนดภาระงานเรียน
ตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละคน ซึ่งจะประกอบด้วย
1. การเรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
2. การเตรียมตัวและการศึกษาค้นคว้าก่อนเรียน
3. การทบทวนและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหลังเรียน
4. การเตรียมตัวสอบ
นักศึกษาต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอกับเวลาเรียน การพักผ่อน นันทนาการ  
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมสังคมตามอัธยาศัย ซึ่งรวมเรียกว่า ภาระ
งานเรียน และควรน�ำเอาภาระงานเรียนมาก�ำหนดไว้ในตารางเรียนด้วย
เมือ่ ลงทะเบียนเรียนแล้ว ควรจัดท�ำภาระงานเรียนรายสัปดาห์  โดยก�ำหนด
เวลาตามเกณฑ์หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนตามแบบแสดงภาระงานเรียนดังตาราง
ต่อไปนี้
แบบแสดงภาระงานเรียน
ชื่อรายวิชา

ประเภทวิชา
จ�ำนวน
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

จ�ำนวนชั่วโมง จ�ำนวนชั่วโมง
ตามตารางสอน ศึกษาเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.
5.
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การจัดท�ำตารางเรียน
การจัดท�ำตารางเรียนเป็นการบรรจุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในวันเวลา
ตามที่ก�ำหนด รวมทั้งเวลาศึกษาเพิ่มเติมทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวไว้ในตารางเรียนรายสัปดาห์ ทัง้ นีห้ ากรวมเวลาพักผ่อนรวมกิจกรรม
นักศึกษา และกิจกรรมสังคมด้วย จะท�ำให้เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น ดังตารางตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษา ขอรับรหัสผ่านจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมขอค�ำปรึกษา
เพื่อเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ตามวันที่ระบุ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต (http://reg2.hcu.ac.th)
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาตรวจผลการลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.ac.th)
นักศึกษาตรวจผลการลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน ไปช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ที่ก�ำหนด
- นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต
- นักศึกษาปกติ น�ำใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน ไปช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
หรือ ตู้ ATM ที่ก�ำหนด
- นักศึกษาทุน หากมียอดค่าลงทะเบียนมากกว่ายอดทุนที่ได้รับ นักศึกษาจะต้อง
ช� ำ ระเงิ น เพิ่ม ผ่านเคาน์เตอร์ธ นาคาร หรือตู้ ATM ที่ก�ำหนด (นัก ศึก ษาไม่ต้อง
ไปประทับตราทุน ที่แผนกทุนและบริการนักศึกษา)
เมื่อท�ำรายการช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว
นักศึกษารับใบบันทึกรายการช�ำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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วิธีการลงทะเบียน
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
1. ติดต่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นักศึกษาที่ไม่แน่ใจในผลการศึกษาหรือสถานภาพ นักศึกษาควรลง
ทะเบียนเรียนหรือตรวจสอบ/เปลีย่ นแปลงแก้ไขรายวิชา หลังวันตรวจสอบผลการเรียน
3. ตรวจสอบรายวิชา/กลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียนว่าเปิดสอนหรือไม่
จาก มฉก.30 คู่มือลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์
4. ตรวจสอบผลการเรี ย นของวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ นหรื อ วิ ช าบั ง คั บ ร่ ว ม
(Prerequisite หรือ Corequisite) ว่าถูกต้องตามข้อก�ำหนดของรายวิชาที่ต้องการ
ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ (ยกเว้นรายวิชาที่ยังไม่ประกาศผลการศึกษา)
5. ตรวจสอบ Remark ของรายวิชา/กลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
ว่าถูกต้องหรือไม่
วิธีการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต
1. เข้าสูเ่ ว็บไซต์ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.ac.th)
ในการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  
2. กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน (Password)
3. ในกรณีที่เข้าสู่ระบบได้สำ� เร็จ ระบบจะแสดงรายละเอียดรหัสนักศึกษา
และชื่อ-นามสกุล
4. เลือกเมนูลงทะเบียนเรียน แล้วกดปุ่มลงทะเบียนเรียน
5. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา/กลุ่ม ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
แล้วกดปุ่มบันทึก ในกรณีที่ไม่ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา/กลุ่มที่ได้บันทึก
ไปแล้วให้กดที่รหัสวิชาเพื่อแก้ไข หรือลบรายวิชา
6. ระบบจะแสดงสรุปรายวิชา/กลุ่มที่เลือกทั้งหมด
7. เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการลงทะเบียน ระบบจะท�ำการยืนยันการลงทะเบียน
ให้โดยอัตโนมัติ
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8. ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ
ลงทะเบียนเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง
9. รอการประกาศผลการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตจากส�ำนัก
ทะเบียนและประมวลผลอีกครั้งหนึ่ง
10. พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อน�ำไป
ช�ำระเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลงทะเบียนล่าช้า
1. นักศึกษากรอกรายวิชาใน มฉก.24 บัตรลงทะเบียนเรียนพร้อมลายเซ็น
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหรื อ พิ ม พ์ ใ บรายงานผลการลงทะเบี ย นผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต
มาลงทะเบียนล่าช้าในวันที่ก�ำหนด
2. การลงทะเบียนล่าช้านักศึกษาทุน (กยศ.) กรณีใช้ มฉก.24 บัตร
ลงทะเบียนให้ตรวจสอบยอดทุนพร้อมประทับตราที่แผนกทุนและบริการนักศึกษา
หรือพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตมาลงทะเบียน
3. การลงทะเบียนล่าช้า นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมล่าช้าตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้
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ขั้นตอนการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะ หรือนอกคณะ
1. นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิข์ อย้ายและเงือ่ นไขของการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา
- ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2552 หมวด 6 ข้อ 28
- ตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 68/2547 ลงวันที่ 15 มิถนุ ายน  2547
เรื่อง เกณฑ์เฉพาะและเงื่อนไขการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะ
- ตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 05/2546 เรือ่ ง ขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิ
ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์ย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะ
หรื อ นอกคณะ (นั ก ศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษห้ า มย้ า ยหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าภายในคณะ
หรือภายนอกคณะ
2. นักศึกษารับค�ำร้อง มฉก.40 ค�ำร้องย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะ และ
พิมพ์ Grade Report ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
3. น�ำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขา (คณะ/สาขาวิชา)
- อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติให้ย้ายออกจากสาขา
- เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา/คณบดี (สาขา/คณะเดิม)
- ส่งคืนเอกสารให้นักศึกษาน�ำเสนอต่อหัวหน้าสาขา/คณบดี (สาขา/คณะใหม่) ต่อไป
4. น�ำเสนอต่อหัวหน้าสาขา/คณบดี (คณะ/สาขาใหม่)
- หัวหน้าสาขา/คณบดี ตรวจสอบรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้
- เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจ�ำคณะที่ขอย้ายเข้า
5. นักศึกษายื่น มฉก.40 ค�ำร้องการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะ/สาขาวิชาใหม่ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล (กรณีที่เป็นนักศึกษาทุน
ต้องผ่านความเห็นชอบจากแผนกทุนฯ ก่อน**)
6. ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบความถูกต้องและเสนอขออนุมัติตามล�ำดับขั้น
**ระยะเวลาการเสนอเซ็นอนุมัติประมาณ 3-5 วัน
7. นักศึกษาติดตามผลการอนุมตั /ิ ช�ำระค่าธรรมเนียมการย้ายฯ และด�ำเนินการลงทะเบียนเรียน
ทีก่ องคลัง/ ตรวจสอบและรับรองใบแสดงผลการศึกษาฉบับใหม่  ซงึ่ แสดงรายวิชาทีเ่ ทียบโอนได้
8. ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลด�ำเนินการดังต่อไปนี  ้ - แจ้งสรุปจ�ำนวนนักศึกษาทีย่ า้ ยหลักสูตร
สาขาวิชาภายในคณะ หรือนอกคณะ ไปยัง คณะ/สาขาวิชาเดิม/ใหม่
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ขั้นตอนในการเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.
ac.th) ในการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต
2. กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน (Password)
3. ด�ำเนินการลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
4. เมื่อด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องยืนยันการเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
5. พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเพิม่ /เปลีย่ นกลุม่   เพือ่ น�ำไปช�ำระเงิน
ที่ธนาคารในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ขั้นตอนในการถอนรายวิชา
1. นักศึกษาขอ มฉก.28 ใบขอถอนวิชาที่ส�ำนักงาน เลขานุการคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด
2. นักศึกษากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน มฉก.28 ใบขอถอนวิชาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์  
3. นั ก ศึ ก ษาเสนอ มฉก.28 ใบขอถอนวิ ช า เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
ในการถอนรายวิชา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาและ
กลุ่มวิชาที่นักศึกษาถอน)
4. นักศึกษาน�ำ  มฉก.28 ใบขอถอนวิชา เพื่อถอนรายวิชา ส่งที่ส�ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ตามที่ก�ำหนดในปฏิทินการศึกษา โดยเตรียมค่าธรรมเนียม
ในการถอนรายวิชาให้พร้อม และต้องแนบบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน มฉก.28 ใบขอถอนวิชา ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลขอสงวนสิทธิ์
ในการถอนรายวิชาให้กับนักศึกษาเจ้าของบัตร และนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวัน-เวลาเรียนหรือวัน-เวลาสอบซ�้ำซ้อนกัน
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน มฉก.30
จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ
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การสอบและการประเมินผล
การสอบและประเมินผล เป็นขัน้ ตอนหนึง่ ของการประเมินการเรียนการสอน
นักศึกษาควรท�ำความเข้าใจวิธกี ารประเมินผลตามระบบของมหาวิทยาลัยรวมทัง้ ศึกษา
กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องโดยละเอียด เพือ่ เป็นประโยชน์ในการวางแผนเตรียมตัวให้พร้อม
อยู่เสมอ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและการประเมินผลเกี่ยวข้อง 2 ส่วนใหญ่ ๆ
ได้แก่ การคิดค�ำนวณแต้มเฉลี่ย (GPA) และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การค�ำนวณแต้มเฉลี่ย (GPA)
แต้ ม เฉลี่ ย เป็ น ผลการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นได้ ใ นแต่ ล ะ
ภาคการศึกษา  ซึง่ แต้มเฉลีย่ นอกจากบ่งบอกผลการเรียนแล้ว ยังเป็นตัวบอกสถานภาพ
ของนักศึกษาว่านักศึกษาสภาพปกติ หรือนักศึกษาสภาพรอพินจิ   ซึง่ นักศึกษาควรจะรู้
วิธีการคิดแต้มเฉลี่ย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเรียนและส่งผลท�ำให้
นักศึกษามีสภาพนักศึกษาปกติและส�ำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่ก�ำหนด
การคิดค�ำนวณแต้มเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA)
แต้มเฉลี่ยที่นักศึกษาควรรู้จักมี 2 ประเภท คือ
1. แต้มเฉลีย่ รายภาค (Semester Grade Point Average หรือ SGPA)
การค�ำนวณน�ำผลรวมของผลคูณของจ�ำนวนหน่วยกิตกับแต้มประจ�ำ
ระดับคะแนนที่ได้ในแต่ละวิชาหารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนในภาคนั้น
ตัวอย่าง  ภาคเรียนนี้ลงทะเบียนเรียน 5 รายวิชา รวม 13 หน่วยกิต และได้ระดับ
คะแนนดังนี้
วิชาที่ 1
3 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
A
วิชาที่ 2
3 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
C
วิชาที่ 3
2 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
B
วิชาที่ 4
2 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
B+
วิชาที่ 5
3 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
C+
GPA ภาคเรียนนี้  =  (3x4)+(3x2)+(2x3)+(2x3.5)+(3x2.5)  =  38.5  =  2.96
    13
  13
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2. แต้มเฉลีย่ สะสม (Cumulative Grade Point Average หรือ CGPA)
การค�ำนวณผลการศึกษาแต้มเฉลี่ยสะสมที่ผ่านมาทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ตัวอย่าง 		 ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนเรียน 13 หน่วยกิต และได้รับคะแนนดังนี้
วิชาที่ 1
3 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
A
วิชาที่ 2
3 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
C
วิชาที่ 3
2 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
B
วิชาที่ 4
2 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
B+
วิชาที่ 5
3 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
C+
GPA ภาคเรียนที่ 1  =  (3x4)+(3x2)+(2x3)+(2x3.5)+(3x2.5)  =  38.5  =  2.96
     13
   13
		
ภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเรียน 10 หน่วยกิต และได้รับคะแนนดังนี้
วิชาที่ 1
2 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
A
วิชาที่ 2
2 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
A
วิชาที่ 3
2 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
C+
วิชาที่ 4
3 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
B
วิชาที่ 5
1 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนน
D
GPA ภาคเรียนที่ 2  =  (2x4)+(2x4)+(2x2.5)+(3x3)+(1x1)  =  31  =  3.10
       10
  10
ดังนั้น CGPA   =   38.5+31   =   69.5   =   3.02
                            13+10
   23
แต้มเฉลี่ยสะสม =   3.02
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หมายเหตุ
1. การหารให้สิ้นสุดที่ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง โดยปัดเศษทิ้งไปในทุกกรณี
2. ในกรณีที่รายวิชาใดลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้คิดระดับคะแนน
ครัง้ สุดท้าย ดังนัน้ การคิด CGPA ให้นำ� ระดับคะแนนครัง้ ล่าสุดในรายวิชานัน้ มาค�ำนวณ
โดยหักค่าระดับคะแนนครั้งก่อนหน้าออกไป
สถานภาพนักศึกษา มี 2 ประเภท คือ
1. นักศึกษาสภาพปกติ คือ นักศึกษาที่ได้ CGPA ไม่ต�่ำกว่า 1.75
2. นักศึกษาสภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้ CGPA ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 1.75
เมื่อนักศึกษามี CGPA ต�่ำ นักศึกษาควรท�ำอย่างไร
1. รีบพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
2. การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป ต้องร่วมพิจารณากับอาจารย์
ที่ปรึกษาดังนี้
- เลือกรายวิชาทีน่ กั ศึกษาคาดว่าจะสามารถเรียนและได้ระดับคะแนนดี
เพื่อค�ำนวณ CGPA ให้พ้นจากการเป็นนักศึกษาสภาพรอพินิจ
- ในภาคการศึกษานั้น ควรลงทะเบียนเรียนในจ�ำนวนน้อยกว่าปกติ
ที่นักศึกษาคาดว่าสามารถเรียนได้ ประมาณ 9-15 หน่วยกิต แต่ถ้า
เป็นนักศึกษาสภาพรอพินิจ ควรลงทะเบียนเรียนประมาณ 6-12
หน่วยกิต และลงเรียนรายวิชาที่ได้ F
- นอกจากนี้นักศึกษาควรเอาใจใส่และตั้งใจเรียนให้มากขึ้น เพื่อท�ำให้
ผลการเรียนเป็นไปตามที่ตนเองวางแผนไว้

Freshy Guide

PB
172 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การเข้าชั้นเรียน
นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานัน้ ๆ ทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั แิ ละ/
หรือฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น
ยกเว้นเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่อ�ำนวยการสอนรายวิชานั้น
การลาพักการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
- ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
- ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่คณบดี
เห็นชอบ
- เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�ำสั่งแพทย์ โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยรับรอง
- มีเหตุจ�ำเป็นส่วนตัว หรือ มีเหตุสุดวิสัย อันควรได้รับการพิจารณา
ให้ลาพักการศึกษา
- กรณีนกั ศึกษาขอลาพักศึกษา 2 ภาคการศึกษาติดกัน ต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากอธิการบดี
ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา
ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ภาคการศึกษา

ยื่นค�ำร้อง มฉก.19
เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี

เสนอค�ำร้องต่อ
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ช�ำระค่ารักษาสถานภาพ
นักศึกษา
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การพ้นสภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภายใต้เงื่อนไขทางการเรียน ดังนี้
- CGPA < 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ยกเว้น ภาคการศึกษาแรก
ของปีที่ 1
- CGPA < 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาแรกของปีที่ 1
- ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
- ไม่มาลงทะเบียนเรียน หรือไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาภายในเวลา
ที่ก�ำหนด
การส�ำเร็จการศึกษา
- ต้องเรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชา และได้ CGPA ไม่ต�่ำกว่า 2.00 และ
อาจมีกรณีเพิ่มเติมคือ CGPA ของวิชาคณะจะต้องไม่ต�่ำกว่า 2.00 ตาม
เงือ่ นไขของคณะวิชานัน้ ๆ แต่ถา้ ได้ CGPA ไม่ถงึ 2.00 มีสทิ ธิล์ งทะเบียนเรียน
เพิ่มเติมเพื่อให้ CGPA เพิ่มขึ้น
- ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชา แต่ได้ CGPA ต�่ำกว่า
2.00 แต่ไม่ต�่ำกว่า 1.75 นักศึกษาอาจขอรับอนุปริญญาได้ (ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หมวด 10)
- ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ CGPA ตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป ไม่มี
รายวิชาใดได้ F หรือ U และเรียนไม่เกินจ�ำนวนภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกันตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
- ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ CGPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ไม่มี
รายวิชาใดได้ F หรือ U และเรียนไม่เกินจ�ำนวนภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกัน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
- นักศึกษาทีข่ อเทียบโอนจากสถาบันอืน่ นักศึกษาทีข่ อศึกษาปริญญาทีส่ อง  
ซึ่งมีการเทียบโอนรายวิชานักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม
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ข้อปฏิบัติในการสอบทั่วไป
1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ น�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาและใบเสร็จ
รับเงินติดตัวมาด้วยทุกครั้ง
2. ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบก่อนเวลาสอบทุกครั้ง ถ้าไม่มีรายชื่อให้ติดต่อ
ประสานงานการควบคุมการสอบ ห้อง 2-104
3. อนุญาตให้เข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกิน 30 นาที
4. นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้ง ถ้าไม่มาถือว่าขาดสอบ
5. การไม่มาสอบตามวัน-เวลาที่ก�ำหนด ให้ถือว่าเป็นการขาดสอบ
6. ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว 45 นาที
7. ห้ามพกพาเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ ถ้าตรวจพบถือว่าเป็นการทุจริต
ในการสอบ
8. การกระท�ำใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบให้ปรับตก (F) ทุก
รายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน
และท�ำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ถ้านักศึกษาท�ำการทุจริตเป็นครัง้ ที่ 2 ให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าเป็นนักศึกษาอีก
ข้อปฏิบัติในการสอบเป็นกรณีพิเศษ
มหาวิทยาลัยจะจัดสอบเป็นกรณีพิเศษ ถ้านักศึกษาขาดสอบในวันสอบ
เนื่องจากตนเองมีเหตุจ�ำเป็น
		
บิดา-มารดา เสียชีวิต
		
ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
		
ประสบอุบัติภัย สาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
		
ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ร่ า งกายและจิ ต ใจจนต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล
		
เจ็บป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาและพักรักษาตัวตามค�ำสัง่ แพทย์
ภายในโรงพยาบาล
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มีเหตุจ�ำเป็นและส�ำคัญยิ่งอันไม่อาจที่จะคาดหมายและหลีกเลี่ยงได้
ไม่ว่าด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม อันเป็นที่ยึดถือ
ปฏิบัติของบุคคลทั่วไป
		
ต้องแสดงหลักฐานประกอบเหตุผลในการขอจัดสอบกรณีพิเศษ
ทุกครั้ง
การขอส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกคณะวิชาที่เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ที่ก�ำหนดไว้และมีความประสงค์จะขอส�ำเร็จการศึกษา จะต้องยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
กรอก มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล http://reg2.hcu.ac.th ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และพิมพ์แบบฟอร์ม
พร้อมแนบ มฉก.92 หรือเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
ค�ำแนะน�ำในการกรอกแบบฟอร์ม มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา
1. ให้นกั ศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของชือ่ -นามสกุล ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และที่อยู่ของนักศึกษา ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอแก้ไข
ข้อมูล เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล ส�ำเนา
ทะเบียนบ้าน
2. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน และรายวิชาที่เรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตร หากนักศึกษามีการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรเก่ากับ
หลักสูตรใหม่ ให้กรอก มฉก.92 ค�ำร้องเทียบโอนรายวิชา แนบกับ
มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา ยื่นขออนุมัติส�ำเร็จการศึกษาด้วย
3. กรณีเรียนข้ามสถาบัน ให้ระบุวิชาที่เรียน สถาบันที่เรียน และวิชา
รหัสวิชาของ มฉก. ที่จะน�ำมาเทียบโอนให้ชัดเจน
4. กรณีการย้ายคณะ/สาขาวิชา ให้ระบุสาขาวิชาเดิม ภาคการศึกษาและ
ปีการศึกษาที่ย้าย
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5. กรณีเคยแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาแล้วกรุณาระบุ ภาคการศึกษา และ
ปีการศึกษาล่าสุดทีแ่ จ้งขอส�ำเร็จการศึกษา พร้อมแนบส�ำเนาใบเสร็จ
รับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
6. นักศึกษาตั้งแต่รหัส 51XXXX  เป็นต้นไป ให้แจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา
ผ่านอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าก่อนรหัส 51XXXX ให้ตดิ ต่อ
แผนกส�ำเร็จการศึกษา เพื่อรับเอกสารการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา
และด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ 2-4 ต่อไป
น�ำ มฉก.35  ใบขอส�ำเร็จการศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบจาก อาจารย์
ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเรียงล�ำดับของเอกสาร ดังนี้
1. มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา และใบประวัติการศึกษา (พิมพ์จาก
เว็บไซต์ htt://reg2.hcu.ac.th)
2. มฉก.92 ค�ำร้องเทียบโอนรายวิชา (ถ้ามี)
3. เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา (ถ้ามี)
ช�ำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่กองคลัง
1. ค่าธรรมเนียมการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา (Grade Report) 50 บาท
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการประสาทปริญญาบัตร
จ�ำนวน 2,500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษา
ที่ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 500 บาท (ต้องสอบทุกคน)
4. ขอเอกสารส�ำเร็จ การศึก ษาฉบับสภาอนุมัติ (ใช้รูปถ่ายชุดครุย
ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 1 รูป) ฉบับละ 100 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพฺเศษ (EMS) จ�ำนวน
100 บาท (โดยระบุชอื่ ผูร้ บั สถานทีจ่ ดั ส่งเอกสาร และรหัสประจ�ำตัว
นักศึกษา ด้วยตัวบรรจงลงบนซองเอกสารก่อนส่งเอกสารแจ้งขอ
ส�ำเร็จการศึกษา สามารถขอรับซองเอกสารได้ที่ ส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล)
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6. ค่าปรับการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาล่าช้า จ�ำนวน 1,000 บาท  
(เฉพาะ นศ.ทีไ่ ม่แจ้งขอส�ำเร็จ ตามวันทีก่ ำ� หนดและต้องยืน่ ขอส�ำเร็จ
การศึกษา ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา
น�ำใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และ มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา
ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วส่งที่ส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ตามวันและเวลาที่ก�ำหนดในปฏิทินการศึกษา หากพ้น
ก�ำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
โดยให้ แจ้ ง ขอส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาถั ด ไป และเสี ย
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
กรณีการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 แผนกส�ำเร็จการศึกษา
จะเก็บ มฉก.35 พร้อมรูปถ่ายของนักศึกษาไว้และจะด�ำเนินการให้เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา   
แต่นักศึกษาต้องยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา    
โดยช�ำระเฉพาะค่าธรรมเนียมการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา (Grade Report) และ
ยื่นเอกสารเฉพาะรายการต่อไปนี้
		มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา และประวัติการศึกษา  
		ส�ำเนาใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเอกสารสภาอนุมัติ
		มฉก.92 ค�ำร้องเทียบโอนรายวิชา (ถ้ามี)
		เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา (ถ้ามี)
สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติ :
1. หลังจากแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาแล้วประมาณ 1 เดือน ให้นักศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของชือ่ และนามสกุล ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษทางเว็ปไซต์ ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg.
hcu.ac.th) หากพบความผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขชื่อ และ
นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องแจ้งให้
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลทราบ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
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			 โดยเขียนค�ำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล พร้อมแนบส�ำเนา
หลักฐานที่ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นชื่อที่ถูกต้องและระบุใน
เอกสารส�ำเร็จการศึกษา
2. ส�ำหรับนักศึกษาที่แจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาและมีการถอนรายวิชา
หลังจากการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องแจ้งให้แผนกส�ำเร็จ
การศึกษาทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากการถอนรายวิชาดังกล่าว
3. กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งยศ  เช่น ว่าที่ร้อยตรี จะต้องยื่นส�ำเนาค�ำสั่ง
แต่งตั้งการครองยศจากต้นสังกัด ให้ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ภายในเดือนตุลาคม
การแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
นั ก ศึ ก ษาขอรั บ เอกสารได้ ที่ ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
กรอกเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีค�ำน�ำหน้าชื่อ จะต้องเขียนให้
ถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงยศ ก่อนวันที่สอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ขอให้น�ำส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งการครองยศ มายื่น
ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งยศแล้ว เพื่อที่ใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการขอการส�ำเร็จการศึกษาต่อไป) น�ำเอกสารขอส�ำเร็จการศึกษา
ส่งที่ส�ำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   ภายในวันที่ก�ำหนดในปฏิทินการศึกษา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยจะด�ำเนินการรวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งมายัง
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลต่อไป
การส�ำเร็จการศึกษา - กรณีล่าช้า
กรณีทนี่ กั ศึกษาเรียนข้ามสถาบัน หรือนักศึกษาได้รบั สัญลักษณ์  I  หรือ
P นักศึกษาจะไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาทันตามก�ำหนด ซึ่งในกรณีนี้ หากมีการรอ
ผลการเรียนข้ามภาคเรียน นักศึกษาควรยืน่ แจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาอีกครัง้ ในภาคเรียน
ที่คาดว่าจะได้รับผลการเรียนครบทุกรายวิชา
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กรณีการเรียนข้ามสถาบัน นักศึกษาต้องระบุรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันที่ไปเรียนไว้ใน มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา
หลังจากการสอบปลายภาคแล้ว แต่ละสถาบันการศึกษาจะเป็นผูส้ ง่ ผลการสอบมายัง
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งกรณีนี้อาจจะท�ำให้ได้รับผลการสอบล่าช้ากว่า
ที่ก�ำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาและนักศึกษาจะส�ำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ ดังนั้น
ในภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษารอผลการศึกษาจึงไม่ตอ้ งลงทะเบียนเพือ่ รักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา
		
กรณีการติดสัญลักษณ์ I : นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด
จะต้องเปลีย่ นเป็นค่าระดับคะแนนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็นจากสัญลักษณ์ I เป็นระดับ
คะแนน F
		
กรณีการติดสัญลักษณ์ P : นักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ P ในรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอนต่อเนื่อง และยังไม่มีการประเมินผลการศึกษา สัญลักษณ์ P
จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการประเมินผลการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้ายของ
ก�ำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป เมื่อพ้นก�ำหนด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ P ให้เป็นระดับคะแนน F หรือ
สัญลักษณ์ U

Freshy Guide

PB
180 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการท�ำกิจกรรม
อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์

การเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความส�ำเร็จนั้น มีปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบกัน ถ้าตีความหมายของค�ำว่าประสบความส�ำเร็จคือ “ใบปริญญา” เพียง
เท่านั้น อาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียว สิ่งที่จะบอกกล่าวผ่านเรื่องราวต่อไปนี้ เป็นมุมมอง
โดยส่วนตัวที่ได้พบเห็น ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้
มากว่ายีส่ บิ ปี ผมเชือ่ ว่า สาระทีน่ กั ศึกษาจะได้อา่ นต่อไปนี้ อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ เป็นอนุสติให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า มีความสุข
ไม่ตงั้ อยูบ่ นความประมาท และสามารถน�ำข้อมูลนีไ้ ปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้
การเรียนในมหาวิทยาลัย มีสตู รส�ำเร็จอยูส่ ตู รหนึง่ ทีจ่ ะขอแนะน�ำให้นกั ศึกษา
ใหม่ (ต่อไปนีผ้ มจะเรียกนักศึกษาใหม่ยอ่ ๆ ว่า “เรา” นะครับ) น�ำไปใช้เป็นการเบือ้ งต้น
ก่อนเลย เพราะถ้าใช้สตู รนีอ้ ย่างเข้าใจ ตัง้ ใจ บริสทุ ธิใ์ จแล้ว ความส�ำเร็จรออยูข่ า้ งหน้า
แน่นอน นั่นคือ สูตร “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู” ซึ่งเป็นสูตร
ส�ำเร็จประจ�ำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (คุณธรรม 6 ประการ) ผมว่านี่คือ
สูตรมหัศจรรย์เลยทีเดียว ใครท�ำใครได้ ยิ่งท�ำครบสูตรยิ่งได้มาก แต่สูตรนี้มีเงื่อนไข
เล็กน้อยคือ เมื่อลงมือใช้สูตรแล้ว อย่าคาดหวังว่า จะต้องได้อะไรตอบแทน หรือ
ตัง้ ค�ำถามชนิดว่า ท�ำมาตัง้ นานไม่เห็นจะได้อะไรเลย เพือ่ นคนอืน่ ลอกการบ้าน ไม่คอ่ ย
เข้าเรียน ใช้ชีวิตไม่เป็นโล้เป็นพาย ยังไม่เห็นเดือดร้อนอะไร หากคิดอย่างนี้ก็ยากครับ
ที่จะเข้าใจและประสบความส�ำเร็จ
เราหลายคนอาจกังวลว่า จะเรียนไหวไหม จะยากไหม จะอยูไ่ ด้ไหม ขอบอกว่า
มนุษย์เป็นสัตว์สงั คม มีการปรับตัวเป็นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว อย่าได้กงั วลในสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ
และต้องมีความมัน่ ใจว่า เราต้องท�ำได้ ทีนลี้ องมาดูกนั ว่า จะเรียนอย่างมีความสุข สนุกกับ
การท�ำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร
		
ใช้ความใหม่สร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเอง การที่เราใหม่ทั้งสถานที่
ทั้งระดับการเรียน ทั้งเพื่อน ทั้งพี่ ทั้งอาจารย์ ทั้งห้องสมุด ทั้งทุก ๆ อย่างที่ใหม่ ให้ใช้
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ความใหม่เหล่านี้เป็นความ “สดชื่น” สร้างความตื่นเต้น ตื่นตัวให้กับตัวเรา เพื่อจะได้
เริ่มต้นใหม่ ได้ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ตั้งใจท�ำแต่สิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง สร้างคุณค่า สร้างที่ยืน
ให้กบั ตนเองอย่างภาคภูมใิ จ สุขใจ หากพบปัญหา อุปสรรคบ้าง ก็อย่าให้สงิ่ นัน้ มาเป็น
เครื่องท�ำลายความตั้งใจดี ๆ ของเรา เราเท่านั้นที่จะเป็นคนก�ำหนดชีวิตและอนาคต
ของเรา ปัญหาอุปสรรคเป็นเพียงเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นตั้งใจของเราเท่านั้นเอง
		
ใช้ความใหม่ชนความกลัว หลายคนอาจเป็นคนขี้กลัว กลัวไปหมด
ขอบอกว่าในโลกนี้ อะไรที่ว่ายาก มนุษย์เราสามารถท�ำได้อย่างไม่น่าเชื่อ ขนาด
ดวงดาวบนท้องฟ้าอันไกลลิบที่เราได้แต่เงยหน้าดู มนุษย์ยังไปเหยียบมาแล้ว แล้วเรา
เป็นใคร ใช่เลยเราคือ “มนุษย์” คนหนึ่ง ดังนั้นวิชาที่ว่ายาก ๆ (บางคนอาจจะว่าง่าย)
เราจะไปกลัวท�ำไม วิ่งชนไปเลย จัดเต็ม นั่งหน้า ตั้งใจฟัง จดทุกข้อสงสัย ถามเพื่อน
ถามอาจารย์ ไม่รู้อย่าอาย อย่ากลัวเสียฟอร์ม ถ้าจะกลัวเสียฟอร์ม ควรกลัวเสียฟอร์ม
ในเรื่องท�ำไม่ดี ถ้าท�ำได้อย่างนี้ ชีวิตเราก็จะมีพลัง มีโอกาสประสบความส�ำเร็จอย่างดี
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา
ใช้คนที่ใช่เป็นแรงบันดาลใจ เราทุกคนคงมีคนที่เราชื่นชอบและ
ฝันอยากจะเป็นอย่างเขาบ้าง อยากเรียนเก่งอย่างเขา อยากพูดได้ดีอย่างเขา อยากมี
บุคลิกดีอย่างเขา การมีตัวอย่างดี ๆ จากคนที่ใช่เป็นแรงบันดาลใจ จะช่วยให้เรา
มีความฝัน มีเป้าหมาย มีหลักคิด มีความพยายาม น�ำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่
ปรารถนา มีชีวิตชีวาในการศึกษาเล่าเรียน ส�ำคัญอยู่ที่ว่า คนที่ใช่ของเรานั้น เราควร
ชื่นชมที่ความเป็นคนดีของเขา โดยเฉพาะคนที่สู้ชีวิต มีมุมคิดเชิงบวก มองสังคม
อย่างสร้างสรรค์ แล้วเราก็จะได้เป็นคนดีเช่นนั้นในแบบฉบับของเราครับ
		
คบเพื่ อ นใหม่ ไ ปสู ่ ห นทางแห่ ง ความส� ำ เร็ จ มี ห ลายคนที่ ต ้ อ ง
ประสบปัญหาเรียนจบไม่ทันเพื่อนเพราะถูกพักการเรียน หรือติด F หลายวิชา หรือ
ด้วยเหตุผลอื่น บางคนถึงกับถูกคัดชื่อออกไปจากมหาวิทยาลัย จากสาเหตุของการ
คบเพื่อนที่ไม่เหมาะสม เพื่อนที่คบอาจจะถูกใจ แต่การใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง บางทีเพื่อน
ก็พาเราไปเที่ยวดึกดื่น บางทีก็พาเราไปในแหล่งอบายมุข บางทีก็พาเราไปก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท บางทีก็พาเราไปดื่มเหล้า บางทีก็พาเราไปเสพสิ่งเสพติด แล้วเราก็ตาม
เพือ่ น เพราะเพือ่ นมีอทิ ธิพลต่อวิธคี ดิ พฤติกรรมและการตัดสินใจของเรา ยิง่ ถ้าจิตใจเรา
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ไม่แข็งแกร่งพอ เรามีความมุง่ มัน่ ไม่มากพอ พอเราขีเ้ กรงใจ เราก็มโี อกาสสูงมากทีจ่ ะถูก
ชักจูงไปในทางทีไ่ ม่ดี แล้วท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเรียน การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
สุดท้ายเราก็อาจจะจบช้า หรือเรียนไม่จบ ซึง่ มีตวั อย่างให้เห็นมาแล้วหลายราย ดังนัน้
การคบเพื่อนจึงมีความส�ำคัญมาก และถ้าให้ดี เรานี่แหละที่จะเป็นคนก�ำหนดอนาคต
โดยชวนเพือ่ นของเราใช้สตู รมหัศจรรย์ดงั ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น เพือ่ ตัวเขาเองจะได้ประสบ
ผลส�ำเร็จไปด้วยกันกับเรา
		
ใช้ชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิต พวกเราส่วนใหญ่ได้เข้าพักอยู่ใน
หอพักตามนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่อยู่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า การใช้ชีวิตอยู่ในหอพักนั้น จะช่วยให้นักศึกษาใหม่ได้มี
โอกาสพัฒนาตนเอง ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์ และสังคม เราไม่ตอ้ ง
เสียเวลาไปกับการเดินทาง เราได้อยู่กับเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ได้ฝึกฝน
วินัยในการอยู่หอพักร่วมกับผู้อื่น เราได้อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก แหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ มากมาย นีค่ อื โอกาสของการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับตัวเราเอง เราจะมีเวลามากมายในการทบทวนบทเรียน การค้นคว้าเพิม่ เติม
ในห้องสมุดทีเ่ ปิดถึงเทีย่ งคืน ได้ออกก�ำลังกายด้วยกิจกรรมทีช่ อบ เช่น แอโรบิคด๊านซ์
ไท้เก๊ก ฟิตเนตทัง้ ในร่มและกลางแจ้ง กีฬาสารพัดชนิด จ๊อกกิง้ ในลูว่ งิ่ ยางสังเคราะห์ทไี่ ด้
มาตรฐาน เป็นต้น ได้ทำ� กิจกรรมนักศึกษาร่วมกับเพือ่ น ๆ ทัง้ ดนตรี กีฬา วิชาการ ศิลป
วัฒนธรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ ซึง่ มีชมรมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ใครมีความสามารถ
ในการร้องเพลง เล่นดนตรีก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมดนตรีสากล ชมรมขับร้อง
ประสานเสียง ชมรมดนตรีลูกทุ่งโพธิ์ทอง ใครมีความสามารถด้านกีฬาก็ไปเข้าร่วม
กิจกรรมกับชมรมกีฬาทีม่ อี ยูห่ ลายชมรม ใครมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย
ก็มีชมรมศิลปวัฒนธรรมอยู่หลายชมรมเช่นเดียวกัน ใครมีความสามารถด้านการพูด
ก็สามารถท�ำกิจกรรมเพื่อฝึกฝนการพูด ทั้งการพูดโต้วาที สุนทรพจน์ หรือการพูด
ในฐานะพิธกี ร สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่สร้างคุณค่าให้กบั ชีวติ ทัง้ สิน้ เพียงแต่เราต้อง
ไขว่คว้าวิง่ หาโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ ในปัจจุบนั การคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงานของบริษทั
ต่าง ๆ คุณสมบัตปิ ระการหนึง่ ทีถ่ กู ก�ำหนดไว้คอื ประสบการณ์การท�ำกิจกรรมในสมัย
ทีเ่ ป็นนักศึกษา ด้วยเขาเล็งเห็นว่า ผูท้ ผี่ า่ นการท�ำกิจกรรมนักศึกษามานัน้ เป็นผูม้ ที กั ษะ
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การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ มีทศั นคติทดี่ ี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยันและอดทน ซึง่ เป็น
คุณสมบัตทิ ดี่ แี ละเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรอย่างมาก ต่างจากผูท้ เี่ รียนหนังสืออย่างเดียว
ไม่สนใจท�ำกิจกรรม เพราะจะขาดสิง่ ทีไ่ ด้กล่าวมาและมักจะเป็นปัญหาเมือ่ ต้องท�ำงาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ เคยมีบณ
ั ฑิตเกียรตินยิ มทีไ่ ด้งานท�ำเพราะมีผลการเรียนทีด่ มี าก แต่ไม่ผา่ น
การทดลองงานด้วยสาเหตุทไี่ ม่สามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ มีอปุ นิสยั เก็บตัว ไม่สงุ สิง
กับใคร ดังนัน้ การฝึกฝนตนเองตัง้ แต่ปหี นึง่ ทัง้ ในด้านการเรียนและการท�ำกิจกรรม จะช่วย
ให้เรามีทกั ษะ มีความช�ำนาญ มีประสบการณ์ในการท�ำงาน การเข้าสังคม เป็นการสร้าง
คุณค่าให้กบั ชีวติ เพิม่ โอกาสทีด่ ใี นอนาคตนัน่ เอง
		
ใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยมีปณิธาน
อันแน่วแน่ในการปลูกฝังให้นกั ศึกษาได้เป็นผูท้ ี่ “เรียนรูเ้ พือ่ รับใช้สงั คม” มหาวิทยาลัย
ของเราตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การที่พวกเราเข้ามา
เป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนแห่งนี้ สิ่งที่พวกเราควรตระหนักก็คือ การเป็นสมาชิก
ทีด่ ขี องสังคมในชุมชนทีม่ หาวิทยาลัยตัง้ อยู่ กล่าวคือ เราไม่ทำ� ตัวให้เป็นภาระแก่สงั คม
นั่นเอง แล้วอย่างไรที่เรียกว่า ไม่เป็นภาระแก่สังคม อาทิเช่น การไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่
เป็นทาง การไม่สง่ เสียงดัง การไม่กอ่ เหตุทะเลาะวิวาท การไม่ลกั ขโมย การไม่แต่งกาย
ทีไ่ ม่เหมาะสม การไม่พดู จาไม่สภุ าพ การไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข การไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ การไม่สบู บุหรีใ่ นทีช่ มุ นุมชน การไม่มพี ฤติกรรมชูส้ าว การไม่ขบั ยวดยาน
ด้วยความเร็วสูง การไม่ขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น สิ่งที่
กล่าวมานี้ถ้าจะมองในอีกมุมหนึ่งก็คือ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคม
หรือการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมนั่นเอง มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องนี้อย่างมาก ดังนั้นมาตรการหลายอย่างที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดขึ้น จึงเป็น
มาตรการที่มุ่งส่งเสริมให้พวกเราเกิดความตระหนักในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างความดีงาม ความเจริญให้กับสังคม ตัวอย่าง
มาตรการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดขึ้น อาทิเช่น มาตรการห้ามนักศึกษาเข้าไปในร้าน
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ หากพบจะถูก
ตัดคะแนนความประพฤติทันที 50 คะแนน (ไม่ว่าการเข้าไปนั้นจะดื่มหรือไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม) มาตรการนี้มีนักศึกษาถูกตัดคะแนนไปแล้วหลายสิบคน
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บางคนต้องถูกพักการเรียนเพราะเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติจากกรณีอื่น
อยูก่ อ่ นด้วย มาตรการไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาทีอ่ ยูห่ อพักของมหาวิทยาลัยใช้จกั รยานยนต์
เพราะมองเห็นว่า นักศึกษาหอพักไม่มีความจ�ำเป็นใด ๆ ที่จะต้องใช้จักรยานยนต์
เพราะหอพักก็อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีจักรยานสีขาวไว้ให้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยหลายร้อยคัน มีรถไฟฟ้าเป็นบริการทางเลือก ซึ่งสร้างความสะดวก
สบายตามสมควร และการที่พวกเราไม่ใช้จักรยานยนต์นั้น ย่อมสร้างความสบายใจ
แก่ผู้ปกครองอย่างมากอีกด้วย อีกมาตรการหนึ่ง คือมาตรการการสวมหมวกนิรภัย
ทุกครัง้ ทีข่ บั ขีจ่ กั รยานยนต์ หากมีการขับขีห่ รือซ้อนท้ายจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวก
นิรภัย มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้น�ำจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
โดยเด็ดขาด ไม่วา่ จะเป็นนักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ หรือประชาชนทัว่ ไปก็ตาม ทัง้ นี้
ก็เพือ่ การเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมในการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย หรือแม้แต่
การสูบบุหรีภ่ ายในอาคาร ซึง่ เป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ กฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่
เป็นการท�ำร้ายผู้อื่นโดยตรง หากพบนักศึกษาสูบบุหรี่ภายในอาคารหรือบริเวณ
โดยรอบอาคาร จะตัดคะแนนความประพฤติทันที 50 คะแนน ทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครอง
ผูไ้ ม่สบู บุหรีไ่ ม่ให้ได้รบั ผลกระทบนี้ รวมทัง้ เพือ่ สร้างเสริมทัศนคติและความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมให้กับผู้ฝา่ ฝืนสูบบุหรีภ่ ายในอาคารด้วย (มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย) การสูบในพืน้ ทีอ่ นื่ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ทันที 5 คะแนน
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดนี้ หากเราใช้ จิ ต ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ต่อครอบครัว ต่อสถาบัน ต่อสังคม ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างมีคุณค่า เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการท�ำกิจกรรม เพื่อการมีอนาคต
ที่ดี และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความส�ำเร็จ
และมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แห่งนี้นะครับ
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ทักษะการจดเลคเชอร์ (Lecture)
อาจารย์ศนิชา แก้วเสถียร

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป อาจารย์จะเป็นผู้บรรยาย
เนื้อหาวิชา หรือเรียกว่า การเลคเชอร์ (Lecture) และนักศึกษาก็จะฟังค�ำบรรยาย
พร้อมกับจดตามไปด้วย ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา อาจารย์แต่ละคนจะมีทว่ งท�ำนองการบรรยายแตกต่างกันไป นักศึกษาใหม่
ที่ยังไม่เคยชินกับระบบการเรียนการสอนแบบนี้ อาจจะประสบปัญหาคือ ไม่มีสมาธิ
ในการฟังไปด้วย จดไปด้วย และไม่รู้เทคนิคการจด จึงไม่ทราบว่าอาจารย์พูดไปถึง
ขั้นตอนไหน จับประเด็นได้ยาก และจดค�ำบรรยายของอาจารย์ตามไม่ทัน ท�ำให้
นักศึกษาบางคนนั่งฟังอย่างเดียว พอถึงช่วงก่อนสอบจึงยืมสมุดโน้ตของเพื่อนไปถ่าย
เอกสาร ท�ำให้เกิดปัญหาการไม่เข้าใจเนือ้ หาทีเ่ พือ่ นจด เพราะเพือ่ นแต่ละคนก็มเี ทคนิค
ส่วนตัวในการจดแตกต่างกัน ซึง่ อาจเป็นการย่อค�ำหรือใช้สญ
ั ลักษณ์สว่ นตัวทีผ่ จู้ ดเอง
เท่านัน้ จะเข้าใจได้ ดังนัน้ หากนักศึกษารูเ้ ทคนิคการจดเลคเชอร์กจ็ ะสามารถจดโดยใช้
ภาษาที่ตนเองเข้าใจได้
ในการจดเลคเชอร์ไม่จ�ำเป็นต้องจดทุกค�ำพูดของอาจารย์ เพราะนอกจาก
จะท�ำให้เสียเวลาแล้วยังอาจจะจดเนื้อหาในส่วนใหญ่ที่เราไม่ทราบไม่ทันได้ ดังนั้น
ควรจดเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ทราบ เช่น หากทราบว่าสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อไร
ใครคือผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นคนแรก เมืองหลวงของประเทศอังกฤษชื่ออะไร ฯลฯ
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องจดสิ่งเหล่านี้ให้เสียเวลา ตามปกติอาจารย์มักจะเกริ่นสิ่งที่เราทราบ
อยู่แล้ว เพื่อน�ำไปสู่เรื่องใหม่ที่ยากและซับซ้อนกว่าเดิม บางครั้งในขณะที่บรรยาย
เรื่องใหม่ก็อาจแทรกด้วยเรื่องเก่า เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้ากัน ท�ำให้จ�ำได้ง่ายขึ้น
จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้อาจารย์พูดในสิ่งที่นักศึกษาทราบแล้ว จึงไม่ควรจด แต่ควร
ใช้เวลานั้นท�ำความเข้าใจสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
นอกจากนี้ลักษณะของโน้ตที่ดีต้องช่วยให้จ�ำและเข้าใจประเด็นส�ำคัญของ
เนื้อหาทั้งหมดได้ง่ายขึ้น ท�ำให้ไม่ต้องใช้เวลาในการทบทวนความรู้ก่อนสอบมากนัก
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เราสามารถย่อข้อความที่ฟังบรรยายให้สั้นลงได้ โดยยังคงสาระส�ำคัญไว้ครบถ้วน
ได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้*
1. ตัดตัวสะกดการันต์ทิ้ง
		 เราสามารถตัดตัวสะกดการันต์ออกไปโดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งความถูกต้อง
ตามพจนานุกรม เช่น
เกณฑ์
เกณ
เจดีย์
เจดี มนุษย์
มนุษ
ศุกร์
ศุก
พฤกษ์
พฤก หัตถ์
หัต
2. ตัดบางพยางค์ทิ้ง
		 หากค�ำใดที่ยาว ให้ตัดพยางค์ท้าย เหลือแต่พยางค์ต้น หรืออาจจะตัด
เฉพาะพยางค์กลาง เพื่อให้ยังสามารถเข้าใจส่วนที่เหลือได้ เช่น
		 ตัวอย่างการตัดพยางค์ท้าย
อุตสาหกรรม
อุตสา.
พงศาวดาร
พงศา.
วัฒนธรรม
วัฒน.
ปฏิสังขรณ์
ปฏิสัง.
พฤติกรรม
พฤติ.
		 ตัวอย่างการตัดพยางค์กลาง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพ.ชาติ อาวุธยุทโธปกรณ์
อาวุธ.กรณ์
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลป.ธรรม กิริยามารยาท
กิริ.ยาท
บุคลิกภาพ
บุค.ภาพ
3. ใช้สัญลักษณ์มาตรฐานแทนค�ำต่าง ๆ
		 เราสามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ทมี่ าจากวิชาคณิตศาสตร์มาเขียนแทนค�ำได้ เช่น
~ ประมาณ = เท่ากับ หมายถึง + และ กับ
/ หรือ
> มากกว่า < น้อยกว่า
ส่งผลให้ ท�ำให้เกิด		
เป็นผลมาจาก เกิดจาก
เพิ่มขึ้น
ลดลง

* เรียบเรียงจาก ยุดา รักไทย และณัฐพงศ์ เกศมาริษ, คูม่ อื …คนเรียนเก่ง (กรุงเทพฯ : เอ็กชเปอร์เน็ท
จ�ำกัด, 2546) : 62-63.
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4. ใช้อักษรย่อต่าง ๆ
		 ใช้ตัวอักษรย่อภาษาไทยแทนค�ำไทย หรืออักษรย่อภาษาอังกฤษแทน
ค�ำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษก็ได้
		 ตัวอย่างอักษรย่อภาษาไทย
รัชกาลที่ 1
ร.1 ฉบับ
ฉ.
เศรษฐกิจ
ศก.
หน้า
น.
โรงเรียน
รร.
		 ตัวอย่างอักษรย่อภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
IT
การวิจัยและพัฒนา
R&D
การประกันคุณภาพ
QA
5. ใช้ค�ำสามัญแทนค�ำที่เป็นทางการ
		 ค�ำบางค�ำที่เป็นทางการจะมีความยาวมากกว่าค�ำสามัญหรือภาษาปาก
เราควรเลือกใช้ค�ำที่สั้นกว่าในการจด เช่น
ดวงตราไปรษณียากร
แสตมป์
รถประจ�ำทาง
รถเมล์
รถจักรยานยนต์
รถเครื่อง โรงภาพยนตร์
โรงหนัง
6. สร้างสัญลักษณ์หรือค�ำย่อของเราเอง
		 สามารถวาดรูปแทนการเขียนค�ำนั้น
		 ตัวอย่างเช่น
ดวงดาว
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถน�ำวิธีย่อค�ำมาใช้รวมกันได้ หากใช้ค�ำย่อ
เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ก็จะยิ่งย่อค�ำได้มากขึ้น ท�ำให้สามารถจดเลคเชอร์ได้เร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการจดเลคเชอร์ที่ดีควรเขียนด้วยถ้อยค�ำของตัวเอง
เพราะจะเข้าใจได้มากที่สุด และควรใช้สื่อที่ช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกราฟ
ตาราง รายการ เครื่องช่วยความจ�ำ ฯลฯ นอกจากนี้หากมีเวลานักศึกษาควรน�ำโน้ต
ทีจ่ ดได้มาเรียบเรียงเสียใหม่ ซึง่ ควรท�ำทันทีหลังฟังการบรรยายจบ เพราะหากทิง้ ไว้นาน
ก็มีโอกาสลืมมากขึ้นเท่านั้น
เอกสารอ้างอิง
ยุดา รักไทย และณัฐพงศ์ เกศมาริษ. คูม่ อื …คนเรียนเก่ง. กรุงเทพฯ : เอ็กชเปอร์เน็ท จ�ำกัด, 2546
วิทยากร เชียงกูล. ท�ำอย่างไรให้เรียนเก่ง. กรุงเทพฯ : ปรีชา, 2544.
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การเรียนในมหาวิทยาลัยกับเคล็ดวิชาทั้งเจ็ด
อาจารย์นุดี หนูไพโรจน์

นักศึกษาชัน้ ปีทหี่ นึง่ หลายคนทีเ่ ข้ามาเรียนแล้ว ประสบปัญหาในการปรับตัว
หลายเสต็ป ไหนจะต้องเรียน ไหนรุ่นพี่จะบังคับให้ท�ำกิจกรรมบ้าง เข้าห้องเชียร์บ้าง
คณะก็โครงการเยอะ เพือ่ นก็ชวนไปเข้าชมรม แถมยังมีปญ
ั หาหัวใจอีก แล้วจะไม่ให้เกิด
อาการสับสนชีวติ ได้อย่างไร บางคนก็เพลิดเพลินไปกับอิสระในการเข้าเรียนทีป่ ลอดการ
เพ่งเล็งไม่เหมือนกับตอนเรียนมัธยม สุดท้ายเลยติด F บ้าง โปรฯ (รอพินจิ ) บ้าง หลายคน
เสียเวลาเป็นปีไปกับการลาออกแล้วสมัครเข้ามาใหม่ หรือย้ายคณะไปมา...ปีแล้วปีเล่า
แต่ก็ยังปรับตัวไม่ได้สักที
ใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะเจอปัญหาอย่างนี้ หรือเคยแล้ว หรือว่าก�ำลัง
ต่อสู้กับมันอยู่เลย ลองอ่าน “เคล็ดวิชาทั้งเจ็ด” ส�ำหรับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
นี้ดู ...เจ็ดข้อเท่านั้น - ไม่ “เยอะ” ไปใช่มั้ยคะ ;)
1. เรียนในห้อง ท่องน้อยลง
2. เรียนอย่างเทพ เรียนเป็นทีม
3. กิจกรรมดี มีอนาคต
4. อะไรส�ำคัญ ต้องท�ำมันก่อน
5. คิดวันนี้ ท�ำวันนี้
6. ห้านาที ไม่มีแพ้
7. เครื่องแบบนั้น ส�ำคัญยิ่ง
เมื่อท่องเคล็ดวิชาทั้งเจ็ดนี้ได้แล้ว ต้องหมั่นฝึกฝนเคล็ดวิชาให้แตกฉาน
ในทุกขั้นตอนด้วย
1. เรียนในห้อง ท่องน้อยลง
		 “การเรียนด้วยความเข้าใจ ดีกว่าการเรียนด้วยการท่องจ�ำ” เพราะ
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ไม่เหมือนกับการเรียนในระดับมัธยม การเข้าห้องเรียน
จึงเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการเรียนในมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ บ่อยครั้งที่เนื้อหาของ
บทเรียนในระดับอุดมศึกษามีความซับซ้อนมากกว่า บางทีอาจารย์ก็ให้อ่านหลายเล่ม
จนอ่านไม่ทัน ท�ำให้การอ่านด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ดังนั้น การเข้าไป
ท�ำความเข้าใจกับบทเรียนเสียตัง้ แต่อยูใ่ นห้องเรียนจึงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรหลีกเลีย่ ง สิง่ ทีเ่ รา
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เรียนรู้และเข้าใจนั้น มักจะอยู่ในหัวได้ยืนยาวกว่าสิ่งที่เราท่องมา (ซึ่งหมายถึง
การ “ลืม” ทันทีที่ออกจากห้องสอบ) และแม้แต่อาจอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยก็ได้
เมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว เราก็ไม่จ�ำเป็นต้องนั่งท่องต�ำราเป็นชั่วโมง ๆ (หรือเป็น
วัน ๆ) อีกต่อไป เพียงอ่านทบทวนไม่นานก็น�ำความรู้ที่มีไปใช้ในการสอบได้แล้ว
		 หัวใจของการฝึกเคล็ดวิชาขั้นนี้ คือ “ปุจฉา-ถาม”...การท�ำความเข้าใจ
ในห้องเรียนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากนักศึกษาไม่ถามเมื่อสงสัยหรือไม่เข้าใจ เพราะ
อาจารย์จะไม่มีทางรู้ว่านักศึกษาไม่เข้าใจ และคงสอนต่อไป เรื่อย ๆ นักศึกษาก็งง
กันต่อไปเรื่อย ๆ แถมบางทียังแอบไป “ตีความ” กันเอง ตีถูกก็ดี ตีผิดก็มีสิทธิ์
ตกยกชั้น ดังนั้น สิ่งส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจก็คือ การถาม
		 นอกจากนี้ การเข้าห้องเรียนยังเป็นหัวใจของการท�ำข้อสอบให้ได้คะแนนดี
อีกด้วย เพราะสิง่ ทีอ่ าจารย์พดู ในชัน้ เรียนนัน้ เป็นสิง่ ทีอ่ าจารย์พจิ ารณาแล้วว่ามีความ
ส�ำคัญ นักศึกษาจึงควรจ�ำไว้วา่ สิง่ ทีอ่ าจารย์พดู และสอนในชัน้ เรียนนัน้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ จะ
อยู่ในข้อสอบ นั่นเอง เมื่อทราบดังนี้แล้ว การคะเนข้อสอบก็เป็นเรื่องกล้วย ๆ แค่เข้า
ห้องเรียนก็เหมือนสอบผ่านไปแล้วครึ่งตัว จะมัวมานั่งเสียเวลาตามลอกตามจด
เล็กเชอร์จากเพื่อน หรือกลับไปนั่งท่องชี้ตที่อาจารย์แจกให้ง่วงอยู่ท�ำไม ถ้าเข้าเรียน
และเรียนให้รู้เรื่องไปทีเดียว ก็จะได้ไม่ต้องท่องมาก พอไม่ต้องท่องมาก ก็มีเวลา
พักผ่อนนานขึ้น ได้สนุกมากขึ้น...ดีเสียอีก
2. เรียนอย่างเทพ เรียนเป็นทีม
		 ในหมู่เพื่อน ๆ มักจะมีคนเก่งแต่ละวิชาแตกต่างกันไป การจับกลุ่ม
ติวหนังสือกับเพื่อนจึงท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เมื่อคนในกลุ่มที่ถนัด
วิชาใดวิชาหนึ่งหรือมีความสนใจในเนื้อหาส่วนใดเป็นพิเศษก็สามารถน�ำความรู้ที่ตน
มีอยู่ ทัง้ สิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าเรียนในห้อง และจากการค้นคว้าเพิม่ เติมเพราะความสนใจ
ส่วนตัว มาแบ่งปันกับเพื่อน ๆ นอกจากนี้ การจับมือเรียนกันเป็นทีมแบบนี้ ยังอาจ
ท�ำให้เกิดหรือแลกเปลี่ยนเทคนิคการจ�ำของแต่ละคนไปสู่เพื่อน ๆ อีกด้วย หรือคุยไป
คุยมาอาจปิ๊งไอเดียวิธีการจ�ำสนุก ๆ ก็จะท�ำให้การอ่านหนังสือไม่น่าเบื่อ และยังจ�ำ
ไปใช้ในห้องสอบได้อย่างแม่นย�ำอีกด้วย นี่แหละ ถึงเรียกว่า “เรียนอย่างเทพ” แต่ถ้า
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เราเป็นจอมยุทธโดดเดี่ยว นั่งอ่านอยู่คนเดียวก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปหมด
ทุกวิชา แต่การเรียนเป็นทีมท�ำให้แชร์กันได้ ประหยัดเวลาได้อีก อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาต้องเข้าใจหลักการของการท�ำงานหรือเรียนเป็นทีมด้วย ...อย่าท�ำตัวเป็น
ชาวเกาะ...เพราะการเรียนเป็นทีม หมายถึง ทุกคนในกลุม่ หรือในทีม ต้องมีขอ้ มูลความรู้
มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ไม่ใช่มาคอยตอดเอาความรู้ที่เกิดจากความ
มานะพยายามของเพื่อนแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้ว่าเราอาจจะไม่ “เก่งขั้นเทพ” แต่
เราก็สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาเพื่อแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ใน “ทีม” และอาศัย
การเรียนเป็นทีมนี้ พัฒนาให้ตวั เองเป็น “เทพ” ได้ นอกจากจะมีผลทางด้านการเรียน
แล้ว การเรียนเป็นทีมยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมชั้นด้วย รีบไปชวน
เพื่อน ๆ ให้เป็น “เทพ” ด้วยกันเร้ว
3. กิจกรรมดี มีอนาคต
		 จริงเหรอ...กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ส�ำคัญต่ออนาคตขนาดนัน้
เชียวหรือ..ค�ำตอบสุดท้ายคือ แน่นอนอยู่แล้ว เหตุผลน่ะหรือ
		 3.1 การท�ำกิจกรรม เป็นการฝึกทักษะการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ฝึกความ
รับผิดชอบและความเป็นผู้น�ำให้กับตัวเราเอง ท�ำให้เกิดลักษณะนิสัยและทักษะ
การท�ำงานทีด่ ี เพราะในการท�ำกิจกรรม บางครัง้ เราก็ตอ้ งท�ำงานร่วมกับคนทีเ่ ราไม่ชอบ
หรือคนที่ท�ำงานไม่เป็น หรือแม้แต่คนที่ไม่ถูกชะตา แต่งานก็ต้องเดินและท�ำให้ส�ำเร็จ
ให้ได้ในทีส่ ดุ นีเ่ องจึงเป็นการเตรียมความพร้อมทีจ่ ะออกไปประกอบอาชีพเมือ่ เรียนจบ
		 3.2 การท�ำกิจกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่บางบริษัทใช้ในการพิจารณา
รับคนเข้าท�ำงาน (นอกเหนือจากผลการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ) เพราะคนที่ผ่าน
การท�ำกิจกรรมในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยมักเป็นคนทีม่ คี วามรับผิดชอบ (ในระดับ
หนึ่ง) และผ่านการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะส�ำคัญอย่างหนึ่งในการท�ำงาน
ระดับอาชีพ จึงเป็นตัวบ่งชีว้ า่ บุคคลทีผ่ า่ นการท�ำกิจกรรมในระหว่างเรียนน่าจะท�ำงาน
ร่วมกับผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ได้
		 3.3 การท�ำกิจกรรมเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะเพื่อนใหม่ ๆ
ทัง้ จากคณะเดียวกันและต่างคณะ (เช่น การเข้าชมรมต่าง ๆ หรือการติดต่อประสานงาน)
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เพื่อน ๆ ที่หลากหลายเหล่านี้ เมื่อจบไปแล้วแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพตามสาขา
ของตนก็จริง แต่ใครจะรู้ว่าในวันหนึ่งข้างหน้า หน้าที่การงานของเราอาจท�ำให้เรา
ได้มาพบปะหรือท�ำงานร่วมกันอีกก็ได้ และแน่นอนว่าการท�ำงานหรือท�ำธุรกิจร่วมกับ
คนที่เรารู้จักหรือมี connection ด้วยอย่างรุ่นพี่รุ่นน้องจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้น
ย่อมสะดวกและง่ายดายกว่าการท�ำงานกับคนที่ไม่มีอะไรร่วมกันเป็นไหน ๆ แต่
เดีย๋ วก่อน! การจะฝึกเคล็ดวิชาขัน้ นีใ้ ห้สำ� เร็จได้ จ�ำเป็นต้องฝึกวิชาขัน้ ที่ 4 ให้สำ� เร็จด้วย
4. อะไรส�ำคัญ ต้องท�ำมันก่อน
		 กิจกรรมมักมีอย่างต่อเนื่องและบางครั้งเนืองแน่นจนหมดแรงจะเรียน
หนังสือ แต่อะไรล่ะ คือสิง่ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับนักศึกษา กิจกรรมแม้จะส�ำคัญ แต่กย็ งั มีศกั ดิ์
เป็นแค่สิ่งที่มา “เสริม” การเรียนหรือหลักสูตร หาใช่หัวใจของการมาเป็นนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่... สิ่งที่จะช่วยให้เราบรรลุขั้นที่ 3 (กิจกรรมดี มีอนาคต) ได้ก็คือ
การฝึกวิชาขัน้ ที่ 4 ซึง่ ก็คอื “การจัดล�ำดับความส�ำคัญ” (priority) ของกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตนั่นเอง (สิ่งที่เมื่อเป็นผู้ใหญ่จบไปแล้ว ก็ต้องท�ำให้ได้เหมือนกัน) อย่าไปคิดว่า
มันคือเรื่องยุ่งยาก แต่ให้คิดว่า “นี่คือหนทางที่จะท�ำให้เราได้เที่ยวเล่นพักผ่อน
มากขึ้น” (ปิ๊ง!) สิ่งที่นักศึกษาต้องท�ำก็คือ จัดล�ำดับความส�ำคัญระหว่างการเรียน
การท�ำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย การให้เวลากับครอบครัว และการใช้เวลาส่วนตัว
		 หลายคนชอบพูดว่า “ไม่มเี วลา” ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงแล้วมันคือการ “ใช้เวลา
ไม่เป็น” เมื่อใดก็ตามที่เราจัดเวลาให้ดี และมีวินัยในตัวเองที่จะท�ำตามนั้นให้ได้
เราจะพบว่าเรามีเวลา “เหลือเฟือ” ต่างหาก
		 การจัดล�ำดับความส�ำคัญ อาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์
เช่น เกณฑ์ในเรื่องความจ�ำเป็น หรือใช้ผลของการกระท�ำมาช่วยในการตัดสินใจ
เช่น ท�ำแล้วเกิดผลเสียมากกว่าผลดี หรือใช้ลำ� ดับของเวลา เช่น ก�ำหนดส่งงาน แต่ไม่วา่
จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เราก็ควรพิจารณาด้วยเหตุและผลอย่างถ้วนถี่ (ไม่ใช่อารมณ์
ล้วน ๆ) รู้ว่าอะไรที่ต้องท�ำก่อน อะไรที่ท�ำรองลงมาได้ และอะไรที่ควรท�ำเป็นล�ำดับ
สุดท้าย อย่างที่ชื่อเคล็ดวิชาบอกนั่นแหละ “อะไรส�ำคัญ ก็ท�ำมันก่อน”
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		 โปรดอ่านอีกครั้งหนึ่ง...การจัดล�ำดับความส�ำคัญจะได้ผลก็ต่อเมื่อ
การจัดล�ำดับนั้น ถูกต้องตามหลักเหตุผล ที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ใช่
ตามใจชอบ ในขณะเดียวกัน บางอย่างอาจต้องท�ำมากขึ้น (มักเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบ
เช่น อ่านหนังสือ) บางอย่างอาจต้องท�ำลดลง (มักเป็นเรื่องที่ชอบ เช่น เล่นโซเชียล
เน็ตเวิรค์ เล่นเกม ไปดูหนัง) ซึง่ ก็คงต้อง “ท�ำใจ” เพราะเมือ่ เราโตขึน้ ภาระหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยเป็นธรรมดา (และถ้ามันไม่เพิ่มก็เริ่มวิตกได้แล้ว)
5. คิดวันนี้ ท�ำวันนี้
		 คิดวันนี้ แต่ไว้ก่อนแล้วกัน ท�ำวันหลังก็ได้...แล้วเมื่อไหร่จะได้ท�ำ
เพราะพูดแบบนี้ทุกวัน
		 คนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคนที่ไม่มีทางท�ำอะไรได้ส�ำเร็จ เพราะ
มัวแต่ “ไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยท�ำ” สรุปก็เลยไม่ได้ท�ำสักที การผัดวันประกันพรุ่งนี้เอง
ที่เป็นมารร้าย ท�ำให้ฝึกวิชาขั้นไหนก็ไม่ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องเรียน แต่ก็คิด
“เอาไว้คราวหน้าค่อยเข้า วันนี้ขอโดดก่อน..ง่วง” ตอนเย็นมีนัดติวงานท�ำการบ้าน
กับทีม แต่ก็ “ไม่ไหวอะ วันนี้เหนื่อยทั้งวัน พรุ่งนี้ค่อยเริ่มไปติวแล้วกัน” หรือมีนัด
ท�ำกิจกรรมชมรม แต่ก็ “หยุดซักครั้งคงไม่เป็นไรมั้ง” และเมื่ออุตส่าห์นั่งจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของกิจกรรมทุกอย่าง แต่พอถึงเวลาก็มัวอ้างโน่นอ้างนี่ สุดท้ายหนึ่งวัน
ก็หมดลงไปอย่างเสียเปล่า
		 หากการเข้าห้องเรียนคือหัวใจของการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ได้ดีแล้ว
การเป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งคือหัวใจของเคล็ดวิชาชุดนี้ (และหัวใจของการ
ประสบความส�ำเร็จในชีวติ ) เพราะมันคือรากฐานของการท�ำงานทุก ๆ อย่างให้สำ� เร็จ
ลุลว่ ง ซึง่ ต้องอาศัยจิตใจทีเ่ ข้มแข็งและความมีวนิ ยั ในตัวเองอย่างสูง ผูท้ สี่ ามารถบรรลุ
เคล็ดวิชาข้อนี้ได้ เท่ากับขึ้นบันไดแห่งความส�ำเร็จไปแล้วก้าวหนึ่ง
6. ห้านาที ไม่มีแพ้
		 เคล็ดวิชาข้อที่ 6 เป็นขั้นตอนที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับเคล็ด
วิชาข้อแรก เพราะถ้าไม่อยาก “แพ้” แก่เพื่อน ๆ ในด้านการเรียน ก่อนเข้าห้องเรียน
ทุกครั้งสละเวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น (มากกว่าก็ไม่ผิดกติกา แต่น้อยกว่านี้เกรงว่า
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จะไม่พอ) ควรอ่านชีต้ หรือหนังสือทีใ่ ช้ในการเรียนครัง้ นัน้ ๆ ทุกครัง้ ไม่จำ� เป็นต้องอ่าน
ละเอียด แต่อา่ นเพือ่ ให้รเู้ นือ้ หาโดยรวมของเรือ่ งทีจ่ ะเรียนในคาบนัน้ ๆ หรือถ้า “ไม่มี
เวลา” จริง ๆ (ซึง่ ถ้าบรรลุเคล็ดวิชาข้อที่ 4 ได้กจ็ ะไม่มเี งือ่ นไขประการนี)้ ก็ขอแค่เพียง
อ่านผ่าน ๆ ตาก็ยงั ดี แต่ถา้ ยิง่ อ่านได้ละเอียดมากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ เป็นผลดีตอ่ ตนเองเท่านัน้
		 การอ่านบทเรียนก่อนเข้าห้อง มีผลช่วยให้การจดเล็กเชอร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะท�ำให้รู้ว่าสิ่งใดที่มีอยู่แล้วในเอกสารหรือหนังสือ
และสิง่ ใดทีอ่ าจารย์อธิบายเพิม่ เติม และสิง่ ทีอ่ าจารย์เน้นย�ำ้ อยูต่ รงส่วนใดของเอกสาร
ก็จะได้ทำ� เครือ่ งหมายได้ถกู ต้องโดยไม่เสียเวลานัง่ เปิดหา อีกทัง้ เมือ่ อาจารย์อธิบายจบ
ก็ได้รู้ว่าตรงไหนที่อ่านไม่เข้าใจและอาจารย์ยังไม่ได้อธิบาย ก็จะได้ถาม ซึ่งแน่นอนว่า
เป็นการช่วยให้เราเข้าใจและจดจ�ำบทเรียนได้ดขี นึ้ จ�ำไว้วา่ การถามช่วยให้การสือ่ สาร
สมบูรณ์ เพราะเมื่อผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนไม่เข้าใจ ก็จะได้หาวิธีอธิบายให้เข้าใจได้ในที่สุด
แต่ถ้าสงสัยแล้วเก็บเอาไว้ อาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจ เราเองก็ไม่ได้ค�ำตอบ
ในสิง่ ทีส่ งสัย แล้วเวลาสอบจะตอบอะไรดี (ค�ำเตือน : การเขียนข้อความขอความเมตตา
ในข้อสอบนั้น ไม่ได้ผลหรอก)
7. เครื่องแบบนั้น ส�ำคัญยิ่ง
		 นักศึกษาหลายคนไม่เข้าใจว่า ท�ำไมอาจารย์ถงึ ต้องเข้มงวดกับการแต่งกาย
ให้ถูกระเบียบ แถมพวกแต่งตัวผิดระเบียบยังชอบมองคนที่แต่งกายถูกระเบียบว่า
เป็นพวก “เด็กเรียน” ที่ฝรั่งเรียก nerd อีกต่างหาก ทั้งที่เครื่องแบบนักศึกษานั้น
มีความส�ำคัญตัง้ แต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับบุคคลคือตัวนักศึกษาเองนัน่ แหละ
		 เครือ่ งแบบนักศึกษา เป็นชุดทีแ่ สดงความเป็นสถาบัน จึงเป็น “หน้าตา”
ของสถาบันด้วย เมื่ออยู่ในชุดนักศึกษา สิ่งที่ผู้คนรอบข้างมองเห็นในตัวเราคือ “เด็ก
ม.หัวเฉียวฯ” ไม่ใช่นายวีกิจ หรือนางสาวมุตตา หมายความว่าเมื่ออยู่ในเครื่องแบบ
นักศึกษานั้น เราก็คือตัวแทนของสถาบัน ความดีงามที่ท�ำจะถูกจารึกไว้ในนามของ
สถาบัน ในขณะเดียวกัน ความประพฤติที่ไม่ดีไม่งามก็เป็นชื่อเสียง (ในด้านไม่ดี)
ของมหาวิทยาลัยทีช่ าวบ้านชาวเมืองจดจ�ำได้เช่นกัน ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ใี่ ดในประเทศไทย
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		 เมื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ดี คนที่รับกรรมก็คือตัวนักศึกษาเอง
เพราะเมือ่ จบไปแล้วก็ไม่มใี ครอยากรับนักศึกษาทีจ่ บจากสถาบันทีช่ อื่ เสียงไม่ดี ดังนัน้
ต่อไปนีห้ ากคิดทีจ่ ะแต่งกายไม่ถกู ระเบียบ หรือหากคิดจะประพฤติในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ไม่ควร
ไม่วา่ จะนอกหรือในรัว้ มหาวิทยาลัย จงร�ำลึกไว้เสมอว่าคุณก�ำลังจะท�ำร้ายและท�ำลาย
ตัวเองและเพื่อนร่วมสถาบันทุกคน รวมทั้งสถาบันที่ให้การประสิทธิ์ประสาทวิชา
จนคุณจบออกไปท�ำงานหาเลีย้ งตัวเองและครอบครัวได้ และจงรูไ้ ว้เถิดว่า ความส�ำเร็จ
ของสถาบันท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลย้อนกลับมาเป็นความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจ
ให้กับตัวนักศึกษาเอง
		 ส�ำหรับใครที่คิดหลายชั้นไม่ได้ เอาเป็นว่านักศึกษาที่แต่งกายเรียบร้อย
ถูกระเบียบ ใครเห็นใครก็เอ็นดู ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือคนภายนอก
ไปไหนใครก็ ถ าม หนู เรี ย นที่ ไ หนจ๊ ะ นั่ น แหละคุ ณ ก� ำ ลั ง ท� ำ หน้ า ที่ ตั ว แทนของ
มหาวิทยาลัย และมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน มันอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่สงิ่ เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ จากหนึง่ เป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน ก็สามารถ
ส่งเสียงได้ดังไม่แพ้การสร้างความโดดเด่นทางด้านวิชาการหรือด้านกิจกรรมเลย
		 เมือ่ ใดทีค่ ณ
ุ ได้สวมชุดนักศึกษา จงภูมใิ จเถิด เพราะเกิดมาทัง้ ชีวติ ก็มแี ค่
4 ปีนี้เท่านั้นแหละ (บางคนอาจมีโอกาสถึง 7 ปี - ไม่แนะน�ำ) ที่คุณจะได้สวมมัน...
เมื่อเรียนจบอยากกลับมาใส่ก็หมดโอกาสแล้ว...เอาเถิด เมื่อคุณแก่ตัวลงแล้วมองดู
นักศึกษาในชุดเครื่องแบบที่ถูกต้องเรียบร้อย...คุณจะเข้าใจเอง
		 เคล็ดวิชาทัง้ เจ็ดทีก่ ล่าวมา ต้องเริม่ จาก “หัวใจของเคล็ดวิชา” ชุดนีก้ อ่ น
(ข้อไหนเอ่ย) และบางข้อก็ฝกึ ไปพร้อม ๆ กันได้ ยิง่ ฝึกส�ำเร็จจนครบได้เร็ว ก็จะยิง่ สะสม
ผลการเรียนดี ๆ ได้เร็ว เพียงเท่านี้นักศึกษาก็ประสบความส�ำเร็จในการเรียนระดับ
อุดมศึกษาแล้ว ทั้งด้านศีลธรรม จรรยา และวิชาการ ขอให้นักศึกษาสนุกกับการเรียน
กิจกรรม และการใช้ชวี ติ ในระดับอุดมศึกษาอย่างเต็มที่ และจงภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ   
สนับสนุนประสานงานด้านการศึกษาและด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้
บริการและประสานงานระหว่างคณะวิชา นักศึกษา หน่วยงาน และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง  
โดยด�ำเนินงานหลัก ๆ สรุปได้ดังนี้
		บริหาร จัดการ  และประสานงานตั้งแต่การรับนักศึกษาเข้าศึกษา
จนกระทั่งส�ำเร็จการศึกษา การจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน
การบันทึกผลการเรียน การประมวลผล การตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษา การออก
เอกสารส�ำคัญ และการท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
		เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาเพื่อการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
		ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
		บริหาร จัดการการใช้หอ้ งเรียนของอาคารเรียนรวมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
การให้ บ ริ ก ารของส� ำ นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล แยกตามแผนก
ที่รับผิดชอบ ดังนี้
		
1. แผนกรับนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 1139, 1506,
1186, 1187
			 การรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี
			 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
			 การตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาใหม่
			 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยวิชา (กรณีสมัครเข้าใหม่/
ปริญญาใบที่ 2)   
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			 การจัดนิทรรศการและบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ
			 การจัดท�ำแผ่นซีดีหนังสือคู่มือการศึกษา   
		 2. แผนกระเบียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 1466, 1189
			 จัดท�ำทะเบียนหลักสูตรและรายวิชา
			 จัดตารางสอน - ตารางสอบ และ มฉก.30 คูม่ อื ลงทะเบียนเรียน
			 การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม และการเปิด
รายวิชาเพิ่ม/เปิดกลุ่มเพิ่ม/ปิดกลุ่ม
			 การบริหารจัดการห้องเรียน
			 จ�ำแนกสถานภาพนักศึกษา จัดท�ำทะเบียนผลการศึกษา และ
ดูแลทะเบียนประวัตินักศึกษา
			 การแจ้งผลการศึกษาประจ�ำภาคการศึกษาให้นกั ศึกษา คณะวิชา  
และผู้ปกครอง
			 การย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาภายในสถาบัน และเทียบโอน
รายวิชา ภายใน/ภายนอกสถาบัน
			 การจัดสอบประจ�ำภาคการศึกษา
		 3. แผนกส�ำเร็จการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 1458, 1682
			 งานตรวจสอบเอกสารการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
พร้อมทั้งคุณสมบัติการส�ำเร็จการศึกษาตามข้อก�ำหนดของมหาวิทยาลัยและเสนอ
ขออนุมัติการส�ำเร็จการศึกษา
			 งานอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และจัดพิมพ์
ใบปริญญาบัตรของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
			 งานออกเอกสารรับรองการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันและ
นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว
			 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก
			 การแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาออนไลน์
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4. แผนกประมวลผลและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ภายใน 1467, 1684
			 งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน
				 ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
				 ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
				 ระบบลงทะเบียน
				 ระบบการเงินและใบเสร็จต่าง ๆ
				 ระบบช่วยจัดชั้นเรียน
				 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
				 ระบบบ�ำรุงรักษาข้อมูลหลัก
				 ระบบรายงาน
				 ระบบตรวจสอบการเรียนจบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
			 งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
			 งานประมวลผลการศึกษา
			 งานประมวลผลการสอบคัดเลือก
			 งานพัฒนาและดูแลฐานข้อมูลของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
			 งานบริการข้อมูลออนไลน์ และบริการข้อมูลผ่าน Website
“http://reg.hcu.ac.th”
			 งานบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 5. ส�ำนักงานเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 1192, 1190
			 การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
			 งานธุรการและงานสารบรรณ
			 งานบริการประสานงานภายในและภายนอก
			 งานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
			 งานงบประมาณวัสดุ - ครุภัณฑ์
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ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ ทั้งหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สื่อโสตทัศนวัสดุ ตลอดจนฐานข้อมูล
ออนไลน์ ทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีระบบการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้โดย สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ให้บริการ 2 แห่ง คือ ที่อาคารบรรณสาร
เป็นอาคาร 6 ชั้น และวิทยาเขตยศเส
อาคารบรรณสาร มีเนือ้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 8,600 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการได้ประมาณ 2,000 คน ให้บริการทุกวันตั้งแต่
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. (ก่อนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค ขยายเวลาถึง 21.00 น. ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน)
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
วิทยาเขตยศเส  ให้บริการที่ ชั้น 1 มีเนื้อที่ใช้สอย 238 ตารางเมตร รองรับ
ผู้ใช้บริการได้ 104 คน เปิดให้บริการวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัย ช่วงเวลาปิดภาค
การศึกษา เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกชั้น ส่วน
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ปิดให้บริการ ส่วนที่วิทยาเขตยศเส ไม่มีบริการช่วงปิด
ภาคการศึกษา
การสมัครสมาชิก
นักศึกษา : บัตรนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนในภาคปัจจุบัน
พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 1 รูป    
อาจารย์ และบุคลากร : บัตรประจ�ำตัวบุคลากร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิว้    
จ�ำนวน 1 รูป
ยื่นหลักฐานขอท�ำบัตรสมาชิกได้ที่บริการยืม-คืน ชั้น 1 (สมาชิกสภาพของ
อาจารย์ และบุคลากรมีอายุเท่ากับระยะเวลาการจ้างที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด)
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การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ทีใ่ ห้บริการมีทงั้ หนังสือ วารสาร สือ่ โสตทัศนวัสดุ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์
		หนังสือ มีการจัดหมวดหมู่ 2 ระบบ ได้แก่
			 ระบบการจัดหมวดหมูห่ อ้ งสมุดรัฐสภาอเมริกนั (U.S. Library
of Congress Classification System = LC)  ใช้สำ� หรับหนังสือ
และเอกสารทั่วไปทุกสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
			 ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกนั   (U.S. National Library
of Medicine Classification System = NLM) ใช้ส�ำหรับ
หนังสือและเอกสารทางสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น     
เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ�ำบัด เภสัชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และการแพทย์แผนจีน
		โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน์ สไลด์ ซีดี และ
ดีวีดี จัดเก็บโดยก�ำหนดสัญลักษณ์แทนสื่อโสตทัศนวัสดุแต่ละประเภท
		วารสาร จัดเก็บโดยเรียงตามล�ำดับตัวอักษรแรกของชื่อวารสาร    
และจัดเก็บในลักษณะของชั้นเปิดส�ำหรับวารสารฉบับปัจจุบัน และฉบับเย็บเล่ม
ส่วนวารสารฉบับปลีก จัดเก็บในลักษณะของชั้นปิด
		ราชกิจจานุเบกษา จัดเก็บในลักษณะของชั้นเปิด ปีที่เริ่มมีให้
บริการ คือ ปี 2535 - ปัจจุบัน
		หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบนั และฉบับย้อนหลัง 1 เดือน จัดให้บริการ
บริเวณงานวารสาร
		จุลสาร กฤตภาค จัดเก็บไว้ตามล�ำดับอักษรของหัวเรือ่ งในตูจ้ ลุ สาร
ตู้กฤตภาค
		ทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ ม่อนุญาตให้ยมื ออก ได้แก่ หนังสืออ้างอิง
หนังสือหายาก วารสาร จุลสาร กฤตภาค หลักสูตร คูม่ อื การศึกษา และสือ่ โสตทัศนวัสดุ
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บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ
		บริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
		บริการต่ออายุการยืมด้วยตนเองผ่าน Web OPAC
ที่ http://lib.hcu.ac.thh
		บริการตอบค�ำถามและช่วยการค้นคว้า ที่หมายเลขภายใน 1472
		บริ ก ารสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศจาก หน้ า จอ OPAC
ชั้น 1, 3, 4, 5, 6 และผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศที่
http://www.lib.hcu.ac.th
		บริการยืมระหว่างห้องสมุด
		บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก
			 ฐานข้อมูล Science Direct
			 ฐานข้อมูล CNKI
			 ฐานข้อมูล Micromedex Solutions
		บริการแนะน�ำการใช้ห้องสมุด และการค้นคว้าวิจัย
		บริการจองหนังสือ
		บริการ Book Delivery
		บริการสารสนเทศตามค�ำขอ
		บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาท�ำการ
		บริการเสนอซื้อหนังสือ
		บริการยืมกรณีพิเศษ
		บริการแนะน�ำการเขียนรายงาน และการท�ำบรรณานุกรม
ระเบียบในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
1. แสดงบัตรประจ�ำตัว หรือบัตรสมาชิกทุกครัง้ ก่อนการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ หากปรากฏว่าผู้ถือบัตรมิใช่เจ้าของ ทางศูนย์บรรณสารสนเทศจะยึดบัตร
นั้นไว้
2. สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้ 3 ครั้ง
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3. สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
			 นักศึกษาปริญญาตรี ยืมได้ 7 เล่ม นาน 3 สัปดาห์       
			 นักศึกษาปริญญาโท ยืมได้ 10 เล่ม นาน 4 สัปดาห์
			 อาจารย์ ยืมได้ 15 เล่ม นาน 8 สัปดาห์
			 บุคลากร ยืมได้ 10 เล่ม นาน 4 สัปดาห์
4. หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
ไม่อนุญาตให้ยมื ออก แต่สมาชิกสามารถยืมถ่ายส�ำเนาเอกสารได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม
ยืมถ่ายเอกสารได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1 และชั้น 6 และต้องน�ำส่งคืน
ภายในวันเดียวกัน หากสมาชิกไม่ส่งคืนตามก�ำหนด สมาชิกต้องเสียค่าปรับเล่มละ
10 บาท/เล่ม/วัน
5. สือ่ โสตทัศนวัสดุ ไม่อนุญาตให้ยมื ออก สมาชิกสามารถขอใช้บริการ
ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2
การปรับ
กรณี สมาชิก คืนทรัพยากรสารสนเทศช้ากว่าวันก�ำหนดส่งที่ได้
ประทับตราไว้ สมาชิกต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม/วัน
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ผู้ใช้สามารถติดต่อขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ๆ ของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนได้ โดยใช้การยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) โดยติดต่อ
ที่งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 และชั้น 4 และหรืองานบริการวารสารและ
เอกสารต่อเนือ่ ง ชัน้ 6 เพือ่ กรอกแบบฟอร์มขอยืมระหว่างห้องสมุด และน�ำแบบฟอร์ม
ที่มีลายมือชื่อของบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุดไปแสดงยัง
ห้องสมุดที่ผู้ใช้ต้องการยืมหนังสือ ภายใน 7 วันท�ำการ นับตั้งแต่วันออกแบบฟอร์ม
หลังจากส่งคืนหนังสือแล้วให้นำ� ส่งแบบฟอร์มส�ำเนาสีเหลืองคืนศูนย์บรรณสารสนเทศ
ด้วย ในกรณีขอท�ำส�ำเนาเอกสารผ่านระบบ Interlibrary Loan ผู้ใช้บริการต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอรับบริการนั้น
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ข้อปฏิบัติส�ำหรับสมาชิกที่ท�ำหนังสือหาย
1. สมาชิกต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานบริการยืม - คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ ชั้น 1 ทราบเรื่องการท�ำหนังสือหายด้วยตนเองทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการบันทึก และด�ำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับที่เกิดขึ้น
2. สมาชิก ต้องเสียค่าธรรมเนียมด�ำเนินการแจ้งหนังสือหาย 50
บาท/เล่ม หากมีค่าปรับหนังสือเล่มนั้น ๆ สมาชิกต้องจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่
วันก�ำหนดส่งคืนจนถึงวันแจ้งในอัตราวันละ 5 บาท/เล่ม/วัน
3. หลังจากด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว สมาชิกต้องจัดหาหนังสือทีเ่ ทียบเท่า
หรือเหมือนกับเล่มทีส่ ญ
ู หายมาชดใช้ให้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศในเวลา 14 วันท�ำการ
หากไม่สามารถหาหนังสือมาชดใช้ได้ ต้องยอมชดใช้ราคาหนังสือให้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศเป็น 2 เท่า ของราคาหนังสือที่ท�ำหาย และหากเลยก�ำหนด 14 วันท�ำการ
หลังจากที่ได้แจ้งหายแล้วสมาชิกไม่มาติดต่อหรือน�ำหนังสือมาคืน สมาชิกต้องเสีย
ค่าปรับอีกวันละ 5 บาท/เล่ม/วัน จนกว่าจะหาหนังสือมาคืนได้ การช�ำระค่าปรับ
ในกรณีนี้จะคิดตั้งแต่วันที่แจ้งหายเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการชดใช้
ข้อปฏิบัติในการใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ไม่สูบบุหรี่ในศูนย์บรรณสารสนเทศ
3. ไม่น�ำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในบริเวณพื้นที่ให้บริการ
ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
4. ไม่คุยหรือส่งเสียงดัง รวมทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ภายใน
บริเวณพื้นที่บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ
5. ไม่ตดั ฉีก ขีดเขียน หรือท�ำลายทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระท�ำผิดต้องได้รับ
การพิจารณาลงโทษ
6. ให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศตรวจเอกสารหรือหนังสือ
ที่น�ำออกทุกครั้ง
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การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้นที่ 1 บริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดวัฒนธรรม
ศาสนาลัทธิเต๋า
ชั้นที่ 2 บริการโสตทัศนวัสดุ
ชั้นที่ 3 หนั ง สื อ สาขาสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ห มวดหมู ่
A-P, Z (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก วิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์ วิจัย เอกสาร มฉก. (เอกสารประกอบการเรียน การสอนวิชาต่าง ๆ ของ
มฉก.) นวนิยาย และเรือ่ งสัน้ มุมหนังสือคุณธรรม มุมหนังสือพุทธทาสภิกขุ หลวงวิจติ ร
วาทการ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และห้องสมุดกฎหมาย
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หมวดหมู่ Q - WZ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หนังสืออ้างอิง และ
หนังสือทั่วไป ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) และหอจดหมายเหตุ  http://
arc.hcu.ac.th/
ชั้นที่ 5 ห้ อ งสมุ ด ภาษาจี น ห้ อ งทรงพระอั ก ษรสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอเอกสาร ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และห้องสมุด
การแพทย์แผนจีน
				 ห้องสมุดภาษาจีน หมวดหมู่ A-Q, S-V, Z
				 ห้องสมุดการแพทย์แผนจีนหมวด QS–AZ, W-WZ  
ชั้นที่ 6 บริการวารสารและเอกสารต่อเนื่อง จุลสาร กฤตภาค คู่มือ
การศึกษา
ติดต่อศูนย์บรรณสารสนเทศ
		โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1472 (บริการยืม-คืน),
1417 (ส�ำนักงานเลขานุการ), 1560, 1561 (หอจดหมายเหตุ)
		FB : https://th-th.facebook.com/libhcufanpage
		Website : http://www.lib.hcu.ac.th
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กองคลัง
งานบริการส่วนหน้า
1. การรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้แก่ ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม และลงทะเบียนเรียนด้วยทุนของมหาวิทยาลัย   
โทร. 1128, 1554
			วิธีการช�ำระเงิน
			 เงินสด
			 แคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ”
2. การรับช�ำระเงินประเภทอื่น ๆ โทร. 1128, 1554
2.1 ค่าธรรมเนียมตามค�ำร้องทุกประเภท ได้แก่ ค่าใบรับรอง
การเป็นนักศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา ค่าลาพักการเรียน และ
ค่าแปลปริญญาบัตร เป็นต้น
2.2 ค่าบ�ำรุง และค่าประกันหอพักนักศึกษา
2.3 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และค่าทดสอบภาษาอังกฤษ
3. การคืนเงินนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
3.1 ค่าลงทะเบียนเรียน ส�ำหรับนักศึกษาทุนรัฐบาล โทร. 1437
3.2 ค่าหน่วยกิตถอนรายวิชา ส�ำหรับนักศึกษาปกติ โทร. 1194, 1128
3.3 ค่าหน่วยกิต เนือ่ งจากปิดกลุม่ /เทียบโอนรายวิชา ฯลฯ ส�ำหรับ
นักศึกษาปกติ โทร. 1194, 1128
3.4 ค่าประกันของเสียหาย เมื่อส�ำเร็จการศึกษา/ลาออก/หรือ
พ้นสภาพ โทร. 1194, 1128, 1554
3.5 ค่าประกันหอพักนักศึกษา โทร. 1194, 1128
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ทั้งนี้ การคืนเงินนักศึกษาทุกประเภท มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการโอนเงิน
เข้าบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น โดยกรอกแบบขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เพื่อขอคืนเงินทุกประเภท (มฉก.กค.006) พร้อมแนบส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยนักศึกษา
สามารถแจ้งได้ทุกธนาคาร ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด  
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ส�ำนักพัฒนานักศึกษา
ส�ำนักพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานทีม่ ภี าระบทบาทในงานด้านบริการและ
การพัฒนานักศึกษา เพือ่ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทีส่ มบูรณ์ เอือ้ ให้นกั ศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในการด�ำเนินชีวิต
งานส�ำนักพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
1. การให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือลดปัญหาของนักศึกษา
ระหว่างการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ส�ำหรับ
นักศึกษา เช่น การจัดทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การจัดหาทีพ่ กั ส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งทีพ่ กั อาศัย การบริการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องการค้นหาทางออกในปัญหาต่าง ๆ บริการข้อมูล
ต�ำแหน่งงานและเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสูโ่ ลกของอาชีพ การจัดบริการ
ส�ำหรับนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหาร
การผ่อนผันระดมพล การประกันอุบัติเหตุ การบริการสถานที่ออกก�ำลังกายและ
การเล่นกีฬา ฯลฯ
2. การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สูตรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้าน
วิ ช าการ กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และกิ จ กรรมด้ า นบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์
และอาสาพั ฒ นา และกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ในด้ า นการเรี ย น
และการเตรี ย มความพร้ อ มในการประกอบอาชี พ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ประสบการณ์ ใ นการท� ำ งานร่ ว มกั น การท� ำ งานเป็ น ที ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เกิดภาวะความเป็นผูน้ ำ 
� รูจ้ กั เสียสละ รูจ้ กั คิด รูจ้ กั ตัดสินใจ
ในการท�ำงานตามขอบเขตหน้าที่ของตน นอกจากนี้ยังดูแลนักศึกษาให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่เหมาะสม ดีงาม โดยไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายบ้านเมือง ทัง้ นีเ้ พือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุข
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของมหาวิทยาลัย         
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เมือ่ นักศึกษาเข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากทัว่ ประเทศ
ดังนัน้ สิง่ แรกทีน่ กั ศึกษาควรรูค้ อื เมือ่ เรามาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แล้วเราจะพักที่ไหนกันดีนะ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส�ำหรับนักศึกษาที่จะเข้าพัก โดยแบ่งเป็น หอพักชาย
รับนักศึกษาได้ 990 คน และหอพักหญิง รับนักศึกษาได้ 2,789 คน
ถาม : ห้องพักเป็นอย่างไรบ้าง และอยู่ได้กี่คน
ตอบ : 1. ห้องพักนักศึกษามี 2 แห่ง ดังนี้
		
หอพัก มฉก. 1 ห้องพัดลม
		อาคาร 1 และ 2 จัดนักศึกษาอยู่ห้องละ 4 คน มีครุภัณฑ์ภายในห้อง  
ได้แก่ เตียงนอนแบบ 2 ชั้น 2 เตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ
พร้อมเก้าอี้ (สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้ แบ่งเป็น หญิง 568 คน/
ชาย 280 คน)
		อาคาร 3 จัดนักศึกษาอยูห่ อ้ งละ 3 คน มีหอ้ งน�ำ้ ภายในห้องพัก มีครุภณ
ั ฑ์
ภายในห้อง ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ พร้อม
เก้าอี้คนละ 1 ชุด และโทรศัพท์ภายในห้องพัก 1 เครื่อง (สามารถรับ
นักศึกษาหญิง 645 คน)
		
หอพัก มฉก. 2 ห้องแอร์
		มี 3 อาคาร คือ อาคาร 6, 7 และ 9 จัดนักศึกษาอยู่ห้องละ 4 คน
มีครุภัณฑ์ภายในห้อง ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ
พร้อมเก้าอี้ (สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้ แบ่งเป็น หญิง 1,576 คน/
ชาย 710 คน)
ถาม : นักศึกษาทีจ่ ะเข้ามาอาศัยในหอพักนักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยอะไรบ้าง
ตอบ : นักศึกษาที่จะเข้าพัก จะต้องช�ำระค่าบ�ำรุงหอพัก ค่าประกันความเสียหาย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
		
อาคาร 1 และ 2
		ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ 6,000 บาท ค่าประกัน 3,000 บาท
		ภาคฤดูร้อน
ภาคละ 2,000 บาท ค่าประกัน 3,000 บาท
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		ค่าคีย์การ์ด จ�ำนวน 100 บาท
		ค่ามัดจ�ำกุญแจห้องพัก จ�ำนวน 100 บาท/ดอก (จะคืนให้เมื่อนักศึกษา
ลาออกจากหอพักและส่งคืนกุญแจตามก�ำหนด)
		ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาหอพัก จ�ำนวน 20 บาท
ส�ำหรับหอพักอาคาร 1 และ 2 จะให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย/เดือน/ห้อง
หากใช้ไฟฟ้าเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ จะต้องช�ำระเพิ่มตามจ�ำนวนที่ใช้จริง หน่วยละ
6 บาท  
		
อาคาร 3
		ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ 7,800 บาท ค่าประกัน 3,900 บาท
		ภาคฤดูร้อน
ภาคละ 2,600 บาท ค่าประกัน 3,900 บาท
		ค่าคีย์การ์ด
จ�ำนวน 100 บาท
		ค่าไฟฟ้า
หน่วยละ 6 บาท
		ค่าน�้ำประปา
หน่วยละ 18 บาท
		ค่ามัดจ�ำกุญแจห้องพัก จ�ำนวน 100 บาท/ดอก (จะคืนให้เมื่อนักศึกษา
ลาออกจากหอพักและส่งคืนกุญแจตามก�ำหนด)
		ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาหอพัก จ�ำนวน 20 บาท
		
อาคาร 6, 7 และอาคาร 9
		ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ 10,200 บาท ค่าประกัน 5,100 บาท
		ภาคฤดูร้อน
ภาคละ 3,400 บาท   ค่าประกัน 5,100 บาท
		ค่าคีย์การ์ด
จ�ำนวน 100 บาท
		ค่าไฟฟ้า
หน่วยละ 6 บาท
		ค่าน�้ำประปา
เหมาจ่ายภาคปกติ ภาคละ 360 บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคละ 120 บาท
		ค่ามัดจ�ำกุญแจห้องพัก จ�ำนวน 100 บาท/ดอก (จะคืนให้เมื่อนักศึกษา
ลาออกจากหอพักและส่งคืนกุญแจตามก�ำหนด)
		ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาหอพัก จ�ำนวน 20 บาท
ส�ำหรับเงินค่าประกันความเสียหาย จะคืนให้นักศึกษาต่อเมื่อนักศึกษา
อยู่หอพักจนครบ 1 ปีการศึกษา เท่านั้น
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ถาม : ภายในหอพักนักศึกษามีการให้บริการอะไรบ้าง
ตอบ : หอพัก มฉก.1 การบริการที่หอพักนักศึกษาจัดให้กับนักศึกษา ได้แก่
ห้องดูโทรทัศน์ ตูเ้ ย็นซึง่ มีอยูท่ กุ ชัน้ เครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อน เครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็น นอกจากนีภ้ ายใน
อาคาร 1-2 จะมีโทรศัพท์ภายในชั้นละ 3 เครื่อง ส่วนอาคาร 3 จะมีโทรศัพท์ส�ำหรับ
ใช้งานห้องละ 1 เครื่อง ส่วนชั้นล่างของอาคารจะมีห้องอ่านหนังสือ เครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญ ร้านซักรีด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้เติมเงินโทรศัพท์
		
หอพัก มฉก.2 มีห้องรับรองผู้ปกครอง ร้านซักรีด เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ ตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญ ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์ และสัญญาณไวไฟฟรี
เมื่อเราได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิถีชีวิตการเรียนของเราในมหาวิทยาลัย
ก็เริ่มอุ่นใจ เมื่อนักศึกษาเริ่มใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษา หลายคนอาจประสบปัญหา
เรือ่ งทุนการศึกษาท�ำให้รสู้ กึ ขัดข้องหมองใจ ถ้านักศึกษาต้องการทราบเรือ่ งทุนการศึกษา
เราควรเริม่ ต้นที่ แผนกทุนและบริการนักศึกษา ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่ อาคารชิน โสภณพนิช ชัน้ 2
โทร. 1461 1517
ถาม : ถ้าต้องการทราบแหล่งข้อมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนักศึกษา
		 ควรท�ำอย่างไรบ้าง
ตอบ : นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถศึกษา
หาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. ติดต่อสอบถามที่แผนกทุนและบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช
ชั้น 2 โทร. 02-312-6300 ต่อ 1517 และ 1461 หรือต่อหน่วยบริการ
นักศึกษา 1410  
2. ศึกษาข้อมูลจาก http://sdo.hcu.ac.th  
3. ศึกษาข้อมูลจาก http://ssd.hcu.ac.th  
4. ติ ด ตามจากบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ต ่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และ
ควรดูบอร์ดทุกสัปดาห์
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ถาม : ทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์
		 ขอรับได้หรือไม่
ตอบ : ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้นักศึกษาทุกคนสามารถยื่นใบสมัคร
และได้เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับทุนหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจจากคณะกรรมการ เพราะทุนของมหาวิทยาลัยเป็นทุนให้เปล่า จะช่วยเหลือ
นักศึกษาในระดับหนึ่งเท่านั้น รับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน
ถาม : ในปีการศึกษา 2559 จะมีทุนกู้ยืมของรัฐบาลให้นักศึกษาที่เข้าใหม่กู้ยืม
		 หรือไม่
ตอบ : กองทุนฯ ได้แจ้งว่ามีการให้ผู้กู้รายใหม่กู้ยืมได้ ถ้าหากมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณาของกองทุนก็สามารถยื่นกู้ได้แต่ต้องผ่านการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาและที่ส�ำคัญนักศึกษาจะต้องสมัครผ่านระบบ  
e-studentloan มาให้เรียบร้อยก่อน หากได้รบั การคัดเลือกให้กยู้ มื นักศึกษาต้องติดตาม
ข้อมูลข่าวอยูต่ ลอดเวลา หรือสอบถามทีแ่ ผนกทุนและบริการนักศึกษาได้ตามวัน เวลา
ท�ำการ หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ http://ssd.
hcu.ac.th และ http://sdo.hcu.ac.th
ถาม : หากต้องการขอทุนกู้ยืมรัฐบาลจะต้องท�ำอย่างไร
ตอบ : นักศึกษาจะต้องเข้าสมัครขอรับทุนผ่านระบบ e-studentloan โดยผู้กู้
ต้องด�ำเนินการด้วยตัวเอง และหากผู้กู้ไม่ด�ำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน ก็จะถือว่า
ไม่ขอกู้ยืม โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
และด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
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1
2
3

4

7

ขั้นตอนการท�ำงาน e-studentloan
นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา
ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านของผู้กู้ยืม
(www.studentloan.or.th)
กรอกแบบค�ำขอกู้ยืมเงินผ่าน
(www.studentloan.or.th)
ติดต่อขอรับใบสมัครขอกู้ยืมที่
3.1 หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2
อาคารชิน โสภณพนิช
3.2 ดาวน์โหลดที่ http://ssd.ac.th
3.3 จุดบริการทุนการศึกษา ทีส่ ำ� นักทะเบียน
และประมวลผล (เฉพาะช่ ว งเวลา
รับสมัครนักศึกษาใหม่เท่านั้น)
ยื่นใบสมัครค�ำขอกู้ยืมพร้อมหลักฐานที่
4.1 หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2
อาคารชิน โสภณพนิช
4.2 จุดบริการทุนการศึกษา ทีส่ ำ� นักทะเบียน
และประมวลผล (เฉพาะช่ ว งเวลา
รับสมัครนักศึกษาใหม่เท่านั้น)
5 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน
6 ประกาศเรียกสัมภาษณ์
6.1 http://ssd.hcu.ac.th
6.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช
ติดต่อสถานศึกษาเพื่อรับการสัมภาษณ์
8 สถานศึกษาสัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
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11
12
13

14

ขั้นตอนการท�ำงาน e-studentloan
นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา
9 บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนของผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือก สถานศึกษาสามารถแก้ไข
กรอบวงเงินของผู้กู้ยืม หรือ ยกเลิกกรอบ
วงเงินที่บันทึกไปแล้วได้
10 ประกาศผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ตามที่ได้รับ
การจัดสรร
ดูผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
http://ssd.hcu.ac.th
รับใบอนุมัติขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่
- หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2
อาคารชิน โสภณพนิช
ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. เข้ามาท�ำสัญญา
กู ้ ยื ม เงิ น ผ่ า นระบบ e-studentloan
(www.studentloan.or.th) โดยต้องพิมพ์
สัญญาออกจากอินเทอร์เน็ต 2 ชุด และ
จั ด เตรี ย มเอกสารประกอบสั ญ ญาและ
สัญญาเพื่อส่งให้สถานศึกษา
น�ำสัญญาพร้อมหลักฐานและผู้ค�้ำประกัน
ไปลงชื่อในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
14.1 หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2
อาคารชิน โสภณพนิช
14.2 จุดบริการทุนการศึกษาทีส่ ำ� นักทะเบียน
และประมวลผล (เฉพาะช่วงเวลา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ เท่านั้น)
14.3 ที่อ�ำเภอที่ผู้ค�้ำประกันมีชื่ออยู่ตาม
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
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ขั้นตอนการท�ำงาน e-studentloan
นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา
15 ส่งสัญญากู้ยืมที่ลงชื่อเรียบร้อยแล้วที่
- หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2
อาคารชิน โสภณพนิช
16 ตรวจเอกสารสั ญ ญาและยื น ยั น ความ
ถูกต้องของสัญญา
17 นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก ยอดเงิ น ลงทะเบี ย น 18 สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียน และพิมพ์
เรียนจริง เลขที่ใบเสร็จ วันที่ ผ่านเว็ปไซด์
แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ�ำนวนเงิน
(www.studentloan.or.th)
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 2 ชุด เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา ลงนาม
19 ติ ด ต่ อ สถานศึ ก ษา เพื่ อ ลงนามและ
ต ร ว จ ส อ บ จ� ำ น ว น เ งิ น ข อ กู ้ ใ น แ บ บ
ลงทะเบี ย น/แบบยื น ยั น จ� ำ นวนเงิ น ค่ า
เล่าเรียนและค่าครองชีพ
20 จัดให้นักเรียน นักศึกษา ลงนามในเอกสาร
แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ�ำนวนเงิน
ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
21 ยืนยันความสมบูรณ์ของแบบลงทะเบียน
เรียน/แบบยืนยันจ�ำนวนเงินค่าเล่าเรียน
และค่าครองชีพผ่านระบบ
22 จั ด ส่ ง เอกสารสั ญ ญาให้ บมจ.ธนาคาร
กรุ ง ไทย และธนาคารอิ ส ลามแห่ ง
ประเทศไทย
23 จั ด ส่ ง เอกสารแบบลงทะเบี ย นเรี ย น/
แบบยืนยันจ�ำนวนเงินค่าเล่าเรียน และ
ค่าครองชีพให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ขั้นตอนการท�ำงาน e-studentloan
นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา
24 นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินค่าครองชีพ
เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางบัญชีธนาคาร
กรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
25 สถานศึ ก ษารอรั บ เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย นเมื่ อ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม
แห่ ง ประเทศไทย ตรวจสอบเอกสาร
ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนการท�ำงาน e-studentloan ในเทอมต่อไป
นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา
1 ยื่นแบบค�ำขอกู้ยืมเงินผ่านเว็ปไซด์
(www.studentloan.or.th)
2 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน
3 นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก ยอดเงิ น ลงทะเบี ย น 4 สถานศึ ก ษาบั น ทึ ก ค่ า เล่ า เรี ย น และ
เรียนจริง เลขที่ใบเสร็จ วันที่ ผ่านเว็ปไซด์
พิ ม พ์ แ บบลงทะเบี ย นเรี ย น/แบบยื น ยั น
(www.studentloan.or.th)
จ� ำ นวนเงิ น ค่ า เล่ า เรี ย นและค่ า ครองชี พ
2 ชุด เพื่อให้นักศึกษาลงนาม
5 ติ ด ต่ อ สถานศึ ก ษา เพื่ อ ลงนามและ
ต ร ว จ ส อ บ จ� ำ น ว น เ งิ น ข อ กู ้ ใ น แ บ บ
ลงทะเบี ย น/แบบยื น ยั น จ� ำ นวนเงิ น ค่ า
เล่าเรียนและค่าครองชีพ
6 จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษา ลงนามในเอกสารแบบ
ลงทะเบี ย น/แบบยื น ยั น จ� ำ นวนเงิ น ค่ า
เล่าเรียน และค่าครองชีพ
7 ยืนยันความสมบูรณ์ของแบบลงทะเบียน
เรียน/แบบยืนยันจ�ำนวนเงินค่าเล่าเรียน
และค่าครองชีพ
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ขั้นตอนการท�ำงาน e-studentloan ในเทอมต่อไป
นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา
8 จัดส่งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบ
ยื น ยั น จ� ำ นวนเงิ น ค่ า เล่ า เรี ย น และค่ า
ครองชีพ ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9 นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินค่าครองชีพ
เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางบัญชีธนาคาร
ก รุ ง ไ ท ย แ ล ะ ธ น า ค า ร อิ ส ล า ม แ ห ่ ง
ประเทศไทย
10 สถานศึ ก ษารอรั บ เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย นเมื่ อ
บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลาม
แห่ ง ประเทศไทย ตรวจสอบเอกสาร
ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

ถาม : ถ้ า หากจะกู ้ ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ให้ กู ้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กั บ รายได้
		 ในอนาคต (กรอ.) ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ : 1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
		 2. เข้าศึกษาในคณะ/สาขาที่ขาดแคลน
		 3. มีสัญชาติไทย
		 4. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2558
		 5. ไม่ ดู ร ายได้ ค รอบครั ว ของบิ ด ามารดาแต่ ถ ้ า รายได้ ค รอบครั ว ไม่ เ กิ น
200,000 บาทต่อปี จะสามารถกู้ค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,200 บาท
		 นอกจากทุนการศึกษาในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยยังมีทุนอาหารกลางวัน
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย โดยนักศึกษาที่มีความ
ประสงค์ขอทุนจะต้องติดต่อผ่านคณะวิชาที่นักศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่
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		 ในระหว่างก�ำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาคนใดประสงค์จะท�ำงาน
พิเศษเพื่อหาทุนทรัพย์จุนเจือตนเอง และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
มหาวิทยาลัยก็ได้จัดหน่วยงานที่ดูแลด้านงานพิเศษ คือ แผนกแนะแนวและ
สวัสดิการนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1 โทร. 1216, 1340
ถาม : อยากหางานพิเศษท�ำระหว่างเรียน จะหาข้อมูลได้จากที่ไหน
ตอบ : นักศึกษาสามารถหาข้อมูลต�ำแหน่งงาน งานพิเศษ (Part time) งานประจ�ำ 
(Full time) ได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะวิชา/หอพักนักศึกษา Facebook
แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา
		 เมือ่ การด�ำเนินชีวติ ของการเป็นนักศึกษาด�ำเนินไป ในช่วงชัน้ ปีที่ 1 มีเรือ่ ง
มากมายต้องปรับตัวทั้งการเรียน เพื่อนใหม่ กิจกรรมต่าง ๆ นักศึกษาหลาย ๆ คน
อาจรู้สึกเครียด กังวลใจ อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลให้เราไม่มีความสุข
ในการด�ำเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มีหน่วยงานส�ำหรับ
ให้การดูแลนักศึกษาทีป่ ระสบปัญหาในการเรียนและการด�ำเนินชีวติ คือ งานบริการ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ณ อาคารชิน
โสภณพนิช ชั้น 1 โทร. 1216, 1340
ถาม : จะขอรับบริการได้ที่ไหน
ตอบ : นักศึกษาทีเ่ ผชิญกับภาวะขัดข้องหมองใจ อึดอัดใจ สามารถขอรับบริการได้ที่
แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งให้บริการดังนี้
		 การให้บริการโดยตรงทีแ่ ผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา อาคารชิน
			 โสภณพนิช ชั้น 1 วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
		 การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต E-mail address nawan.s@hotmail.com
และ nuengrutai11@hotmail.com
		การให้บริการผ่าน Facebook Fanpage ของแผนกแนะแนวและ
สวัสดิการนักศึกษา
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		 นอกจากนี้กรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได้
โดยติดต่อที่ หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2
ถาม : เมื่อนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุจะต้องท�ำอย่างไร
ตอบ : ถ้ารักษาที่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกันภัย
เมื่อยื่นบัตรอุบัติเหตุ นักศึกษาไม่ต้องจ่ายเงินสด (รักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจาก
เกิดเหตุ) แต่ถ้านักศึกษาต้องจ่ายเงินสดให้ขอใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่ารักษา
ฉบับจริงพร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด ส�ำเนาบัตรนักศึกษาและบัญชีธนาคาร จ�ำนวน
2 ชุดเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมประกัน
ถาม : อุบัติเหตุแต่ละครั้งจะเคลมประกันได้เท่าไร
ตอบ : จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจ่ายจริง และเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้
กรณีเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
โดยจะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดที่เกิดขึ้นทุกสถานที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่หน่วยบริการนักศึกษา ณ อาคารชิน
โสภณพนิช ชั้น 2
		 นอกจากบริการ สวัสดิการเบือ้ งต้น ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้กบั นักศึกษาแล้ว
ยังมีบริการ สวัสดิการ ทีส่ ำ� คัญอีกหลายอย่างทีน่ กั ศึกษาจะได้รบั โดยมี แผนกแนะแนว
และสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดูแล ณ อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1
โทร. 1216, 1340
การสมัครเข้าศึกษาวิชารักษาดินแดน (ร.ด.)
ถาม : การเรียน ร.ด. ที่ มฉก. นี้จะเริ่มได้ตั้งแต่ชั้นปีไหน
ตอบ : เมือ่ ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วก็ขอสมัครเรียน ร.ด. ได้เลยทัง้ ชายและหญิง
ตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 5 ช่วงการสมัครเรียน ร.ด. สมัครได้ถงึ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี
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ขอผ่อนผันหมายเรียกพล
ถาม : การติดต่อเพื่อขอท�ำเรื่องขอผ่อนผันหมายเรียกพลนั้นจะติดต่อในช่วงใด
		 และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : การขอผ่ อ นผั น หมายเรี ย กพลจะรั บ เรื่ อ งตลอดทั้ ง ปี โดยให้ นั ก ศึ ก ษา
จัดเตรียม 1) ส�ำเนาใบส�ำคัญ สด.8 จ�ำนวน 3 ฉบับ 2)หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
พร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ฉบับ 3) ส�ำเนาบัตรประชาชน จ�ำนวน 3 ฉบับ 4) ส�ำเนา
ทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 3 ฉบับ 5) กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ให้แนบใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล จ�ำนวน 3 ฉบับและยื่นที่หน่วยบริการนักศึกษา
การขอผ่อนผันการรับราชการทหาร
ถาม : การขอผ่อนผันการรับราชการทหารเป็นบริการที่จัดให้กับนักศึกษา
		 กลุ่มใดบ้าง
ตอบ : การขอผ่อนผันการรับราชการทหาร เป็นบริการที่จัดให้นักศึกษาชาย
ที่ไม่เรียนวิชารักษาดินแดนและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาการยื่นเอกสาร
สิงหาคมถึงธันวาคมของทุกปี และยื่นที่หน่วยบริการนักศึกษา
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ถาม : หนังสือรับรองความประพฤติคืออะไร
ตอบ : เป็นเอกสารใช้รับรองความประพฤติของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยส�ำหรับ
การขอรับทุน หรือสมัครงาน ขอได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษา
ถาม : ความประพฤติที่ดีจะทราบได้อย่างไร
ตอบ : เมือ่ นักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษามีคะแนนความประพฤติ
เริ่มต้น 100 คะแนน ถ้าระหว่างเรียนนักศึกษามิได้ประพฤติผิดระเบียบวินัยของ
มหาวิทยาลัย คะแนนก็จะคงอยู่ 100 คะแนน แต่ถ้าประพฤติผิดระเบียบ จะถูกหัก
คะแนนความประพฤติตามความผิดนัน้ ๆ เช่น ทุจริตการสอบถูกตัดคะแนน 50 คะแนน
เป็นต้น
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ถาม : แล้วจะตรวจสอบคะแนนความประพฤติของตนเองได้อย่างไร
ตอบ : ตรวจสอบคะแนนความประพฤติออนไลน์ของนักศึกษา ได้ที่
http://comonline.hcu.ac.th/activity เลือก conduct
ถาม : ถ้าถูกตัดคะแนนความประพฤติต้องท�ำอย่างไร
ตอบ : นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเพือ่ เพิม่ คะแนนความประพฤติได้ โดยขอรับ
ค�ำแนะน�ำได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2
		 เมื่อนักศึกษาเดินทางจากบ้านมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย อาจมีการ
ติดต่อกับผู้ปกครองหรือเพื่อน ๆ ด้วยการส่งจดหมาย หรือพัสดุต่าง ๆ การติดต่อ
รับจดหมาย-พัสดุ (ไปรษณียภัณฑ์) ควรท�ำอย่างไร
ถาม : การระบุที่อยู่ที่จะให้ทางบ้านหรือบุคคลอื่น ๆ ส่งจดหมายหรือพัสดุมาให้
		 คือที่ไหน
ตอบ : ถ้านักศึกษาชื่อว่า นางสาวสุดสวย แสนขยัน ให้จ่าหน้าดังนี้
			 “นางสาวสุดสวย แสนขยัน
			 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
			 18/18 กม.18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี
			 จ.สมุทรปราการ 10540”
		 โดยนักศึกษาต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษามาติดต่อในการรับจดหมาย
ลงทะเบียน EMS หรือพัสดุ ทีง่ านไปรษณีย์ อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 1
		 กรณีเป็นนักศึกษาหอพัก มฉก. สามารถติดต่อรับจดหมายลงทะเบียน EMS
หรือพัสดุ ที่หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช ให้ระบุจ่าหน้าซอง
ดังนี้
			 “นางสาวสุดสวย แสนขยัน
			 (หอพักนักศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
			 18/18 กม.18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี
			 จ.สมุทรปราการ 10540”
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ถาม : การตรวจสอบว่ามีจดหมาย EMS - พัสดุ ส่งมาถึงนักศึกษา จะทราบได้อย่างไร
ตอบ : จดหมายลงทะเบียน EMS หรือพัสดุ ติดต่อที่ งานไปรษณีย์ อาคารอ�ำนวยการ
ชั้น 1 จดหมายธรรมดา ดูจดหมายได้ที่ ตู้ใส่จดหมาย - เอกสาร ชั้น 1 บริเวณบันไดขึ้น
ชัน้ 2 อาคารชิน โสภณพนิช ฝัง่ ส�ำนักงานเลขานุการ ส�ำนักพัฒนานักศึกษา หรือถ้าเป็น
นักศึกษาหอพัก สามารถดูได้ที่
		 ตู้ใส่จดหมาย ชั้น 1 อาคาร 1
		 ตู้ใส่จดหมาย ชั้น 1 อาคาร 6
		 ตู้ใส่จดหมาย ชั้น 1 อาคาร 7
		 ตู้ใส่จดหมาย ชั้น 1 อาคาร 9
		 ส่วนวิชาชีวิตนักศึกษาจะเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยทัง้ ในส่วนของผูจ้ ดั ท�ำโครงการ และผูเ้ ข้าร่วมโครงการ โดยหน่วยงาน
ของส� ำ นั กพั ฒ นานักศึกษาที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงานกิจกรรมของ
นักศึกษา คือ แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา ตั้งอยู่ที่ อาคาร
อัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง ส�ำหรับกิจกรรมแรกที่นักศึกษาน้องใหม่จะได้เข้าร่วม
คือ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ถาม : กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 59XXXX ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
		 เฉลิมพระเกียรติ เป็นอย่างไร
ตอบ : เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความอบอุ่น ความซาบซึ้งในมิตรไมตรี และ
การสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เป็นการร่วมมือร่วมใจของสโมสรนักศึกษาและผู้น�ำจากทุกคณะวิชา
ถาม : แล้วมหาวิทยาลัยเข้ามาดูแลกิจกรรมนี้อย่างไร
ตอบ : มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมกับผู้น�ำที่จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยคณะวิชาจะจัดคณาจารย์
ดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
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มหาวิทยาลัย โดยส�ำนักพัฒนานักศึกษาจะท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในเรื่อง
การประสานงานการดูแลกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะวิชา โดยมี
ศูนย์ประสานงานในการติดต่อและรับเรื่องราวต่าง ๆ
ถาม : สโมสรนักศึกษาคืออะไร
ตอบ : องค์กรของนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง
จากนักศึกษาในแต่ละปี และได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในนามคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน หากนักศึกษาต้องการท�ำงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาสามารถ
แจ้งความจ�ำนงได้ที่ ชั้น 2 อาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง โทร. 1443
ถาม : แล้วชมรมคืออะไร
ตอบ : ชมรมเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่มีแนวความคิดในการด�ำเนินงาน
ด้านกิจกรรมที่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน มีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน และเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสโมสรนักศึกษา โดยสังกัดอยู่ในฝ่ายต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษา
หากนักศึกษาสนใจในการจัดตั้งชมรมใหม่ที่ยังไม่มีในมหาวิทยาลัย สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่สโมสรนักศึกษา
ถาม : รางวัลเกียรติยศคืออะไร
ตอบ : รางวัลเกียรติยศ คือ รางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบในการด�ำเนิน
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ มีผลการเรียนโดยมี
แต้มเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 2.30 ขึน้ ไป เป็นผูม้ คี วามประพฤติดี มีนำ�้ ใจงาม มีมนุษยสัมพันธ์
โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลประจ�ำสถาบัน โดยรางวัลนี้
จะมอบให้ในวันพิธีไหว้ครู

Freshy Guide

PB
224 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
ศึกษาเล่าเรียนและการด�ำเนินชีวิต มหาวิทยาลัยตระหนักในการเป็นบุคคลที่มี
สุขภาพกายใจทีแ่ ข็งแรง จึงจัดเตรียมสนามกีฬา และสถานทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ เอือ้ อ�ำนวย
ให้นักศึกษาได้ออกก�ำลังกาย
ถาม : มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาใดบ้าง ส�ำหรับให้บริการในการออกก�ำลังกาย
		 และเล่นกีฬา
ตอบ : มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาส�ำหรับให้บริการนักศึกษา ได้แก่ สนามกีฬากลาง
(สนามฟุตบอล 1 สนามกรีฑา) สนามกีฬาภายในอาคารชิน โสภณพนิช (สนาม
บาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามแบดมินตัน สนามเทเบิลเทนนิส ห้องฟิตเนส
ห้องเต้นร�ำ) สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเปตอง และลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนาม
บาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามฟุตซอล)
ถาม : ต้องการเล่นกีฬาแต่ไม่มีอุปกรณ์กีฬาจะท�ำอย่างไร
ตอบ : นักศึกษาสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาได้ตามที่แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
และการกีฬาก�ำหนดไว้ โดยยืน่ บัตรนักศึกษาเพือ่ ขอยืมอุปกรณ์กฬี าได้ 1 ชิน้ ต่อ 1 วัน
สถานที่ให้บริการ คือ ห้องอุปกรณ์กีฬา ชั้น 1 อาคารชิน โสภณพนิช ตามเวลาต่อไปนี้
		 ช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
		 ช่วงบ่าย เวลา 15.30 - 17.00 น.
		 นักศึกษาสามารถคืนอุปกรณ์กีฬาได้ในวันถัดไปโดยไม่เสียค่าปรับ
		 แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา ได้จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬา
ได้แก่ ลูกบาสเกตบอล ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน และไม้เทเบิลเทนนิส ให้นักศึกษา
ได้นำ� ไปใช้ในการออกก�ำลังกาย โดยไม่ตอ้ งยืม ไว้ทสี่ นามกีฬาอาคารชิน โสภณพนิช และ
เมือ่ ใช้เสร็จแล้วนักศึกษาต้องน�ำมาเก็บไว้ทเี่ ดิม เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมด้านความซือ่ สัตย์
ถาม : สนามกีฬามีสถานที่ ที่ให้บริการจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาหรือสถานที่ในการ
		 เปลี่ยนชุดกีฬาหรือไม่
ตอบ : สนามกีฬาภายในอาคารชิน โสภณพนิช มีสถานทีใ่ นการเปลีย่ นชุดกีฬาและ
ห้องอาบน�้ำ รวมถึงการให้บริการตู้ล็อกเกอร์ส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องการความสะดวก
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ในการเก็บอุปกรณ์กฬี าและวัสดุในการเรียน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอใช้บริการ
ได้ที่หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช
ข้อมูลเบือ้ งต้นเหล่านีค้ อื ภารกิจส�ำคัญของส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการเอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพื่อรับใช้สังคม บริการและสวัสดิการเหล่านี้ยังรอให้บริการนักศึกษาอยู่ทุกคน ซึ่งเรา
คาดว่านักศึกษาจะได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้และสามารถเลือกใช้บริการ สวัสดิการของ
นักศึกษาได้อย่างคุ้มค่า สามารถใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อ
จะเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทางวิชาการและพร้อมด้วยคุณธรรม ออกสู่สังคม

ความกตัญญูและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยอดแห่งคุณธรรม
Gratitude and Honesty are the Noblest of Virtues
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ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านศิลปและวัฒนธรรมของ
จังหวัดสมุทรปราการและชุมชนท้องถิ่น
การให้บริการนักศึกษา
1. การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์วฒ
ั นธรรมจัดฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ  เพือ่ ให้นกั ศึกษา
เข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมนักศึกษาเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มดนตรีไทย 2. กลุ่มดนตรีจีน
3. กลุ่มนาฏศิลป์ไทย
4. กลุ่มเชิดหุ่นคน 5. กลุ่มละครชุมชน 6. กลุม่ นาฏศิลป์สมัยใหม่
ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วง 2 เดือนแรกของปีการศึกษา และฝึกอบรม
ตลอดปีการศึกษา รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม
ออกสู่สาธารณชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การบริการให้ค�ำปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์วฒ
ั นธรรมมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านศิลปและวัฒนธรรม
หลายแขนง และพร้อมที่จะให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรีไทย  
ดนตรีจีน นาฏศิลป์ไทย การแสดงหุ่นคน การแสดงร่วมสมัย วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
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3. การให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย-จีน
พิพิธภัณฑ์ให้บริการการศึกษาและวิชาการต่าง ๆ แก่นักศึกษา ได้แก่  
บริการในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรมชาวจีน
โพ้นทะเลในประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทย-จีน และจัดแสดงนิทรรศการศิลปและ
วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ  
นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลเอกสาร ภาพถ่าย และค�ำปรึกษาเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์จีน
ในสังคมไทย รวมทั้งประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
4. โครงการต่างๆ ของศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรมมีการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ ตลอดปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับประเพณีและวันส�ำคัญต่าง ๆ ของไทย ทั้งยังเป็นการท�ำนุบ�ำรุงและสืบสานงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการอนุรักษ์
ประเพณีรับบัว โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ โครงการกฐินพระราชทาน และ
โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย เป็นต้น

Freshy Guide

PB
228 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ความเป็นมา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือก�ำเนิดในปี
พ.ศ. 2539 ในระหว่างที่โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยหัวเฉียว วิทยาลัยหัวเฉียว และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ด�ำเนินการมาครบ 55 ปี ตามนโยบาย
ในปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ทีส่ ง่ เสริม ขยายขอบข่ายงานด้านการศึกษา
เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเมือ่ ศิษย์เก่าทุกรุน่ ทุกสมัยได้มโี อกาสร่วมงานสังสรรค์
กันอย่างพร้อมเพรียงกัน ในงาน “คืนสู่เหย้าชาวหัวเฉียว” ได้แสดงถึงพลังที่ยิ่งใหญ่    
จึงรวมตัวด�ำเนินการก่อตัง้ สมาคมศิษย์เก่าโดยใช้ชอื่ ว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539
วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อสมานสามัคคีและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เรียนวิชาชีพ
ในสถาบันเดียวกัน
2. ร่วมกันรักษาจรรยาวิชาชีพให้เป็นที่นิยม ผดุงเกียรติของสมาชิกและ
เชิดชูเกียรติสถาบัน
3. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ เผยแพร่
ข่าวสารข้อมูลให้แก่สมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการตามก�ำหนด
4. ร่วมมือประสานงานกับองค์กรเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม
การสมัครสมาชิก
สนใจสมั ค รได้ ที่ ส� ำ นั ก งานสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 2 อาคารชิน โสภณพนิช เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง
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อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-312-6300 ต่อ 1350 หรือ โทรสาร
02-312-6408
ประเภทของการเป็นสมาชิก
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทีเ่ คยศึกษา หรือส�ำเร็จจากโรงเรียนผดุงครรภ์
อนามัย นับแต่ปี พ.ศ. 2484 วิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตลอดจนบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือได้รับ
การเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ
ในที่ประชุม
2. สมาชิ ก วิ ส ามั ญ ได้ แ ก่ ศิ ษ ย์ ป ั จ จุ บั น ของมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มี
อุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติที่เชิญเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติ แต่สามารถให้ค�ำแนะน�ำได้
สิทธิประโยชน์
1. สวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปณกิจศพ เมื่อบิดา/มารดา/บุตรของสมาชิก
ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 1,000 บาท
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
3. รั บ ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวของสมาคม มี โ อกาสพบปะสั ง สรรค์
เพื่อนร่วมสถาบัน
4. รับสิทธิพิเศษส่วนลดการใช้บริการในโรงพยาบาลและร้านค้าต่าง ๆ
(สอบถามรายรายละเอียด ได้ทสี่ ำ� นักงานสมาคมศิษย์เก่า หรือ (http://alumni.hcu.
ac.th)
5. รับข่าวสารความเคลือ่ นไหวของสมาคม และมหาวิทยาลัย ผ่าน facebook
สมาคมศิษย์เก่า ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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การบริการ
ร้านอาหาร
มฉก.1 ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่  อาคารโภชนาการ 1 และ 2
มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และมีร้านสะดวกซื้อ (seven eleven) 1 ร้าน ได้แก่  
ประตู 3 หน้ามหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัย ร้านอาหาร ให้บริการในวันท�ำการ
ปกติ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 06.00 - 17.00 น. จ�ำนวน 21 ร้าน คือ อาหารคาว 15 ร้าน
อาหารหวาน 5 ร้าน เครื่องดื่ม 1 ร้าน ส�ำหรับวันหยุดที่มีการเรียนการสอน
(เสาร์ - อาทิตย์) ร้านอาหารจะเปิดเฉพาะ อาคารโภชนาการ 2 เวลา 06.00 - 17.00 น.
จ�ำนวน 8 ร้าน คือ อาหารคาว 6 ร้าน ขนมหวานและผลไม้ 1 ร้าน เครื่องดื่ม 1 ร้าน
มฉก.2 ร้านอาหารภายใน มฉก.2 ตั้งอยู่ที่ ใต้อาคารจอดรถ มีทั้งอาหารคาว
อาหารหวาน และเครื่องดื่ม จ�ำนวน 11 ร้าน แบ่งเป็น อาหารคาว 8 ร้าน ร้านขนม
และผลไม้ 1 ร้าน และร้านเครื่องดื่ม 1 ร้าน ร้านอาหาร ให้บริการในวันท�ำการปกติ
(จันทร์ - ศุกร์) เวลา 06.00 - 17.00 น.
ธนาคาร
ธนาคารที่สะดวกในการติดต่อ ได้แก่  
ธนาคารธนชาต
โทร. 02-312-6600 - 2  อยู่ที่อาคารบริการ ชั้น 1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โทร. 02-312-6625, 02-312-6719  อยู่ที่อาคารบริการ ชั้น 1      
ธนาคารกสิกรไทย
โทร. 02-740-6611-8  อยู่บริเวณทางเข้าสนามกอล์ฟเลควูด     
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
โทร. 02-312-6752-4  อยู่ด้านข้างมหาวิทยาลัยติดกับประตู 1
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ศูนย์ยา มฉก.
ตั้งอยู่ที่อาคารบริการ ชั้น 1 (ข้างธนาคารธนชาต) โทร. 02-312-6300
ต่อ 1460 หรือ 02-312-6446 เปิดวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 - 20.00 น. และ
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
ไปรษณีย์อนุญาตบางพลี 101 (มฉก.)
ตั้งอยู่ที่ อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 1 (ด้านข้างศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A)  
โทร. 02-312-6300-73 ต่อ 1129 ให้บริการ รับจดหมาย จดหมายลงทะเบียน พัสดุ
โทรเลข และส่งต่อไปรษณียบ์ างพลี จ�ำหน่ายตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์ และตราไปรษณียากร
เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.30 - 16.00 น.
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม
ให้บริการตรวจทั่วไป ตรวจสุขภาพ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจเลือด
วิเคราะห์โรค คลื่นไฟฟ้า หัวใจ เอกซเรย์ สายตรง 02-312-6464 และ 02-312-6300
ต่อ 1490, 1491 เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ตั้งอยู่ที่อาคารบริการ ชั้น 2   
คลินิกการแพทย์แผนจีน
ให้บริการฝังเข็ม ตรวจแมะ ทานยา โทร. 02-312-6300 ต่อ 1633 เปิดบริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.30 - 19.00 น. และวันเสาร์
เวลา 08.30 - 17.00 น. ตั้งอยู่ที่อาคารบริการ ชั้น 2
คลินิกกายภาพบ�ำบัด
ให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบ�ำบัด ให้คำ� ปรึกษาปัญหาสุขภาพ อบรม
และบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม โทร. 02-312-6300 ต่อ 1247, 1248  
เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.30 - 16.30 น. และนอกเวลา  
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 19.00 น. ตัง้ อยูท่ ตี่ กึ ปฏิบตั กิ าร อาคาร  5 ชัน้
(อยู่ชั้น 1)
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ศูนย์หนังสือ มฉก.
มฉก.1 ตั้งอยู่ที่อาคารโภชนาการ ชั้น 1 เวลา 08.00 - 16.30 น. และ
มฉก.2 ตัง้ อยูท่ ใี่ ต้อาคารเรียน ชัน้ 1 เวลา 07.00 - 17.00 น. ให้บริการจ�ำหน่าย
หนังสือประกอบการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หนังสือบันเทิง
และขนมขบเคี้ยว ของที่ระลึกและของเบ็ดเตล็ด โทร 02-312-6400, 02-312-6300
ต่อ 2102 เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.00 - 16.30 น.
ศูนย์ถ่ายเอกสารเอกชน
ตั้งอยู่ที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 อาคารเรียน ชั้น 1 และ อาคารอ�ำนวยการ
ชั้น 1 เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
รถไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยจัดรถไฟฟ้าวิ่ง รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย วิ่งไป-กลับ
ผ่านจุดต่าง ๆ ดังนี้ อาคารบริการ ข้างหอประชุม ลานจอดรถ 5 ไร่ อาคารโภชนาการ 1
และ 2 สนามกีฬา อาคารอ�ำนวยการ รั้วเขียว หอพักนักศึกษา ค่าบริการ 1 บาท
ตลอดสาย
รถรับ-ส่ง
สายที่ 1 วิทยาเขตยศเส - มฉก.บริการรับ เวลา 07.00 น. จุดรับวิทยาเขต
ยศเสและบริการส่งเวลา16.45 น. จุดรับ สวนลวดลาย รายเดือน 1,000 บาท ต่อเทีย่ ว
50 บาท
สายที่ 2 ปากน�้ำ ส�ำโรง บางนา - มฉก. มีเฉพาะบริการ รับเวลา 07.05 น.
จุดรับ ป้ายรถประจ�ำทางป้ายแรกของปากน�้ำ ค่าบริการ 20 - 25 บาท
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ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยและการพัฒนานักศึกษา
1. วินัยส่วนตัวที่นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัดและสอดคล้องกับกติกา
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1.1 นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
เครื่องแบบนักศึกษา
1.2 นักศึกษาต้องพกบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา และแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
ได้ทันทีเมื่อมีการขอตรวจสอบ
1.3 นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
1.4 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน�ำมา
ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย
1.5 นักศึกษาต้องไม่กล่าวถ้อยค�ำ หรือการกระท�ำอืน่ ใด อันจะเกิดความเสียหาย
แก่คณาจารย์ ผู้อื่นและมหาวิทยาลัย
1.6 นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.7 นักศึกษาต้องไม่ค้างแรม และ/หรืออยู่ในมหาวิทยาลัยยามวิกาล เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่จ�ำเป็นหรือในงานต่าง ๆ
เป็นลายลักษณ์อักษร
1.8 นักศึกษาต้องเชื่อฟังค�ำแนะน�ำตักเตือนและต้องไม่แสดงปฏิกิริยาก้าวร้าว
ท้าทายต่ออาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
1.9 นักศึกษาต้องไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
1.10 นักศึกษาต้องไม่กระท�ำการหรือส่อให้เห็นพฤติการณ์อันเป็นตัวการหรือ
ผู้สนับสนุนให้กระท�ำการอันก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียเกียรติ
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าในทางใด ๆ
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2. วินัยที่นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยไม่ขัดกับกติกาของสังคมและ
กฎหมายบ้านเมือง
2.1 นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องไม่วา่ กรณีใด ๆ ในการเล่นการพนัน
หรือมีอุปกรณ์ส�ำหรับการเล่นการพนันไว้ในครอบครอง รวมทั้งไม่เข้าไป
ในบริเวณหรือสถานที่ที่มีการเล่นการพนัน
2.2 นักศึกษาต้องไม่เสพหรือน�ำสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกประการ
รวมทัง้ สุราเมรัยและเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
2.3 นักศึกษาต้องไม่พกพาอาวุธ หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ อาวุธหรือวัตถุระเบิด
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
2.4 นักศึกษาต้องไม่จัดพิมพ์หรือมีสื่ออนาจารต่าง ๆ ไว้ในครอบครองหรือ
การกระท�ำอื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมหาวิทยาลัย
2.5 นักศึกษาต้องไม่กระท�ำอนาจารในบริเวณมหาวิทยาลัย และสาธารณสถาน
2.6 นักศึกษาต้องไม่กระท�ำการทุจริตใด ๆ ได้แก่ การปลอมลายมือชื่อ การ
ปลอมแปลงเอกสาร การลักทรัพย์ ยักยอก หรือวิ่งราวทรัพย์ อันเป็น
การเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
2.7 นักศึกษาต้องไม่ก่อกวน หรือเข้าร่วมการทะเลาะวิวาทไม่ว่ากับผู้ใดหรือ
การกระท�ำใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยขึ้น
2.8 นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดอาญาจนได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาของศาล
ให้ ถื อ ว่ า นั ก ศึ ก ษาผู ้ นั้ น กระท� ำ ผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรง เว้ น แต่ โ ทษที่ ก ระท� ำ
โดยประมาท
3. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการพัฒนานักศึกษาทั้งความรู้ทางวิชาการ และ
ทักษะจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหรือ
เข้าร่วมโครงการการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ ได้แก่
3.1 โครงการพัฒนาผู้น�ำนักศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
3.3 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

โครงการส่งเสริมจริยธรรม
โครงการท�ำนุบ�ำรุงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการส่งเสริมคุณค่าชีวิต ค่านิยม การประหยัด และอดออม
โครงการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาเห็นสมควร

4. นักศึกษาที่ได้รับการลงโทษถึงเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาตนเองจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเข้าร่วมโครงการ
5. การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาตนเองในฐานะผูน้ ำ� โครงการและการประเมินผล
เป็นที่น่าพอใจจะได้รับคะแนนความประพฤติโครงการละไม่เกิน 20 คะแนน
6. การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ
คะแนนความประพฤติโครงการละไม่เกิน 5 คะแนน
7. เมื่อนักศึกษาพัฒนาตนเองและได้รับคะแนนความประพฤติเพิ่ม ขอให้คณะวิชา
หรือหน่วยงานดูแลงานวินัยนักศึกษา แจ้งผลให้ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้น
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วรายงานผลการเพิ่มคะแนนความประพฤติ
ไปยังหน่วยงานดูแลงานวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
8. การลงโทษมี 5 ระดับ ดังนี้
8.1 ว่ากล่าวตักเตือน และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
8.2 ตัดคะแนนความประพฤติ
8.3 ภาคทัณฑ์ และแจ้งผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
8.4 พักการเรียน ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ งด ระงับ หรือยับยั้งหนังสือรับรองของ
มหาวิทยาลัยหรือการเสนอชื่อเพื่อรับวุฒิบัตรทางการศึกษา
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8.5 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก�ำหนดเป็นสองวิธี ได้แก่
8.5.1 ให้ออก
8.5.2 ไล่ออก และไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั หลักฐานและผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระดับการลงโทษตาม 8.4 - 8.5 มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นโทษขั้น
รุนแรง เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ ในข้อ 8.2
ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารตั ด คะแนนความประพฤติ นั ก ศึ ก ษา
ที่แนบท้ายข้อบังคับนี้
9. หลักเกณฑ์การลงโทษ
9.1 ก� ำ หนดให้นัก ศึก ษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน
ตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
9.2 การรับโทษระดับว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ 8.1 ให้กระท�ำได้สูงสุดไม่เกิน
3 ครั้ง หากกระท�ำความผิดซ�้ำอีกในอัตราเดียวกัน จะได้รับการลงโทษ
ในระดับที่สูงขึ้น
9.3 การรับโทษในลักษณะความผิดที่นักศึกษากระท�ำและปรากฎชัด อาจารย์
หรือบุคลากรด้านวินัยสามารถตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน
20 คะแนน โดยให้รายงานผลการตัดคะแนนไปยังหน่วยงานดูแลงานวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ เ ป็ น ความผิ ด ที่ ต ้ อ งลงโทษตั ด คะแนนความประพฤติ
ครัง้ ละเกินกว่า 20 คะแนนขึน้ ไป ให้เสนอหลักฐานการกระท�ำผิดและเสนอ
ตั ด คะแนนความประพฤติ ต ่ อ คณะกรรมการวิ นั ย ของคณะวิ ช าหรื อ
คณะกรรมการวินยั กลางของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ถ้านักศึกษาคูก่ รณี
เป็ น นั ก ศึ ก ษาอยู ่ ใ นคณะวิ ช าเดี ย วกั น ให้ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการวินัยของคณะวิชา ถ้าคู่กรณีเป็นนักศึกษาต่างคณะวิชา
ให้คณะกรรมการวินยั ของคณะวิชาหารือร่วมกัน หากหาข้อยุตไิ ม่ได้ให้เสนอ
คณะกรรมการวินัยกลางของมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วรายงานผลการ
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9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

พิจารณาโทษไปยังรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อรวบรวมหรือ
ด�ำเนินการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนความประพฤติจะถูกบันทึกการตัดคะแนนสะสม
ไว้ทุกครั้ง
นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกัน ตัง้ แต่ 40 คะแนน
แต่ไม่ถึง 60 คะแนน ให้ถูกลงโทษภาคทัณฑ์และแจ้งผู้ปกครองทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันตัง้ แต่ 60 คะแนน
แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ให้ถูกลงโทษพักการเรียนมีก�ำหนด 1 ภาคการศึกษา
และ/หรือให้ถูกลงโทษตามข้อ 8.4
นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันตัง้ แต่ 80 คะแนน
แต่ไม่ครบ 100 คะแนน ให้ถูกลงโทษพักการเรียนมีก�ำหนด 2 ภาค
การศึกษา และ/หรือให้ถูกลงโทษตามข้อ 8.4
นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันครบ 100 คะแนน
ให้ถูกลงโทษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

10. การพิจารณาโทษ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการท�ำหน้าที่พิจารณาโทษ
ดังนี้
10.1 คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาส่วนกลาง ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน คณบดีอย่างน้อย 3 คน
ไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานักศึกษา เป็น
กรรมการและเลขานุการ มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาโทษตามผลการสอบสวน
สืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนสืบสวน
10.2 คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาระดับคณะวิชา ประกอบด้วย
คณบดี เป็นประธาน ผูแ้ ทนอาจารย์ตามทีค่ ณะวิชาเห็นสมควร เป็นกรรมการ
และแต่งตั้งอาจารย์ผู้หนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่
สอบสวนสืบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษาของคณะวิชา แล้วรายงาน
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การพิจารณาโทษ ไปยังรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อรวบรวม
หรือด�ำเนินการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
10.3 คณะกรรมการสอบสวนสืบสวน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนา
นักศึกษา เป็นประธาน อาจารย์ทปี่ รึกษาของนักศึกษาคูก่ รณีของคณะวิชา
และนิติกรประจ�ำมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ บุคลากรด้านวินัยนักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าทีส่ อบสวนสืบสวนและหารายละเอียด
เพือ่ เป็นหลักฐานในการประกอบค�ำพิจารณาเพือ่ ส่งมอบให้คณะกรรมการ
วินัยและพัฒนานักศึกษาส่วนกลางพิจารณาโทษต่อไป
11. อ�ำนาจการลงโทษให้คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษา ทั้งระดับ
คณะวิชาและส่วนกลางมีอ�ำนาจลงโทษตามข้อ 8.1 8.2 และ 8.3 ส�ำหรับ
การลงโทษตามข้อ 8.4 และ 8.5 ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติจากอธิการบดี
12. เมื่อนักศึกษาผู้ใดได้รับโทษตามที่ก�ำหนดในข้อ 8 ให้คณะวิชาบันทึกประวัติ
ความผิดไว้เป็นหลักฐานและแจ้งการลงโทษไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้น
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ส�ำหรับในกรณีที่มีการตัดคะแนนความประพฤติ
ให้ส่งไปยังหน่วยงานดูแลงานวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมต่อไป
นักศึกษาผูใ้ ดได้รบั การลงโทษตามข้อ 8.5 มหาวิทยาลัยจะไม่รบั เข้าเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอีก
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เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
กรณีความผิด
1. ความผิดในกรณีวินัยส่วนตัวและกติกาของ
มหาวิทยาลัย
1.1 แต่งกายผิดระเบียบว่าด้วยเครือ่ งแบบ
		 นักศึกษา
1.2 ไม่พกบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
1.3 รบกวนความสงบของผู้อื่น
1.4 จอดรถในที่ห้ามจอด จอดรถไม่เป็น
		 ระเบียบ
1.5 ก า ร ค ้ า ง แร ม แ ล ะ / ห รื อ อ ยู ่ ใ น
		 มหาวิ ท ยาลั ย ยามวิ ก าลโดยไม่ ไ ด้
		 รับอนุญาต
1.6 พูดจาก้าวร้าว ท้าทาย และ/หรือ
		 แสดงกิ ริ ย าหยาบคาย ไม่ สุ ภ าพ
		 ต่ออาจารย์และบุคลากร
2. ความผิดต่อกติกาของสังคมและกฎหมาย
บ้านเมือง
2.1 การมีสิ่งตีพิมพ์ สิ่งเขียน สิ่งวาดหรือ
		 สื่อต้องห้ามอื่น ๆ ไว้ในครอบครอง
		 - เกี่ยวกับอนาจาร
		 - ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
2.2 มีอุปกรณ์ส�ำหรับการเล่นการพนัน
		 หรือเล่นการพนัน หรืออยู่ในสถานที่
		 ที่มีการเล่นการพนัน
2.3 มี แ ละ/หรื อ ดื่ ม สุ ร าหรื อ ของมื น เมา
		 ในบริเวณมหาวิทยาลัย

เกณฑ์พิจารณาโทษ
ว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดคะแนนไม่เกิน 5 คะแนน
ว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดคะแนนไม่เกิน 5 คะแนน
ว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดคะแนนไม่เกิน 10 คะแนน
ว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดคะแนนไม่เกิน 10 คะแนน
ตัดคะแนนไม่เกิน 20 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน

ตัดคะแนนไม่เกิน 20 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-40 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
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กรณีความผิด
2.4 ความผิดทางเพศ
		 - กระท�ำอนาจาร
		 - ประพฤติตนส่อไปในทางชูส้ าวหรือ
			 พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับสถานภาพ
			 ของนักศึกษา
		 - ก่อเรือ่ งชูส้ าวผิดท�ำนองคลองธรรม
			 และมีการร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย
			 และพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง
2.5 ทุจริตในการสอบ
2.6 การกระท�ำผิดทางอาญา
		 - ปลอมลายมือชื่อ
		 - ปลอมแปลงเอกสาร
		 - ลักทรัพย์ ยักยอก หรือวิง่ ราวทรัพย์
2.7 ท� ำ ลายทรั พ ย์ สิ น ของผู ้ อื่ น หรื อ
		 มหาวิทยาลัย
2.8 ก่อการทะเลาะวิวาทไม่วา่ ภายในหรือ
		 ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.9 พกพาอาวุธและ/หรือวัตถุระเบิด
2.10 ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
2.11 ใช้อาวุธเพือ่ จุดประสงค์ทผี่ ดิ กฎหมาย
		 หรือใช้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
2.12 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
		 - เสพยาเสพติด
		 - มี ไว้ ใ นครอบครองเพื่ อ เสพ/หรื อ
			 เพื่อจ�ำหน่ายจ่ายแจก
2.13 เป็นตัวการก่อเหตุ หรือยุยงก่อให้เกิด
		 เหตุรา้ ยแรงในมหาวิทยาลัย หรือแตก
		 ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา

เกณฑ์พิจารณาโทษ
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนน 50 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป
ตัดคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
ตัดคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
ตัดคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
ตัดคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
ตัดคะแนน 100 คะแนน
ตัดคะแนน 100 คะแนน
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กรณีความผิด

เกณฑ์พิจารณาโทษ

3. ความผิดทีน่ อกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น การพิจารณาโทษให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์
บุคลากรด้านวินยั ผูพ้ บเห็น หรือ คณะกรรมการ
วินัยและการพัฒนานักศึกษาแล้วแต่กรณี

ดูรายละเอียดข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา ได้ที่ www.hcu.ac.th
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ค�ำสัง่ เรือ่ ง ห้ามมิให้นกั ศึกษาเข้าไปในแหล่งอบายมุขและร้านจ�ำหน่ายสุรา
ในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ข้อ 1 เพื่อป้องกันและป้องปรามนักศึกษาไม่ให้เข้าไปในแหล่งอบายมุข สถานที่ที่มี
การจ�ำหน่ายหรือให้บริการสิง่ ทีผ่ ดิ ต่อหลักปฏิบตั ิ กฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน
ร้านจ�ำหน่ายบารากู่ สถานบันเทิง ร้านจ�ำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สถานที่ให้หรือขายบริการทางเพศ ฯลฯ และการประพฤติตนไม่เหมาะสม
ในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงก�ำหนดมาตรการดังนี้
1.1 ห้ามมิให้นักศึกษาเข้าไปในแหล่งอบายมุข  สถานที่ที่มีการจ�ำหน่ายหรือ
ให้บริการสิง่ ทีผ่ ดิ ต่อหลักปฏิบตั ิ กฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน ร้านจ�ำหน่าย
บารากู่ สถานบันเทิง ร้านจ�ำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สถานที่ให้
หรือขายบริการทางเพศ ฯลฯ ไม่ว่าการเข้าไปนั้นจะเป็นการเข้าไป
ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
1.2 ห้ามมิให้นักศึกษาน�ำสุราไปดื่มในร้านอาหาร สถานที่สาธารณะ หอพัก
หรือสถานที่เปิดเผย
1.3 ห้ามมิให้นกั ศึกษากระท�ำการใด ๆ อันน�ำไปสูค่ วามเดือดร้อน วุน่ วาย และ
ก่อให้เกิดความไม่สงบ
ข้อ 2 หากนักศึกษาผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึง่ ตามความในข้อ 1 จะได้รบั การพิจารณาโทษ
และการลงโทษ ดังนี้
2.1 การกระท�ำที่ฝ่าฝืนข้อ 1.1 หรือ 1.2 จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ
50 คะแนน ท�ำทัณ3ฑ์บนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
2.2 การกระท� ำ ที่ ฝ ่ า ฝื น ข้ อ 1.3 จะถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ตั้ ง แต่
40 คะแนนขึ้นไป ท�ำทัณฑ์บนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
ดูรายละเอียดค�ำสั่ง เรื่อง ห้ามมิให้นักศึกษาเข้าไปในแหล่งอบายมุข
และร้านจ�ำหน่ายสุราในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ได้ที่ www.hcu.ac.th
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ประกาศ เรื่อง คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลจากควันบุหรี่
ของผู้ที่สูบบุหรี่โดยขาดความรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ข้อ 1 ห้ามมิให้นักศึกษาสูบบุหรี่นอกเหนือจากเขตสูบบุหรี่ที่มหาวิทยาลัยอนุญาต  
หากกระท�ำการฝ่าฝืน จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
ข้อ 2 หากการกระท�ำฝ่าฝืนตาม ข้อ 1 เป็นการกระท�ำภายในอาคารและบริเวณ
โดยรอบอาคารของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ
50 คะแนน ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร  ตลอดจนต้องท�ำกิจกรรมเพือ่ พัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
เงื่อนไข เพื่อพัฒนาคะแนนความประพฤติให้ครบ 100 คะแนนเต็ม นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1. ท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
คุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย หรือโครงการรณรงค์เกี่ยวกับ
อบายมุข อย่างน้อย 1 โครงการ
2. เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
3. รายงานตัวกับส่วนงานวินัยนักศึกษา ส�ำนักพัฒนานักศึกษา เดือนละ
2 ครั้ง จนกว่าคะแนนความประพฤติจะครบ 100 คะแนน
4. รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา เดือนละ 2 ครั้ง จนกว่าคะแนน
ความประพฤติจะครบ 100 คะแนน
ดูรายละเอียด ประกาศ 022/2558 เรื่อง คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลจากควันบุหรี่
ของผู้ที่สูบบุหรี่โดยขาดความรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ได้ที่ www.hcu.ac.th
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ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา
เครื่องแบบปกติของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ
1. นักศึกษาหญิง
เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาว เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าผ่าตลอด ติดกระดุม
ตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดเข็มเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัย ทีห่ น้าอกด้านซ้าย
กระโปรงสีกรมท่า สีด�ำ  เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพยาวคลุมเข่า
ห้ามใช้ผ้ายีนส์
ใช้เข็มขัดหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
ใช้รองเท้าหุ้มส้นแบบและสีสุภาพ สีด�ำ สีขาว
ให้สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง โดยเรียบร้อย
2. นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ๊ตสีขาวแขนสั้น หรือแขนยาว หากใช้แขนยาวไม่ต้องพับแขน ด้านหน้า
ผ่าตลอด ใช้กระดุมสีขาว
กางเกงขายาวสีกรมท่า สีดำ 
� เนือ้ ผ้าเรียบ ไม่มลี วดลาย ทรงสุภาพ ห้ามใช้ผา้ ยีนส์
ใช้เข็มขัดหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
ผูกเนคไทสีกรมท่า ตามแบบของมหาวิทยาลัย
ใช้รองเท้าหุ้มส้นแบบและสีสุภาพ สีด�ำ  สีน�้ำตาล และสวมถุงเท้าสีเดียวกับ
สีรองเท้า
ให้สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง โดยเรียบร้อย

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 247
เครื่องแบบงานพิธีการของนักศึกษา (พิธีการปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู พิธีประสาท
ปริญญาบัตร พิธีการปัจฉิมนิเทศ และพิธีการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด)
1. นักศึกษาหญิง
เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาวติดกระดุม ติดเข็มเครื่องหมายตามเครื่องแบบปกติ
กระโปรงสีกรมท่า
เข็มขัดหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำแบบสุภาพ
ให้สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรงโดยเรียบร้อย
2. นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ๊ตสีขาวแขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ ผูกเนคไทสีกรมท่า ตามแบบของ
มหาวิทยาลัย
กางเกงสีกรมท่า ไม่สวมยีนส์
เข็มขัดหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ สวมถุงเท้าสีด�ำ
ให้สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกงโดยเรียบร้อย
ดูรายละเอียดข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา ได้ที่ www.hcu.ac.th
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คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
1. รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
(นายฉลอง  แขวงอินทร์)
2. ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย)
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
4. รองคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
กรรมการ
(อาจารย์สมศักดิ  ์ นัคลาจารย์)   
5. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
(อาจารย์สรุ ยี พ์ ร  เอีย่ มศรี)
6. รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
(อาจารย์จริ ชัย  หมืน่ ฤทธิ)์
7. รักษาการรองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
กรรมการ
(อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ)์
8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการ
9. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ศิรเิ จริญ
กรรมการ
10. อาจารย์สภุ าภรณ์  คงพรหม
กรรมการ
11. อาจารย์ทศั นีย  ์ นิลสูงเนิน
กรรมการ
12. อาจารย์สมนึก  อัศดรวิเศษ
กรรมการ
13. อาจารย์รงุ้ นภา  มีศรีผอ่ ง
กรรมการ
14. อาจารย์พชิ านัน  เมธาจารุนนท์
กรรมการ
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

อาจารย์อารยา  ค�ำช่วย
กรรมการ
อาจารย์ภาวดี  ช่วยเจริญ
กรรมการ
อาจารย์แพทย์จนี นภษร  แสงศิวะฤทธิ์
กรรมการ
อาจารสรวลสรรค์  พจนอารี
กรรมการ
อาจารย์ใจบุญ   แย้มยิม้
กรรมการ
หัวหน้าแผนกรับนักศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
กรรมการ
นางสาวอนงค์วดี  พุม่ ไสว
กรรมการ
หัวหน้าแผนกโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
หัวหน้าแผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา
กรรมการ
หัวหน้าแผนกบริการ
กรรมการ
นายกสโมสรนักศึกษาหรือผูแ้ ทนนักศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวหนึง่ ฤทัย  กูระเสถียร
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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เพลงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แสงทองที่ทอสู่พื้นดิน    หลั่งรินความรักยิ่งใหญ่    ดั่งต้นโพธิญาณยั่งยืน   
อยูค่ ผู่ นื แผ่นดินของไทย   เด่นไสวในความรูย้ งิ่ ปัญญา   เหลืองทองประกายดัง่ แสงเทียน
ส่องเพียรเรียนรู้คุณค่า    สองมือประสานกันไว้    ล�ำบากเพียงไหนร่วมใจศึกษา   
ปรารถนาชีวารับใช้มวลชน   พี่น้องผูกพันน�้ำใจมั่นรักกลมเกลียว   เป็นน�้ำหนึ่งเดียว
แห่งหัวเฉียวสถาบัน    มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติเกรียงไกร    เทิดพระนามล�้ำ           
สุดร�ำพัน   ผ่านฟ้าไทยชโย

เพลงร่มโพธิ์ทอง
เฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน
หัวเฉียวมหาวิทยาลัย
ร่มโพธิ์ทองสัญลักษณ์ประจักษ์กรุ่น
ปณิธานพันผูกปลูกความดี
*ร่วมศรัทธาร่วมมือกันช่วยสรรสร้าง
ทั้งสืบทอดศิลป์วัฒนธรรมมิ่งมงคล
เฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน
หัวเฉียวมหาวิทยาลัย

เทิดพระบริบาลมงคลสมัย
ก่อก�ำเนิดภายใต้พระบารมี
พระกรุณาธิคุณอุ่นเกษี
ชุบชีวีชื่นบานด้วยธารรัก
ร่วมหนทางใฝ่รู้สู้ฝึกฝน
เราเตรียมคน เพื่อรับใช้ ในสังคม
เทิดพระบริบาลมงคลสมัย
ก่อก�ำเนิดภายใต้พระบารมี (ซ�้ำ*)

PB

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 251

เพลงตึกสีแดง
ตึกสีแดงงามเด่น  เห็นประจักษ์
แหล่งอบรมเยาวชนเป็นคนดี
ความรู้คุณธรรมล�้ำคุณค่า
รับใช้สังคมอเนกอนันต์
สีเหลือง  เรืองอร่ามงามวิลาศ
สีประจ�ำ  มหาวิทยาลัย
ต้นโพธิ์ทองสุดร่มเย็นเด่นตระหง่าน
ชาวหัวเฉียวภูมิใจในปณิธาน

ที่เรารักเราชื่นชม  สมศักดิ์ศรี
สอนให้มีเมตตาธรรมค�้ำจุนกัน
ชูสง่าบัณฑิตจิตสร้างสรรค์
เพือ่ สถาบันศาสน์กษัตริยแ์ ละชาติไทย
เหลืองประกาศคุณธรรมน�ำสดใส
ทุกดวงใจซาบซึ้ง  ปณิธาน
แผ่กิ่งก้านความสุขทุกถิ่นฐาน
จะสืบสานความดีนิรันดร

เพลงลา-โพธิ์ทอง
ทุกดวงใจใฝ่ปองฉันน้องพี่
อยู่ห่างไกลเพียงไหนจิตใฝ่สัมพันธ์
วันและคืนชื่นสุขทุกข์ห่างหาย
โอ้หัวเฉียวเปรียบเป็นเช่นชนนี
ครั้นเมื่อจวนเจียนจะได้เวลาจาก
ทุกค�่ำเช้าเราคงใจจาบัลย์
โอ้ลาแล้วโพธิ์ทองอันพิสุทธิ์
ย้อนอดีตกลับไปใจใฝ่รู้คุณ

รักใคร่สามัคคีผูกพัน
ไม่ลืมกันตราบวันชีพมลาย
โพธิ์ขยายแผ่คลุมให้สุขศรี
ลูกภักดีบูชาคุณนิจนิรันดร์
จ�ำต้องพรากจากไปให้โศกศัลย์
ไม่ลืมกันเพื่อนเอ๋ยเคยเกื้อกูล
อยากจะหยุดโลกไว้ไม่ให้หมุน
ใต้ร่มบุญโพธิ์ทองของพวกเรา
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เพลงปรองดองด้วยหัวใจ
ผูกพันปรองดองด้วยหัวใจ
ด้วยปณิธานอันซื่อตรง
*แม้บางทีกายจะอ่อนล้า
แต่ทุกนาทีที่ผ่านไป
**ดั่งร่มโพธิ์ทองที่แผ่ก้านใบ
สิ่งที่ตัวเราฝันอยากจะให้เป็น
(อยากช่วยสังคมให้งดงาม) ซ�้ำ**
(ชาย)
พวกเราต่างมีความตั้งใจ
หากว่าใครเดือดร้อนมา
(ซ�้ำ *,**,**)

จับมือกันก้าวไปเพื่อสังคม
อยากเห็นสังคมนี้สวยงาม
และบางเวลาเราจะท้อใจ
อยากให้รู้ความตั้งใจที่มั่นคง
สื่อความหมายให้ความร่มเย็น
อยากช่วยสังคมให้สวยงาม
(หญิง)
ไม่เคยหวั่นไหวต่อปัญหา
พวกเราพร้อมจะช่วยคุณ
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ภาพชุดนักศึกษาพิธีการ
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ภาพเครื่องแต่งกายชุดครุย
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