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ประวัติหลวงปู่ไต้ฮง
เมื่อปี พ.ศ. 1638 ประมาณ
900 ปีเศษ ล่วงมาแล้ว ในแผ่นดินจีน
สมัยราชวงศ์ซ้อง มีปัญญาชนตระกูลลิ้ม
คนหนึ่ ง สอบไล่ ไ ด้ปริญ ญา “จินสือ ” ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น นายอ�ำเภอเซีย วเฮง มณฑลจิกกัง               
แต่ รั บ ราชการได้ ไ ม่ น านก็ ส ละต� ำ แหน่ ง ออกอุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ ส งฆ์
ในบวร  พระพุทธศาสนามีฉายานามว่า “ไต้ฮงภิกขุ”        
ชาวจี น ขนานนามท่ า นว่ า “ไต้ ฮ งโจวซื อ ” (พระอาจารย์ ไ ต้ ฮ งหรื อ
หลวงพ่ อ ไต้ ฮ ง) ซึ่ ง ต่ อ มา ภายหลั ง ก็ พ ากั น ขนานนามท่ า นว่ า “ไต้ ฮ งกง”
แปลเป็นไทยว่า “หลวงปู่ไต้ฮง” จนกระทั่งทุกวันนี้
ไต้ฮงภิกขุได้จาริกจากมณฑลฮกเกี้ยนไปจ�ำพรรษาอยู่ ณ วัดเมี่ยนอัน
แคว้นแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ทรุดโทรมตั้งอยู่บนขุนเขาปักซัว ในอ�ำเภอเตี้ยเอี้ย  
โดยได้พยายามบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พุทธธรรมพร้อมกับ
พยายามพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสงเคราะห์ ช ่ ว ยเหลื อ ราษฎรให้ มี ค วามเป็ น อยู ่ ดี ขึ้ น
เป็นล�ำดับในทุกวิถีทางด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดเวลา ท�ำให้มีผู้เคารพนับถือ
เลื่อมใสศรัทธาถวายตัวเป็นสานุศิษย์เป็นจ�ำนวนมาก กิจกรรมการกุศลสงเคราะห์
ทีส่ ำ� คัญยิง่ อย่างหนึง่ ก็คอื ได้เกิดโรคระบาดขึน้ ผูค้ นล้มตายดุจใบไม้รว่ งเป็นจ�ำนวนมาก
หลวงปู ่ ไ ต้ ฮ งพร้ อ มด้ ว ยสานุ ศิ ษ ย์ แ ละผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาทั้ ง หลายได้ อ อกช่ ว ยเหลื อ
บรรเทาทุกข์ โดยการเก็บศพผู้ยากไร้อนาถาไปฝัง แจกจ่ายยา พยาบาล รักษาโรค
แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ   โดยไม่รังเกียจและ
ไม่เห็นแก่เหนื่อยยากตลอดเวลา จนกระทั่งวิกฤติการณ์ผ่านพ้นไป ต่อมาท่านได้
เชิญชวนสานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้อุทิศก�ำลังกาย ก�ำลังทรัพย์ ช่วยกัน
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สร้างสะพานหิน ข้ามแม่น�้ำมหาภัย “เหลียงเจียง” ในต�ำบลฮั่วเพ้ง  ซึ่งเป็นแม่น�้ำที่มี
กระแสน�้ำไหลเชี่ยวกรากก่ออันตราย สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ราษฎรผู้สัญจรข้ามฟากไปมาอยู่เนืองนิจเป็นผลส�ำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ เพราะไม่เคย
มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะสามารถสร้างสะพานนี้ได้ และในระหว่างการก่อสร้าง
สะพานนัน้ มีเสียงร�ำ่ ลือกันว่า น�ำ้ ในแม่นำ�้ เหลียงเจียงทีม่ กี ารขึน้ ลงไหลเชีย่ วกรากทุกวัน
ทั้งเช้าและเย็นก็หยุดขึ้นลงติดต่อกันถึง 7 วัน ท�ำให้การสร้างฐานรากส่วนส�ำคัญ
ของสะพานเป็นไปได้โดยสะดวก และสะพาน “ฮั่วเพ้ง” นี้ยังมั่นคงถาวรยั่งยืน
อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้
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
ภัยพิบัติต่าง ๆ เจริญรอยตามกุศลเจตนาของหลวงปู่ไต้ฮง ซึ่งการกระท�ำดังกล่าว
ยังผลให้เกิดความเจริญสันติสุขศิริมงคลนานาประการแก่ผู้บำ� เพ็ญปฏิบัติ จึงท�ำให้
มีการสร้างกุศลสถาน “ป่อเต็กตึ๊ง” ขึ้นอย่างแพร่หลายไปทุกถิ่นที่และมากขึ้นตาม
ล�ำดับ  ซึง่ ขณะนีใ้ นแผ่นดินจีนมีไม่นอ้ ยกว่า  100 แห่ง ต่อมาชาวจีนโพ้นทะเลผูเ้ คารพ
เลื่อมใสศรัทธาก็พากันจัดตั้งกุศลสถาน “ป่อเต็กตึ๊ง” ขึ้นในประเทศไทยกล่าวคือ
เมื่อปี พ.ศ. 2439 ประมาณ 100 ปีล่วงมาแล้ว ชาวจีนเตี้ยเอี้ยชื่อ “เบ๊ยุ่นเชียง” หรือ
“เบ๊ยนุ่ ” ได้อญ
ั เชิญรูปจ�ำลองหลวงปูไ่ ต้ฮงมาจากต�ำบลฮัว่ เพ้ง  อ�ำเภอเตีย้ เอีย้   จังหวัด
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แต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เพื่อสักการบูชา และประดิษฐานรูปจ�ำลองของ
หลวงปู่ไว้ที่บ้านย่านวัดเลียบ ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาทราบข่าวก็พากันหลั่งไหล
ไปสั ก การบู ช ามากขึ้ น ทุ ก วั น จนต้ อ งย้ า ยไปประดิ ษ ฐานไว้ ใ ห้ เ ป็ น กุ ศ ลสถาน  
“ป่อเต็กตึง๊ ” ถาวร ณ เลขที่ 414 ถนนพลับพลาไชย ข้างวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2453 การสร้างอาคารป่อเต็กตึง๊ ได้สำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี เหนือทางเข้า
ตัวตึกด้านหน้าได้สลักเป็นอักษรจีนว่า “ป่อเต็กตึง๊ ” บนแผ่นศิลาขนาดใหญ่ ส่วนด้านหลัง
แผ่นศิลานี้ได้สลักเป็นอักษรจีนว่า “ฮุกกวงโพ่วเจี่ย” มีความหมายว่า “แสงธรรม
ส่องทั่วหล้า” ภายในตัวตึกได้ประดิษฐานรูปจ�ำลองหลวงปู่ไต้ฮงไว้สักการบูชา และ
ใช้สถานที่นี้เป็นส�ำนักงานด�ำเนินงานสาธารณกุศล เช่น เก็บศพไม่มีญาติ แจกยา
รักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น โดยไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ
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ประวัติมหาวิทยาลั ย
ก�ำเนิดมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533 เป็นวาระทีม่ ลู นิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ด�ำเนินการมาครบ 80 ปี และตรงกับ
วาระครบรอบทศวรรษของวิทยาลัยหัวเฉียว มูลนิธิซึ่งมีนโยบายแน่วแน่ที่จะส่งเสริม
ขยายขอบข่ายงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษา  
และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ
น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชิ นี น าถ มู ล นิ ธิ ป ่ อ เต็ ก ตึ๊ ง จึ ง ขอให้ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริหารศาสตร์ ศึกษาความเป็นไปได้ หากจะพัฒนาวิทยาลัยขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาน�ำมาสูก่ ารระดมทุนจากชาวไทยเชือ้ สายจีนในการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นผูน้ ำ� บริจาค 100 ล้านบาท และมีนกั ธุรกิจชาวไทยเชือ้ สายจีน
จ�ำนวนมากร่วมกันบริจาคเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทในเวลาเพียงหนึ่งปีเศษ และ
ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากทบวงมหาวิ ท ยาลั ย (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยได้ ณ อาคารเลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน กม.18
ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ประมาณ 140 ไร่             

ชื่อมหาวิทยาลัย
ชื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นนามซึ่งรับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2535
ตามค�ำกราบบังคมทูลขอพระราชทานของประธานมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  
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ก�ำเนิดมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533 เป็นวาระทีม่ ลู นิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ด�ำเนินการมาครบ 80 ปี และตรงกับ
วาระครบรอบทศวรรษของวิทยาลัยหัวเฉียว มูลนิธิซึ่งมีนโยบายแน่วแน่ที่จะส่งเสริม
ขยายขอบข่ายงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษา  
และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ
นับเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน “หัวเฉียว” หมายถึงชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งค�ำนี้ตรงกับชื่อ
ของหน่วยงานที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดตั้งขึ้น คือ โรงพยาบาลหัวเฉียว ชื่อมหาวิทยาลัย
ที่ขอพระราชทาน จึงมีค�ำว่าหัวเฉียวอยู่ด้วยเพื่อจะท�ำให้สังคมทราบว่า มหาวิทยาลัย
แห่งนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่สร้างขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์
เช่นเดียวกัน

พิธีเปิดมหาวิทยาลัย
วันที่ 24 มีนาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชด�ำเนินยังมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ยังความปลาบปลื้มให้กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร
ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อย่างหาที่สุดมิได้ และนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียว
ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว พระราชทานชื่ อ และเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น
มาทรงเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมีกระแสพระราชด�ำรัส
“ขอให้ท�ำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลกาญจนาภิ เษก
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานทุ น การศึ ก ษา จ� ำ นวน
5 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยได้น�ำทุนดังกล่าวจัดตัง้
เป็นกองทุน และน�ำดอกผลจากกองทุนมาเป็นรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียน
ดีมาก มีความประพฤติดีจนเป็นที่ประจักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ด้วยความตั้งใจ จริงใจ เสียสละอย่างแท้จริง และมีกิจกรรมเพื่อส่วนรวมอย่างตั้งใจ
สม�่ำเสมอ

บัณฑิตปีการศึกษา 2560 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

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีเฉลิมพระเกียรติ
และสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ทรงประทานพระโอวาทให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ พระต�ำหนักเลอดิส
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546

14 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานวโรกาส
เสด็จเยีย่ มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.อ�ำพน นะมาตร์

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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ดร.สุขุม นวพันธ์
กรรมการ

นายไปรเทพ ซอโสตถิกุล
กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
กรรมการ

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
กรรมการ

นายก�ำสิน เสรฐภักดี
กรรมการ

นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ

รศ.เภสัชกรหญิงอารีรัตน์ ลออปักษา
กรรมการ

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
กรรมการ

นายสัก กอแสงเรือง
กรรมการ

นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
กรรมการ

รศ.ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์
กรรมการ

นางเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์
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

รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการ

กรรมการ

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

อ.ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

นางเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สารจากอธิการบดี
ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วร่มโพธิ์ทองแห่งนี้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งด้วยความ
น้อมระลึกของชาวไทย   เชื้อสายจีนที่สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ   พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี    จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช   บรม
นาถบพิตร    และขอตอบแทนบุญคุณของผืนแผ่นดินไทยโดยการรวมพลังความสามัคคีร่วมกัน
บริจาคทุนสร้างมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น เพราะ
การศึกษา คือรากฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยที่กำ�เนิดมาจากการเป็นผู้ให้
เราจึง    ขอสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งในการหล่อหลอมบัณฑิตของเราให้เป็นคนดี และเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาการต่าง ๆ  โดยยึดหลักคุณธรรม 6 ประการ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำ�ให้ทุกคน
ประสบความสำ�เร็จที่ยั่งยืน ได้แก่    ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู คุณธรรม
ทั้ง 6 ประการนี้จะทำ�ให้นักศึกษาประสบความสำ�เร็จทั้งการเรียน การทำ�งานและมีความเจริญ
ก้าวหน้า   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้น้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และขอให้นักศึกษาใหม่           ได้ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการดำ�รงชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาใหม่ทุกคนจะปฏิบัติตนโดยยึดตามกระแสพระ
ราชดำ�รัส     "ขอให้ทำ�มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี"   เป็นหลักในการดำ�รงตนและช่วยกันสืบสาน
เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ด้วยการเป็นคนดี  "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม" ตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์)
อธิการบดี
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ค�ำกล่าวต้อนรับจากรองอธิการบดี
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่			
ทุกคนเข้าสู่รั้วร่มโพธิ์ทอง “หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เปรียบเสมือนดั่งเป็นบ้านแห่งที่สองของนักศึกษา
อย่างมีความสุข ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันและอดทน
ในการทำ�หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยการแสวงหาความรู้ทั้งจากในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร อีกทั้งดำ�เนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัดและพอเพียง
นำ�ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
สมดังปณิธาณ “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รองอธิการบดี
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ค�ำกล่าวต้อนรับจากรองอธิการบดี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนรู้วิชาการ เพื่อ
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีปัญญา เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่ดำ�รงตน
อยู่ในคุณธรรม 6 ประการ “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู” เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองในภายภาคหน้าและเพื่อประโยชน์ต่อสังคม สมดังปณิธานที่ว่า
“เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
รองอธิการบดี
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ค�ำกล่าวต้อนรับจากรองอธิการบดี

ยินดียิ่ง

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความ

สังคมไทยและสังคมโลกทุกวันนี้  เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและ
การแข่งขัน การเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วในหลากหลายมิติ ผูท้ เี่ ข้าใจในความเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ จึงจะสามารถปรับตัวให้ด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้
ช่วงเวลานีข้ องนักศึกษาใหม่ คือช่วงเวลาแห่งการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้มีสมรรถนะเพียงพอในการออกไปเผชิญกับสังคมการท�ำงาน เพื่อสร้างครอบครัว
สร้างอนาคต จงใช้ชวี ติ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า หนักเอาเบาสู้ เรียนรูว้ ชิ าชีพ ภาษาและเทคโนโลยี
ควบคู่กับการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม
เหล่านี้ล้วนน�ำทางให้นักศึกษาทุกคนมุ่งสู่ความสุข ความเจริญ
ผมขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความส�ำเร็จในการเรียนดังที่
มุ่งหวัง 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
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คณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF NURSING
สีประจ�ำคณะ : สีชมพูเหลือง Apricot
ดอกไม้ประจำ�คณะ : ดอกแก้ว
            ที่ทำ�การ  :  อาคาร 4 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1231 1232

E-mail : secretary.nurse@gmail.com

พยาบาล (Nurses) เป็นวิชาชีพที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับสังคมทุก
ระดับ การศึกษาพยาบาล (Nursing Education) เป็นการศึกษา ที่บูรณาการศาสตร์ทางการ
พยาบาล การแพทย์และการสาธารณสุข สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนวิชาชีพ
การพยาบาล (Nursing Students) เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิจารณญาณและคุณธรรมใน
การให้การดูแลสุขภาพของประชาชนที่ประกอบด้วย การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและ     การฟื้นฟูสภาพ อย่างมีคุณธรรมสูงสุด
การที่บุคคลมีความตั้งใจและสามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามารับการศึกษาในวิชาชีพ          
การพยาบาล นับได้ว่าเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน เอื้ออาทร เมตตาและเอาใจใส่ต่อการพัฒนาสุขภาพ           
ให้เพื่อนมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงควรได้รับการยกย่อง และเมื่อจบการศึกษาบุคคลเหล่านี้              
จะหล่อหลอมจิตใจเข้ากับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากครูอาจารย์
ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความ
ยินดีและภาคภูมิใจกับทุกคนที่ได้ก้าวเข้ามาศึกษาในรั้วดอกแก้วแห่งนี้   ขออวยพรให้ได้รับความ
สำ�เร็จ       ตามมุ่งปรารถนา มีสุขภาพดี มีปัญญาและมีความสุข

        (รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์)
       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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บุคลากร

         โทรศัพท์

E-mail

คณบดี
   
รศ.ดร.จริยาวัตร   คมพยัคฆ์
1233 jkompayak@gmail.com
รองคณบดี
    
ผศ.ดร.กมลทิพย์   ขลังธรรมเนียม
1238 kkamontip1@ gmail.com
    
อ.ดร.รัชดา    พ่วงประสงค์
1236 aod_ms9035@yahoo.com
อ.พัชรี รัศมีแจ่ม   
1238      pumhcu@gmail.com
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
      รศ.อรพินท์       สีขาว
1234 sikaow@yahoo.com
      อ.ฉวีวรรณ       ตั้งอมตะกุล
1234 chavezzz@hotmail.com
อ.พรทิพย์        ลิ้มธีระยศ      1234      tomb2s@hotmail.com
            อ.สุภาภรณ์      คงพรหม             1234      mae5337307@hotmail.co.th
อ.รัชนี                   ผิวผ่อง
1234 ratchykookai@gmail.com
อ.นภรรสสร  
กูรมาภิรักษ์
1234 nurse_nhuni@hotmail.com
อ.ดร.ปริศนา        อัครธนพล           1234 prisanaatp@gmail.com   
อ.ดร.ปทุมทิพย์     อดุลวัฒนศิริ
1237     padunwatanasiri@gmail.com
อ.อิสรีย์           เหลืองวิลัย
1237      saardsag66@hotmail.com
อ.สุพร             พริ้งเพริศ
1237    pringpurd@yahoo.com
อ.ชัชฎาพร
พุทธเสน
1237 nabeebee_love@hotmail.com
อ.สิทธิศักดิ์
เครือพิมาย
1237 sittisuk01@hotmail.com
อ.ฉันท์ทิพย์
พลอยสุวรรณ
1237 chunthip_ning@hotmail.com
อ.กนกอร
พิเดช
1237 noon_lovely@windowslive.com
            อ.ศิริวรรณ
ตุรงค์เรือง
1237 happywan31@gmail.com
อ.สุพจน์
ดีไทย
1237 supotdeethai88@gmail.com
อ.สุวรรณี          มงคลรุ่งเรือง
1238 hongmon66@hotmail.com
      อ.ชิดชนก         สิทธารถศักดิ์
1238 director.SDO@gmail.com
            อ.ดร.วิญญ์ทัญญู บุญทัน              1238 winn.mu.cu.swu@hotmail.com
อ.ดร.นพนัฐ  
จำ�ปาเทศ  
1238 nophc@yahoo.com
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บุคลากร
กลุ่มวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
อ.สุดารัตน์   สิมเสน
อ.พัฒนา  วันฟั่น
อ.ดร.กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม
ผศ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ
อ.อารีย์  มั่งเกียรติสกุล
อ.บัวแก้ว  ใจดีเจริญ
อ.กนิษฐา  แก้วดู
อ.พ.ต.ต.ปิยรัตน์  สมันตรัฐ
อ.ดร.รัชดา  พ่วงประสงค์
อ.สุวารี  โพธิ์ศรี
อ.อรอนงค์  บัวลา
อ.ชนกพร  ศิลธรรมกิจ

โทรศัพท์
1234
1236
1236
1236
1236
1236
1236
1236
1236
1236
1236
1236

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
ผศ.ชนิกา  เจริญจิตต์กุล
1235
อ.ดร.ชฎาภา  ประเสริฐทรง
1235
อ.อัจฉรา  เดชขุน
1235
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กสิผล
1235
อ.กันยา  สุวรรณคีรีขันธ์
1235
อ.อังสนา  เบญจมินทร์
1235
อ.ทวีวรรณ  บุปผาถา
1235
อ.พ.ต. อุบลพรรณ  ธีระศิลป์
1235
รศ.ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
1238
อ.พัชรี  รัศมีแจ่ม
1238
อ.เจตจรรยา  บุญญกุล
1238
อ.จุฬาวรรณ  จิตดอน
1238
อ.จริยา  ทรัพย์เรือง
1238

E-mail
sudarat_noiy@hotmail.com
pattana51@hotmail.com
kkamontip1@ gmail.com
nkanokporn@hotmail.com
kung1579@hotmail.com
Buakaewchai@yahoo.com
kanitta_numwan@hotmail.com
piyarat.samantarath@gmail.com
aod_ms9035@yahoo.com
hippocampus_reely@hotmail.com
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
chanika1917@hotmail.com
dr.chadapa@yahoo.com
adchara55@hotmail.com     
taweesukk@gmail.com
kanya.su@hcu.ac.th
angzumae@gmail.com
taweewanb@gmail.com
theerasilp1@gmail.com
jkompayak@gmail.com
pumhcu@gmail.com
jatjunya_r@hotmail.com
plebaba@windowslive.com
ลาศึกษาต่อ
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บุคลากร

         โทรศัพท์

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 62)
คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล      1236
แม่และเด็ก
อาจารย์กรรมการวินัยนักศึกษาประจำ�คณะ
อ.พัชรี รัศมีแจ่ม   
        1238     pumhcu@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
อ.พัชรี รัศมีแจ่ม                 1238     pumhcu@gmail.com
เลขานุการคณะ
   
นางสาวปัญจพรดิษฐ์  คงคานนท์     1231     punjaporndist@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางสาวณัฐนรี   มลิซ้อน         1231      natnaree.m@gmail.com
นางสาวศิริวรรณา ศรีเจริญ         1231      ouyouy2569@gmail.com
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการพยาบาล
นางสุพรรณ        บุรณศิริ         1239      suphan_buranasiri@hotmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะ                   
เรื่องเล่าในรั้วดอกแก้ว
: ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรักและความผูกพัน
อาจารย์ ดร.ชฏาภา  ประเสริฐทรง
ข้าพเจ้าก้าวเข้าสู่รั้วดอกแก้ว ตั้งอยู่ถนนบำ�รุงเมือง กรุงเทพมหานคร ในปีพ.ศ. 2528  
เป็นดอกแก้วรุ่นที่ 4 ของ “วิทยาลัยหัวเฉียว” ในขณะนั้นมีคณะเดียวคือพยาบาลศาสตร์   ก้าว
แรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาสู่รั้วดอกแก้ว ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่ ปี 2 ปี 3 ปี 4
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตอนนั้นข้าพเจ้าประทับใจเครื่องแบบของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็น
อย่างมาก เพราะเป็นเสื้อแขนยาวสีขาว ใส่ชายเสื้อเข้าไปในกระโปรงสีฟ้า มองดูคล้ายครูโรงเรียน
อนุบาล ชีวิตในตอนนั้นของข้าพเจ้าอยู่บนอาคารสูง 9 ชั้น   ชั้น 1 เป็นห้องทำ�งานของผู้อำ�นวย
การ ห้องพักอาจารย์ และห้องทำ�งานของเจ้าหน้าที่  ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ส่วนชั้น 4 ถึง
ชั้น 8 เป็นหอพัก โดยให้อาจารย์พักอยู่ชั้น 4 และ 5 ส่วนนักศึกษาพักอยู่ชั้น 6 ชั้น 7 และชั้น 8
ส่วนชั้น 9 เป็นดาดฟ้า   ตอนเช้าลงมาเรียน ตอนเย็นขึ้นไปนอนบนหอพัก
วิทยาลัยหัวเฉียวมีคำ�ขวัญของสถาบันว่า “คุณธรรม ค้ำ�จุนวิชาชีพ” เมื่อข้าพเจ้าเข้ามาเป็น
นักศึกษาได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้รับเชิญจากคุณอุเทน เตชะไพบูลย์ ให้เข้าพบที่สำ�นักงานใหญ่
ธนาคารศรีนคร   (ปัจจุบันเปลี่ยนกิจการเป็นธนาคารธนชาต )  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยหัวเฉียว
มากนัก คุณอุเทน เตชะไพบูลย์ ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร  เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น
ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่ผู้ใหญ่อย่างท่านเชิญให้พวกเราเข้าพบ  
ท่านต้อนรับพวกเราเปรียบเสมือนแขก VIP  เลี้ยงน้ำ�ชาและอาหารว่างกับพวกเรา ท่านพูดคุยเล่า
ถึงความเป็นมาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่มีปณิธานในการบำ�เพ็ญทาน ในช่วงของการสนทนาคุณอุ
เทน บอกกับข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ว่า คุณธรรมที่สำ�คัญที่สุดของคนจีน คือ ความกตัญญู  คุณอุเทน
เล่าว่า ท่านมีความสุขบนผืนแผ่นดินนี้ ฉะนั้นท่านต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน และขอให้นักศึกษา
ทุกคนระลึกถึงคุณธรรมข้อนี้ เพราะจะทำ�ให้ชีวิตของพวกเราเจริญรุ่งเรือง   ข้าพเจ้ารู้สึกประทับ
ใจเป็นอย่างมากเพราะประวัติคุณอุเทน เตชะไพบูลย์ ที่ข้าพเจ้าทราบมาท่านเป็นลูกชาวจีนที่เกิด
ในประเทศไทยแต่ไปเรียนหนังสือในประเทศจีน จึงพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเจนเท่าคนไทยคนอื่น ๆ
เลย แต่ท่านพูดได้เต็มปากว่าจะตอบแทนคุณของแผ่นดินไทย
ต่อมาปี พ.ศ.2532   ผู้บริหารวิทยาลัยหัวเฉียว    เริ่มมองว่าในรั้วดอกแก้วแห่งนี้คับ
แคบเกินไป มีความต้องการให้บ้านหลังนี้ใหญ่ขึ้น มีชนิดของดอกไม้มากขึ้น จึงได้รวบรวมกำ�ลัง
ทรัพย์จากคหบดีคนไทยเชื้อสายจีน โดยมี  คุณอุเทน เตชะไพบูลย์      เป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้าง
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บนถนนบางนา-ตราด ข้าพเจ้าในฐานะศิษย์เก่า ซึ่งต่อ
มาได้ทำ�งานเป็นอาจารย์เป็นดอกแก้วดอกหนึ่งของบ้านหลังใหญ่หลังนี้   ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ  
รู้สึกเป็นเจ้าของ   รู้สึกรักและผูกพันมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมาก ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ
ประการที่หนึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้   เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเสด็จเปิดมหาวิทยาลัย
ด้วยพระองค์เอง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทาน  ชื่อ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”    ในวันเปิดมหาวิทยาลัย
ได้มีพระราชดำ�รัสว่า “ขอให้ทำ�มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”  
ประการที่สองเป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะคำ�ว่า “หัวเฉียว” แปลว่า “คนจีนโพ้นทะเล”  ซึ่ง
หมายถึง การแสดงออกถึงความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้มาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย จึงร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์บำ�เพ็ญคุณประโยชน์
ต่อสังคมด้วยการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้   เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และเพื่อการกระจาย
โอกาส สร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังก่อตั้งจากเงิน
บริจาคของประชาชนคนไทยผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   เมื่อข้าพเจ้าได้เล่าประวัติของบ้านหลังนี้ให้
กับนักศึกษาฟัง นักศึกษาคนหนึ่งจึงบอกกับข้าพเจ้าว่า “งั้นหนูก็เป็นเจ้าของของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สิคะ เพราะคุณพ่อคุณแม่หนูบริจาคเงินที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุกปีเลย”   
มีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “งั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็น   “มหาวิทยาลัยประชาชน ชิคะ”
ข้าพเจ้ายิ้มและตอบลูกศิษย์ว่า  “ครูก็คิดเช่นนั้น” ในความคิดของข้าพเจ้า คือ     ข้าพเจ้าก็เป็น
เจ้าของมหาวิทยาลัยเช่นกัน เพราะข้าพเจ้าได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ทุกปีเหมือนกัน ตอนนี้ข้าพเจ้าบอกใครๆ อย่างภาคภูมิใจว่า    มหาวิทยาลัยในประเทศมี 4
ประเภท       คือ  หนึ่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ  สอง มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ สาม มหาวิทยาลัย
เอกชน และ สี่ มหาวิทยาลัยประชาชน คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   นี่เอง  และ
ข้าพเจ้าสามารถพูดได้ว่าถ้าจัดเป็นประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่
ได้มาตรฐานที่มีค่าลงทะเบียนถูกที่สุดในประเทศไทย เพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยบริหาร
จัดการโดยไม่มุ่งเน้นกำ�ไร
ประการที่สาม คือ ความรักและความผูกพัน   ข้าพเจ้าจะพูดกับผู้อื่นเสมอว่า ข้าพเจ้ารักและ
ผูกพันสถาบันแห่งนี้ เพราะตอนข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาพยาบาล ข้าพเจ้ารับประทานข้าวกลางวัน
ทุกวันที่มีการเรียนการสอนฟรี   ทุกมื้อเย็นที่ต้องขึ้นเวรบ่ายฟรี และทุกมื้อเช้าที่ต้องขึ้นเวรดึกฟรี
จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  โดยขึ้นไปรับประทานที่ห้องอาหาร ชั้น 3 โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นอาหาร
ถาดหลุม มีขนม 1 อย่าง อาหารที่มีบ่อยที่สุดคือข้าวผัดหัวเฉียว (เป็นข้าวผัดใส่ไข่และกุนเชียง)
กับขนมเต้าส่วน บางมื้อก็เป็นข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง และขนมหรือผลไม้  1 อย่าง
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ในปีพ.ศ. 2537    ข้าพเจ้าได้รับการเชิญชวนให้มาเป็นอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช    คณะพยาบาลศาสตร์       ช่วงนั้นข้าพเจ้ายังมีวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรี มาทำ�งานได้   1 ปี    ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อสาขาจิตวิทยาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    จนถึงปัจจุบัน ได้รับโอกาสให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
สาขาจิตวิทยาการให้คำ�ปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้ลาเรียนเต็มเวลา ไม่ได้ทุน
การศึกษาแต่ได้รับเงินเดือนทุกเดือน ข้าพเจ้าได้รับสิ่งดี ๆ หลายสิ่งหลายอย่างจากสถาบันแห่ง
นี้   มีคนหลายคนจากหลายสถาบันชวนข้าพเจ้าไปทำ�งานที่อื่น ข้าพเจ้าจะบอกพวกเขาว่า “ไปไม่
ได้หรอก   ข้าพเจ้าเติบโตมาจากบ้านหลังนี้      ต้องตอบแทนพระคุณของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ    ที่ให้มีอาชีพที่มั่นคง ให้โอกาสทางการศึกษา ข้าพเจ้ามีความสุขที่จะได้ทำ�งาน
ในบรรยากาศแบบพี่ ๆ น้อง ๆ และสุดท้ายคือข้าพเจ้าต้องการเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของความ
เจริญเติบโตของบ้านหลังนี้”    ข้าพเจ้าจะดำ�เนินตามแนวคิดของคุณอุเทน   ที่ท่านพูดว่า ท่าน
ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนี้แนวคิดนี้สอดคล้องกับ คำ�ขวัญของวิทยาลัยหัวเฉียวที่ว่า   “คุณธรรม
ค้ำ�จุนวิชาชีพ” คุณธรรมนี้คือ ความกตัญญู   ดังที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ข้างต้น    มาสู่คำ�ขวัญของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”    คำ�พูดของคุณอุเทน ยัง
คงก้องอยู่ในความทรงจำ�ของข้าพเจ้าเสมอทำ�ให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะ “ให้” มากยิ่งขึ้น เริ่มต้นที่
ให้นักศึกษา ให้มหาวิทยาลัย   ให้แผ่นดิน ตามความคิดของข้าพเจ้าในบทบาทของดอกแก้วดอก
หนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข้าพเจ้าจะใฝ่เรียนรู้ เพื่อนำ�
ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่บัณฑิตจากรุ่นสู่รุ่น ให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นผู้รู้จริงมีคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ จนถึงแผ่นดินไทย  
และสามารถนำ�ความรู้ไปประกอบอาชีพรับใช้สังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
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“ความภาคภูมิใจของดอกแก้วช่อหนึ่ง”
อาจารย์ชัชฎาพร  พุทธเสน
ในตอนเด็ก เมื่อมีคนถามว่า “หนูอยากเป็นอะไร” คำ�ตอบที่ฉันบอกทุกคน คือ “ฉัน
อยากเป็น พยาบาล” ซึ่งจุดเริ่มต้นความฝันของฉัน เกิดจากความชอบและความประทับใจใน
วิชาชีพพยาบาล เพราะเมื่อเจ็บป่วยและไปโรงพยาบาล ฉันจะได้พบกับผู้หญิงสวมชุดสีขาว
สะอาดตา  ดูเรียบร้อยและมีเสน่ห์มาก ๆ   ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือ “พยาบาล” ในทุก ๆ ครั้งฉัน
ก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงการได้รับคำ�แนะนำ�  เกี่ยวกับสุขภาพและการพยาบาลที่
เอื้ออาทร แม้ว่าพยาบาลจะต้องคอยดูแลผู้ป่วยอีกมากมายก็ตาม ทำ�ให้ฉันรู้สึกประทับใจจนถึง
ปัจจุบัน ฉันจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยคนอื่น ๆ ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ อีกทั้งทำ�ให้เกิดความประทับใจในบทบาทหน้าที่ของพยาบาลเหมือนที่ฉันเคย
ได้รับ นับจากวันนั้นฉันจึงพยายามตั้งใจเรียนเพื่อเดินตามความฝันและเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้        
ก้าวแรกของความฝันและเป้าหมายของฉันคือ “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว                  เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี ฉันมีความสุขมาก ๆ ใน
การเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เพราะสถาบันแห่งนี้มีอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอน
ประสิทธิประสาทวิชา รวมถึงให้คำ�ปรึกษาหรือช่วยเหลือในหลาย ๆ เรื่อง ยอมสละเวลาส่วนตัว
แรงกายและแรงใจเพื่อลูกศิษย์ อีกทั้งยังมีรุ่นพี่ที่คอยให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยให้เหมาะสม แม้ว่าบางครั้งฉันจะรู้สึกว่าการเรียนนั้นยาก เหนื่อยหรือท้อแท้ แต่เมื่อ
นึกถึงเป้าหมายในอนาคต และเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า “ฉันทำ�ได้” ฉันได้รับคำ�แนะนำ�ที่ดีจากอาจารย์
และรุ่นพี่ ฉันจึงพยายามทำ�ความเข้าใจ ตั้งใจทำ�ทุกวันให้ดีที่สุด มีความสุขและสนุกกับการเรียน
รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เมื่อมีโอกาส    เพื่อเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์จนกระทั่งจบการศึกษา
นอกจากนั้ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ ฉั น พึ ง ระลึ ก เสมอตั้ ง แต่ วั น แรกของการเป็ น นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
จนถึงปัจจุบัน คือ “การเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” อันเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ รวมถึง                    “เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์
บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงคำ�สอนของอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ที่ทำ�ให้ฉันมุ่งมั่น
ตั้งใจทำ�แต่สิ่งดี ๆ ให้คงอยู่ตลอดไป และมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “หนูจะเป็นตัวอย่าง
พยาบาลที่ดีให้กับรุ่นน้อง ๆ ได้ … ครูอยากให้รักษาความดีและสิ่งดี ๆอย่างนี้ตลอดไป” ดังนั้นทุก
ๆ ครั้งเมื่ออยู่บนหอผู้ป่วย ฉันจะตั้งใจปฏิบัติงานและใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาอย่างเต็ม
ที่    มีปณิธานของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นที่ตั้ง ดูแลและ
ให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดี
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ในหลายๆครั้งจะได้รับคำ�ชมเชยขณะปฏิบัติงานและผู้ป่วยมักจะถามว่า “เรียนจบจากที่ไหน”
ฉันจะตอบออกไปอย่างภาคภูมิใจว่า “เรียนจบจากคณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ”            สิ่งที่จะได้ยินทุกครั้งหลังจากที่ฉันเอ่ยชื่อคณะพยาบาลศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือคำ�ชื่นชมเกี่ยวกับชื่อเสียงและคุณธรรมที่ดีงาม นี่คือสิ่ง
ที่ทำ�ให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็น                ศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี้ สถาบัน
ที่คอยหล่อหลอมทำ�ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความอดทน แข็งแกร่ง                   มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี มีศักยภาพที่ทัดเทียมผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม
วันนี้ฉันได้กลับเข้ามาทำ�งานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเ
กียรติ                               ในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พยาบาล ทำ�ให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสดี ๆ เช่นนี้                     ซึ่งในวันที่อาจารย์แนะนำ�ให้เข้ารับทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทนั้น ฉันจึงตัดสินใจว่าจะกลับเข้ามาทำ�งานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อ
เป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ในการพัฒนาสถาบันและผลิตบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ดี   ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามปณิธาน และอัตลักษณ์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยต่อไป
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กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการสานฝันวันสมเด็จ สู่การพยาบาลด้วยหัวใจ
ณ โถงชั้นล่าง อาคารบรรณสาร และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

พิธีมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 36
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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พิธีมอบขีดหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 33
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ณ บริเวณโถงด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการเสริมสร้างผู้นำ�นักศึกษา
ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
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เตรียมความพร้อมนักศึกษาทีมสหสาขาวิชาชีพ
โครงการ “พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบสาขา
วิชาชีพ (Interprofesional education:IPE)”

โครงการสายลับปราบบุหรี่
ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รางวัลชมเชย ผลงานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
บ้านของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ชุมชนวัดสลุด อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ"

กิจกรรมเปิดบ้านตระกูลพยาบาล (Open House 2018)
ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
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กิจกรรม 7 ส (Cleaning Day)
บริเวณซุ้มนักศึกษาและซุ้มดอกแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์

กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เปิดโลกกิจกรรม ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม		
FACULTY OF SOCIAL AND SOCIAL WELFARE
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

: สีฟ้า
:  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) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Huachiew Chalermprakiet University) เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
จากหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศ ด้วยอัตลักษณ์ทมี่ คี วามสามารถในการปฏิบตั งิ านเพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะยากล�ำบากในสังคม
ให้สามารถลุกขึ้นมาช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยอุดมการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีเมตตา และเข้าใจผูป้ ระสบภาวะยากล�ำบาก อย่างต่อเนือ่ งมาเป็นเวลาย่างเข้าสูป่ ที ี่ 29
อย่างสง่างาม ขณะนี้นักศึกษาเข้ามาศึกษาและเป็นลูกศิษย์รุ่นที่ 29 นี้ นักศึกษา
จะเป็นผูส้ านต่อพลังทีย่ งิ่ ใหญ่สำ� หรับการจะเป็นบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกไป
คุม้ ครองสิทธิสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ผา่ นพ้นภาวะยากล�ำบาก
มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
(อาจารย์นวลใย  วัฒนกูล)
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
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บุคลากร
คณบดี

               โทรศัพท์         E-mail

ห้องพัก

อ.นวลใย  
วัฒนกูล
1204 nuanyaisw@gmail.com   2-301
รองคณบดี
อ.สมศักดิ์  
นัคลาจารย์       1109 sompaew@gmail.com    2-301
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ห้องพัก 2-301)
              อ.นวลใย    
วัฒนกูล
1204 nuanyaisw@gmail.com
อ.สมศักดิ์   
นัคลาจารย์       1109 sompaew@gmail.com
รศ.ดร.ขัตติยา  
กรรณสูต
1483 kkattiya@yahoo.com
อ.ดร.ทิพาภรณ์   โพธิ์ถวิล
1483 thipaporn.por9@gmail.com
ผศ.ดร.จตุรงค์     บุณยรัตนสุนทร
1483 jaturong22@gmail.com
ผศ.ดร.อารีนา     เลิศแสนพร
1109 areena.jena@gmail.com
ผศ.ดร.พรรณปพร  ลีวิโรจน์
1109 da_ree@hotmail.com
อ.ดร.ปิยฉัตร      กลิ่นสุวรรณ
1483 pklinsuwan@gmail.com
อ.ดร.นุชนาฎ      ยูฮันเงาะ
1109 yunutchanat@yahoo.com
อ.ศิริพร              เกื้อกูลนุรักษ์
1109 siriporn5633@yahoo.com
อ.ดร.น้ำ�ผึ้ง         มีศิล
1109 namphung_m@hotmail.com
อ.กฤตวรรณ      สาหร่าย
1109 tha_xx@hotmail.com
อ.ทัศนีย์            นิลสูงเนิน
1109 palakaz@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ห้องพัก 2-301)
อ.กฤตวรรณ  
สาหร่าย
1109 tha_xx@hotmail.com
อาจารย์กรรมการวินัยนักศึกษาประจำ�คณะ
อ.ดร.นุชนาฎ   
ยูฮันเงาะ
1109 yunutchanat@yahoo.com
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา (ห้องพัก 2-301)
อ.สมศักดิ์  
นัคลาจารย์       1109 sompaew@gmail.com
เลขานุการคณะ (ห้องพัก 2-301)
นางสาวสมจิตร์    ภูมิสวัสดิ์
1595 somjit.soc@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (ห้องพัก 2-301)
นางลลิลญา  
ลอยลม
1177 peeya504@gmail.com
นักวิชาการการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของคณะวิชา (ห้องพัก 2-301)
นางสาวยุพเรศ   พรประดิษฐ์
1177 yupares2731@gmail.com

46 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะ                   
เพลงสานกายร้อยใจ
* หลากหลายสาขารวมเป็นมหานัทที หัวเฉียวน้องพี่  ร่วมกันปรีดา
เรามาเรียนรู้  ด้วยใจศรัทธา
สืบทอดเจตนา  รับใช้สังคม  
(เชิดชูปรัชญา  รับใช้สังคม)
* เราเป็นยิ่งกว่าครูและศิษย์
เราเป็นยิ่งกว่ามิตรร่วมรุ่น
สานกายร้อยใจสาดแสงอบอุ่น
สานมือละมุนสู่ผู้ยากไร้นานา  
(เชิดชูปรัชญา  รับใช้สังคม)
รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต 2553

28 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 28 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   โพธิ์ทองคำ�
2) นางสาวอมิรา หิมะ
3) นางสาวสัพพัญญู   สังข์ชุม   
4) นางสาวธนวรรณ    ศิริวิริยะพูน
5) นายสันติ   แซ่ลี้
6) นางสาวณภัทรวรัญญ์   อำ�นวยโชติทวี
7) นางสาวนุชนาถ  แซ่ตั้ง
รางวัลเยาวชนจิตอาสา
1) นางสาวรัตนา    มีศีล
2) นางสาวสุธารินี  ศรีชาย
รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นระดับประเทศ (มูลนิธิปกรณ์ อังศุสิงห์)
1) นางสาวเจริญพร  กิจชนะพานิชย์
2) นางสาวนุชนาฎ   นิจเปี่ยม  
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ฯ ที่เป็นนายกสโมสรนักศึกษา
1) นายสัญญา     โพธิ์ทองคำ�
2) นางสาวรัตนา  มีศีล
3) นายสันติ         แซ่ลี้
4) นายณัฐพงศ์    เป็นลาภ
5) นางสาวพรภิรมณ์ เพ็ชรใจศักดิ์
6) นางสาวสุธารินี  ศรีชาย
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ความในใจของบัณฑิต
นางสาวณภัทรวรัญญ์ อำ�นวยโชติทวี(ปอนด์)
ความภูมิใจที่รับรางวัลกาญจนาภิเษก เกียรตินิยมอันดับ 1
…น.ส.ณภัทรวรัญญ์ อำ�นวยโชติทวี(ปอนด์) สำ�เร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ รุ่นที่ 23

“รางวัลกาญจนาภิเษก...
ดอกผลของความดี”
ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็น
อย่างมากที่ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 และรางวัล
เรียนดีประเภทเหรียญทอง
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ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่
ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มีปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” ซึ่งเป็น
ปณิธานที่ข้าพเจ้าเห็นถึงการกระทำ�เพื่อผู้อื่น ทำ�ให้ข้าพเจ้าซึมซับที่อยากจะเรียนรู้ในคณะ
วิชาของตนเองเพื่อรับใช้สังคมสืบไป
ข้ า พเจ้ า ได้ เข้ า มาเรี ย นในคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ แ ละสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยทุนเยาวชนอาสา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้
มอบทุนให้เปล่าให้กับข้าพเจ้าตลอดจนจบการศึกษา
ซึ่งเป็นโอกาสของข้าพเจ้าที่ทาง
มหาวิทยาลัยและคณะวิชาได้เล็งเห็นศักยภาพและความสามารถของข้าพเจ้าในการมอบ
การศึกษา ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งปณิธานของตนเองไว้ว่าตั้งใจ แน่วแน่ และเรียนรู้วิชาทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ได้มากที่สุด รวมถึงมีส่วนร่วมทั้งกับมหาวิทยาลัยและใน
คณะวิชา
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำ�ตามปณิธานของตนเองจนสำ�เร็จ ซึ่งข้าพเจ้าจบ
การศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองได้รับรางวัลเรียนดี    และสิ่งที่ข้าพเจ้าภาค
ภูมิใจมากที่สุดคือ การได้รับรางวัลกาญจนาภิเษกซึ่ง
เป็นรางวัลที่ในหลวงรัชกาลที่ 9   ทรงมอบให้กับให้กับ
มหาวิทยาลัยโดยให้มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ย 3.75 รวมถึงต้องมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
และคณะวิชาตลอดการศึกษาเล่าเรียน
ข้ า พเจ้ า คิ ด ว่ า การประสบความสำ � เร็ จ ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ต้องแลกมาด้วยความ
พยายาม ความอดทน ความตั้งใจจริงที่จะศึกษาเล่าเรียน
ค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง และสิ่ง
สำ�คัญคือการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวอาจไม่เพียง
พอ เราควรที่จะเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยโดยการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผู้นำ�หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อที่
จะทำ�ให้เราได้เรียนรู้การทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่น เรียน
รู้การเข้าสังคม เรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาในการเรียนและการ
ทำ�กิจกรรม
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ข้ า พเจ้ า จะมี วั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ลยถ้ า ไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสจากมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม อาจารย์ทุกท่านที่
ได้ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า บุคลากรทุกคน เพื่อนๆพี่น้องครอบครัวสังคมสงเคราะห์ฯ และ
ครอบครัวของข้าพเจ้าที่ทำ�ให้ข้าพเจ้ามีพลังกาย พลังใจที่จะอดทน พยายามจนสำ�เร็จ
จนถึงวันนี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯและคณะสังคมสงเคราะห์ฯ ที่ทำ�ให้ตลอด 4 ปี
ของข้าพเจ้าได้ซึมซับการกระทำ�เพื่อผู้อื่น โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
นายสิปปกร ไชยสม (เคียว)
ความภาคภูมิใจในการเรียน
กับการเป็นนักกิจกรรม
สำ�เร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 23

ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตการเป็นนักศึกษา ผมได้รับโอกาสและความไว้ว่างใจจากเพื่อน ๆ ได้
รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคม รุ่นที่ 23 ผมจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัยฯอยู่เสมอ ได้เรียนรู้ ฝึกฝน กระบวนการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น มีจิต
อาสาโดยมีคณะอาจารย์ พี่ๆบุคลากร เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คอยช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การ
ปรึกษา แนะนำ�  และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เกิดมิตรภาพ ความอบอุ่น และ
ความประทับใจต่าง ๆ มากมาย ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทักษะ แนวคิด เทคนิค และ
ศาสตร์ต่าง ๆ ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม
จากคณะอาจารย์มาโดยตลอด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน ทั้งด้านการ
เรียนและการใช้ชีวิต อยู่เสมอ เกิดเป็นองค์
ความรู้ที่สามารถนำ�มาปรับใช้ในการเรียน
และทั ก ษะในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ประจำ � วั น
และการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ท้ า ยสุ ด ผมขอขอบคุ ณ ครอบครั ว ที่ เ ปิ ด
โอกาสและสนับสนุนให้ผมได้เรียนในสิ่งที่
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สนใจขอบคุณสำ�หรับทุกโอกาส ทุกกำ�ลัง
ใจ การปรึกษา คำ�สอน การสนับสนุน จาก
คณะอาจารย์ทุกๆท่าน พี่ๆบุคลากรและ
เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน    สิ่งเหล่านี้มี
ความสำ�คัญกับผมมากครับ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้
สอนให้เราเรียนรู้ เข้าใจ ในตนเองและผู้อื่น เห็นใจและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย
สอนให้เรารู้จักแสวงหาโอกาสที่จะยื่นมือช่วยเหลือ สนับสนุน คนรอบข้างอยู่เสมอสอนให้
เรา เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม
นางสาวสุธารินี ศรีชาย (กุ๊บกิ๊ฟ)
ความภาคภูมิใจในการเรียน กับการเป็นนักกิจกรรม
การตัดสินใจเข้าเรียนในคณะสังคมสงเคราะห์ฯเป็นการตัดสินใจหลังพบเจอ
ความผิดพลาดจาก เป้าหมายแม้การเข้าศึกษาครั้งนี้จะไม่ใช่เป้าหมายแรกแต่ถือเป็นเป้า
หมายใหม่ที่สำ�คัญในการเปลี่ยนชีวิตนักศึกษาธรรมดา ให้พร้อมเป็นนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพในอนาคตด้วยความชอบส่วนตัวในการทำ�กิจกรรมนันทนาการการกีฬา และทักษะ
ด้านวิชาการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ทำ�ให้มีความสนในที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะ
วิชาและมหาวิทยาลัย สำ�หรับการเรียน ตนให้ความสำ�คัญและต้องพยายามเป็นอย่างมาก
เนื่องจากตนเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ไม่ชื่นชอบการอ่านหนังสือจำ�นวนมากหลายๆรอบ
ทำ�ให้ต้องหาวิธีการใหม่ที่จะทำ�ให้เรียนรู้
และจดจำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ได้ นั่น
คือการตั้งใจฟังขณะอาจารย์ผู้สอน   และ
อ่านหนังสืออย่างตั้งใจประกอบทำ � การ
วิเคราะห์สิ่งที่อ่าน
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ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�...อย่างเต็มภาคภูมิใจ
จากการชักชวนของเพื่อน  เข้าสู่การทำ�งานในสังกัดสโมสรนักศึกษา  เริ่มต้นด้วย
การเป็นอนุกรรมการสโมสรฯ ฝ่ายกีฬา ที่ทำ�หน้าที่ทุกอย่างที่รุ่นพี่และเพื่อนในสโมสรฯ
ทำ�ไม่ว่าจะถ่ายเอกสาร จัดซื้อของเข้าโครงการ ต้อนรับคณะอาจารย์ สำ�รวจสถานที่จัด
กิจกรรม เข้าค่ายจิตอาสา จัดเตรียมอาหารว่าง เป็นประธานโครงการ กระทั่งเป็นพิธีกร
ดำ�เนินงานพิธีการในพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัย ก้าวสู่การดำ�รงตำ�แหน่งรองนายกสโมสร
นักศึกษา และก้าวที่สำ�คัญคือการดำ�รงตำ�แหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
จากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน   ทำ�กิจกรรม รวมทั้งช่วยเหลือสังคม   ทำ�ให้ได้รับ
สิ่งตอบแทนที่เปรียบเสมือนรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ      จากการแสดงออกทางท่าทาง
และวัตถุ   ได้แก่        รางวัลเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้นำ�
นักศึกษา และรางวัลเยาวชนจิตอาสา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2559การศึกษาก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แต่การปฏิบัติก่อให้เกิดประสบการณ์  
และความชำ�นาญ ทั้งการเรียนและการทำ�กิจกรรม   ล้วนส่งผลต่อผู้ทำ�ไม่ว่าจะเป็นผลใน
เชิงบวกหรือลบ ทุกสิ่งอย่างล้วนเกิดจากตัวเราและเราคือผู้กำ�หนด
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ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รั้วสี
เทาแห่ง “ศาสตร์และศิลป์”   คณะวิชามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ควบคู่คุณธรรม เป็นผู้นำ�ในระดับสากลด้านภาษาและวัฒนธรรม
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์จึงเป็นผู้มีความชำ�นาญ
ด้านภาษาไม่ว่าภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และความรู้
ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์  อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 6
ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) มีจิตอาสาและดำ�เนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมนำ�ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำ�งาน ให้สมดังปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย คือ “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แห่งนี้ หากนักศึกษามีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือเรื่องส่วนตัว อาจารย์และเจ้าหน้าที่
รวมถึงพี่ ๆ   ในคณะของเรา   พร้อมที่จะให้คำ�ปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างเต็มกำ�ลัง
ด้วยความปรารถนาดี ความสุขจักเกิดขึ้นได้หากทุกคนช่วยเหลือและมอบความรักความ
ห่วงใยต่อกัน ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แห่งนี้อย่างมีความสุขและประสบความสำ�เร็จดังที่ตั้งใจไว้ครับ
				
					
							
		
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย)
     คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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บุคลากร

โทรศัพท์

คณบดี (ห้องพัก คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2)
    ผศ.นิก สุนทรธัย        
     1184       
รองคณบดี (ห้องพัก คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2,3)
     A. DR. JONATHAN R. CARREON      1431
     อ.จิรชัย  หมื่นฤทธิ์
               1345       
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2)
     อ.ดร.สุธิดา  สุนทรวิภาต               1176     
     อ.บุญช่วย  สนสี           
     อ.ดร.กรวรรณ  พรมนาถ           
     อ.อุมารังษี  วงษ์สุบรรณ           
     อ.พรรษมนต์  เลิศเฉลิมทิพากุล  
    อ.บรรจบ  ปิยมาตย์  
          
     อ.สุรีย์รัตน์  มาระโพธิ์              
     อ. ดร.สมศรี  จันทร์สม           
     A.PETER SNASHALL           
     A.GARY GEISER          
     A.DR.JONATHAN R.CARREON    
     A. ADAM GARDINER
          
     อ.สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล      
     ผศ.อารีลักษณ์  หาญมนตรี  
     อ.ขวัญชนก  สืบสุข
          
     อ.ณัทสกลพัชร  เชาว์วรศิษฐ์     
     อ.สุภาพร  กวินวศิน
          
     อ.อุษาพรรณ  แสงเถกิง          
     อ.พิชญ์สินี  ขาวอุไร
          
     อ.สุภัทรา    ราชายนต์
  

E-mail
nickysoonthorndhai@gmail.com       
milojohn23@gmail.com  (ชั้น

2)
jirachaihcu@hotmail.com   (ชั้น 3)

suthida_6@hotmail.com    
(หัวหน้าสาขา)    
     1431      
kally235@yahoo.co.th
     1431      
kornid001@yahoo.com
     1431      
umarungsri@hotmail.com
     1431      
passamon999@gmail.com
     1431      
banjobp@yahoo.com
     1431      
sureeratm55@gmail.com
     1431      
nokiaing@hotmail.com
     1431     
eslflow@gmial.com
     1431      
ggrryy@hotmail.com
     1431      
milojohn23@gmail.com
(รองคณบดี)
     1431      
pheonix_dwarf@yahoo.co.uk
     1431        yingkrup@yahoo.com
     1156        areeluck_h@hotmail.com
         
     1431      
khwan140@gmail.com               
(ลาศึกษา)
     1431    
cnutsakolpach@hotmail.com
     1431    
ivykawin@hotmail.com
     1431
ausaparn29@gmail.com
     1431
jalovejay@gmail.com
     1431               a_hoongy@hotmail.com                 
(ลาศึกษา)
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บุคลากร
     อ.ศุภประวัติ  สันทัด
     A.DEREY NANQUIL PANES
     อ.ดร.พงศ์พัชรา  กวินกุลเศรษฐ์
     อ.กมลทิพย์        โพธิ์กลาง
     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
     อ.เบ็ญจวรรณ  ดอกไม้
     อ.จิรธัตธิ์    เรืองเขียน
     A.Chiara Ayn Joven Lamarca
     A.Kai Yao
     A.Dr.Zsolt  Gordos

โทรศัพท์

E-mail

     1431      
supramailbox@gmail.com
     1431      
justinedane02yahoo.com
     1431      
fai_pimol@hotmail.com
     1431      
p_pompom@hotmail.com
     1431
oop_may@hotmail.com
     1431
noparat2000@yahoo.com
     1431
scootman_oh@hotmail.com
     1431
veeratipchi@gmail.com
     1431
1908@hotmail.com
     1431
silawuthchn@gmail.com
     1431               w.chaisubanan@gmail.com
     1431
tchaiwong@gmail.com
     1431
benwilling2016@gmail.com
     1431
tirat70@hotmail.com
     1431
chiaraayn@gmail.com
     1431
yaonfa@hotmail.com
     1413
zsolt.gordos@gmail.com

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3)
     อ.ดร.วริยา  ภัทรภิญโญพงศ์
     1345
     อ.จิรชัย   หมื่นฤทธิ์

     1345

    อ.อุจฉริต์       อาจาระศิริกุล
     อ.ดร.พันธุ์รวี  ณ ลำ�พูน
     อ.ศาริณี         ตั้งอุทัยสุข
     อ.บงกช          เดชมิตร
     อ.จิตติณชุลี    บุญช่วย
     อ.อัญชลี        สมใจ
     อ.สริตา          ศรีสุวรรณ
     อ.รวินท์นิภา  จุลกิตติพันธ์

     1345
     1345
     1345
     1345
     1345
     1345
     1345
     1345

jeabwariya@hotmail.com

(หัวหน้าสาขา)
jirachaihcu@hotmail.com            
(รองคณบดี)
bigsmileallday@yahoo.com
pnpanrawee@hotmail.com
sarinee2008@hotmail.com
pookpong_b@hotmail.com
chula_nulee@hotmail.com
u_nun_555@hotmail.com
oilsyyyy@hotmail.com
aey_ravin_5@hotmail.com

58 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

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.จันทร์สุดา  ไชยประเสริฐ
1185            jansuda_chaiprasert@yahoo.com
(ลาศึกษา)
     อ.วนิสา  สัมภวะผล
1185
eve_sauy@hotmail.com
     รศ.ธิดา   โมสิกรัตน์
1185      
thidamos@hotmail.com                    
     อ.ดร.อิมธิรา  อ่อนคำ�
1185
mjmj_22@hotmail.com
     อ.ศนิชา  แก้วเสถียร
1185
vanda_a@hotmail.com
     A.JIANG NANNAN
1540
nannan0820@gmail.com
     A.XU WEIJIE
1540
weijie0820@gmail.com
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3)
     ผศ.ดร.ธีรโชติ        เกิดแก้ว
1155
tongin2000@gmail.com                  
(หัวหน้าสาขา)
     รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์1104
ตึกอำ�นวยการ ชั้น 2        		
(อธิการบดี)
     อ.ทวีโภค             เอี่ยมจรูญ
1110               taveepook@yahoo.com
(ผอ.กองพัสดุ)  
     ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
1423               wuthipong.thong@gmail.com
(ผอ.สพว.)
     อ.พรรณศิริ         แจ่มอรุณ
1516
junlakan@hotmail.com
     อ.ปาริชาติ          รัตนรักษ์
1155
papoon5858@gmail.com
     อ.สมนึก             ใจกล้า
1516
moohin25@hotmail.com
     อ.จันทนา           ยิ้มน้อย
1447
chanthanay@yahoo.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

อ.ฤทธิชัย          เตชะมหัทธนันท์ 1516
     อ.พัทธนันท์       เลิศคุณอธินนท์
1447
     ผศ.จริยาวัฒน์  โลหะพูนตระกูล
1516
     อ.นัฐธิยา         บุญอาพัทธิ์เจริญ 1516
     ผศ.รัชนีพร      ศรีรักษา
1447
     อ.อติวัตน์       พรหมาสา
1516
     อ.อัจฉราพรรณ  ช้างเขียว
1516
     อ.อรรถสิทธิ์     สุนาโท
1516
     รศ.แสงอรุณ   กนกพงศ์ชัย  
1516
สำ�นักงานเลขานุการคณะ (คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2)
เลขานุการคณะ
    นางสาวกัลยา  อุณหพิเชษฐวัฒนา
1178
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
   นางสาวอมิตรา  มีขันทอง
1479  
   นางวาสนา         สายทอง
1178  

E-mail
terithchai@yahoo.com

pattanan.le@hotmail.com
jariyarwat@hotmail.com
tao9@outlook.co.th
sriruksa@yahoo.com

atiwatexpress@yahoo.com
noriaut@hotmail.com

atthasit1967@gmail.com
sangaroon@hcu.ac.th

kanlaya.nongnin@gmail.com
i_amit@hotmail.com

(ชั้น 1)
artshcu@gmail.com (ชั้น 2)

(ชั้น 2)
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศิลปศาสตร์
ถาม : ศิลปศาสตร์ คืออะไร
ตอบ : ความเป็นศิลปะ  นั่นคือ  ความงาม  ความสุนทรีย์   ในขณะเดียวกัน “ศาสตร์” ก็
คือความจริงแท้  ความหมายของศิลปศาสตร์จึงเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูป
ธรรมอย่างกลมกลืน  
ถาม : คณะศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาใดบ้าง
ตอบ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   การท่องเที่ยว   ภาษา
อังกฤษ-ภาษาจีน
การโรงแรม   การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ถาม : สถานที่ตั้งของคณะศิลปศาสตร์ อยู่ที่ไหน
ตอบ : อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ใกล้กับหอพักนักศึกษา
ถาม : บรรยากาศการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์เป็นอย่างไร
ตอบ : คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มีความผูกพันใกล้ชิดกับนักศึกษาและผลิตบัณฑิต ที่มี
คุณภาพด้วยความรักความเอาใจใส่ ทุ่มเทเสียสละเวลาของคณาจารย์ เพื่อนักศึกษาทุกคน
ถาม : กิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมด้านใดบ้าง
ตอบ : คณะศิลปศาสตร์ มีกิจกรรมหลัก 5 ด้าน
       (1)  คุณธรรม จริยธรรม เช่น บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์
       (2)  ความรู้ เช่น ประกวดเล่านิทาน อ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
       (3)  ทักษะทางปัญญา เช่น Chinese Clinic and English Clinic
       (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น การแข่งขัน
บูม-สันทนาการ
       (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเขียนผลงานและการนำ�เสนอทาง
วิชาการ
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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
ขอแสดงความยิ น ดี และต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่
คณะบริหารธุรกิจทุกคน ที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ
ครอบครัวส�ำเภาทอง
ในขณะที่นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ขอให้
นักศึกษามุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ ความสามารถ และการสร้างประสบการณ์
การเรียนรูใ้ นวิชาชีพ เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม รูจ้ กั เสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและ
คุณธรรมพร้อมรับใช้สังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

(อาจารย์พีระพงษ์  เอื้อสุนทรวัฒนา)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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บุคลากร

        โทรศัพท์          E-mail

ห้องพัก

คณบดี 						
( ห้องพัก 1 - 244)
      อ.พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา      1514    peerapo_o@hotmail.com
รองคณบดี
      อ.ดร.วิชุตา อยู่ยงค์
     1655    wichuta.hcu@gmail.com     1-240
      ผศ.จรรยา ยอดนิล
     1440    janyayodnil@gmail.com     1-244
      อ.มาริสสา อินทรเกิด
     1223    m_songphra@hotmail.com  2-306
สาขาวิชาการบัญชี 				
( ห้องพัก 1 - 244)
      ผศ.สุวรรณา  อินคล้าย
     1440   (หัวหน้าสาขา)
          suwanna_inklay@hotmail.com
      ผศ.จรรยา  ยอดนิล  
     1523   janyayodnil@gmail.com
      อ.ลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย
     1440   lawan_ananchalalai@yahoo.com        
      อ.นุช  สัทธาฉัตรมงคล
     1440   nuchsatta89@yahoo.com
      อ.บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี
     1440   sbanjertsak@gmail.com
      อ.สมนึก  อัศดรวิเศษ     
     1523   nuk_fin@hotmail.com
สาขาวิชาการจัดการ 				
(ห้องพัก 1 - 241)
      อ.ประนอม  ลอองนวล
     1218   plaongnual@yahoo.com
      ผศ.สถาพร   ปิ่นเจริญ
     1507   title_pincharoen@hotmail.com  
      ผศ.ดร. ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง    1507   kr_uchat@hotmail.com   
      ผศ.รุ่งฤดี  รัตนวิไล                     1549   rungrudee@hcu.ac.th
      ผศ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์        1518   dr.chotcha-one@hotmail.com  
     อ.ดร.นันทวุฒิ  ครุธา
     1218   nantawut_k@yahoo.com
     อ.ดร.มรกต  กำ�แพงเพชร              1507   morakhot@hotmail.com
     อ.เจริญรัตน์  เบญจรัตนาภรณ์        1653   charoenratt9@gmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

สาขาวิชาการตลาด 						
(ห้องพัก 1 - 245)
      อ.อรรถพล ธรรมไพบูลย์
1702  
(หัวหน้าสาขา)
utter086@hotmail.com
      อ.สุเมษ  เลิศจริยพร
1217   
sinimex48@hotmail.com
      อ.นิรมล  เจริญสวรรค์
1632       
noinicole@yahoo.com  
      อ.วิโรจน์  รัตนสิงห์
1217
miracleplanet@hotmail.com
      อ.ดร.พิมสิริ  ภู่ตระกูล
1632  
mercy.hcu@gmail.com
      อ.ดร.พวงชมพู  โจนส์
1632
pambangkok@yahoo.com  
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 				
(ห้องพัก 1 - 239)
      อ.สุภาวดี  คุ้มราษฎร์
1654
(หัวหน้าสาขา)
kh.supawadee@gmail.com
      อ.มธุรพจน์  ศรีโพนทอง             1654              maturapojs@yahoo.com
      อ.ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
            1654             kh.siriwut@gmail.com
      อ.นราภรณ์  ธรรมดี
            1654                  naraporn.hcu@gmail.com
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 					
(ห้องพัก 2 - 306)
      อ.ณธภร  ธรรมบุญวริศ
1223
(ประธานหลักสูตร)           
noppawan@hotmail.com
      อ.ดร.ลั่นทม  จอนจวบทรง
1223             lanthom@hcu.ac.th  
      อ.สาริยา  นุชอนงค์
        1223                  sariya2000@hotmail.com  
      อ.เจริญศักดิ์  แซ่จึง
             1223              jesscrs@hotmail.com
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 				
(ห้องพัก 1 - 240)
      อ.ดร.วิชุตา  อยู่ยงค์
1655
(ประธานหลัสูตร)                 
wichuta.hcu@gmail.com
      อ.ดร.แววมยุรา  คำ�สุข
1655                  wawmayura.cha@hotmail.com
      อ.มาริสสา  อินทรเกิด             1223             m_songphra@hotmail.com
      อ.ศักชัย  อรุณรัศมีเรือง             1522             Sakchai-to@hotmail.com
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 			
(ห้องพัก 1 - 240)
      ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ
1522             (หัวหน้าสาขา)
chutira99@hotmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

      อ.อดุลย์  นงภา             1549
adul.nongpa@gmail.com
      อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์            1549
sittichok.sinrat@gmail.com
      อ.ณภัทร ศรีนวล
           1522
not34803@gmail.com
      อ.รพี อุดมทรัพย์
1549
rapee.u@gmail.com
      อ.นันทวรรณ บุญรักษา
1549
boonraksanan.33@gmail.com
หลักสูตรนานาชาติ (BBA) 					
(ห้องพัก 1-239)
      อ.ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์
1523 (ประธานหลักสูตร)  
tee.wetreeplus@gmail.com
      อ.ดร.อาภรณ์ ภู่เผือก
1654   oraporn5333@gmail.com
      อ.Jingyan  Zhao
1703 jingyanzhao826@hotmail.com   
      Mr.Conrado Aquino
1702 conuriarte@gmail.com
      อ.Weiting He
1702 wendyhe924@hotmail.com
หลักสูตรธุรกิจจีน 						
(ห้องพัก 1 - 246)
      อ.สุชาติ  วัฒกานนท์
1703 (ประธานหลักสูตร)            
wsuchart@hotmail.com   
      อ.ดร.อัญชลี  สมบูรณ์
1507 cailichanyoung@gmail.com
      อ.ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์
1702 sratanap@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)
สาขาวิชาการบัญชี 						
(ห้องพัก 1 - 245)
      ผศ.สุวรรณา  อินคล้าย
1440 (หัวหน้าสาขา)
             
suwanna_inklay@hotmail.com    
      อ.นุช  สัทธาฉัตรมงคล
1440 nuchsatta89@yahoo.com
สาขาวิชาการจัดการ 					
(ห้องพัก 1 - 241)
      ผศ.สถาพร   ปิ่นเจริญ     
1507 title_pincharoen@hotmail.com
      ผศ.รุ่งฤดี  รัตนวิไล                    1549 rungrudee@hcu.ac.th   
สาขาวิชาการตลาด 						
(ห้องพัก 1 - 245)
      อ.ดร.พวงชมพู  โจนส์
1632 pambangkok@gmail.com
      อ.อรรถพล  ธรรมไพบูลย์    
1440                        utter086@hotmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

      อ.อรรถพล  ธรรมไพบูลย์    
1440                        utter086@hotmail.com
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 				
(ห้องพัก 1 - 239)
      อ.ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
   
1654             kh.siriwut@gmail.com
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 					
(ห้องพัก 2 - 306)
      อ.ณธภร  ธรรมบุญวริศ
1223              noppawan@hotmail.com
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 			
(ห้องพัก 1 - 240)
      อ.อดุลย์  นงภา    
1549             adul.nongpa@gmail.com
หลักสูตรธุรกิจจีน 						
(ห้องพัก 1 - 246)
      อ.สุชาติ  วัฒกานนท์
1703
(ประธานหลักสูตร)    
wsuchart@hotmail.com    
หลักสูตรนานาชาติ (BBA)					
(ห้องพัก 1-246)
      อ.Jingyan  Zhao                   
1703
jingyanzhao826@hotmail.com     
      Mr.Conrado Aquino
1702
conuriarte@gmail.com
อาจารย์กรรมการวินัยนักศึกษาประจำ�คณะ						
      อ.บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี     
1440
sbanjertsak@gmail.com
      ดร.วิชุตา อยู่ยงค์
1655
wichuta.hcu@gmail.com
      อ.นันทวุฒิ ครุธา
1218
nantawut_k@yahoo.com
      อ.ลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย
1440
lawan_ananchalalai@yahoo.com        
      อ.สุเมษ    เลิศจริยพร
1217
sinimex48@hotmail.com
      อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์
1549
sittichok.sinrat@gmail.com
      อ.สุภาวดี คุ้มราษฎร์
1654
kh.supawadee@gmail.com
      อ.ดร.พิมสิริ ภู่ตระกูล             
1218        
m_pootrakoon@yahoo.com
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
      อ.มาริสสา อินทรเกิด                 1223    
m_songphra@hotmail.com
เลขานุการคณะ						
(ห้องพัก 1 - 245)
      นางสาวคมคาย  ศรีเปารยะ
1514   
ying-jum@hotmail.com
      นางสาวฉวีวรรณ  แย้มโกมล
1514    
nhok5@hotmail.com
      นางสาวจุฑารัตน์ รัตนถาวร  
1484    
rutitna@gmail.com
      นางสาวขนิษฐา อับดุลกาเด  
1179                  ba.faculty.hcu@gmail.com
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์				
(ห้องพัก 2 - 306)
      นายหฤษฎ์  โตพันธุ์             
1223   
winry_ranger@hotmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะ
คณะบริหารธุรกิจของเราเปิดดำ�เนินการมากว่า 25 ปี โดยมีสัญลักษณ์ประจำ�
คณะคือสำ�เภา   และมีสีน้ำ�เงินเป็นสีประจำ�คณะ   โดยมีอัตลักษณ์ คือ คิดบวก ขยัน รับ
ผิดชอบ    ตรงต่อเวลา พัฒนาสู่มืออาชีพ ทางคณะมีหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่เข้มแข็ง
และหลากหลาย ทั้งทางด้านธุรกิจจีน   หลักสูตรนานาชาติ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาจีนศึกษาด้านธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นคณะบริหารธุรกิจ
ชั้นนำ�  ซึ่งทางคณะมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ทางธุรกิจในเชิง
ทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล และเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา
อีกทั้งทางคณะยังมุ่งพัฒนาให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม     ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
6 ประการ อันได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู ดำ�เนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ทางคณะยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน      
การสอน เช่น กิจกรรมรับน้อง กีฬาสำ�เภาเกมส์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมและ
สืบสานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เป็นต้น
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
e-mail

:
:
:
:

สีเหลือง
อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 2-327
0-2312-6300 ต่อ 1180 หรือ
sciencehcu@gmail.com

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการและเพิ่มพูน
กิจกรรมประสบการณ์ทักษะชีวิตรับผิดชอบในหน้าที่
นำ�คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) เป็น
แนวทางการดำ�เนินชีวิต บุคคลผู้นั้นดำ�เนินการได้..ย่อมตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแห่ง
ความสำ�เร็จทางการศึกษา

						
									
									
									
									
									
         (อาจารย์.ดร.จำ�รูญศรี  พุ่มเทียน)
                              
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
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บุคลากร

คณบดี 		
       อ.ดร.จำ�รูญศรี     พุ่มเทียน

โทรศัพท์
1428

E-mail
jamroonsri@gmail.com       

ห้องพัก
2-327

รองคณบดี			
       อ.ดร.นพมาศ      อัครจันทโชติ
1487 a_noppamas@yahoo.com
2-327
       อ.ดร.มธุรส         อ่อนไทย  
1124 ornthai@gmail.com        
2-230
			
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์			
หัวหน้าสาขาวิชา 						
(ห้อง 2-424)		
      อ.เปรมรัตน์       พูลสวัสดิ์ 1219 premrat@hotmail.com            
คณาจารย์ 						
(ห้อง 2-424)			
      อ.ณัฐพร
นันทจิระพงศ์    1219 ntp.nanthajirapong@gmail.com                 
      อ.ยุวธิดา
ชิวปรีชา
1219 yuwathida@hotmail.com    
      อ.นฤดี
บูรณะจรรยากุล 1219 ninedear@yahoo.com              
      อ.วรนุช
ปลีหจินดา
1219 m_wooranuch@hotmail.com    
      อ.สุปัญญา
อภิวงศ์โสภณ
1219 supanya_a@hotmail.com  (ลาศึกษาต่อ)
      อ.สุธีรา
พึ่งสวัสดิ์   
1219 aj-tarn@hotmail.com               
      อ.เนรมิธ
จิรกาญจน์ไพศาล 1219 mit9bkk@gmail.com                  
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการ 				
(ห้อง 2-424)
       นายอภิชาติ      ไพศาลบริรักษ์   1219 yak_hcu@outlook.com             
       นางสาวจริยา    ประณิธาน
1219 pranithan_noi@hotmail.com     
       ว่าที่ร้อยตรีเทพสุรีย์ จันสามารถ 1219 chunsamart_1@hotmail.com     

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หัวหน้าสาขาวิชา 					
(ห้อง 2-231)
      อ.ดร.ปิยาภรณ์       สุภัคดำ�รงกุล 1256 junejungko@gmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ 				
(ห้อง 2-324)
      รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์
1230 bchangsap@gmail.com
      อ.ภาสินี
สงวนสิทธิ์
1230 bonus1982@hotmail.com              
      อ.อมรรัตน์ โตทองหล่อ  
1230 pocca_168@hotmail.com   (ลาศึกษาต่อ)
      อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช  
1230 lj_psr@hotmail.com         
      อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน    
1230 n_rungrat@yahoo.com
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 			
(ห้อง 2-122)
      นางสาวดวงใจ อุ่นคำ�
1230 an.aduang2526@hotmail.com
      นางสาวโสภี บุญทรัพย์
1230      sopee0208@hotmail.com
คณาจารย์กลุ่มวิชาชีววิทยา 					
( ห้อง 2-232 )
      อ.ยิ่งศักดิ์
สวัสดิ์พาณิชย์
1208 yingsak@hcu.ac.th
      อ.ยุคลธร
สถาปนศิริ    
1208 y_satapanasiri@hotmail.com
      อ.ปวินท์
สุวรรณกุล  
1208 psuwanagul@yahoo.com                                            
      อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
1208 supichar.wa@hcu.ac.th
      อ.วัลวิภา
เสืออุดม
1208 nujip_anatomy@hotmail.co.th
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 				
( ห้อง 2-232)
     นายธนโชติ            ศรีกอก
1208 thanachothcu@gmail.com            
     นางสาววรุณยุภา   ป้องหลง
1208 aofii_armo@hotmail.com               
คณาจารย์กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 				
( ห้อง 2-231)
     ผศ.สุภาภรณ์       วรรณภิญโญชีพ 1206 supaporn@hcu.ac.th
     อ.วรพรรณี           เผ่าทองศุข  
1206 worraphannee2000@gmail.com  
     อ.ดร.รุจิราลัย       พูลทวี
1206
r.poontawee@yahoo.co.th     
คณาจารย์กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 			
( อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น )
      อ.ดร.ปิยาภรณ์      สุภัคดำ�รงกุล   1256 junejungko@hotmail.com
      อ.สุรีย์พร               เอี่ยมศรี    1206 shigella_01@hotmail.com (ลาศึกษา)
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 			
(ห้อง 2-231)
     นางสาวปวีณา เพชราวรรณ์
1206 yumeza_007@hotmail.com>       
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 		
(อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น)
     นางสาววิไล ปาคำ�ทอง  
1206 kunpavi@hotmail.com                   
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 		
(ห้อง 2-324)
     ผศ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ
1266 kanjanavas@hotmail.com
     ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
1266 chairat.tec@gmail.com
     อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์
1266 yang_dede@hotmail.com
     อ.อลิษา
สุนทรวัฒน์
1266 alis_peep@hotmail.com
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้อง 2-319-2-320)
      นางสาวระพีพันธ์    บุญจันทร์
1266 fart_poodpaad@hotmail.com
คณาจารย์กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 					
(ห้อง 2-124)
     ผศ.เมตตา
โพธิ์กลิ่น
1508 maitta09@hotmail.com          
     อ.รังสิมา
ใช้เทียมวงศ์            1508 Rungsima.Chaitiamwong@gmail.com
     ผศ.อัญชลี
ชุ่มบัวทอง             1508 ru_unchalee@hotmail.com      
     ผศ.จันเพ็ญ   บางสำ�รวจ        1508 a9janster@gmail.com     
(ลาศึกษาต่อ)          
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา				
(ห้อง 2-124)
     นางสาวขวัญใจ นาคพรม
1508 po_k_mon@hotmail.com            
     อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
1124 h_sfon@yahoo.com           
คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเคมี 			
     อ.ศรมน
สุทิน
1124 soramon2003@yahoo.com   2-230
     อ.ดร.วิภาวรรณ      วิทยกฤตศิริกุล    1124    namtan101@gmail.com    
2-230
     อ.ดร.กิตติพัฒน์      โสภิตธรรมคุณ 1124 ksopittha@gmail.com 2-325   
คณาจารย์กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป		
     อ.พรชนก
ประชุมพันธุ์  
1202   pornchanog@hcu.ac.th      2-229   
     อ.ผุสดี
สิรยากร   
1124 sadeesikorn@gmail.com            2-230
     อ.เกษม
พลายแก้ว
1124 kasempkthai@gmail.com            2-229   
     อ.ดร.มธุรส
อ่อนไทย             1124 ornthai@gmail.com
2-230
     อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์   1124 pananak@hotmail.com
2-230
     ผศ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม               1213 pookunsai@hotmail.com
2-325
ลาศึกษาต่อ
     อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด
1213 peeyanun@gmail.com  
2-325
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณาจารย์กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 		
     ผศ.พัชรี
ภคกษมา         1124 patcharee99@hotmail.com
2-230
     อ.ดร.สุวรรณี สายสิน                1124 suwannee.saisin@gmail.com   2-229
     อ.พรศักดิ์
คุณวุฒิมโนธรรม 1124 kponsak@hotmail.com
2-229
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการเคมี			
     นายสมชาย           วงษ์ละคร
1202        wonglakorn@hotmail.co.th 2-229
     นางสาวดวงดาว    ชื่น สว่าง    
1202 doungdao2515@gmail.com 2-230
     นายอาคม
สิมโสม  
1202 asimsom@hotmail.com
2-230
คณาจารย์กลุ่มวิชาฟิสิกส์			
     อ.รังสรรค์
โกญจนาทนิกร
1213 k_rangsun@hotmail.com  
2-325
     อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์
1416 yaisams@yahoo.com
2-326
     รศ.ดร.ประยูรศักดิ์  เปลื้องผล
1213 pprayoonsak@hotmail.com
2-325
     อ.ดร.พรสิริ
วนรัฐิกาล   
1416 66.ammy@gmail.com
2-326
เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
     นายพิเชษฐ
ผลสว่าง
1416 pichet3@hotmail.com
2-326
     นางสาวบุณฑริกา  กลัดพิบูลย์  
1213 jumpkaeww@hotmail.com    2-325
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
หัวหน้าสาขาวิชา 						
( ห้อง 2-327 )		
     อ.อลิศรา
พรายแก้ว  
1487 alissara.hcu@gmail.com                            
คณาจารย์ 						
( ห้อง 2-327 )
     อ.ดิเรก
พนิตสุภากมล        1487 direk72@yahoo.com                         
     อ.ภัททิตา
เลิศจริยพร
1487 patlurd@yahoo.com                         
     อ.สุกัญญา
เหลืองไชยยะ         1487 ukany_r@hotmail.com                       
     ผศ.พิมพ์ภัค ภัทรานาวิก
1487 Pimpak1973@gmail.com
     อ.ตติภรณ์
ภัทรานุรักษ์โยธิน   1487 cnpopys@gmail.com
     อ.อุมา
รัตนเทพี   1487 eoagnon@gmail.com  
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 			
     อ.ดร.มธุรส           อ่อนไทย               1124           ornthai@gmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

สำ�นักงานเลขานุการคณะ 					
(ห้อง 2-327)
     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                   
จากจุดเริ่มต้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.......สู่ความสำ�เร็จในอนาคต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในการปฏิบัติงาน
ได้จริง แสวงหาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำ�เนินชีวิตตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
บริการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่คณะวิชาต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
รวมทั้งนำ�ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้ปณิธาน  “เรียนรู้เพื่อรับใช้
สังคม” ปัจจุบันคณะฯ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่
             1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
             2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้วย กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา
ชีววิทยา สรีรวิทยา  
                3.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์  
ชีวเคมี  และ ฟิสิกส์    
            4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
คณะฯ ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชาได้แก่
-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
-  สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตลอดเวลาคณะฯ ยึดมั่นปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อออกไป
รับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งได้ไปประกอบอาชีพทั้งในภาคธุรกิจ ราชการ และธุรกิจส่วนตัว  
นอกจากนี้บัณฑิตที่ประสงค์ศึกษาต่อ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ มีความคิดเชิง
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาตามหลักการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งมีความใฝ่รู้ในการ
พัฒนาตนเอง พร้อมเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ มีการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้สามารถติดต่อ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
    ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำ�นึกของการให้บริการแก่สังคม
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โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ตามสายงานดังต่อไปนี้
1. สายวิชาชีพแผนกโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการ (Infrastructure and Administrator) ประกอบด้วยอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารข่ายงาน ผู้บริหารระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้
บริหารระบบ
ผู้ชำ�นาญเฉพาะด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์  ผู้ชำ�นาญเฉพาะด้านระบบการรักษาความปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร์
2. สายวิชาชีพแผนกพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System and Software Development)
ประกอบด้วยนักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ดูแลเว็บ วิศวกรซอฟต์แวร์
3. สายวิชาชีพด้านวิชาการ (Academic) ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครู อาจารย์
และนักวิจัย
4. สายวิชาชีพอิสระ ได้แก่ นักเขียนโปรแกรมอิสระ นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ผู้
ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการอิสระ เช่น ร้านขายและซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านให้
บริการเกมและอินเทอร์เน็ตเป็นต้น
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำ�เร็จ

- นายสุพจน์ บัวบูชา ตำ�แหน่ง Manager แผนก System Development กลุ่มงาน  System  
Operation/Operation Support บริษัท AEON Thana Sinsap (Thailand) จำ�กัด
- ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- นายธนวัต  มีเจริญ   ตำ�แหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท Synergy Info จำ�กัด  และ
ยังได้รับตำ�แหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท Pharmatopia จำ�กัด และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท  
Pharma Alliance จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายยา
- ดร.ศรายุทธ์ นนท์ศิริ ตำ�แหน่ง Project Manager ของบริษัท Document Image
Solutionจำ�กัด และยังมีตำ�แหน่งเป็น Co-founder and Research ของ Dynavio Cooperative
- นายทรงธรรม ประวัติโยธิน ตำ�แหน่งนักวิจัย ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการ
ทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ (RM-GIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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- นายอนุสรณ์ ใบนา ตำ�แหน่ง Supervisor Engineer แผนก Transmission Engineer
บริษัท Truevision group จำ�กัด (มหาชน)
- นายสาครินทร์ หาบุศย์ ตำ�แหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร  กระทรวงสาธารณสุข กำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปรด.สารสนเทศศึกษา
ม.ขอนแก่น และปรด.วิทยาศาสตร์ศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ม.อุบลราชธานี
- นายวชิระ สว่างแก้ว ตำ�แหน่ง System Analyst แผนก MIS บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน มุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถนำ�ความรู้จากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในหลากหลายมิติ ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการเกษตร ด้านสิ่ง
แวดล้อม ด้านการแพทย์ และสามารถปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาได้จริง การตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรองรับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการ
ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อช่วยให้ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลมีความปลอดภัย และคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โอกาสในการประกอบอาชีพ

          ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก
สำ�นักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสามารถทำ�งานได้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ที่มีแผนกทางด้านจุลชีววิทยาอาหารหรือจุลชีววิทยาทั่วไป โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
            1. ภาคอุตสาหกรรม: ทำ�งานในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับจุลินทรีย์ เช่น โรงงาน
ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากนม โรงงานผลิตยา และผลิตเครื่องสำ�อาง และห้องปฏิบัติ
การเอกชน เป็นต้น  
            2. หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ: ทำ�งานหน่วยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ
เกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ� กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถาบันอาหาร    เป็นต้น  
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            3. เจ้าของธุรกิจส่วนตัวผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ เช่น แหนม โยเกิรต์ ไวน์และเครื่อง
ดื่มต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านจุลชีววิทยา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำ�เร็จ

นายชลธร สตะเวทิน บัณฑิตรุ่นที่ 1 มีความขยัน อดทน หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่
เสมอ ปัจจุบันปฏิบัติงานที่  บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) บางนา-ตราด กม 2.5
ตำ�แหน่งนักวิทยาศาสตร์อาวุโสจุลชีววิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ และ
จัดการตัวอย่างทดสอบ นายชลธร สตะเวทิน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความ
ชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพคนหนึ่ง
นางสาวกิตติยารัตน์ โสพรรณรัตน์ บัณฑิตรุ่นที่ 1 ปัจจุบันปฏิบัติงานที่บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอ
ลีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด นางสาวกิตติยารัตน์ โสพรรณรัตน์ เป็นบัณฑิตของคณะอีกคนหนึ่งที่
ได้รับการยอมว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ� สามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยสร้างชื่อเสียงทำ�ให้บัณฑิตของคณะเป็นที่ยอมรับใน
การปฏิบัติงานในภาคเอกชน
นายวรรัตน์ เครือสุวรรณ บัณฑิตรุ่นที่ 1 สำ�เร็จการศึกษาได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(GPA: 3.88) เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนในการศึกษา และในปี 2553  ได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 และสำ�เร็จการ
ศึกษาในปี 2560  นายวรรัตน์ เครือสุวรรณ เป็นบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะอย่างยิ่ง  ซึ่ง
ได้พิสูจน์ให้ทุกคนยอมรับว่าบัณฑิตที่จบ     จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีคุณภาพ
สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภาครัฐบาลได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่นายวร
รัตน์ เครือสุวรรณ  นั้นได้รับรางวัลดุษฏีนิพนธ์ยอดเยี่ยม     ระดับสถาบันของ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

                 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน
ของพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่ เคมี ชีวเคมี  ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา  กายวิภาคศาสตร์
ประสาทวิทยาศาสตร์   สรีรวิทยา ชีววิทยา อณูชีววิทยา ปรสิตวิทยา   อิมมิวโนวิทยา พยาธิ
วิทยา พิษวิทยา เภสัชวิทยา  หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์  อีกทั้งมีความรู้ความ
สามารถทางด้านการวิจัยและด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
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โอกาสในการประกอบอาชีพ

1. หน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กรมควบคุมโรค  ศูนย์เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
สถาบันพยาธิวิทยา  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  สภากาชาดไทย  ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์  และโรงพยาบาลต่าง ๆ
2. สถานศึกษา : อาจารย์มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย   หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ผู้ช่วยนักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น   ทั้งในสถาน
ศึกษาภาครัฐและเอกชน                  3. ภาคเอกชน  : สามารถปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่
ดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น โรงพยาบาลเอกชน  ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์เอกชน บริษัทจำ�หน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น
ศิษย์เก่าที่ประสบความสำ�เร็จ
นายจตุพงศ์ ปิ่นแก้ว บัณฑิตรุ่นที่ 1  ปัจจุบันปฏิบัติงานที่บริษัท พาโทโลจี ไดแอก
โนสติก    เซนเตอร์ จำ�กัด ตำ�แหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนายจตุพงศ์ ปิ่นแก้ว ได้รับ
การทาบทาม                 ให้ปฏิบัติงานในบริษัทดังกล่าวขณะที่ยังอยู่ในระหว่างการฝึกงาน
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ เป็นผู้นำ� และสามารถบริหารจัดการงานในห้องปฏิบัติการได้เป็น
อย่างดี และปัจจุบัน  นายจตุพงศ์ ปิ่นแก้ว           ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขา
วิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์            คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวฉัตรภรณ์ มีอาจ บัณฑิตรุ่นที่ 1   ปัจจุบันปฏิบัติงานที่บริษัท กรุงเทพ อาร์
ไอเอ แล็บ จำ�กัด ตำ�แหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในห้อง
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ตรวจเชื้อจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ซึ่งนางสาวฉัตรภรณ์ มี
อาจ เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และพร้อมที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ   เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในบริษัทดังกล่าวทันที
หลังจบการศึกษา
นางสาวธนยพร วิทยประภารัตน์ บัณฑิตรุ่นที่ 1  สำ�เร็จการศึกษาได้รับเกียรตินิยม
อันดับสอง ขณะนี้ได้ศึกษาต่อในสาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวธนยพร วิทยประภารัตน์   เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถใน
เชิงวิชาการ ไฝ่หาความรู้อย่างสม่ำ�เสมอ มีความอดทนในการทำ�งาน และรับผิดชอบงานให้สำ�เร็จ
ลุล่วงไปได้         เป็นอย่างดี  ซึ่งทำ�ให้อาจารย์จากแหล่งฝึกงานได้เล็งเห็นความสามารถและได้
ทาบทามให้ศึกษาต่อ      ในสาขาวิชาดังกล่าว
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         มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารโดยมี ค วามรู้ ท างพื้ น ฐานทางสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารที่
เกี่ยวข้องกับทางกระบวนการผลิต/แปรรูปอาหาร การจัดการกับวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการ
เกษตร กระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมีจุดเด่นของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และ
โภชนเภสัช เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำ� และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ   
โอกาสในการประกอบอาชีพ
         1. ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ: นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร นักสุขาภิบาลอาหาร นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร  เป็นต้น
         2. ภาคเอกชน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหาร/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
         3.  ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหรือเป็นผู้นำ�
เข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารหรือธุรกิจส่งออกอาหารและอาหารแปรรูป
             ความสำ�เร็จในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนั้นเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาใหม่ควรจะได้พึงยึดถือเป็นอย่าง  เพื่อให้ทุกคนได้พากเพียร
ศึกษา ตั้งใจใฝ่หาความรู้ ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อ
บ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในอนาคต  

85

86 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผลิตผลงานวิชาการที่นำ�ไปสู่นวตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

“เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและอุปกรณ์
ประคบร้อนอัตโนมัติ”

“รางวัลเยาวชนจิตอาสา”

“ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest:
“ผลิตภัณฑ์เทียมไทยไร้เทียมทาน”
RDC2018)”
“ฟิล์มชีวภาพจากสารสกัดกระเทียม
และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อต้าน
เชื้อราบนผิวมะม่วงน้ำ�ดอกไม้”
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“เสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชน
แก่นักเรียนปฐมวัยและครูในตำ�บลคลองด่าน”

“กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูสร้าง “ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนประถมศึกษา
ในเขตสมุทรปราการ”
สื่อ การสอนด้วยวัสดุ”

“โครงการจิตอาสา
เพื่อพัฒนาห้องเรียน
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง”
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อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย –จีน

“ฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญฯ และ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา”

“พิธีไหว้ครู”

“พิธีรำ�ลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ”
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คณะเภสัชศาสตร์

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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
ในนามของตัวแทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดี
และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่บ้านสีเขียวมะกอก
รัว้ เหลืองทอง และขอชืน่ ชมนักศึกษาใหม่ทกุ คนทีไ่ ด้ประสบ
ความส�ำเร็จในขั้นตอนแรกของชีวิต ที่สามารถผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ในระยะเวลาหกปีนบั จากนีไ้ ป นักศึกษาจะได้เรียนรูแ้ ละได้ประสบการณ์ในการใช้ชวี ติ
ในมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมกับการเรียน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่
และสภาพแวดล้อมใหม่ คณะเภสัชศาสตร์จะเป็นสถานที่ฝึกฝน อบรมให้นักศึกษา
ทุกคนเรียนจบไปเป็นเภสัชกรทีด่ ขี องสังคม มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ดังค�ำขวัญ
ที่ว่า “รอบรู้เรื่องยา เปี่ยมค่าคุณธรรม น้อมน�ำสู่สังคม” สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้
นักศึกษาใหม่ทุกคน ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน จบไปเป็นเภสัชกร
ตามที่ตนเองและครอบครัวมุ่งหวังไว้ทุกคน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

คณบดี
      ผศ.ดร.วิชาญ      จันทร์วิทยานุชิต    1489            wicharnj@yahoo.com    2-210
										
รองคณบดี
      รศ.ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์       1622,1215    nong2indra@gmail.com
2-210/3
      ผศ.ศิรประภา       ทับทิม
1215,1510   siraprapa.tubtim@yahoo.com  2-210/3
										
อาจารย์ประจำ�คณะ
      ผศ.ดร.นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ      1510            nittayawan@yahoo.com
4-201
      อ.ดร.สุนี
ชาญณรงค์
1704           suneechan555@gmail.com 2-201
      อ.ดร.วิรัตน์ ทองรอด               1215            freshwirat@gmail.com
2-210/5
     รศ.ชาญชัย
สาดแสงจันทร์        1215            chanchaipcog@yahoo.com    2-210/6
     ผศ.ดร.มณฑิรา     บำ�รุงกิจทวีศรี      1215            mon.thaveesri@gmail.com     2-210/5
     ศ.นพ.บุญเจือ ธรณินท์                1510            licdr@mahidol.ac.th          2-210/3
     อ.ธวัชชัย
ทิพย์ทินกร         1704           tawatcha@hcu.ac.th
2-201
     อ.ดร.วารุณี
ลี้สัจจะกูล              1704           lekwarunee@yahoo.com      2-201
     อ.ดร.กนกภรณ์      สวัสดี               1494            skanokporn7@hotmail.com  2-228
     ผศ.ดร.ชวาลินี       อัศวเหม            1203            chawalinee_a@hotmail.com  2-210/2
     อ.ดร.ปวีณา ว่องตระกูล        1203           paveena.hcu@hotmail.com    2-210/2
     อ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ             1215,1510    onnipa@hotmail.com          2-210/3
     รศ.ฤดี
เสาวคนธ์
1203           ruedee51@yahoo.com         2-210/2
     ผศ.มัณฑนา ภานุมาภรณ์
1203           montana 2phanu@yahoo.com 2-210/2
     อ.ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ
1494           nuanta_m@hotmail.com       2-228
     อ.พศิน
หัสดำ�  
1510           hcu.pasin@gmail.com           4-201
     อ.ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช
1203,1215
-                          2-210/2
     อ.หรรษา
มหามงคล
1203,1215    mahamongkol@gmail.com     2-210/2
     อ.ปฐมาภรณ์   เชื้อตี่
1203,1704    dorabowban@hotmail.com    2-201
     อ.อธิรัตน์
อำ�นวยผล
1510            amatirat@yahoo.com          4-201
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

         ผศ.เพ็ญพรรณ
อัศวกุล 1494          aspenpan@yahoo.com
2-228
         อ.ธีรวุฒิ
พงศ์เศรษฐไพศาล    1510          superdad50@hotmail.com 4-201
         อ.รุ้งนภา         เต็งไตรสรณ์   1510          m.rungnapa@yahoo.com 4-201
         อ.ปยุต            ถาวรสถิตย์
1215         payut@yahoo.com               2-210/5
         อ.ปิยะวัน        วงษ์บุญหนัก
1215          PY-WAN@hotmail.com 2-210/5
         ผศ.ดร.อรัญญา    จุติวิบูลย์สุข 1215          ongsri@yahoo.com
2-210/6
         รศ.พวงแก้ว         ลัคนทินพร 1494          puangkaew.lu@gmail.com 2-228
         อ.ปารภัทร           โศภารักษ์ 1203           pharm_pa@hotmail.com 2-210/2
         อ.ขัตติยะ             มั่งคั่ง  
1510          khattiya12@gmail.com
4-201
         พลตรีหญิง ศิริพร  พันธุวนิช
1494           panthuvanich@yahoo.com 2-228          
         อ.จิรัฐติกาล         ไม้จีน  
1704          ammilene_chi@hotmail.com 2-201         
         อ.อมรเทพ            ไวยพาลา 1510          streetdrug@hotmail.com 4-201
         อ.วรัญญา            เนียมขำ� 
1203          waranya.ne@gmail.com
2-210/4
         อ.นิตย์ธิดา           ภัทรธีรกุล 1510          nittida_p@hotmail.com
4-201
         อ.ณัฐนันท์           โล่สุวรรณรักษ์ 1510          huapingpong@hotmail.com 2-210/3
         อ.ดร.ศรัณย์         กอสนาน
1215         sarun103@yahoo.com
2-210/5
         อ.สุวรรณา          จารุนุช
1494          suwannacharunut@gmail.com      2-228
         รศ.ดร.จงกล        เที่ยงดาร์
1215          chongkol.hcu@gmail.com 2-210/3
         อ.ภูริต
ธนะรังสฤษฏ์
1215          stamphurit@hotmail.com 2-210/6
         อ.สุธีรา
ญานะโส         1215          mim_sutheera@hotmail.com 2-210/6
         อ.ดร.นพวัฒน์      เพ็งคำ�ศรี
1494       noppawat.pengkumsri@gmail.com      2-228
         อ.บรรสรณ์ เตชะจำ�เริญสุข
1215          bunnasornt@gmail.com
2-210/5
         อ.กัญญาพร        คำ�เหล็ก
1215          kanyapornsio2@gmail.com 2-210/3
         อ.สุวดี
สุปรียสกนธ์
1510         suvadee.ss@gmail.com
4-201
         อ.วิชชุตา เพชรชู
1510          tal_wit@hotmail.com
4-201
         อ.ปพิชญา บัณฑิตฤทธิเดช
1510          gracepb94@hotmail.com 4-201
         อ.ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ           1510     watrxbuu@gmail.com
4-201
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)
     อ.ขัตติยะ
มั่งคั่ง
1510 khattiya12@gmail.com
     อ.ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช
1161
-  
     อ.ปยุต
ถาวรสถิตย์
1215         payut@yahoo.com
     อ.ดร.ปารภัทร      โศภารักษ์
1161         pharm_pa@hotmail.com
อาจารย์กรรมการวินัยนักศึกษาประจำ�คณะ
     ผศ.ดร.นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ
1510         nittayawan@yahoo.com
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
     อ.อธิรัตน์
อำ�นวยผล
1510         amatirat@yahoo.com
     อ.ดร.ศรัณย์ กอสนาน
1215         sarun103@yahoo.com
เลขานุการคณะ
     นางสาวพนารัตน์    ยอดอินทร์
1215          panarat.hcu@gmail.com
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     นางสาวธาริณี        ตันตระกูล
1215          tarinee.hcu@gmail.com
     นางสาวรุจิรัตน์       สะสม  
1215          K25212518@gmail.com
     นางสาวอุบลวรรณ  ผสมทรัพย์
1215          beetny.29@gmail.com
     นางสาวจันจิรา       พงษ์ชาติ
1215          gif2538janjira@gmail.com
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์
     นางสาวพัทธนันท์   เทียมจันทอนัน 1215          pattanan.1319@gmail.com
     นางสาววิไลพรรณ   ลีปรีชานนท์
1494         Leeprechanon@hotmail.com
     นางสาวมยุรี จานแสน
1494         mjansan@yahoo.com
     นางสาวปิยะฉัตร    พึ่งคง  
1203         pkhongpead@yahoo.com
     นายบุญแรม
อักษรแป้น
1203         mck2553@hotmail.com
     นายชัยวิชิต รัตนมะณี
1494         chaiRx19d@gmail.com
     นางสาวจารนัย       ถาวร
1203          thajara@hotmail.com
     นางสาวจันทร์ฉาย  นิลดี
1245          Nemonoi@gmail.com
     นางสาวนภัสนันท์   นราสินวิวัฒน์ 1494     kandapas@gmail.com
     นางสาวสุกฤตยา   วุฒานุสร
1510          sukitaya@hotmail.com

ห้องพัก
4-201
2-210/2
4-201/5
2-210
4-201
4-201
2-210/5
2-209
2-209
2-209
2-209
2-209
2-210/5
2-228
2-228
2-228
2-228
2-228
2-210/4,2-228
4-201
2-228
4-201
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะ
คณะเภสัชศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์และความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ของคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาโดยการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำ�ดับเริ่มจาก
ระยะแรก พ.ศ. 2484 เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยโรงพยาบาลหัวเฉียว ต่อมา
พัฒนาขึ้นเป็นวิทยาลัยหัวเฉียว จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และเนื่องในวาระที่มูลนิธิ   ป่อเต็กตึ๊งดำ�เนินการมาครบ 80 ปี (พ.ศ. 2535) มูลนิธิได้เสนอทบวง
มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ขออนุมัติยกฐานะ
วิทยาลัยหัวเฉียวเป็นมหาวิทยาลัย และขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า         “มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” และมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำ�เนิน ณ มหาวิทยาลัย เพื่อ
ทรงประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24  มีนาคม พ.ศ. 2537
โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ได้เริ่มในปี พ.ศ. 2534     ต่อมา ได้เสนอต่อทบวง
มหาวิทยาลัยขอเปิดดำ�เนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ในรูปแบบ
ใหม่มีการผสาน    ความรู้และทักษะที่ทันสมัย  ประหยัดงบประมาณและมุ่งประโยชน์สูงสุดและ
ได้รับอนุมัติ ในปี            พ.ศ. 2536  เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก  จำ�นวน 41 คน  ในปี
พ.ศ. 2538  คณะได้จัดตั้งศูนย์ยา มฉก.   (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)   เพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติจริงของคณะเน้นการให้บริการความรู้เรื่องยา การใช้ยา และ
บริการยาที่มีคุณภาพแก่ประชาชน   พ.ศ. 2541 ได้เปิดโครงการเภสัชชุมชน    เพื่อรับทายาท
ของผู้ประกอบกิจการร้านยาเข้าศึกษาในคณะเป็นกรณีพิเศษเพื่อส่งเสริมให้ร้านยามีเภสัชกร
เป็นผู้ปฏิบัติการตลอดเวลา   และเปิดให้บริการความรู้ข่าวสารข้อมูลด้านยา  แก่ประชาชนผ่าน
ระบบ internet ในปี พ.ศ. 2552  เริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (Doctor of
Pharmacy) และเปิดบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรม
เทคโนโลยี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง)
ในส่วนของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรเพื่อมุ่ง
เน้นพัฒนาสมรรถนะ (Competencies) ในการทำ�งานเฉพาะทาง โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สาย
การบริบาลทางเภสัชกรรม  มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความชำ�นาญการบริบาลทางเภสัชกรรมทั้ง
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์    มุ่งเน้นให้บัณฑิต
มีความรู้ความชำ�นาญ การผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ได้
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ก่อนสำ�เร็จการศึกษา   นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนสอบใบประกอบวิชาชีพ 2 ครั้ง คือ  
จบปี 5 จะสอบ core competency และ จบปี 6 จะต้องสอบ specialty competency หลังจากที่สำ�เร็จ
การศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระ เปิดร้านยา เป็นผู้แทนยาหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมยา เครื่องสำ�อาง ฯลฯ ตามความถนัด
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กิ จ กรรมฝึ ก ซ้ อ มทั ก ษะทาง

กิจกรรมรับเสื้อกาวน์

กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
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กิจกรรมกีฬาเขียวมะกอก

กิจกรรมค่ายอาสา

กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปี 1
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คณะเทคนิคการแพทย์

FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

คณะกายภาพบ�ำบัด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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คณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
สีประจ�ำคณะ : สีแดง
ที่ท�ำการ : อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 2-328
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1221, 1250   

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้
ร่มเงาของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความคิด จิตวิญญาณ และปัญญา ระยะเวลาสี่ปีกับความผูกพันที่จะ
เกิดขึ้นนับจากนี้ ไม่ว่าจะกับรุ่นพี่รุ่นน้อง ครูอาจารย์ บุคลากร ผ่านทางการเรียน การทำ�กิจกรรม
ร่วมกันแล้วนั้น ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนและการพัฒนาทักษะต่อยอดในการ
ทำ�งานในอนาคตด้วย “ทักษะการเรียนรู้ 4C" ได้แก่ critical thinking (การคิดวิเคราะห์), communication (การสื่อสาร), collaboration (การร่วมมือ) และ creativity (ความคิดสร้างสรรค์)
สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักศึกษาแต่ละคนเคารพ
บูชา รวมทั้งหลวงปู่ไต้ฮง จงอำ�นวยอวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงมีความสุขในการเรียน และ
ประสบความสำ�เร็จในการเรียน เป็นบัณฑิตตามที่ตนเองและครอบครัวมุ่งหวังไว้ทุกคน และขอ
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง
					
									
									
									
									
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เสมศรี)
       คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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บุคลากร

โทรศัพท์

คณบดี (ห้องพัก 2-328)
     ผศ.ดร.สุวรรณา  เสมศรี  
1170          
รองคณบดี (ห้องพัก 2-328)
     ผศ.ดร.มยุรี      เก่งเกตุ      
1221,1250
     ผศ.ดร.ณัฐริณี หอระตะ
1221,1255
คณาจารย์ (ห้องพัก 2-328)
     ผศ.ดร.ปานทิพย์  รัตนศิลป์กัลชาญ     1221,1525  
     อ.ดร.ชมพูนุท      สินธุพิบูลยกิจ
1221,1525  
     อ.ดร.เพ็ญพักตร์  มูลธิยะ
1221,1525  
     อ.ดร.กรวิภา       วิกัยนภากุล
1221,1525  
     อ.นนทวิชญ์        ไพรัตน์
1221,1525  
     อ.จิรวัส              ประทุมวัน
1221,1525  
     อ.ภาวดี             ช่วยเจริญ
1221,1525  
     อ.ดร.ดวงมณี     แสนมั่น
1221,1524  
     อ.ดร.ธนสาร       ศิริรัตน์
1221,1524  
     อ.อัญชลี            กองอินทร์
1221,1524
     อ.สุชา               จุลสำ�ลี
1221,1524
     อ.นนทยา          ทางเรือ
1221,1524
     รศ.อิสยา          จันทร์วิทยานุชิต 1221,1250
     ผศ.วัชรินทร์      รังษีภาณุรัตน์
1221,1250
     ผศ.ดร.พรทิพย์  พึ่งม่วง      
1221,1250
     อ.ดร.สมหญิง   งามอุรุเลิศ
1221,1250
     ผศ.ดร.ปัญจพร นิ่มมณี
1221,1250
     อ.ดร.พัชรี         กัมมารเจษฎากุล 1221,1250
     อ.สุมลรัตน์       ชูวงษ์วัฒนะ
1221,1250

E-mail
ssermsri@gmail.com
mayuree.ke@gmail.com

h_natharinee@hotmail.com
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
dsanmun@yahoo.com
tansno@hotmail.com

unun10@hotmail.com
staveesit@gmail.com

non_thaya@yahoo.co.th
isaya.jan@gmail.com

watcharin.rang@gmail.com
porntip19@yahoo.com

n_somying@yahoo.com

panjim24@hotmail.com  
kpatcharee@gmail.com

sumonrat.c@gmail.com
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บุคลากร
     อ.ทวีพร      พันธุ์พาณิชย์
     ผศ.ศราวุธ  สุทธิรัตน์
     ผศ.ดร.ณัฐริณี หอระตะ
     อ.อิสสริยา  เอี่ยมสุวรรณ
     ผศ.ดร.ชลันดา กองมะเริง
     ผศ.ดร.มยุรี     เก่งเกตุ
     อ.กาญจนา     ศิริรัตน์
     อ.วีรวรรณ       ชาญศิลป์
     อ.วชิรญาย์      อธิมัง
     ผศ.เพ็ญนภา   ชมะวิต
     อ.ภาณุพงศ์     สหายสุข

โทรศัพท์
1221,1255
1221,1255
1221,1255
1221,1255
1221,1255
1221,1250
1221,1255
1221,1250
1221,1255
1221,1250
1221,1524

     E-mail
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 (คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจำ�คณะวิชา)
(ห้องพัก 2-328)
     ผศ.ดร.สุวรรณา  เสมศรี  
1221,1524
ssermsri@gmail.com
     ผศ.ดร.มยุรี เก่งเกตุ
1221,1250
mayuree.ke@gmail.com
     อ.ดร.กรวิภา วิกัยนภากุล
1221,1525
kornwipa55@yahoo.com
     ผศ.ดร.ปัญจพร นิ่มมณี
1221,1250
panjim24@hotmail.com
     อ.วชิรญาย์  อธิมัง
1221,1255
doublewarty@gmail.com
     อ.อิสสริยา เอี่ยมสุวรรณ
1221,1255
iss_i@yahoo.com
     อ.ภาณุพงศ์ สหายสุข
1221,1524
panupong_s69@hotmail.com
สำ�นักงานเลขานุการคณะ (ห้องพัก 2-328)
     นางเรณู อภิวันท์สนอง
1221,1250
     นางสาวนิศวร์ชญา เลิศโรจนวัชร์
1221,1250

ranuapi@gmail.com

nitwachaya@gmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
     นางนวพร แก้วไสย
     นางสมใจ สังข์เกษม
     นางสาวยุวภา ทัศบุตร
     นางสาววรรณศิริ เมฆศรีนวล
     นางสาวสุชาดา พยัคฆวงษ์
     นางสาวอรุณ สิงห์เหลือง

1525
1524
1524
1253
1253
1254

“จดหมายจากมิ้ม”
		

      ห้องพัก
2-125
2-125
2-125
อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น
อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น
อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น

เนื้อเรื่องโดย ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน์

ผึ้งเพื่อนรัก
ผ่านไปหลายเดือนแล้ว หวังว่าผึ้งคงจะมีความสุขกับการได้เข้าไปเรียนในคณะที่ผึ้ง
ชอบนะจ๊ะ มิ้มเองก็ขอแสดงความยินดีด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนอยู่ที่เดียวกันก็ตาม ส่วนมิ้มเอง
ตอนนี้ได้สมัครเข้ามาเรียนอยู่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่
เรียกย่อว่า มฉก. น่ะแหละจ้ะ แถมยังไม่ได้เลือกที่นี่เป็นอันดับแรกเสียด้วย ผึ้งรู้ไหมว่า ตอนแรก
มิ้มร้องไห้แทบตาย ที่รู้ว่าต้องมาเรียนที่นี่ มันไม่ใช่คณะที่เราใฝ่ฝันอยากจะมาเรียนสักเท่าไรเลย
จริง ๆ อยากจะบอกกับผึ้งด้วยซ้ำ�ว่ามิ้มเลือกเผื่อเอาไว้กันพลาดเท่านั้นเอง  
มิ้มเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเราเรียนมัธยมด้วยกันว่า ถ้ามาเรียนเทคนิคการแพทย์แล้วก็
ไม่พ้นต้องอยู่กับเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ แค่นั้นเอง แค่นึกขึ้นมาก็น่าเบื่อเสียแล้ว ยังไม่เห็นว่าจะ
ต้องเรียนอะไรมากมายไปกว่านี้เลย ตั้งใจไว้ว่าปีหน้าจะไปสอบ Admission ใหม่ดีกว่า อย่างน้อยให้
เข้ามาเรียนคณะเดียวกับผึ้ง แม้จะต้องมารับน้องใหม่ก็เหอะ แค่นี้มิ้มก็พอใจแล้ว
แต่มิ้มเองก็ไม่นึกว่า ในวันเข้าปฐมนิเทศของหัวเฉียวฯ จะทำ�ให้เพิ่งได้รู้ว่ามหาวิทยาลัย
แห่งนี้ได้รับพระราชทานนาม “เฉลิมพระเกียรติ” มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 ของเรา ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คำ�ว่า “หัวเฉียว” มิ้มยอมรับตรงๆเลยว่าไม่
เคยรู้ความหมายมาก่อนเลยนั้น แท้ที่จริงมีที่มา ซึ่งแปลว่า ชาวจีนโพ้นทะเล เพราะมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ถูกจัดตั้งตามปณิธาน      อันแน่วแน่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ของไทย ที่ทรงให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่บรรดาคนจีนโพ้นทะเลที่ได้เข้ามา
พึ่งพาพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ตราบจนสามารถยืนหยัดและอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
ไทยได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

109

ด้วยความซาบซึ้งและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้นี้เอง จึงได้ก่อ
กำ�เนิดเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือคนทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงเป็นที่มาของมหาวิทยาลัยแห่ง
นี้ซึ่งเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความศรัทธาและปณิธานดังกล่าวเช่นเดียวกัน
อีกอย่างคือสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผึ้งเองคงจะคุ้นตาดี เพราะเป็น
สัญลักษณ์เดียวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นภาษาจีน ออกเสียงเป็นจีนกลางว่า “ซ่าน” ออกเสียง
เป็นสำ�เนียงภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “เสียง”        มีความหมายว่า “คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การก
ระทำ�ความดี” นั่นทำ�ให้มิ้มเองได้รู้ว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาทางด้านวิชาการ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่จบออกไปให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
คุณธรรม 6 ประการคือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อีกด้วย
ในวันนั้นมิ้มได้เจอกับพี่ๆ ที่เรียนอยู่ที่นี่และที่เป็นศิษย์เก่าหลายคน ผึ้งจำ�พี่เกม พี่นัก
บาสสุดหล่อสาวกรี๊ด ที่เป็นนักกีฬาสีโรงเรียนรุ่นพี่พวกเราได้ไหม ตอนนี้พี่เกมกลายมาเป็นพี่ปีสี่ที่
คณะเทคนิคการแพทย์ แถมยังเป็นอดีตเดือนคณะด้วยล่ะผึ้ง มิ้มเห็นพี่เกมตอนแรกแทบจำ�ไม่ได้
เพราะพี่เขาใส่ชุดเสื้อกาวน์สั้น เดินผ่านมาพอดี เท่เชียวล่ะ พอมิ้มเข้าไปทักถึงรู้ว่าที่คณะนี้ ยังมี
กิจกรรมอื่นๆ อย่างการรับเข็มเทคนิคการแพทย์ ตอนขึ้นวิชาคณะปีสอง พิธีรับป้ายชื่อ ตอนเรียน
วิชาคณะปีสาม หรือพิธีรับเสื้อกาวน์สั้น ในตอนขึ้นปีสี่ อีกด้วย
พี่เกมถามมิ้มว่าทำ�ไมถึงเลือกมาเรียนคณะนี้? มิ้มบอกกับพี่เขาไปว่าอยากทำ�งานเกี่ยว
กับทางด้านการแพทย์ แล้วก็เล่าความคิดตัวเองอย่างที่เคยระบายกับผึ้งให้พี่เขาฟัง พี่เกมบอกว่า
สิ่งทีมิ้มคิดถูกต้องแล้วเพียงแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นเอง มิ้มควรจะเข้าใจการเรียนเทคนิค
การแพทย์ให้มากขึ้นไปอีกด้วย
การเรียนเทคนิคการแพทย์ตามที่มิ้มเคยเข้าใจว่า เป็นการ “ตรวจขี้ตรวจเยี่ยว” อย่างที่
เคยฟังมานั้น เป็นเพียงแค่งานส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของงานเทคนิคการแพทย์เท่านั้นเอง ในวิชาชีพ
นี้ ยังมีงานอีกมากมายที่มีคุณค่า เราสามารถจะนำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อร่วมกับทีมแพทย์ในการ
ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย     ไม่ว่าจะเป็นงานด้านชุมชนที่เทคนิคการแพทย์เองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในทีม
งานสาธารณสุขชุมชนที่เรียกกันว่างานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิหรือ PCU เพื่อลงไปให้ความรู้
การตรวจและป้องกันโรคแก่ชาวบ้านแทนที่จะรอให้เขาป่วยแล้วถึงจะมารักษาที่โรงพยาบาล ซึ่ง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ากันมาก นอกจากนี้งานหลายอย่างของเทคนิคการแพทย์นำ�ไปสู่การ
ค้นคว้า การทำ�วิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปัจจุบันก้าวขึ้นไปถึงระดับส
เต็มเซลล์ งานด้านพันธุวิศวกรรม หรือ งานการแพทย์แม่นยำ�  (Personalized Medicine)  ซึ่งเทคนิค
การแพทย์เองก็มีบทบาทสำ�คัญในงานส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เฉพาะในโรงพยาบาล
เองแล้ว งานของนักเทคนิคการแพทย์ยังรวมไปถึงการตรวจทางนิติเวช งานตรวจชันสูตรโรคด้าน
ต่างๆ หรือแม้การศึกษาต่อเพื่อจะพัฒนาและยกระดับไปเป็นนักวิจัยที่มีคุณค่าไม่แพ้ศาสตร์แขนง
อื่น ๆ เลยล่ะ
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ผึ้งจ๊ะ ความคิดของมิ้มเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อได้ฟังพี่เกม และพี่ ๆ อีกหลายคนเล่าให้
ฟัง โดยเฉพาะในตอนที่พวกเราเข้าฟังปฐมนิเทศจากอาจารย์ในคณะนี้ อาจารย์หลายท่านก็เป็น
ศิษย์เก่าของหัวเฉียวฯ เอง อย่างอาจารย์ตุ้ย หรืออาจารย์กวาง ก็ได้นำ�ประสบการณ์การเรียนที่
นี่ และการทำ�งานของท่านมาเล่าให้พวกเราฟัง จนทำ�ให้เริ่มมองเห็นภาพของวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์ในมุมมองใหม่ แตกต่างจากที่เคยรู้มาก่อน
ผึ้งรู้จักดอกราชาวดี ไหม ดอกราชาวดี เป็นดอกไม้ประจำ�วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ลักษณะดอกเล็กๆที่รวมกันเป็นช่อ สีขาวบริสุทธิ์และกลิ่นหอมสดชื่น แสดงถึงความดีงาม ความ
บริสุทธิ์ที่วิชาชีพร่วมกัน สามัคคีกัน ในการทำ�งานเพื่อประชาชน รวมถึงลักษณะช่อดอกที่โน้มลง
ดิน เปรียบดั่งความ    อ่อนน้อมถ่อมตนของนักเทคนิคการแพทย์นั่นเอง ฟังจากที่อาจารย์เล่าให้
ฟังแล้ว ทำ�ให้เรายิ่งประทับใจ ในความหมายและคุณค่าของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มากยิ่งขึ้น
ไปอีก
สิ่งสำ�คัญในชีวิตคนเรา อาจจะไม่จำ�เป็นต้องมีเป้าหมายเดียวหรือทางเลือกเดียว แม้ว่า
มิ้มจะผิดหวังจากการได้เข้าไปเรียนในคณะเดียวกับผึ้ง และมีอาชีพอย่างที่มิ้มเคยฝันเอาไว้ แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นที่มีคุณค่าด้อยไปกว่ากันนี้ การที่มีโอกาสได้พูดคุยและ
เรียนรู้จากที่นี่ ทำ�ให้รู้ว่า เส้นทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เอง ก็มีคุณค่าและความงดงามไม่ได้
แตกต่างไปจากวิชาชีพอื่นที่มิ้มเคยฝันเอาไว้แม้แต่น้อย การทำ�งานอย่างที่เรียกว่า “ปิดทองหลัง
พระ” ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการได้ช่วยเหลือคนไข้ ก็ไม่จำ�เป็นจะต้องอยู่เบื้องหน้าเสมอ
ไป บางครั้งการได้ยืนยิ้มอย่างภาคภูมิใจอย่างเงียบ ๆ กับตัวเอง เมื่อเห็นว่าสิ่งที่เราได้กระทำ�อย่าง
ทุ่มเทลงไป สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ มันก็สามารถสร้างความปิติสุขให้เกิดขึ้นได้ไม่แพ้กันเลยจ้ะ
สุดท้ายนี้มิ้มขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงที่ได้ทรงประทานให้แก่บรรดานิสิตจุฬาฯ
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปี พ.ศ. 2506 ความว่า “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อ
ถึงคราวจำ�เป็น ก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมาก ไม่ค่อยชอบ “ปิดทองหลังพระ” กันนัก
เพราะว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระ
จะเป็นพระ ที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...”
มิ้มเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใด ขอเพียงให้เราภาคภูมิใจ และเห็นแก่ส่วนรวม
ให้มากขึ้น มากกว่าความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งมีอยู่มากมายเหลือเกินในโลกทุกวันนี้ ก็
น่าจะทำ�ให้เรามีความสุข... และเป็นความสุขที่เราไม่อาจหาซื้อได้จากที่ใดนอกจากสร้างขึ้นด้วย
หัวใจของเราเอง
มิ้มยินดีที่จะทำ�งาน “ปิดทอง” ตามรอยพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน ไม่ว่าการ
ปิดทองนั้นจะเป็นหน้าองค์พระหรือเป็นเพียงด้านหลังที่ไม่มีผู้ใดมองเห็นเลยก็ตาม
         

คิดถึงผึ้งมากเลยจ้ะ
มิ้ม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9

12
6

3

คณะกายภาพบ�ำบัด

FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะกายภาพบ�ำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
สีประจ�ำคณะ : สีชมพู
ที่ท�ำการ : อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 2-407
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1162, 1172   

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนักศึกษา
เข้ า สู ่ ค ณะกายภาพบ� ำ บั ด มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ
ครั้งหนึ่งในชีวิต ขอให้ใช้ชีวิต 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย
อย่างมีสติ และด�ำเนินทุกย่างก้าวอย่างมัน่ คง เรียนรูเ้ พือ่ รับใช้
สังคม สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คณะกายภาพบ�ำบัดมีความมุ่งมั่น
ในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้เกิดจากความพยายามที่จะท�ำงานประสานแรง
และประสานใจกัน ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร และฝ่ายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย เพื่อหล่อหลอมนักศึกษาของเราให้เติบโต มีความพร้อมด้านวุฒิภาวะ
และเป็นก�ำลังส�ำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป
สุดท้ายนี้ ขอให้บารมีของหลวงปู่ไต้ฮง ซึ่งเป็นหลวงปู่ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ทีช่ าวหัวเฉียวให้ความเคารพ และศรัทธา จงบันดาลให้นกั ศึกษากายภาพบ�ำบัดทุกคน
ประสบแต่ความสุขและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์  วิรุณรัตนกิจ)
คณบดีคณะกายภาพบ�ำบัด
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บุคลากร

   โทรศัพท์

E-mail

คณบดี
ผศ.ยิ่งลักษณ์  วิรุณรัตนกิจ

1439 ywirunrattanakij@yahoo.com

รองคณบดี (ห้อง 2-407)
อ.ดร.รุ้งเพชร  สงวนพงษ์
ผศ.สุนทรี  ชยาวัชรกุล

1430 rungpetchsa@hotmail.com
1430 moi_soontaree@hotmail.com

คณาจารย์ (ห้อง 2-407)
อ.ดร.สุภรัศมิ์  เงินสุทธิวรกุล
ผศ.ดร.เสาวณีย์  วรวุฒางกูร
อ.ดร.บุญรัตน์  โง้วตระกูล
อ.ดวงพร  เบญจนราสุทธิ์
อ.ดร.นพพร  คุรุเสถียร
อ.ดร.อารียา  จงเสถียรธรรม
อ.ดร.เจนจิรา  อัสพันธ์
อ.ดร.ณัฎฐ์ศศิ  ชูกิจรุ่งโรจน์
อ.สุภาณี  ชวนเชย
อ.ณรัตน์  พิชัยยงค์วงศ์ดี
อ.นิภาพร  เหล่าชา
อ.เชาว์นวิทย์  สุทธิวานิช
อ.ศิรินันท์  จันทร์หนัก
อ.สมนึก  ส่งวาณิชย์
อ.สุจิตรา  ลิ้มทรัพย์
อ.พิชานัน  เมธาจารุนนท์
อ.ธิดาพร  ไตรรัตนสุวรรณ
อ.กนกอร  ขาวสร้อย

1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430

sriladn@yahoo.com
saohiso@hotmail.com
boonrat.hcu@gmail.com
jaja_hcu@hotmail.com
nkurustien771@hotmail.com  
yui_areeya@hotmail.com
JEassapun@gmail.com
titikan_009@hotmail.com
suphanee_maija@hotmail.com
narat_joy@hotmail.com
nichar_pt@hotmail.com
chchchaowit@hotmail.com  
bell_l_leb@hotmail.com
s_songvanich@yahoo.com
sujitra180@gmail.com
pichanan.metha@gmail.com
nookiiz@hotmail.com
kkanokon88@gmail.com
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บุคลากร
อ.มัญชุลีพร  วิริยะวัฒนากูล
อ.สิริพิชญ์  เจริญสุขศิริ
อ.วรรณิษา  แสนพันธ์
อ.ชญานี  แก้วทอง
อ.น�้ำผึ้ง  คุ้มทรัพย์สิริ
อ.ปวีนุช  ศรีมงคลชัย
อ.สุดาพร  พุ่มเมือง
อ.ภัสสร  วิชิต
อ.พิมพ์พิมล  แดงอินทวัฒน์

โทรศัพท์
1430
1430
1430
1430
1430
1248
1172
1172
1172

E-mail
monchuleeporn.vir@gmail.com
siripich.ch@gmail.com
wannisa.ppu@gmail.com
chayanee.kaewth@gmail.com
numpung.khum@gmail.com   
pavenooch@hotmail.com
yhinahs@hotmail.com
tangmo_wch@hotmail.com
d.pimpimol@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา (ห้อง 2-407)
ผศ.สุนทรี  ชยาวัชรกุล
1430 moi_soontaree@hotmail.com
อ.วรรณิษา  แสนพันธ์
1430 wannisa.ppu@gmail.com
นางพรภิรมย์  แสนอุบล
1429 saenpirom@hotmail.com
เลขานุการคณะ (ห้อง 2-407)
นางสาวอมราภรณ์  นุชทองค�ำ

1172 ilandder@yahoo.com

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (ห้อง 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
นางสาวณัฐริกานต์ ศักดิ์สนิท 1248 nattarikarnss@gmail.com
นักวิชาการการศึกษา (ห้อง 2-426)
นางพรภิรมย์  แสนอุบล
1429 saenpirom@hotmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะกายภาพบ�ำบัด
เรื่อง “ความรู้สึกจากการเป็นอาสาสมัครช่วยงานกายภาพบ�ำบัด”
วิชาชีพ “กายภาพบ�ำบัด” นั้นมีความสาคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก
เป็นการบ�ำบัดรักษา ทีเ่ น้นการฟืน้ ฟู บรรเทาความเจ็บปวด ด้วยเหตุนกี้ ารเรียน “คณะ
กายภาพบ�ำบัด” จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อตัวผูศ้ กึ ษา หรือทีเ่ รียกว่า “นักศึกษา
กายภาพบ�ำบัด” ที่ต้องมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียนและวิธีการปฏิบัติด้วยเช่นกัน
จากที่คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปช่วยงานเป็น “จิตอาสาอาสาสมัครช่วยงานกายภาพบ�ำบัด”
ของโรงพยาบาลต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นผลดีส�ำหรับตัวนักศึกษามาก เพราะการไปเป็น
อาสาสมัครช่วยงานแผนกกายภาพบ�ำบัดในครั้งนั้น ท�ำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ บุคลิกภาพ และการวางตัวของ “นักกายภาพบ�ำบัดที่ดี” ไม่ว่าจะเป็นต่อ
เพื่อนร่วมงาน และที่ส�ำคัญต่อตัว “คนไข้” ล้วนมีความหมาย พี่นักกายภาพบ�ำบัด
ที่ข้าพเจ้าได้ไปช่วยงานนั้นเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง มีความมุ่งมานะในการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความฝักใฝ่อดทน ซึ่งทุก ๆ วิชาชีพต้องมีอยู่ในตัวแล้ว แต่ส�ำหรับ
ข้าพเจ้านั้นเห็นว่าตัวนักกายภาพบ�ำบัดเองต้องมีมากกว่านั้นเป็นหลายเท่า เพราะ
ในการรักษาคนไข้แต่ละคนนัน้ ต้องใช้เวลาในการท�ำการรักษา ให้ระดับความเจ็บปวด
ลดลงมาให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งในขณะท�ำการรักษาก็ต้องใช้ความอดทนต่อคนไข้และ
ญาติคนไข้ที่เฝ้ารอการหายเป็นปกติหรือดีกว่าเดิม ทั้งนี้ส�ำคัญอย่างมากคือ “การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี” ต้องพูดคุยให้ก�ำลังใจต่อคนไข้และญาติคนไข้เพราะนักกายภาพ
บ�ำบัดจะใกล้ชิดกับคนไข้มากกว่า ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ “การเข้าหาคนไข้” หรือ “การ
ซักประวัติ” โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการถาม-ตอบที่น่าเบื่อหรือเป็นการเซ้าซี้คนไข้
มากจนเกินไป แต่เป็นการ “ท�ำความรู้จักกับคนไข้” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการ
จนครบ ได้เรียนรู้การวัดสัญญาณชีพ การห่อผ้าร้อน และการออกก�ำลังกายให้คนไข้
นอกจากนีส้ งิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปมากกว่านัน้ คือ “การให้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งหวังผลตอบแทนใด ๆ
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จากคนไข้ แต่หวังให้คนไข้นั้นดีขึ้น” และการตรงต่อเวลาเองก็ส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เพราะตัวคนไข้รอเวลาที่จะรักษากับนักกายภาพบ�ำบัด นักกายภาพบ�ำบัดเองก็ต้อง
มีความกระฉับกระเฉง วิชาชีพนี้จึงมีความยากเป็นอย่างมากส�ำหรับข้าพเจ้า ด้วยว่า
ข้าพเจ้าเป็นคนทีเ่ ข้าใจอะไรยากแต่การทีร่ กั ในสิง่ ทีอ่ ยากท�ำแล้วนัน้ ข้าพเจ้าจะเอาชนะ
ความยากนี้ไปได้ “การจะดูแลรักษาคนไข้ให้ดีนั้น ให้คิดเสมอว่าเขาคือญาติ คนรัก
คนส�ำคัญของเรา”
ทั้งนี้ “การเป็นอาสาสมัครช่วยงานกายภาพบ�ำบัด” นั้น เป็นแค่ขั้นแรก
ขั้นวัดใจส�ำหรับคนที่รักในการดูแลรักษาคนที่เรารัก แต่ยังคงมีอุปสรรคอีกมากมาย
ไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะยากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น “เวลาจะช่วย
พิสูจน์ ขัดเกลา” คนดีที่มีประสิทธิภาพได้ นั่นคือ “การเผชิญหน้ากับสิ่งที่ก�ำลังจะ
เกิดขึน้ บวกกับความพยายามอดทน” เพือ่ เป็น “นักกายภาพบ�ำบัดทีด่ ที งั้ จิตใจ อารมณ์
และปัญญาในอนาคต”
นักศึกษากายภาพบ�ำบัดชั้นปีที่ 1 รหัส 59
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FACULTY OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH
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FACULTY OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH
สีประจ�ำคณะ : สีเขียวเข้ม
ที่ท�ำการ : อาคารเรียน ชั้น 4 ห้อง 2-401 และ 2-406
โทรศัพท์ : 0-2713-8116 หรือ 0-2312-6300
ต่อ 1211, 1174, 1227, 1533, 1257-1260

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ยิ น ดี ต ้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนเข้ า สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย
หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 การเรี ย นรู ้
ในปัจจุบันต่างจากอดีต ย้อนหลังไปประมาณ 18 ปี สมัยที่บางคน
เพิ่งเกิด การเรียนการสอนยังคงใช้กระดาน ชอล์ก แผ่นใส และ
ส่ ว นใหญ่ อ าจารย์ เ ป็ น ผู ้ บ รรยาย ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี เข้ า มามี
บทบาทต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง ยกตัวอย่าง เช่น การมีอินเตอร์เน็ตใช้ทำ�ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว   สามารถสืบค้นสิ่งที่ต้องการได้อย่างกว้างขวาง และไม่จำ�กัดว่าต้องเรียนรู้เฉพาะในเวลา
ที่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น  นอกจากความรู้แล้วยังมีเกมส์ สื่อสังคมออนไลน์  การซื้อสินค้าออนไลน์
การเข้าชมภาพยนตร์ทางออนไลน์ ฯลฯ   ซึ่งล้วนเป็นความสะดวกและดึงดูดความสนใจ ที่ครูขอ
ให้นักศึกษาตั้งสติและมีวิจารณญาณในการรับชมและใช้การท่องอินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ในหลักสูตรซึ่งการเรียนรู้ในปัจจุบันจะส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากอาจารย์        เช่น ระบบ e-learning  ข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงานด้านการศึกษา ห้องสมุด  เป็นต้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มุ่งหวังให้นักศึกษา
รู้จักคิด รู้จักลงมือทำ�  วิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งใหม่ ๆ  ขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำ�รงชีวิตและประกอบ
อาชีพ ซึ่งต้องอาศัยความรู้   ทักษะทางวิชาชีพและเทคโนโลยีเข้าช่วยคัดสรรใช้สิ่งดี ๆ ให้เหมาะ
สม ซึ่งเป็นจุดเด่นของคนรุ่นนักศึกษาอยู่แล้ว ครูหวังว่านักศึกษาจะเข้ามาเรียนรู้อย่างมีความสุข   
และสำ�เร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี 						
(ห้องพัก 2-401)
     ผศ.เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล 1640
saovalug.hcu@gmail.com
รองคณบดี 					
(ห้องพัก 2-401)
     อ.ดร.เทอดพงศ์  ศรีสุขพันธุ์
1211
thirdpong@yahoo.com
สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล 			
(ห้องพัก 2-401)
     ผศ.ตวงพร  กตัญญุตานนท์ (หัวหน้าสาขา) 1174 tuangpornk@hotmail.com
     ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ
1174
darunwans@yahoo.com
     อ.ดร.นิลาวรรณ  งามขำ� 
1174
nilawan_ngamkham@yahoo.com
     อ.ดร.อมรรัตน์  ลือนาม
1174
teejoker@gmail.com
     อ.ภัทรพร  ยุบลพันธ์
1174
py_glory_1@hotmail.com
     อ.กมลทิพย์  รัตนสุวรรณาชัย
1174
kamonthip_r@hotmail.com
     อ.ดวงหทัย  แสงสว่าง
1174
naduang_c@hotmail.com
     อ.อโนทัย  ผลิตนนท์เกียรติ
1174
palitnonkert@hotmail.com
     อ.วิภาวรรณ  เพ็งพานิช               1174
wipawon30@gmail.com
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 			
(ห้องพัก 2-401)
     อ.ดร.ธีรวิทย์  ปูผ้า (หัวหน้าสาขา) 1227
tpoopa@gmail.com
     อ.ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์      (รองคณบดี) 1211 thirdpong@yahoo.com
     อ.ดร.อรวรรณ  คุณสนอง
1227
koonsanong.ped@gmail.com
     ผศ.ดร.นุชนาถ  แช่มช้อย
1227
nutchanatch4@gmail.com
     อ.ดร.อัญรินทร์   พิธาภักดีสถิตย์ 1227
nawapat_lak@yahoo.com
     อ.กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์
1227
kunnika_ch@yahoo.com
     อ.สุชาดา  ยางเอน
1227
suchadayangen@yahoo.com
     ผศ.อิสรี  รอดทัศนา
1227
isaree_e@yahoo.com
     อ.อาภาภรณ์  บุลสถาพร
1227
apaporn.bul@gmail.com
     อ.ชฎาภรณ์  ประสาทกุล
1227
chadaporn.sandy@gmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 		
(ห้องพัก 2-406)
อ.ชัญญา  เจียมใจ (หัวหน้าสาขา)
      1533              chanya.maij@gmail.com
ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล  (คณบดี)       1640
saovalug.hcu@gmail.com
อ.พรพิมล  เชวงศักดิ์โสภาคย์
      1533
pornpimolcha@hotmail.com
อ.ดร.นิรัญกาญจ์  จันทรา
      1533
niranyakarn@gmail.com
อ.ชัญญา  เจียมใจ
      1533
chanya.maij@gmail.com
อ.สุรวิทย์   นันตะพร
      1533
surawitnanta@hotmail.com
อ.ดร.วาสนา  ศิลางาม
      1533
wasna.ai@hcu.ac.th
อ.ดร.อุมารัตน์  ศิริจรูญวงศ์
      1533
umaratsi@hotmail.com
อ.ภาสกรณ์  กลิ่นขวัญ
      1533
klinkwan@gmail.com
อ.อารยา  ดำ�ช่วย
      1533
august_nanku@hotmail.com
อ.อัคราช  ภมรพล
      1533
akkarat_ph@hotmail.com
อ.ธัญพร  เจเถื่อน
      1533
thanyaporn_ae@yahoo.com
สาขาวิชาอนามัยชุมชน				
(ห้องพัก 2-401)
อ.ดร.ณัฏฐวี  ชั่งชัย(ประธานหลักสูตร)       1227
nuttawee_c@yahoo.com
ผศ.เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล(คณบดี)       1640
saovalug.hcu@gmail.com
ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี
      1227
varangkana_v@yahoo.com
อ.ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ
      1227
jiri_ja@yahoo.com
อ.ยิ่งเจริญ  คูสกุลรัตน์
      1227
khuying@yahoo.com
เลขานุการคณะ 					
(ห้องพัก 2-401)
นางวาสนา  แก้วรัตนะ
      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@hotmail.com
นักวิชาการการศึกษาช่วยงานกิจการนักศึกษาของคณะวิชา (ห้องพัก 2-401)
นางกัญญ์วรา  สรนันท์
       1227
skanvara06@gmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้รับอนุมัติให้เปิดด�ำเนินการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
โดยปีการศึกษา 2536 เปิดสอนในสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และต่อมาในปีการศึกษา 2539 จึงเปิดสอน
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต่อมา
ในปีการศึกษา 2554 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภัย และในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดสอนสาขาวิชาอนามัยชุมชน มีสี
ประจ�ำคณะเป็นสีเขียวเข้ม ดอกไม้ประจ�ำคณะเป็นดอกราชพฤกษ์ มีสัญลักษณ์
เป็นรูปมือประสานกันอยู่กรอบสี่เหลี่ยมบนลูกโลก
ตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในโรงพยาบาล สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการตอบรับจากตลาดแรงงานเป็นอย่างดี บัณฑิต
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ ภายใต้การดูแลโดยระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาทีเ่ ข้มแข็ง
มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นการฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทีห่ ลากหลาย ทัง้ ศิลปวัฒนธรรม วิชาการและวิชาชีพ ทีเ่ น้นการเรียนรูเ้ พือ่ รับใช้
สังคม ส่งผลให้มนี กั ศึกษาได้รบั รางวัล และเข้าร่วมในการน�ำเสนอผลงานทัง้ ระดับชาติ
และนานาชาติ ตลอดจนมีศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในวงวิชาชีพ นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของคณะวิชา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งบุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ท�ำให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
พรพิมล  เชวงศักดิ์โสภาคย์
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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คณะการแพทย์แผนจีน
FACULTY OF CHINESE MEDICINE
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คณะการแพทย์แผนจีน
FACULTY OF CHINESE MEDICINE

      สีประจำ�คณะ       :   สีเขียวตองอ่อน
ที่ทำ�การ        :   อาคารตังจิว  อัคคพงษ์กุล ชั้น 3
โทรศัพท์        :  0-2312-6300 ต่อ 1108,1519
โทรสาร         :  0-2312-6479

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่  คณะการแพทย์แผนจีน             
ประจำ�ปีการศึกษา 2562  สู่รั้วร่มโพธิ์ทอง  ด้วยความยินดียิ่ง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น  นักศึกษาจำ�เป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ในสาขาที่ตนศึกษาจน
ถ่องแท้ เพื่อที่จะนำ�ความรู้นั้นไปประกอบสัมมาอาชีพ ดังนั้น จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทุ่มเท
เวลาให้กับ การเรียน ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง สร้างเสริมประสบการณ์
ในทุกด้าน      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการแพทย์             เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นแพทย์
จีนที่ดีในอนาคต
									
“ความมุ่งมั่น ขยันและอดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง” จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำ�เร็จได้
									
ในนามของอาจารย์ และบุคลากรคณะการแพทย์แผนจีน ขอเป็นกำ�ลังใจให้นักศึกษา
ใหม่ทุกคนและ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำ�เร็จในการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมสืบไป
                                 
                                

(อาจารย์ปวินท์  สุวรรรกุล)
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี (อาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล )			
ห้อง 12-304
     อ.ปวินท์     สุวรรณกุล
1108 psuwanagul@yahoo.com
รองคณบดี 					
ห้องพัก 12-304
     อ.แพทย์จีน อรภา   ศิลมัฐ
1108 minimynt@hotmail.com
คณาจารย์ (ห้องพักอาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล ชั้น 3)
     อ.แพทย์จีน บุญเกียรติ    เบญจเลิศ
1451 wenzheng9@hotmail.com
     อ.แพทย์จีน วีรชัย    สุทธิธารธวัช
1108 weicaicool@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
1108 swm_wan@hotmail.com
     อ.แพทย์จีน ธรรมธัช   เชี่ยวพรหมคุณ
1108 cm3.renxin@gmail.com
     อ.แพทย์จีน อัจฉราภรณ์ สุริเมือง                1451    iu.86@hotmail.com
     อ.แพทย์จีน  หยางเจิ้นหลิน
1108 yangzhenlin85@hotmail.com       
     อ.แพทย์จีน ภารวี  ขวัญแก้ว
1108     netlianye@gmail.com
     อ.แพทย์จีน ซือหงเยี่ยน
      1451 shihongyan_jw@hotmail.com        
     อ.แพทย์จีน พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์
1108 ploy.blackie@gmail.com
     อ.แพทย์จีน ธนกร  ชาญนุวงค์
1451 thanakorn.cmd@gmail.com
     อ.แพทย์จีน ดร. หลิวอี้หลง
1108 shaka6868@hotmail.com
     อ.แพทย์จีน โกซึงเท็ก
1108     hehuan803@gmail.com  
     อ.แพทย์จีน หลินยวี่เซิง       
1451 u8001146@sina.com
     อ.จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
1519 jutipong_pangnirundr@hotmail.com
     อ.ภัทรา จันทรสถาพร
1519 pattra.hcu@gmail.com
     อ.วดี คณนาลักษณ์
1519 wadeemo555@gmail.com
     อ. ยอดหทัย สงวนงาม
1519 fernyodhatai@gmail.com
     อ. บุญญาภา โฆวิไลกูล
       1519 may.maleficent@gmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

สำ�นักงานเลขานุการคณะ 				
(ห้องพัก 12-304)
      นางสาวกัญญาภัค  ทรงกิตติภักดี       1519              cherry_j46@hotmail.com
     นางสาวกุลนันทร์  ไชยหาญ   
      1108               downko_219@hotmail.com
     นางสาวพัชริดา ฟองคำ� 
      1108
patcharidaop@gmail.com
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หลักสูตรปริญญาตรีแพทย์แผนจีนแห่งแรกของประเทศไทย
หลักสูตร 5 ปี ( + 1 ปี ภาษาจีนพื้นฐาน) พจ.บ.(การแพทย์แผนจีนบัณฑิต)
แห่งแรกในประเทศไทย
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ หนึ่งในห้า มหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ด้านการแพทย์แผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีสิทธิเลือกรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
เรียนแพทย์แผนจีนโดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อการเรียนการสอน
สอนโดยคณาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
ได้ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนควบคู่กับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
หลักสูตรปรับให้ทันสมัยตามเกณฑ์ “มาตรฐานการศึกษาการแพทย์แผนจีน
ระดับปริญญาตรี” กำ�หนดโดยสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ( World  Federation
of Chinese Medicine Societies )
ฝึกงานทางคลินิกที่ประเทศไทยและโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการ
แพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
โอกาสในการรับทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
โอกาสในการประกอบอาชีพแพทย์แผนจีนในประเทศจีน
สำ�เร็จแล้ว สามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะและประกอบอาชีพแพทย์แผนจีน
ในประเทศไทย
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คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LOW
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คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
สีประจ�ำคณะ
ที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

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

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
ในนามคณาจารย์และเจ้าหน้าทีข่ องคณะนิตศิ าสตร์
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับสู่รั้วโพธิ์ทองแห่งนี้ ขอให้
ทุกคนมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน พากเพียรในการเรียนอย่าง
สม�่ำเสมอ พยายามแสวงหาความรู้ให้มากที่สุด ให้คุ้มค่ากับ
หยาดเหงื่อแรงงานของผู้ปกครองที่หาเงินมาเพื่อส่งเสียให้
ลูกหลานได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังเพื่อจะให้บุตรหลานของท่านมี
ความรู้ ความสามารถ น�ำไปประกอบอาชีพเพือ่ เลีย้ งตนเองและครอบครัว ดังนัน้ เพือ่ เป็น
การแสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครองและเพื่ออนาคตของตัวนักศึกษาเอง จึงควรจะ
ใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งด้านวิชาการและด้าน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ สร้างเสริมทักษะในการด�ำเนินชีวติ ทัง้ นี้ คณาจารย์ทกุ ท่าน
มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มี
คุณภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
และประเทศชาติต่อไป
ขอให้ก�ำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน และขอให้นักศึกษาทุกคนประสบ
ความส�ำเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

คณบดี
ผศ.นิก  สุนทรธัย

(ห้องพัก 103 104 อาคารหอประชุม)
1690 nickysoonthorndhai@gmail.com

รองคณบดี
อ.ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย

(ห้องพัก 103 104 อาคารหอประชุม)
1689 golf_tanachai@hotmail.com

คณาจารย์
ผศ. ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฎ์
ผศ.ดร.วุฒิชัย  เต็งพงศธร
อ.ภัทรวดี  ยังน้อย
อ.ศิรินทร์พร  ธารมัติ
อ.วุฒิพงค์  พัวพัน
อ.ธันย์ชนก  ปัทมานันท์

(ห้องพัก 103 104 อาคารหอประชุม)
1689 chchayin@hotmail.com
1689 wuthichai_law@hotmail.com  
1689 pataravadee.yo@hcu.ac.th
1689 aom.law@hotmail.com
1689 phanpoor@hotmail.com
1141 thunchanok@msn.com

ส�ำนักงานเลขานุการ
เลขานุการคณะ
นางวราภรณ์  แจ่มแจ้ง

(ห้องพัก 103, 104 อาคารหอประชุม)
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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คณะนิติศาสตร์ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ก่อตั้งเล็งเห็นความสำ�คัญของวิชานิติศาสตร์ โดยให้มุ่งเน้นด้านกฎหมายธุรกิจ และศึกษา
กฎหมายประเทศจีนด้วย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. คนแรก คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์   โฆวิไลกูล
และเคยมีคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นนายพล คือ อาจารย์ พล.ต.ท. สุพจน์ ณ บางช้าง  ซึ่งถึงแก่
กรรมในขณะดำ�รงตำ�แหน่ง ยังความเสียใจแก่บุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างมาก พวกเราชาว
นิติฯ  ยังคงระลึกถึงท่านอยู่เสมอ  นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย ยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ทุนการ
ศึกษา เพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน ในนาม “กองทุน พล.ต.ท.สุพจน์   ณ บางช้าง”
คณะนิติศาสตร์  ตั้งอยู่ ณ อาคารหอประชุม โดยมีเลขห้อง คือ 8-103,8-104 (8 คือ เลขที่
อาคาร) ซึ่งทำ�ให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีที่ตั้งฐานบัญชาการที่ลานคณะ ข้างหอประชุม ร่มรื่นมาก ๆ  
แต่จะโดนแย่งที่นั่งได้ในวันอังคารที่มีตลาดนัด -*บุคลากรของคณะประกอบไปด้วยอาจารย์ จำ�นวน 9 คน เป็นอาจารย์หญิง 3  คน
3  สไตล์  
คือ อ.โอ๋  อ.อ้อม และอ.เชะ อาจารย์ชาย 5 คน คือ อ.กอล์ฟ  อ.ชอ    อ.บอย   อ.เอฟ  
และที่ขาดไม่ได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพรักของนักศึกษาทุกคน   คือ อ.นิก ^^ ปัจจุบันเป็นคณบดี  
ของเรา
นอกจากนี้ ยังมี เลขานุการคณะ 1 คน คือพี่ภรณ์ และพี่เจ้าหน้าที่อีก 2 คน คือ พี่อิศ และพี่บี  มี
ปัญหาการเรียน การลงทะเบียน หรืออื่น ๆ ให้วิ่งไปหาพี่ภรณ์   พี่ภรณ์ช่วยได้ ^^
คณะนิติศาสตร์ รุ่นรหัสปี 62 เป็นนักศึกษารุ่นที่ 15  ของคณะ นะจ๊ะ
นักศึกษาของคณะทั้งหมดมีประมาณ 200 กว่าคน ถึงแม้จะเป็นคณะไม่ใหญ่ แต่นักศึกษา
ของเราได้รับคัดเลือกเป็น นายกสโมสรนักศึกษามาแล้วถึง 3 คน คือ พี่เชะ(รุ่น 1) - สโมฯ  50 พี่
    ทยาลั    และพี
่โปเต้ ( รุ่น 4)
ต้อม   (รุ่น 2) -สโมฯ  52  ซึ่งปัจจุบันทั้งสองคนเป็นบุคลากรของมหาวิ
ย
นอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่น ๆ เป็นคณะกรรมการของสโมฯ  อีกหลายคน
แม้จะมีบัณฑิตจบไปเพียงไม่กี่รุ่น แต่ก็มีบัณฑิตที่สอบได้เนติบัณฑิต และ ได้ตั๋วทนาย
หลายคนแล้วนะจ๊ะ
วิชาแรกที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน คือ กฎหมายบุคคล เพื่อที่จะเป็นบุคคลทางกฎหมาย
ได้อย่างสมบูรณ์ - -“
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คู่มือการเรียนของเด็กคณะนี้ที่ทุกคนขาดไม่ได้ คือ ประมวลกฎหมาย
สัญลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ คือ ตราชู (ไม่ใช่ตราชั่ง) และสีประจำ�คณะคือ สีขาว
อันแสดงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม
หลักสูตรของเรา “นิติศาสตรบัณฑิต” ได้รับการรับรองแล้วเมื่อ ปี พ.ศ.2552  
จาก  สำ�นักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ   และ
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือที่เราเรียกกันว่า เน
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คณะนิเทศศาสตร์
FACULTY OF COMMUNICATION ARTS
สีประจ�ำคณะ : สีม่วง
ที่ท�ำการ : อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1-322
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173, 1498 และ 1499

ค�ำกล่าวต้อนรับจากคณบดี
นักศึกษาที่รัก
เชื่อหรือไม่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเรา
เราเป็นผูเ้ ลือกเอง ก�ำหนดเส้นทางได้เองและจะดีมากแค่ไหน
หากสิง่ ทีน่ กั ศึกษาเลือกเป็นสิง่ ทีม่ คี วามถนัด รักและมีความสุข
ที่ได้ท�ำ โลกในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง หากเรา
ไม่มีความรู้ ขาดทักษะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นและไม่ได้เตรียมตัวเองมาเป็นอย่างดีเราคง
ไม่สามารถสู้ใครได้ ดังนั้นนักศึกษาต้องแสวงหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อให้
สามารถประกอบอาชีพ หารายได้เลีย้ งดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ความส�ำเร็จ
ในหน้าที่การงาน ความสุขในการด�ำรงชีวิต ล้วนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสี่ปีข้างหน้า
การศึกษาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนเรา หากนักศึกษาได้รับโอกาสควรมุ่งมั่น
ท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้ดี ตามปรัชญาของการศึกษา ทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้ แม้ไม่เก่ง
ขอให้ขยัน มีความตัง้ ใจและพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นตัวเอง เรียนรูแ้ ละเปิดรับสิง่ ใหม่ ๆ เชือ่ มัน่ ว่า
ทุกคนย่อมประสบความส�ำเร็จด้านการศึกษาได้ไม่ยาก
ขอต้อนรับด้วยความยินดี และขอให้ทุกคนตั้งใจ มุมานะศึกษาเล่าเรียน
อย่างเต็มความสามารถ เพือ่ พบกับอนาคตทีส่ ดใสและพร้อมทีจ่ ะท�ำงานในโลกยุคใหม่
ที่มีการสื่อสารเป็นศูนย์กลาง
					
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  ทิมเมือง)
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
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บุคลากร
คณบดี
ผศ.รัตนา  ทิมเมือง

โทรศัพท์

E-mail

ห้องพัก

1173 rattanatmm@gmail.com 1-331

รองคณบดี
ผศ.ดร.ศรัญญ์ทติ า  ชนะชัยภูวพัฒน์ 1498 Sarunthita.chana@gmail.com 1-325
คณาจารย์
ผศ.ดร.อภิชัจ  พุกสวัสดิ์
ผศ.จรุงยศ  อรัณยะนาค
อ.สรวลสรรค์  พจนอารี
ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ศิริเจริญ
อ.ปทุมมา  บ�ำเพ็ญทาน
อ.ใจบุญ  แย้มยิ้ม
อ.สุกฤตาวัฒน์  บ�ำรุงพานิช
อ.ณฐมน  วันวิชัย
     อ.พิรชา  ทองอุไร

1173
1173
1498
1498
1499
1339
1339
1499
1499

dongcosae@yahoo.com 1-323
ajarungyod@hotmail.com 1-323
Sraulsun.Podjanaaree3@gmail.com 1-325
nattanun2004@yahoo.com 1-324
littlenuii@hotmail.com 1-322
patgolf23@hotmail.com ศูนย์วฒั นธรรม
Sukrittawat_Jom@hotmail.com ศูนย์วฒั นธรรม
aof.natamon@gmail.com 1-322
Piracha.tongurai@gmail.com 1-322

ส�ำนักงานเลขานุการ   (ห้องพัก 1-322)  
นางสาวนนทพร  เป็นนวล
1173 Tiew.non@gmail.com 1-332
นางสาวณัฐกฤตา  สมณวัฒนา 1173 Porpong.mnm@gmail.com 1-322
นายหรินทร์  โตพันธุ์
1173 gran_rinoa@hotmail.com 1-332
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“มุ่งมั่น….เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
คณะนิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

“การตัดสินใจ” เลือกเข้าเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งของ
การตัดสินใจในชีวิตที่สำ�คัญมากสำ�หรับนักศึกษาทุกคนที่ก้าวเข้ามาเป็น “คนใน
ครอบครัวเดียวกัน” กับคณาจารย์และรุ่นพี่ ๆ ทุกชั้นปี   นับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่
ที่มีภาระหน้าที่ของความเป็น “นักศึกษา” รออยู่…..อย่างท้าทาย
การเปลี่ยนสถานะที่เติบโตขึ้น
จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนต้อง..เตรียมตัว…      
เตรียมใจ…..เตรียมร่างกาย…..เตรียมสติให้พร้อม…..เพื่อให้สามารถแบกรับทุกสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในช่วง 4 ปีที่ต้องเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่าน
ไปได้ เพราะต้องใช้ความมานะพยายาม ความอดทน พากเพียรอย่างตั้งใจเต็มที่   จึง
จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอน   ในการเติบโตขึ้นเป็น “นักศึกษา” ในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น  เป็นโอกาสที่ดีมากสำ�หรับการที่จะได้ฝึกฝนตนเองให้มีทักษะความ
ชำ�นาญจากการเข้าเรียนในแต่ละวิชา   ได้มีโอกาสตักตวงเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ   ที่
หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการนำ�ไปใช้ในชีวิตการทำ�งานจริง ๆ  
คณะนิเทศศาสตร์ของเรา   เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนจบ
ออกไปแล้วได้ทำ�งานตามความถนัด ความชอบของแต่ละคนที่มีความสามารถใน
แต่ละด้าน ที่แตกต่างกัน  ดังนี้คือ
กลุ่มวิชาชีพด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาด
กลุ่มวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาชีพด้านวิทยุ โทรทัศน์มัลติมีเดียและสื่อใหม่
กลุ่มวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง
กลุ่มวิชาชีพด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล
โดยในแต่ละกลุ่มวิชานั้น มีทั้งอาจารย์ประจำ�และวิทยากรภายนอกที่มี
ความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งถือเป็นมืออาชีพที่จะมาสอนให้นักศึกษาได้รับความ
รู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน                                                                         
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นอกจากนั้นในระหว่างการเรียนแต่ละชั้นปี   นักศึกษายังจะได้ฝึกฝนบ่ม
เพาะการเป็นผู้ที่มี “จิตอาสา” เสียสละในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตาม
ความชอบและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเองอีกด้วย โดยมีคณาจารย์และรุ่น
พี่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้อยู่ตลอด   เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ�  และถ้ามีปัญหาใด เราจะ
ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ซึ่งถือเป็น  “บทเรียนของชีวิตการ
เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่ายิ่ง”   รวมทั้งสามารถนำ�ประสบการณ์ที่ได้
รับจากการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนในคณะเดียวกัน  กับเพื่อนต่างคณะ กับรุ่นพี่
และคณาจารย์ไปปรับใช้ในการทำ�งานได้อย่างรอบรู้และช่วยเสริมความคล่องตัวให้
กับนักศึกษาได้อย่างแน่นอน
เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ปี 4   ในเทอม 2  จะได้รับโอกาสสำ�คัญมากอีกครั้ง คือ
การออกไปฝึกทำ�งานจริง ในสถานประกอบการจริงทั้งเทอม ที่เรียกว่า “โครงการ
สหกิจศึกษา”   ซึ่งที่ผ่านมา…มีรุ่นพี่จำ�นวนมากที่ได้ทำ�งานประจำ�ในสถานประกอบ
การนั้น ๆ ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะพี่เลี้ยงและทีมงานประทับใจคุณภาพของฝีมือในการ
ทำ�งาน ความตั้งใจทำ�งาน ความใส่ใจในการทำ�งาน ความคิดสร้างสรรค์และความมี
จิตอาสาในช่วงที่ได้ไปฝึกงานของนักศึกษา
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ “นักศึกษาน้องใหม่”
จะต้องได้พบเจอ   เพราะยังมีเรื่องราวที่สนุกสนานและน่าประทับใจอีกมากมาย
ที่นักศึกษาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ   “ครอบครัวนิเทศศาสตร์ หัวเฉียวฯ” แห่ง
นี้ …..จึงขอให้เชื่อมั่นว่า…..การตัดสินใจครั้งสำ�คัญครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับตัวนักศึกษาและผู้ปกครองอย่างแน่นอน  
แล้วพบกัน..เรียนให้สนุก  ปลุกไฟแห่งความรุ่งโรจน์ให้กับตนเองใน 4 ปีต่อ
จากนี้ไปให้สมกับคำ�กล่าวที่ว่า 						

“ผู้คนนิยม…ยกย่อง..ว่าต้อง….นิเทศศาสตร์…หัวเฉียวฯ”

ปีการศึกษา 2562
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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 ประจำ�ปีการศึกษา 2562 			
ที่ได้เข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 			
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม			
พ ร ะ
เกียรติ เป็นคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษา จีนมีคุณธรรมมีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล เพื่อออกไปรับใช้สังคมให้สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย
คือ เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม พร้อมทั้งได้สร้างเสริมความเข้าใจ ทำ�นุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรมทั้งไทยและจีนควบคู่กันไป หวังว่าระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า นักศึกษา
ใหม่ทุกคนจะใช้เวลาศึกษาอย่างตั้งใจ ทุ่มเทให้กับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของ
เราและสำ�เร็จการศึกษามีคุณสมบัติเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ดังปณิธานของ
มหาวิทยาลัย
สุดท้ายขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดีอีกครั้ง
					
									
			
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์)
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
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บุคลากร

โทรศัพท์

คณบดี (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ 1478
ที่ทำ�การคณะ อาคารอเนกประสงค์
รองคณบดี (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
อ.ไพศาล ทองสัมฤทธิ์
1478
ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำ�ราญ
1477
คณาจารย์ (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์
1479
ผศ.สายฝน วรรณสินธพ
1479
อ.รัตนา
จันทรสารโสภณ
1479
อ.กิติกา
กรชาลกุล 		
1477
อ.ธุมวดี
สิริปัญญาฐิติ
1479		
อ.ศิริเพ็ญ กำ�แพงแก้ว
1479
อ.วิชญากร ศรีวิภากุล 		
1479
อ.ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล
1479
อ.จันทิมา จิรชูสกุล 		
1477		
อ.สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล
1479
อ.เทพี แซ่มัด (ลาศึกษาต่อ)
1479
อ.ธนดล จิรสันติวงศ์
1478
อ.เขมรัฐ วงศ์ทิมารัตน์ (ลาศึกษาต่อ) 1477
อ.เบญจวรรณ ศิริคันธรส
1479
ผู้เชี่ยวชาญ (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
รศ.ดร.ฟ่าน จวิน 		
1477
อ.ดร.จ้าว ผิง 		
1477 		
อ.ดร.อิ่น อวี้ซ่าน		
1477		

E-mail
pornpan_wan@hotmail.com

phaisan.cn@gmail.com

yinlaoshi1974@gmail.com
naris_wasinanon@yahoo.co.th

z_manqian@hotmail.com
ratana04@hotmail.com
ychw.kitika@gmail.com

thumwadee.siri@gmail.com
siriphenyao@gmail.com
foming97@gm ail.com

k_yangguangbao@hotmail.com

chanthima.ch@gmail.com

jianxing_wat@hotmail.com

thephi_saemat@hotmail.com

bestxieyehui@hotmail.com
khemaratw@hotmail.com

benjawan251936@gmail.com

finejune@126.com

zhaoping_th@yahoo.com

yyssmm2005@Gmail.com
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บุคลากร
โทรศัพท์
E-mail
อ.หลี่ เย่าอู่ 		
1479
yaowulee@gmail.com
สำ�นักงานเลขานุการคณะ (ห้องพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
นางสาวเพ็ญสิริ อัครธีราเสถียร 1477
w_pensiri@yahoo.com
นางสุวพิชญ์
บุญประเสริฐ
1477
suvapit_1969@hotmail.com
นางสาวธิดารัตน์ ชูเลิศ
1477
airnakaa2535@gmail.com

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติได้รับ การอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา )กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดดำ�เนินการ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช
2535 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2535) และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2538 โดยแรกเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า “ภาควิชาภาษาจีน” สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 สาขาวิชาและคณะวิชาเปลี่ยนชื่อเป็น “สาขาวิชาภาษาจีน”
คณะศิลปศาสตร์ จวบจนปีการศึกษาที่ 2553 ได้ยกระดับเป็นคณะภาษาและวัฒนธรรม
จีน ในปี 2555 คณะวิชาได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน เพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยคณะวิชาได้อำ�นวยการสอนหลักสูตรวิชาเอก
ภาษาจีน เอกภาษาและวัฒนธรรมจีน วิชาโทภาษาจีน และวิชาเลือกเสรีภาษาจีน และ
ในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ
นอกจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนได้อำ�นวยการสอนภาษาจีนในระดับปริญญาตรี
แล้ว คณะวิชายังได้รับการอนุมัติจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปิด
หลักสูตรปริญญาโท จำ�นวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก จำ�นวน 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
GRADDUATE SCHOOL			

HUACHIEW CHALERMPRAKIET UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

การก้าวเข้าสู่ชีวิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมี
การเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้ประสบความ			
สำ�เร็จประการแรกคือ ตั้งใจศึกษา ค้นคว้า ก้าวทันโลกอย่าง			
มีสติประการที่สอง ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ ประการที่สาม ขอให้ยึดมั่นใน คุณธรรม
6 ประการ แห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื่อสัตย์และกตัญญู อีกทั้งประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม พร้อมทั้งปฏิบัติตามจริยธรรม 4 ประการ ได้แก่ ตรงต่อ
เวลา วาจาไพเราะ แต่งกายเหมาะสม มีความคิดบวก จะทำ�ให้นักศึกษาสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์สมดังที่ตั้งใจไว้
ขอให้ทุกคนโชคดี และประสบความสำ�เร็จในการเรียน

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

โทรศัพท์

E-mail

1512 	Isaya.jan@gmail.com

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสวัสดิการสังคม
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)
ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
1483
jaturong22@gmail.com
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำ�ราญ
1479 	Yinlaoshi@hotmail.com
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)
อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล 1483
thipaporn.por9@gmail.com
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะพยาบาลศาสตร์)
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล 		
1235
taweesukk@gmail.com
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะบริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ
1522 	Chutira99@hotmail.com
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
ประธานหลักสูตร (ห้องพัก คณะเภสัชศาสตร์)
อาจารย์ ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ 1161
pharm_pa@hotmail.com
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บุคลากร

โทรศัพท์

E-mail

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
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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 เพื่อมุ่งหวัง
ให้ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ กั บ นานาประเทศโดยเฉพาะ
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
ประเภทวิชา
ชื่อรายวิชา จ�ำนวน
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.

จ�ำนวนชั่วโมง จ�ำนวนชั่วโมง
ตามตารางสอน ศึกษาเพิ่มเติม
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การจัดท�ำตารางเรียน
การจัดท�ำตารางเรียนเป็นการบรรจุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในวันเวลา
ตามที่ก�ำหนด รวมทั้งเวลาศึกษาเพิ่มเติมทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวไว้ในตารางเรียนรายสัปดาห์ ทัง้ นีห้ ากรวมเวลาพักผ่อนรวมกิจกรรม
นักศึกษา และกิจกรรมสังคมด้วย จะท�ำให้เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น
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.) และทุน (กรอ.) กรณีใช้ มฉก.24
บั ต รลงทะเบี ย นให้ ต รวจสอบยอดทุ น พร้ อ มประทั บ ตราที่ แ ผนกทุ น และบริ ก าร
นักศึกษา 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. นั ก ศึ ก ษาขอ มฉก.28 ใบขอถอนวิ ช าที่ ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารคณะ
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
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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 ทีถ่ อื ว่าเป็นการทุจริตในการสอบให้ปรับตก (F) ทุกรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน และ
ท�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 http://reg2.hcu.ac.th  (โดยใช้ password
ลงทะเบียน)ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และพิมพ์ มฉก.35 ใบส�ำเร็จการศึกษาและโครงสร้าง
หลักสูตร 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 หรือส�ำเนา Passport ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ
2. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน และรายวิชาที่เรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตร หากนักศึกษามีการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรเก่ากับ
หลักสูตรใหม่ ให้กรอก มฉก.92 ค�ำร้องเทียบโอนรายวิชา และ Grade
Report (ต้องระบุเลขทีป่ ระกาศ มฉก. ทีม่ กี ารเทียบโอนรายวิชานัน้ ๆ
ให้ชัดเจน) แนบกับ มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา ยื่นขออนุมัติ
ส�ำเร็จการศึกษาด้วย
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3. กรณีเรียนข้ามสถาบันในภาคเรียนปัจจุบัน หรือรอผลการเรียน
ข้ามสถาบัน ให้ระบุวิชาที่เรียน สถาบันที่เรียน และวิชารหัสวิชา
			ของ มฉก. ที่จะน�ำมาเทียบโอนให้ชัดเจน
4. กรณีเทียบโอนโดยการสอบคัดเลือกเข้าใหม่ ให้ระบุสถาบันเดิม
และจ�ำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้
5. กรณีการย้ายคณะ/สาขาวิชา ให้ระบุสาขาวิชาเดิม ภาคการศึกษา
และปีการศึกษาที่ย้าย
6. กรณีเคยแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาแล้วกรุณาระบุ ภาคการศึกษาและ
ปีการศึกษาล่าสุดทีแ่ จ้งขอส�ำเร็จการศึกษา พร้อมแนบส�ำเนาใบเสร็จ
เงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
7. นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 51XXXX  เป็นต้นไป ให้แจ้ง
ขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อน
ปีการศึกษา 51XXXX ให้ตดิ ต่อแผนกส�ำเร็จการศึกษา เพือ่ รับเอกสาร
การแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา และด�ำเนินการตามขัน้ ตอนที่ 2-4 ต่อไป  
8. ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จะเปิดระบบเพื่อให้นักศึกษายื่นขอ
ส�ำเร็จการศึกษาภายในสัปดาห์การแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา และ
การแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาล่าช้าเท่านั้น หากพ้นก�ำหนดดังกล่าว
นั ก ศึ ก ษาสามารถแจ้ ง ขอส� ำเร็ จ การศึ ก ษาตามก�ำ หนดเวลาของ
ภาคการศึกษาถัดไป
น�ำ มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา และโครงสร้างหลักสูตร และ มฉก.92
ค�ำร้องเทียบโอนรายวิชา (ถ้ามี) เสนอขอความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา โดย
นักศึกษาจะต้องเรียงล�ำดับของเอกสาร ดังนี้
1. มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา และใบประวัติการศึกษา (พิมพ์จาก
เว็บไซต์ htt://reg2.hcu.ac.th)
2. มฉก.92 ค�ำร้องเทียบโอนรายวิชา (ถ้ามี)
3. เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา (ถ้ามี)
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ช�ำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีก่ องคลัง นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษา ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2555 เป็นต้นไป ให้ช�ำระค่าธรรมเนียม รวมเป็นเงิน 3,100 บาท ได้แก่
1. ค่าธรรมเนียมการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา (Grade Report) 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการประสาทปริญญาบัตร
จ�ำนวน 3,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการจัด TOEIC จ�ำนวน 1,200 บาท นักศึกษาสามารถ
เลือกสมัครสอบได้ตามความสมัครใจ (จากอัตราปกติ 1,500 บาท)
ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ คะแนน TOEIC
ไม่มีคะแนนได้คะแนนตก คะแนนจะแสดงถึงความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้สอบ
4. ค่ า ธรรมเนี ย มการขอเอกสารส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาฉบั บ สภาอนุ มั ติ
(ใช้รูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 1 รูป) ฉบับละ 100 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ�ำนวน
100 บาท (โดยระบุชอื่ ผูร้ บั สถานทีจ่ ดั ส่งเอกสาร และรหัสประจ�ำตัว
นักศึกษา ด้วยตัวบรรจงลงบนซองเอกสารก่อนส่งเอกสารแจ้ง
ขอส�ำเร็จการศึกษา สามารถขอรับซองเอกสารได้ที่ ส�ำนักทะเบียน
และประมวลผล)
6. ค่าปรับการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาล่าช้า จ�ำนวน 1,000 บาท  (เฉพาะ
นศ. ที่ไม่แจ้งขอส�ำเร็จ ตามวันที่ก�ำหนดและต้องยื่นขอส�ำเร็จ
การศึกษา ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา
น�ำใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และ มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา
ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ส่งที่ส�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
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โดยนักศึกษาจะต้องเรียงล�ำดับของอกสาร ดังนี้
1. มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
2. มฉก.92 ค�ำร้องเทียบโอนรายวิชา (ถ้ามี)
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว/passport ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ
4. เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา (ถ้ามี)
5. เฉพาะนักศึกษาการแพทย์แผนจีน ให้แนบผลสอบ HSK
6. รูปถ่ายชุดครุย (ตามจ�ำนวนที่ระบุใน มฉก.35)

กรณีการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 นักศึกษาต้องยื่นแจ้ง
ขอส�ำเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษาทีค่ าดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา โดยด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา แต่ไม่ต้องยื่นรูปถ่ายชุดครุย และไม่ต้องช�ำระ
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าเอกสารสภาอนุมัติอีก แต่นักศึกษาต้อง
ช�ำระค่าธรรมเนียมการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา 100 บาท และยื่นเอกสารตามข้อ 4
และแนบส�ำเนาใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และเอกสารสภาอนุมัติ ส�ำหรับกรณี
ที่ไม่มีลงทะเบียนเรียนแต่รอผลการศึกษา (ติด P, I หรือรอผลการศึกษาข้ามสถาบัน)
จากภาคการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาต้องยื่นลาพักการศึกษาภายในวันที่ก�ำหนด
ตามปฏิทินการศึกษา
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
โดยเขียนค�ำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล พร้อมแนบส�ำเนา
หลักฐานที่ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นชื่อที่ถูกต้องและระบุใน
เอกสารส�ำเร็จการศึกษา
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2. ส�ำหรับนักศึกษาที่แจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาและมีการถอนรายวิชา
หลังจากการแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องแจ้งให้แผนกส�ำเร็จ
การศึกษาทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากการถอนรายวิชาดังกล่าว
3. กรณีที่นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการแต่งตั้งยศ ว่าที่ร้อยตรีหรือว่าที่
ร้อยตรีหญิง  จะต้องยืน่ ส�ำเนาค�ำสัง่ แต่งตัง้ การครองยศจากกรมการ
รักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม ให้ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน เพือ่ ให้ระบุยศในปริญญาบัตร
ได้ทันต่องานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจ�ำปีนั้น ๆ
การแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษาด�ำเนินการกรอก มฉก.35 ผ่าน website และน�ำเอกสาร
ขอส�ำเร็จการศึกษาส่งได้ที่ส�ำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรอกเอกสารให้
ครบถ้วน และถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีค�ำน�ำหน้าชื่อ จะต้องสะกดให้ถูกต้องทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงยศ ก่อนวันที่
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ขอให้น�ำส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งการครองยศ มายื่น
ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งยศแล้ว เพื่อที่ใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการขอการส�ำเร็จการศึกษาต่อไป) น�ำเอกสารขอส�ำเร็จการศึกษา
ส่งทีส่ ำ� นักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันทีก่ ำ� หนดในปฏิทนิ การศึกษา จากนัน้
เจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยจะด�ำเนินการรวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งมายังส�ำนัก
ทะเบียนและประมวลผลต่อไป
การส�ำเร็จการศึกษา - กรณีล่าช้า
กรณีที่นักศึกษาเรียนข้ามสถาบัน หรือนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์  I  หรือ P
นักศึกษาจะไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาทันตามก�ำหนด ซึ่งในกรณีนี้ หากมีการรอผล
การเรียนข้ามภาคเรียน นักศึกษาต้องยื่นแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาอีกครั้ง ในภาคเรียน
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลการเรียนครบทุกรายวิชา และลาพักการศึกษาภายในวันทีก่ ำ� หนด
ตามปฏิทินการศึกษา
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กรณีการเรียนข้ามสถาบัน นักศึกษาต้องระบุรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันทีไ่ ปเรียนไว้ใน มฉก.35 ใบขอส�ำเร็จการศึกษา
หลังจากการสอบปลายภาคแล้ว แต่ละสถาบันการศึกษาจะเป็นผูส้ ง่ ผลการสอบมายัง
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งกรณีนี้อาจจะท�ำให้ได้รับผลการสอบล่าช้ากว่า
ที่ก�ำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาและนักศึกษาจะส�ำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ ดังนั้น
ในภาคการศึกษาที่นักศึกษารอผลการศึกษาให้นักศึกษาลาพักการศึกษา เพื่อรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา
		
กรณีการติดสัญลักษณ์ I : นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด
จะต้องเปลี่ยนเป็นค่าระดับคะแนนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนถัดไป มิฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นจากสัญลักษณ์ I
เป็นระดับคะแนน 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 ในภาคการศึกษาที่รอผลการศึกษาให้นักศึกษาลาพักการศึกษา และ
หลังขอส�ำเร็จการศึกษาตามก�ำหนดในปฏิทินการศึกษา
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เรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการท�ำกิจกรรม
อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์
การเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำ�เร็จ มีปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบกัน ถ้าตีความหมายของคำ�ว่าประสบความสำ�เร็จคือ “ใบปริญญา” เพียง
เท่านั้น อาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียว สิ่งที่จะบอกกล่าวผ่านเรื่องราวต่อไปนี้ เป็นมุมมอง
โดยส่วนตัว ที่ได้พบเห็น ได้เรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้
มากว่ายี่สิบปี ผมเชื่อว่า สาระที่นักศึกษาจะได้อ่านต่อไปนี้ อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ เป็นอนุสติให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า มีความ
สุข ไม่ตั้งอยู่บนความประมาท และสามารถนำ�ข้อมูลนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ตนเองได้
การเรียนในมหาวิทยาลัย มีสูตรสำ�เร็จอยู่สูตรหนึ่งที่ขอแนะนำ�ให้นักศึกษา
ใหม่(ต่อไปนี้ผมจะเรียกนักศึกษาใหม่ย่อ ๆ ว่า”เรา”นะครับ) นำ�ไปใช้เป็นการเบื้อง
ต้นก่อนเลย เพราะถ้าใช้สูตรนี้อย่างเข้าใจ ตั้งใจ บริสุทธิ์ใจแล้ว ความสำ�เร็จรออยู่
ข้างหน้าแน่นอน นั่นคือ สูตร “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู” ซึ่ง
เป็นสูตรสำ�เร็จประจำ�มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (คุณธรรม 6 ประการ)
ผมว่านี่คือสูตรสำ�เร็จที่มหัศจรรย์มาก ใครทำ�ใครได้ ยิ่งทำ�ครบสูตรยิ่งได้มาก แต่
สูตรนี้มีเงื่อนไขเล็กน้อยคือ เมื่อลงมือใช้สูตรแล้ว อย่าคาดหวังว่า จะต้องได้อะไร
ตอบแทน หรือตั้งคำ�ถามว่า ทำ�มาตั้งนานไม่เห็นจะได้อะไรเลย ทีเพื่อนคนอื่นลอก
การบ้าน ไม่ค่อยเข้าเรียน ใช้ชีวิตไม่เป็นโล้เป็นพาย ยังไม่เห็นเดือดร้อนอะไร หากคิด
อย่างนี้ก็ยากครับที่จะเข้าใจและประสบความสำ�เร็จ
เราหลายคนอาจกังวลว่า จะเรียนไหวไหม จะยากไหม จะอยู่ได้ไหม ขอบ
อกว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการปรับตัวเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว อย่าได้กังวลในสิ่งที่
ยังมาไม่ถึง และต้องมีความมั่นใจว่า เราต้องทำ�ได้ ทีนี้ลองมาดูกันว่า จะเรียนอย่าง
มีความสุข สนุกกับการทำ�กิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร
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ใช้ความใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง การที่เราใหม่ทั้งสถานที่ ทั้งระดับ
การเรียน ทั้งเพื่อน ทั้งพี่ ทั้งอาจารย์ ทั้งห้องสมุด ทั้งทุก ๆ อย่างที่ใหม่ ให้ใช้ความ
ใหม่เหล่านี้เป็นความ “สดชื่น” สร้างความตื่นเต้น ตื่นตัว ให้กับตัวเรา เพื่อจะได้เริ่ม
ต้นใหม่ ได้ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ตั้งใจทำ�แต่สิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง สร้างคุณค่า สร้างที่ยืนให้
กับตนเอง อย่างภาคภูมิใจ สุขใจ หากพบปัญหา อุปสรรคบ้าง ก็อย่าให้สิ่งนั้นมาเป็น
เครื่องทำ�ลายความตั้งใจดี ๆ ของเรา เราเท่านั้นที่จะเป็นคนกำ�หนดชีวิตและอนาคต
ของเรา ปัญหาอุปสรรคเป็นเพียงเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นตั้งใจของเราเท่านั้นเอง
ใช้ความใหม่ชนความกลัว หลายคนอาจเป็นคนขี้กลัว กลัวไปหมด ขอบอก
ว่าในโลกนี้ อะไรที่ว่ายากมนุษย์เราสามารถทำ�ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ขนาดดวงดาวบน
ท้องฟ้าอันไกลลิบที่เราได้แต่เงยหน้าดู มนุษย์ยังไปเหยียบมาแล้ว แล้วเราเป็นใคร ใช่
เลยเราคือ “มนุษย์” คนหนึ่ง ดังนั้นวิชาที่ว่ายาก ๆ (บางคนอาจจะว่าง่าย) เราจะ
ไปกลัวทำ�ไม วิ่งชนไปเลย จัดเต็ม นั่งหน้า ตั้งใจฟัง จดทุกข้อสงสัย ถามเพื่อน ถาม
อาจารย์ ไม่รู้อย่าอาย อย่ากลัวเสียฟอร์ม ถ้าจะกลัวเสียฟอร์ม ควรกลัวเสียฟอร์มใน
เรื่องทำ�ไม่ดี ถ้าทำ�ได้อย่างนี้ ชีวิตเราก็จะมีพลัง มีโอกาสประสบความสำ�เร็จอย่างดี
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา
ใช้คนที่ใช่เป็นแรงบันดาลใจ เราทุกคนคงมีคนที่เราชื่นชอบและฝันอยาก
จะเป็นอย่างเขาบ้าง อยากเรียนเก่งอย่างเขา อยากพูดได้ดีอย่างเขา อยากมีบุคลิก
ดีอย่างเขา การมีตัวอย่างดี ๆ จากคนที่ใช่เป็นแรงบันดาลใจ จะช่วยให้เรามีความ
ฝัน มีเป้าหมาย มีหลักคิด มีความพยายาม นำ�เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนา
มีชีวิตชีวาในการศึกษาเล่าเรียน สำ�คัญอยู่ที่ว่า คนที่ใช่ของเรานั้น เราควรชื่นชม
ที่ความเป็นคนดีของเขา โดยเฉพาะคนที่สู้ชีวิต มีมุมคิดเชิงบวก มองสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ แล้วเราก็จะได้เป็นคนดีเช่นนั้นในแบบฉบับของเราครับ
-คบเพื่อนใหม่ไปสู่หนทางแห่งความสำ�เร็จ มีหลายคนที่ต้องประสบปัญหา
เรียนจบไม่ทันเพื่อนเพราะถูกพักการเรียน หรือติด F หลายวิชา หรือด้วยเหตุผลอื่น
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บางคนถึงกับถูกคัดชื่อออกไปจากมหาวิทยาลัย จากสาเหตุของการคบเพื่อนที่ไม่
เหมาะสม เพื่อนที่คบอาจจะถูกใจ แต่การใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง บางทีเพื่อนก็พาเรา
ไปเที่ยวดึกดื่น บางทีก็พาเราไปในแหล่งอบายมุข บางทีก็พาเราไปก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท บางทีก็พาเราไปดื่มเหล้า บางทีก็พาเราไปเสพสิ่งเสพติด แล้วเราก็ตามเพื่อน
เพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวิธีคิด พฤติกรรมและการตัดสินใจของเรา ยิ่งถ้าจิตใจเรา
ไม่แข็งแกร่งพอ เรามีความมุ่งมั่นไม่มากพอ เราขี้เกรงใจ เราก็มีโอกาสสูงมากที่
จะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี แล้วทำ�ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเรียน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย สุดท้ายเราก็อาจจะจบช้า หรือเรียนไม่จบ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว
หลายราย ดังนั้นการคบเพื่อนจึงมีความสำ�คัญมาก และถ้าให้ดี เรานี่แหละที่จะเป็น
คนกำ�หนดอนาคตโดยชวนเพื่อนของเราใช้สูตรมหัศจรรย์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อตัว
เขาเองจะได้ประสบผลสำ�เร็จไปด้วยกันกับเรา
-ใช้ชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิต พวกเราส่วนใหญ่ได้เข้าพักอยู่ในหอพัก
ตามนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่อยู่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะ
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า การใช้ชีวิตอยู่ในหอพักนั้น จะช่วยให้นักศึกษาใหม่ได้มี
โอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เรา
ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง เราได้อยู่กับเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน
ได้ฝึกฝนวินัยในการอยู่หอพักร่วมกับผู้อื่น เราได้อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่มีสิ่ง
อำ�นวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย นี่คือโอกาสของการสร้างคุณค่า
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเราเอง เราจะมีเวลามากมายในการทบทวนบทเรียน การ
ค้นคว้าเพิ่มเติมในห้องสมุดที่เปิดถึงเที่ยงคืน ได้ออกกำ�ลังกายด้วยกิจกรรมที่ชอบ
เช่น แอโรบิคด๊านซ์ ไท้เก๊ก ฟิตเนตทั้งในร่มและกลางแจ้ง กีฬาสารพัดชนิด จ๊อกกิ้ง
ในลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ได้ทำ�กิจกรรมนักศึกษาร่วมกับเพื่อน ๆ
ทั้งดนตรี กีฬา วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม บำ�เพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีชมรมกิจกรรมต่าง
ๆ มากมาย ใครมีความสามารถในการร้องเพลง เล่นดนตรีก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชมรมดนตรีสากล ชมรมขับร้องประสานเสียง ชมรมดนตรีลูกทุ่งโพธิ์ทอง
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ใครมีความสามารถด้านกีฬาก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมกีฬาที่มีอยู่หลายชมรม
ใครมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ก็มีชมรมศิลปวัฒนธรรมอยู่หลาย
ชมรมเช่นเดียวกัน ใครมีความสามารถด้านการพูด ก็สามารถทำ�กิจกรรมเพื่อฝึกฝน
การพูด ทั้งการพูดโต้วาที สุนทรพจน์ หรือการพูดในฐานะพิธีกร สิ่งต่าง ๆ เหล่า
นี้ ล้วนแล้วแต่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตทั้งสิ้น เพียงแต่เราต้องไขว่คว้าวิ่งหาโอกาสต่าง
ๆ เหล่านี้ ในปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งานของบริษัทต่าง ๆ คุณสมบัติ
ประการหนึ่งที่ถูกกำ�หนดไว้คือ ประสบการณ์การทำ�กิจกรรมในสมัยที่เป็นนักศึกษา
ด้วยเขาเล็งเห็นว่า ผู้ที่ผ่านการทำ�กิจกรรมนักศึกษามานั้น เป็นผู้มีทักษะการทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยันและอดทน ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก ต่างจากผู้ที่เรียนหนังสืออย่าง
เดียวไม่สนใจทำ�กิจกรรม เพราะจะขาดสิ่งที่ได้กล่าวมาและมักจะเป็นปัญหาเมื่อต้อง
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่น เคยมีบัณฑิตเกียรตินิยมที่ได้งานทำ�เพราะมีผลการเรียนที่ดีมาก
แต่ไม่ผ่านการทดลองงานด้วยสาเหตุที่ไม่สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ มีอุปนิสัย
เก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร ดังนั้นการฝึกฝนตนเองตั้งแต่ปีหนึ่ง ทั้งในด้านการเรียน
และการทำ�กิจกรรม จะช่วยให้เรามีทักษะ มีความชำ�นาญ มีประสบการณ์ในการ
ทำ�งาน การเข้าสังคม เป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิต เพิ่มโอกาสที่ดีในอนาคตนั่นเอง
ใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันแน่ว
แน่ในการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เป็นผู้ที่ “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัย
ของเราตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การที่พวกเรา
เข้ามาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนแห่งนี้ สิ่งที่พวกเราควรตระหนักก็คือ การ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
กล่าวคือ เราไม่ทำ�ตัว
ให้เป็นภาระแก่สังคมนั่นเอง แล้วอย่างไรที่เรียกว่า ไม่เป็นภาระแก่สังคม อาทิ
เช่น การไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง การไม่ส่งเสียงดัง การไม่ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท การไม่ลักขโมย การไม่แต่งกายที่ไม่เหมาะสม การไม่พูดจาไม่สุภาพ การ
ไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การไม่สูบบุหรี่ในที่
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ชุมนุมชน การไม่มีพฤติกรรมชู้สาว การไม่ขับยวดยานด้วยความเร็วสูง การไม่ขับขี่
จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมานี้ถ้าจะมองในอีกมุม
หนึ่งก็คือ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคม หรือ การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างแก่สังคมนั่นเอง มหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้อย่างมาก ดังนั้น
มาตรการหลายอย่างที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดขึ้น จึงเป็นมาตรการที่มุ่งส่งเสริมให้พวก
เราเกิดความตระหนัก ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สร้างความดีงาม ความเจริญให้กับสังคม ตัวอย่างมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ขึ้นอาทิเช่น มาตรการห้ามนักศึกษาเข้าไปในร้านจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เขตชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ หากพบจะถูกตัดคะแนนความประพฤติทันที 50
คะแนน (ไม่ว่าการเข้าไปนั้นจะดื่มหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม) มาตรการ
นี้มีนักศึกษาถูกตัดคะแนนไปแล้วหลายสิบคน บางคนต้องถูกพักการเรียนเพราะ
เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติจากกรณีอื่นอยู่ก่อนด้วย มาตรการไม่อนุญาตให้
นักศึกษาที่อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยใช้จักรยานยนต์ เพราะมองเห็นว่า นักศึกษา
หอพักไม่มีความจำ�เป็นใด ๆ ที่จะต้องใช้จักรยานยนต์ เพราะหอพักก็อยู่ในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย มีจักรยานสีขาวไว้ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยหลายร้อยคัน มี
รถไฟฟ้าเป็นบริการทางเลือก ซึ่งสร้างความสะดวกสบายตามสมควร และการที่พวก
เราไม่ใช้จักรยานยนต์นั้น ย่อมสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครองอย่างมากอีกด้วย อีก
มาตรการหนึ่ง คือมาตรการการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ หาก
มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยจะไม่
อนุญาตให้นำ�จักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไปก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อการเป็นแบบ
อย่างที่ดีของสังคมในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือแม้แต่การสูบบุหรี่
ภายในอาคาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นการ
ทำ�ร้ายผู้อื่นโดยตรง หากพบนักศึกษาสูบบุหรี่ภายในอาคารหรือบริเวณโดยรอบ
อาคาร จะตัดคะแนนความประพฤติทันที 50 คะแนน
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ทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนี้ รวมทั้งเพื่อสร้างเสริม
ทั ศ นคติ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวมให้ กั บ ผู้ ฝ่ า ฝื น สู บ บุ ห รี่ ภ ายในอาคาร
ด้วย (มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย) การสูบในพื้นที่อื่นภายใน
มหาวิทยาลัยจะถูกตัดคะแนนความประพฤติทันที 5 คะแนน
-ใช้จ่ายอย่างประหยัด คือการไม่ใช้เงินเกินตัว รู้คุณค่าของเงิน ระมัดระวัง
ไม่ให้เรามีหนี้สิน ซึ่งถึงการรู้จักวางแผนการใช้เงิน และรู้จักหาเงินจากการทำ�งาน
พิเศษที่สุจริต สิ่งเหล่านี้จะช่วยฝึกนิสัยให้เราเป็นคนมีวินัยทางการเงิน
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ หากเราใช้จิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว ต่อสถาบัน ต่อสังคม ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างมีคุณค่า เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำ�กิจกรรม เพื่อการมีอนาคตที่ดี
และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสำ�เร็จและ
มีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แห่ง
นี้นะครับ
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ทักษะการจดเลคเชอร์ (Lecture)
อาจารย์ศนิชา  แก้วเสถียร
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป อาจารย์จะเป็นผู้บรรยายเนื้อหา
วิชา หรือเรียกว่า  การเลคเชอร์   (Lecture) และนักศึกษาก็จะฟังคำ�บรรยายพร้อมกับจด
ตามไปด้วย ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา อาจารย์
แต่ละคนจะมีท่วงทำ�นองการบรรยายแตกต่างกันไป นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่เคยชินกับระบบ
การเรียนการสอนแบบนี้ อาจจะประสบปัญหาคือ ไม่มีสมาธิในการฟังไปด้วย จดไปด้วย
และไม่รู้เทคนิคการจด จึงไม่ทราบว่าอาจารย์พูดไปถึงขั้นตอนไหน จับประเด็นได้ยาก และ
จดคำ�บรรยายของอาจารย์ตามไม่ทัน ทำ�ให้นักศึกษาบางคนนั่งฟังอย่างเดียว พอถึงช่วง
ก่อนสอบจึงยืมสมุดโน้ตของเพื่อนไปถ่ายเอกสาร ทำ�ให้เกิดปัญหาการไม่เข้าใจเนื้อหาที่
เพื่อนจด เพราะเพื่อนแต่ละคนก็มีเทคนิคส่วนตัวในการจดแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นการย่อ
คำ�หรือใช้สัญลักษณ์ส่วนตัวที่ผู้จดเองเท่านั้นจะเข้าใจได้ ดังนั้น หากนักศึกษารู้เทคนิคการ
จดเลคเชอร์ก็จะสามารถจดโดยใช้ภาษาที่ตนเองเข้าใจได้  
ในการจดเลคเชอร์ไม่จำ�เป็นต้องจดทุกคำ�พูดของอาจารย์ เพราะนอกจากจะ
ทำ�ให้เสียเวลาแล้วยังอาจจะจดเนื้อหาในส่วนใหญ่ที่เราไม่ทราบไม่ทันได้   ดังนั้นควรจด
เฉพาะสิ่งที่ยังไม่ทราบ เช่น หากทราบว่าสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อไร ใครคือผู้
ประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นคนแรก เมืองหลวงของประเทศอังกฤษชื่ออะไร ฯลฯ   ก็ไม่จำ�เป็น
ต้องจดสิ่งเหล่านี้ให้เสียเวลา ตามปกติอาจารย์มักจะเกริ่นสิ่งที่เราทราบอยู่แล้ว เพื่อนำ�ไป
สู่เรื่องใหม่ที่ยากและซับซ้อนกว่าเดิม บางครั้งในขณะที่บรรยายเรื่องใหม่ก็อาจแทรกด้วย
เรื่องเก่า เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้ากัน ทำ�ให้จำ�ได้ง่ายขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้อาจารย์พูด
ในสิ่งที่นักศึกษาทราบแล้ว จึงไม่ควรจด แต่ควรใช้เวลานั้นทำ�ความเข้าใจสิ่งใหม่กับสิ่งเก่า
ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
นอกจากนี้ ลั ก ษณะของโน้ ต ที่ ดี ต้ อ งช่ ว ยให้ จำ � และเข้ า ใจประเด็ น สำ � คั ญ ของ
เนื้อหาทั้งหมดได้ง่ายขึ้น ทำ�ให้ไม่ต้องใช้เวลาในการทบทวนความรู้ก่อนสอบมากนัก   เรา
สามารถย่อข้อความที่ฟังบรรยายให้สั้นลงได้   โดยยังคงสาระสำ�คัญไว้ครบถ้วนได้หลายวิธี  
ดังต่อไปนี้*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------*เรียบเรียงจาก ยุดา รักไทย และณัฐพงศ์ เกศมาริษ, คู่มือ…คนเรียนเก่ง (กรุงเทพฯ :
เอ็กชเปอร์เน็ท จำ�กัด, 2546) : 62-63.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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
4. ใช้อักษรย่อต่าง ๆ
ใช้ตัวอักษรย่อภาษาไทยแทนค�ำไทย หรืออักษรย่อภาษาอังกฤษแทน
ค�ำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษก็ได้
		 ตัวอย่างอักษรย่อภาษาไทย
รัชกาลที่ 1
ร.1 ฉบับ
ฉ.
เศรษฐกิจ
ศก.
หน้า
น.
โรงเรียน
รร.
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		 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
นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งหลายคนที่เข้ามาเรียนแล้ว ประสบปัญหาในการปรับตัวหลายเสต็ป
ไหนจะต้องเรียน  ไหนรุ่นพี่จะบังคับให้ทำ�กิจกรรมบ้าง  เข้าห้องเชียร์บ้าง คณะก็โครงการเยอะ เพื่อน
ก็ชวนไปเข้าชมรม แถมยังมีปัญหาหัวใจอีก แล้วจะไม่ให้เกิดอาการสับสนชีวิตได้อย่างไร บางคนก็
เพลิดเพลินไปกับอิสระในการเข้าเรียนที่ปลอดการเพ่งเล็งไม่เหมือนกับตอนเรียนมัธยม    สุดท้ายเลย
ติด F บ้าง โปรฯ (รอพินิจ) บ้าง หลายคนเสียเวลาเป็นปีไปกับการลาออกแล้วสมัครเข้ามาใหม่ หรือ
ย้ายคณะไปมา...ปีแล้วปีเล่า แต่ก็ยังปรับตัวไม่ได้สักที
ใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะเจอปัญหาอย่างนี้ หรือเคยแล้ว หรือว่ากำ�ลังต่อสู้กับมันอยู่เลย
ลองอ่าน “เคล็ดวิชาทั้งเจ็ด” สำ�หรับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ดู ...เจ็ดข้อเท่านั้น - ไม่ “เยอะ” ไป
ใช่มั้ยคะ ;)
1. เรียนในห้อง ท่องน้อยลง
2. เรียนอย่างเทพ เรียนเป็นทีม
3. กิจกรรมดี มีอนาคต
4. อะไรสำ�คัญ ต้องทำ�มันก่อน
5. คิดวันนี้ ทำ�วันนี้  
6. ห้านาที ไม่มีแพ้
7. เครื่องแบบนั้น สำ�คัญยิ่ง
เมื่อท่องเคล็ดวิชาทั้งเจ็ดนี้ได้แล้ว ต้องหมั่นฝึกฝนเคล็ดวิชาให้แตกฉานในทุกขั้นตอนด้วย
1. เรียนในห้อง ท่องน้อยลง
“การเรียนด้วยความเข้าใจ ดีกว่าการเรียนด้วยการท่องจำ�"   เพราะการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ไม่เหมือนกับการเรียนในระดับมัธยม   การเข้าห้องเรียน จึงเรียกได้ว่าเป็นหัวใจ
ของการเรียนในมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้   บ่อยครั้งที่เนื้อหาของบทเรียนในระดับอุดมศึกษามี
ความซับซ้อนมากกว่า บางทีอาจารย์ก็ให้อ่านหลายเล่มจนอ่านไม่ทัน ทำ�ให้การอ่านด้วยตนเอง
ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ดังนั้น การเข้าไปทำ�ความเข้าใจกับบทเรียนเสียตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนจึง
เป็นสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง   สิ่งที่เราเรียนรู้และเข้าใจนั้น มักจะอยู่ในหัวได้ยืนยาวกว่าสิ่งที่เราท่อง
มา (ซึ่งหมายถึงการ “ลืม” ทันทีที่ออกจากห้องสอบ) และแม้แต่อาจอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
เลยก็ได้ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว เราก็ไม่จำ�เป็นต้องนั่งท่องตำ�ราเป็นชั่วโมง ๆ (หรือเป็น
วัน ๆ) อีกต่อไป เพียงอ่านทบทวนไม่นานก็นำ�ความรู้ที่มีไปใช้ในการสอบได้แล้ว หัวใจของ
การฝึกเคล็ดวิชาขั้นนี้ คือ “ปุจฉา-ถาม”...การทำ�ความเข้าใจในห้องเรียนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หาก
นักศึกษาไม่ถามเมื่อสงสัยหรือไม่เข้าใจ เพราะอาจารย์จะไม่มีทางรู้ว่านักศึกษาไม่เข้าใจ และคง
สอนต่อไปเรื่อย ๆ นักศึกษาก็งงกันต่อไปเรื่อย ๆ   แถมบางทียังแอบไป “ตีความ” กันเอง ตีถูกก็
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ดี ตีผิดก็มีสิทธิ์ตกยกชั้น ดังนั้น สิ่งสำ�คัญในการทำ�ความเข้าใจก็คือ การถาม   
นอกจากนี้ การเข้าห้องเรียนยังเป็นหัวใจของการทำ�ข้อสอบให้ได้คะแนนดีอีกด้วย  
เพราะสิ่งที่อาจารย์พูดในชั้นเรียนนั้น เป็นสิ่งที่อาจารย์พิจารณาแล้วว่ามีความสำ�คัญ นักศึกษา
จึงควรจำ�ไว้ว่า สิ่งที่อาจารย์พูดและสอนในชั้นเรียนนั้น เป็นสิ่งที่น่าจะอยู่ในข้อสอบ นั่นเอง เมื่อ
ทราบดังนี้แล้ว การคะเนข้อสอบก็เป็นเรื่องกล้วย ๆ แค่เข้าห้องเรียนก็เหมือนสอบผ่านไปแล้วครึ่ง
ตัว จะมัวมานั่งเสียเวลาตามลอกตามจดเล็กเชอร์จากเพื่อน หรือกลับไปนั่งท่องชี้ตที่อาจารย์แจก
ให้ง่วงอยู่ทำ�ไม ถ้าเข้าเรียนและเรียนให้รู้เรื่องไปทีเดียว ก็จะได้ไม่ต้องท่องมาก พอไม่ต้องท่องมาก
ก็มีเวลาพักผ่อนนานขึ้น ได้สนุกมากขึ้น...ดีเสียอีก
2. เรียนอย่างเทพ เรียนเป็นทีม
ในหมู่เพื่อน ๆ มักจะมีคนเก่งแต่ละวิชาแตกต่างกันไป การจับกลุ่มติวหนังสือกับเพื่อน
จึงทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้   เมื่อคนในกลุ่มที่ถนัดวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมีความสนใจ
ในเนื้อหาส่วนใดเป็นพิเศษก็สามารถนำ�ความรู้ที่ตนมีอยู่ ทั้งสิ่งที่ได้จากการเข้าเรียนในห้อง และ
จากการค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะความสนใจส่วนตัว มาแบ่งปันกับเพื่อน ๆ นอกจากนี้ การจับมือ
เรียนกันเป็นทีมแบบนี้ ยังอาจทำ�ให้เกิดหรือแลกเปลี่ยนเทคนิคการจำ�ของแต่ละคนไปสู่เพื่อน ๆ
อีกด้วย หรือคุยไปคุยมาอาจปิ๊งไอเดียวิธีการจำ�สนุก ๆ  ก็จะทำ�ให้การอ่านหนังสือไม่น่าเบื่อ และ
ยังจำ�ไปใช้ในห้องสอบได้อย่างแม่นยำ�อีกด้วย นี่แหละ ถึงเรียกว่า “เรียนอย่างเทพ” แต่ถ้าเราเป็น
จอมยุทธโดดเดี่ยว นั่งอ่านอยู่คนเดียวก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปหมดทุกวิชา แต่การเรียน
เป็นทีมทำ�ให้แชร์กันได้ ประหยัดเวลาได้อีก อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้องเข้าใจหลักการของการ
ทำ�งานหรือเรียนเป็นทีมด้วย ...อย่าทำ�ตัวเป็นชาวเกาะ...เพราะการเรียนเป็นทีม   หมายถึง ทุก
คนในกลุ่มหรือในทีม ต้องมีข้อมูลความรู้มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ไม่ใช่มาคอยตอด
เอาความรู้ที่เกิดจากความมานะพยายามของเพื่อนแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้ว่าเราอาจจะไม่ “เก่งขั้น
เทพ” แต่เราก็สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาเพื่อแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ใน “ทีม” และอาศัยการ
เรียนเป็นทีมนี้ พัฒนาให้ตัวเองเป็น “เทพ” ได้   นอกจากจะมีผลทางด้านการเรียนแล้ว การเรียน
เป็นทีมยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมชั้นด้วย รีบไปชวนเพื่อน ๆ ให้เป็น “เทพ”
ด้วยกันเร้ว
3. กิจกรรมดี มีอนาคต
จริงเหรอ...กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย สำ�คัญต่ออนาคตขนาดนั้นเชียวหรือ..
คำ�ตอบสุดท้ายคือ แน่นอนอยู่แล้ว เหตุผลน่ะหรือ
3.1 การทำ�กิจกรรม เป็นการฝึกทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบ
และความเป็นผู้นำ�ให้กับตัวเราเอง ทำ�ให้เกิดลักษณะนิสัยและทักษะการทำ�งานที่ดี เพราะ
ในการทำ�กิจกรรม บางครั้งเราก็ต้องทำ�งานร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ หรือคนที่ทำ�งานไม่เป็น
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หรือแม้แต่คนที่ไม่ถูกชะตา แต่งานก็ต้องเดินและทำ�ให้สำ�เร็จให้ได้ในที่สุด นี่เองจึงเป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบ
3.2การทำ � กิ จ กรรมเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ บ างบริ ษั ท ใช้ ใ นการพิ จ ารณารั บ คนเข้ า ทำ � งาน
(นอกเหนือจากผลการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ) เพราะคนที่ผ่านการทำ�กิจกรรมในระหว่างเรียน
มหาวิทยาลัยมักเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ (ในระดับหนึ่ง) และผ่านการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็น
ทักษะสำ�คัญอย่างหนึ่งในการทำ�งานระดับอาชีพ จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลที่ผ่านการทำ�กิจกรรมใน
ระหว่างเรียนน่าจะทำ�งานร่วมกับผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ได้   
3.3 การทำ�กิจกรรมเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะเพื่อนใหม่ ๆ ทั้งจากคณะเดียวกัน
และต่างคณะ (เช่น การเข้าชมรมต่าง ๆ หรือการติดต่อประสานงาน) เพื่อน ๆ ที่หลากหลายเหล่า
นี้ เมื่อจบไปแล้วแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพตามสาขาของตนก็จริง แต่ใครจะรู้ว่าในวันหนึ่งข้าง
หน้า หน้าที่การงานของเราอาจทำ�ให้เราได้มาพบปะหรือทำ�งานร่วมกันอีกก็ได้ และแน่นอนว่าการ
ทำ�งานหรือทำ�ธุรกิจร่วมกับคนที่เรารู้จักหรือมี connection ด้วยอย่างรุ่นพี่รุ่นน้องจากมหาวิทยาลัย
เดียวกันนั้น ย่อมสะดวกและง่ายดายกว่าการทำ�งานกับคนที่ไม่มีอะไรร่วมกันเป็นไหน ๆ   แต่เดี๋ยว
ก่อน! การจะฝึกเคล็ดวิชาขั้นนี้ให้สำ�เร็จได้ จำ�เป็นต้องฝึกวิชาขั้นที่ 4 ให้สำ�เร็จด้วย   
4. อะไรสำ�คัญ ต้องทำ�มันก่อน
กิจกรรมมักมีอย่างต่อเนื่องและบางครั้งเนืองแน่นจนหมดแรงจะเรียนหนังสือ แต่อะไรล่ะ
คือสิ่งที่สำ�คัญสำ�หรับนักศึกษา กิจกรรมแม้จะสำ�คัญ แต่ก็ยังมีศักดิ์เป็นแค่สิ่งที่มา “เสริม” การเรียน
หรือหลักสูตร  หาใช่หัวใจของการมาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่... สิ่งที่จะช่วยให้เราบรรลุขั้นที่
3 (กิจกรรมดี มีอนาคต)    ได้ก็คือการฝึกวิชาขั้นที่ 4 ซึ่งก็คือ"การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ" (priority)  
ของกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตนั่นเอง (สิ่งที่เมื่อเป็นผู้ใหญ่จบไปแล้ว ก็ต้องทำ�ให้ได้เหมือนกัน) อย่าไป
คิดว่ามันคือเรื่องยุ่งยาก แต่ให้คิดว่า “นี่คือหนทางที่จะทำ�ให้เราได้เที่ยวเล่นพักผ่อนมากขึ้น” (ปิ๊ง!)
สิ่งที่นักศึกษาต้องทำ�ก็คือ   จัดลำ�ดับความสำ�คัญระหว่างการเรียน การทำ�กิจกรรมในมหาวิทยาลัย
การให้เวลากับครอบครัว     และการใช้เวลาส่วนตัว
หลายคนชอบพูดว่า "ไม่มีเวลา"  ทั้ง ๆ  ที่ความจริงแล้วมันคือการ "ใช้เวลาไม่เป็น" เมื่อใดก็ตามที่เรา
จัดเวลาให้ดี และมีวินัยในตัวเองที่จะทำ�ตามนั้นให้ได้ เราจะพบว่ามีเราเวลา “เหลือเฟือ” ต่างหาก
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ อาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น เกณฑ์ในเรื่องความ
จำ�เป็น หรือใช้ ผลของการกระทำ�มาช่วยในการตัดสินใจ เช่น ทำ�แล้วเกิดผลเสียมากว่าผลดี หรือใช้
ลำ�ดับของเวลา เช่น กำ�หนดส่งงาน  แต่ไม่ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เราก็ควรพิจารณาด้วยเหตุและผล
อย่างถ้วนถี่ (ไม่ใช่อารมณ์ล้วน ๆ) รู้ว่าอะไรที่ต้องทำ�ก่อน อะไรที่ทำ�รองลงมาได้ และอะไรที่ควรทำ�
เป็นลำ�ดับสุดท้าย อย่างที่ชื่อเคล็ดวิชาบอกนั่นแหละ “อะไรสำ�คัญ ก็ทำ�มันก่อน”
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โปรดอ่านอีกครั้งหนึ่ง...การจัดลำ�ดับความสำ�คัญจะได้ผลก็ต่อเมื่อการจัดลำ�ดับนั้น   ถูกต้องตามหลัก
เหตุผล ที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ตามใจชอบ ในขณะเดียวกัน บางอย่างอาจต้องทำ�
มากขึ้น (มักเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบ เช่น อ่านหนังสือ) บางอย่างอาจต้องทำ�ลดลง (มักเป็นเรื่องที่ชอบ
เช่น เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค เล่นเกม ไปดูหนัง) ซึ่งก็คงต้อง “ทำ�ใจ” เพราะเมื่อเราโตขึ้น ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยเป็นธรรมดา (และถ้ามันไม่เพิ่มก็เริ่มวิตกได้แล้ว)
5. คิดวันนี้ ทำ�วันนี้
คิดวันนี้ แต่ไว้ก่อนแล้วกัน ทำ�วันหลังก็ได้...แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำ� เพราะพูดแบบนี้ทุกวัน  
คนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคนที่ไม่มีทางทำ�อะไรได้สำ�เร็จ เพราะมัวแต่ "ไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยทำ�"
สรุปก็เลยไม่ได้ทำ�สักที การผัดวัน ประกันพรุ่งนี้เองที่เป็นมารร้าย ทำ�ให้ฝึกวิชาขั้นไหนก็ไม่ผ่าน ไม่
ว่าจะเป็นการเข้าห้องเรียน แต่ก็คิด "เอาไว้คราวหน้าค่อยเข้า วันนี้ขอโดดก่อน..ง่วง" ตอนเย็นมีนัด
ติวงานทำ�การบ้านกับทีม แต่ก็ "ไม่ไหวอะ วันนี้เหนื่อยทั้งวัน พรุ่งนี้ค่อยเริ่มไปติวแล้วกัน" หรือมีนัด
ทำ�กิจกรรมชมรม   แต่ก็ " หยุดซักครั้งคงไม่เป็นไรมั้ง"  และเมื่ออุตส่าห์นั่งจัดลำ�ดับความสำ�คัญของ
กิจกรรมทุกอย่าง แต่พอถึงเวลาก็มัวอ้างโน่นอ้างนี่ สุดท้ายหนึ่งวันก็หมดลงไปอย่างเสียเปล่า  
หากการเข้าห้องเรียนคือหัวใจของการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ได้ดีแล้ว การเป็นคนไม่ผัดวันประกัน
พรุ่งคือหัวใจของเคล็ดวิชาชุดนี้ (และหัวใจของการประสบความสำ�เร็จในชีวิต)        เพราะมันคือ
รากฐานของการทำ�งานทุก ๆ อย่างให้สำ�เร็จลุล่วง ซึ่งต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งและความมีวินัยในตัว
เองอย่างสูง ผู้ที่สามารถบรรลุเคล็ดวิชาข้อนี้ได้ เท่ากับขึ้นบันไดแห่งความสำ�เร็จไปแล้วก้าวหนึ่ง
6. ห้านาที ไม่มีแพ้
เคล็ดวิชาข้อที่ 6 เป็นขั้นตอนที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับเคล็ดวิชาข้อแรก เพราะ
ถ้าไม่อยาก “แพ้” แก่เพื่อน ๆ ในด้านการเรียน   ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้งสละเวลาเพียง 5 นาที
เท่านั้น (มากกว่าก็ไม่ผิดกติกา แต่น้อยกว่านี้เกรงว่าจะไม่พอ) ควรอ่านชี้ตหรือหนังสือที่ใช้ในการ
เรียนครั้งนั้น ๆ ทุกครั้ง ไม่จำ�เป็นต้องอ่านละเอียด แต่อ่านเพื่อให้รู้เนื้อหาโดยรวมของเรื่องที่จะเรียน
ในคาบนั้น ๆ  หรือถ้า "ไม่มีเวลา"  จริง ๆ   (ซึ่งถ้าบรรลุเคล็ดวิชาข้อที่ 4 ได้ก็จะไม่มีเงื่อนไขประการนี้)
ก็ขอแค่เพียงอ่านผ่าน ๆ ตาก็ยังดี         แต่ถ้ายิ่งอ่านได้ละเอียดมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตนเอง
เท่านั้น การอ่านบทเรียนก่อนเข้าห้อง มีผลช่วยให้การจดเล็กเชอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น         เพราะทำ�ให้รู้ว่าสิ่งใดที่มีอยู่แล้วในเอกสารหรือหนังสือ และสิ่งใดที่อาจารย์อธิบายเพิ่มเติม
และสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำ�อยู่ตรงส่วนใดของเอกสาร ก็จะได้ทำ�เครื่องหมายได้ถูกต้องโดยไม่เสียเวลานั่ง
เปิดหา อีกทั้งเมื่ออาจารย์อธิบายจบก็ได้รู้ว่าตรงไหนที่อ่านไม่เข้าใจและอาจารย์ยังไม่ได้อธิบาย ก็จะ
ได้ถาม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการช่วยให้เราเข้าใจและจดจำ�บทเรียนได้ดีขึ้น จำ�ไว้ว่า  การถามช่วยให้การ
สื่อสารสมบูรณ์ เพราะเมื่อผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนไม่เข้าใจ ก็จะได้หาวิธีอธิบายให้เข้าใจได้ในที่สุด แต่ถ้า
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สงสัยแล้วเก็บเอาไว้ อาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจ เราเองก็ไม่ได้คำ�ตอบในสิ่งที่สงสัย แล้วเวลา
สอบจะตอบอะไรดี (คำ�เตือน: การเขียนข้อความขอความเมตตาในข้อสอบนั้น ไม่ได้ผลหรอก)
7. เครื่องแบบนั้น สำ�คัญยิ่ง
นักศึกษาหลายคนไม่เข้าใจว่า ทำ�ไมอาจารย์ถึงต้องเข้มงวดกับการแต่งกายให้ถูกระเบียบ      
แถมพวกแต่งตัวผิดระเบียบยังชอบมองคนที่แต่งกายถูกระเบียบว่าเป็นพวก "เด็กเรียน" ที่ฝรั่งเรียก
nerd อีกต่างหาก ทั้งที่เครื่องแบบนักศึกษานั้น มีความสำ�คัญตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับ
บุคคลคือตัวนักศึกษาเองนั่นแหละ
เครื่องแบบนักศึกษา เป็นชุดที่แสดงความเป็นสถาบัน จึงเป็น “หน้าตา” ของสถาบันด้วย เมื่ออยู่ใน
ชุดนักศึกษา สิ่งที่ผู้คนรอบข้างมองเห็นในตัวเราคือ   "เด็กม.หัวเฉียวฯ" ไม่ใช่นายวีกิจ หรือนางสาว
มุตตา หมายความว่าเมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักศึกษานั้น เราก็คือตัวแทนของสถาบัน ความดีงามที่ทำ�จะ
ถูกจารึกไว้ในนามของสถาบัน ในขณะเดียวกัน ความประพฤติที่ไม่ดีไม่งามก็เป็นชื่อเสียง (ในด้านไม่ดี)
ของมหาวิทยาลัยที่ชาวบ้านชาวเมืองจดจำ�ได้เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย  
เมื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ดี    คนที่รับกรรมก็คือตัวนักศึกษาเอง เพราะเมื่อจบไปแล้วก็ไม่มีใคร
อยากรับนักศึกษาที่จบจากสถาบันที่ชื่อเสียงไม่ดี   ดังนั้นต่อไปนี้หากคิดที่จะแต่งกายไม่ถูกระเบียบ
หรือหากคิดจะประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร   ไม่ว่าจะนอกหรือในรั้วมหาวิทยาลัย   จงรำ�ลึกไว้เสมอ
ว่าคุณกำ�ลังจะทำ�ร้ายและทำ�ลายตัวเองและเพื่อนร่วมสถาบันทุกคน รวมทั้งสถาบันที่ให้การประสิทธิ์
ประสาทวิชาจนคุณจบออกไปทำ�งานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ และจงรู้ไว้เถิดว่า ความสำ�เร็จ
ของสถาบัน   ท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลย้อนกลับมาเป็นความสำ�เร็จและความภาคภูมิใจให้กับตัว
นักศึกษาเอง
สำ�หรับใครที่คิดหลายชั้นไม่ได้ เอาเป็นว่านักศึกษาที่แต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบ ใครเห็นใครก็เอ็นดู
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือคนภายนอก ไปไหนใครก็ถาม หนูเรียนที่ไหนจ๊ะ นั่นแหละคุณ
กำ�ลังทำ�หน้าที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัย และมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน มันอาจดูเป็นเรื่อง
เล็กน้อย แต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ จากหนึ่งเป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน ก็สามารถส่ง
เสียงได้ดังไม่แพ้การสร้างความโดดเด่นทางด้านวิชาการหรือด้านกิจกรรมเลย
เมื่อใดที่คุณได้สวมชุดนักศึกษา จงภูมิใจเถิด เพราะเกิดมาทั้งชีวิต ก็มีแค่ 4 ปีนี้เท่านั้นแหละ (บางคน
อาจมีโอกาสถึง 7 ปี – ไม่แนะนำ�) ที่คุณจะได้สวมมัน...เมื่อเรียนจบอยากกลับมาใส่ก็หมดโอกาสแล้ว...
เอาเถิด เมื่อคุณแก่ตัวลงแล้วมองดูนักศึกษาในชุดเครื่องแบบที่ถูกต้องเรียบร้อย...คุณจะเข้าใจเอง
เคล็ดวิชาทั้งเจ็ดที่กล่าวมา ต้องเริ่มจาก “หัวใจของเคล็ดวิชา” ชุดนี้ก่อน (ข้อไหนเอ่ย) และบางข้อก็ฝึก
ไปพร้อม ๆ กันได้ ยิ่งฝึกสำ�เร็จจนครบได้เร็ว ก็จะยิ่งสะสมผลการเรียนดี ๆ ได้เร็ว เพียงเท่านี้นักศึกษา
ก็ประสบความสำ�เร็จในการเรียนระดับอุดมศึกษาแล้ว ทั้งด้านศีลธรรม จรรยา และวิชาการ ขอให้
นักศึกษาสนุกกับการเรียน กิจกรรม และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาอย่างเต็มที่ และจงภูมิใจที่ได้
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
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สำ�นักทะเบียนและประมวลผล

สำ�นักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ
สนับสนุนประสานงานด้านการศึกษาและด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
ให้บริการและประสานงานระหว่างคณะวิชา นักศึกษา หน่วยงาน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง โดยดำ�เนินงานหลัก ๆ สรุปได้ดังนี้
- บริหารจัดการ และประสานงานตั้งแต่การรับนักศึกษาเข้าศึกษาจน
กระทั่งสำ�เร็จการศึกษา การจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การ
บันทึกผลการเรียน การประมวลผล การตรวจสอบการสำ�เร็จการศึกษา การออก
เอกสารสำ�คัญ และการทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
- เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาเพื่อการบริหารและพัฒนาการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
-บริหารจัดการการใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การให้บริการของสำ�นักทะเบียนและประมวลผล แยกตามแผนกที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. แผนกรับนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 1139, 1186,
1187, 1506
- การรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
- การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
- การตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาใหม่
- การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยวิชา (กรณีสมัครเข้าใหม่/ปริญญาใบที่ 2)
- การจัดนิทรรศการและบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ
- การจัดทำ�แผ่นซีดีหนังสือคู่มือการศึกษา
2. แผนกระเบียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 1189,1466
- จัดทำ�ทะเบียนหลักสูตรและรายวิชา
- จัดตารางสอน – ตารางสอบ และมฉก. 30 คู่มือลงทะเบียนเรียน
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การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม และการเปิดรายวิชาเพิ่ม/
เปิดกลุ่มเพิ่ม/ปิดกลุ่ม
การบริหารจัดการห้องเรียน
จำ�แนกสถานภาพนักศึกษา จัดทำ�ทะเบียนผลการศึกษา และดูแล
ทะเบียนประวัตินักศึกษา
การแจ้งผลการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษาให้นักศึกษา คณะวิชา และผู้
ปกครอง
การย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาภายในสถาบัน และเทียบโอนรายวิชา
ภายใน/ภายนอกสถาบัน
การจัดสอบประจำ�ภาคการศึกษา
งานคลังข้อสอบ
งานประมวลผลการศึกษา
3. แผนกสำ�เร็จการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 1458,1682
การแจ้งขอสำ�เร็จการศึกษา
งานตรวจสอบเอกสารการแจ้งขอสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษา พร้อมทั้ง
คุณสมบัติการสำ�เร็จการศึกษาตามข้อกำ�หนดของมหาวิทยาลัยและเสนอขออนุมัติ
การสำ�เร็จการศึกษา
งานอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา และจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร
ของผู้สำ�เร็จการศึกษา
งานออกเอกสารรับรองการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาให้กับ
นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาแล้ว
งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก
งานออกเอกสารการจบ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
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4. แผนกประมวลผลและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
1467, 1684
งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน
ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
ระบบลงทะเบียน		
ระบบรายงาน
ระบบบำ�รุงรักษาข้อมูลหลัก
ระบบตรวจสอบการเรียนจบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานประมวลผลการศึกษา
งานประมวลผลการสอบคัดเลือก
งานพัฒนาและดูแลฐานข้อมูลของสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
งานบริการข้อมูลออนไลน์ และบริการข้อมูลผ่าน Website http://reg.
hcu.ac.th http://reg2.hcu.ac.th , http://gradeonline.hcu.ac.th http://admission.hcu.ac.th
งานบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สำ�นักงานเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 1190,1192
การทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานบริการประสานงานภายในและภายนอก
งานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
งานงบประมาณวัสดุ – ครุภัณฑ์
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รู้จักและใช้บริการห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)
เมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องรู้จักเครื่องมือเพื่อการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักวิธีการค้นหาข้อมูล รู้จักแหล่งที่รวบรวมหนังสือ
และทรัพยากรสารสนเทศที่จะนำ�มาใช้ประกอบการเรียนหรือทำ�รายงาน การทำ�
วิทยานิพนธ์ “ศูนย์บรรณสารสนเทศ” ทำ�หน้าที่เป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทั้ง
หนังสือวารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ และสารสนเทศออนไลน์
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนการสอน การศึกษา การค้นคว้า
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีพื้นที่ให้นักศึกษาเข้ามานั่งอ่าน มีคอมพิวเตอร์
เพื่อการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ มีห้องชมภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงใจ และ
เป็นการผ่อนคลายจากการเรียน
มีพื้นที่อำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ พร้อมทั้งห้องสัมมนากลุ่มที่เป็น Green
Learning Space แก่นักศึกษา พร้อมบรรณารักษ์ที่คอยให้บริการแนะนำ� เป็นที่
ปรึกษา ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยค้นคว้า ให้นักศึกษาประสบความสำ�เร็จในการ
เรียน ภายในรั้วมหาวิทยาลัย
ใช้บริการห้องสมุดได้อย่างไร?
◊ เป็นสมาชิกห้องสมุด
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันและมีบัตรประจำ�ตัว
นักศึกษา ถือว่าเป็นสมาชิกของห้องสมุดแล้วเช่นกัน เพียงแต่นำ�หลักฐานดังกล่าวมา
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
◊ ใช้ห้องสมุดได้ที่ไหน อย่างไร
เมื่อนักศึกษาเป็นสมาชิกของห้องสมุดหรือศูนย์บรรณสารสนเทศแล้ว
สามารถเข้าใช้ได้ทั้งที่บางพลี ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณสาร เป็นอาคาร 6 ชั้น และ
ที่วิทยาเขตยศเส
อาคารบรรณสาร : เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
				
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
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วิทยาเขตยศเส : เปิดให้บริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
: วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัย
การให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา
เปิดบริการเฉพาะอาคารบรรณสาร วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
◊ ค้นหนังสือต้องทำ�อย่างไร
มาที่เว็บของห้องสมุดหรือศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ http://lib.hcu.ac.th หรือ
http://hcu.on.worldcat.org/discovery

พิมพคําคน

ตรวจสอบว่า มีการยืมแล้วหรือไม่

อยู่ที่วิทยาเขตใด ชั้นไหน
จดเลขหมู่เพื่อไปหาหนังสือ

		
◊ ได้หนังสือแล้วจะยืมอย่างไร
นักศึกษาสามารถนำ�หนังสือมายืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม ของห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต
ส่วนการคืนสามารถคืนได้เคาน์เตอร์ยืม-คืนทุกแห่ง หรือที่ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (book drop)
ทั้ง 2 วิทยาเขตเช่นกัน
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◊ ข้อควรจำ�ในการยืม
		
ยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้ 3 ครั้ง
		
สิทธิในการยืม
 นักศึกษาปริญญาตรี ยืมหนังสือ ได้ 7 เล่ม นาน 14 วัน ยืมต่อได้ 3
ครั้ง และยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ ได้ 3 รายการ นาน 3 วัน ต่ออายุการยืมได้ 2 ครั้ง
 นักศึกษาปริญญาโท ยืมหนังสือ ได้ 10 เล่ม นาน 14 วัน ยืมต่อได้ 3
ครั้ง และยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ ได้ 3 รายการ นาน 3 วัน ต่ออายุการยืมได้ 2 ครั้ง
 นักศึกษาปริญญาเอก ยืมหนังสือ ได้ 10 เล่ม นาน 28 วัน ยืมต่อได้ 3
ครั้ง และยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ 3 รายการ นาน 3 วัน ต่ออายุการยืมได้ 2 ครั้ง
◊ คืนทรัพยากรสารสนเทศช้ากว่าวันกำ�หนดส่งที่ได้ประทับตราไว้ต้องเสีย
ค่าปรับวันละ5 บาท/ เล่ม/ วัน
◊ อยู่บ้านสืบค้นข้อมูลห้องสมุดหรือฐานข้อมูลออนไลน์ได้หรือไม่
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลห้องสมุดได้ตลอดเวลา แต่ใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกได้ต้องติดตั้ง VPN โดยศึกษาคู่มือได้ที่
http://lib.hcu.ac.th/index.php/install-vpn ก็สามารถเข้าใช้ฐานช้อมูลออนไลน์ที่บอก
รับเป็นสมาชิกเหมือนกับอยู่ที่มหาวิทยาลัย
◊ ถ้าต้องการใช้หนังสือที่ห้องสมุดไม่มี จะทำ�อย่างไร
นักศึกษาสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าจอการสืบค้น

คลิกเพื�อขอ
ใช้ บริ การ
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หรือเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ 6 แห่ง ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
การเข้าใช้ ได้แก่ สำ�นักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำ�นักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำ�นักหอ
สมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำ�นักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพียงแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
เมื่อเข้าใช้
◊ บริการอื่นๆ ของห้องสมุด
นักศึกษาสามารถใช้บริการต่าง ๆ อีกมากมายที่ห้องสมุด จัดหาไว้ให้บริการ เช่น
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการต่ออายุการยืมด้วยตนเองผ่าน WorldCat Discovery ทีh่ ttp://hcu.
on.worldcat.org/discovery หรือ http://lib.hcu.ac.th
บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้าที่หมายเลขภายใน
1332,1420,1432,1464,1472,1473
บริการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศจากหน้าจอ WorldCat Discoveryชั้น
1,2,3,4,5,6 และผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ทีh่ ttp://lib.hcu.ac.th หรือhttp://
hcu.on.worldcat.org/discovery
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก
		ฐานข้อมูล ScienceDirect (www.sciencedirect.com)
		ฐานข้อมูล CNKI (www.cnki.net)
		ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (www.iqnewsclip.com)
บริการแนะนำ�การใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าวิจัย
บริการจองหนังสือ
บริการ Book Delivery
บริการสารสนเทศตามคำ�ขอ
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำ�การ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บริการแนะนำ�การเขียนรายงานและการทำ�บรรณานุกรม

ติดตอ ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1418 และ อีเมล์: libhcu@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://lib.hcu.ac.th FB: http://www.facebook.com/libhcufanpage
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ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

ชั้น 6

บริการพื้นที่
นั่งอ่าน

บริการ
โสตทัศนวัสดุ

บริการพื้นที่
นั่งอ่าน

บริการพื้นที่
นั่งอ่าน

บริการพื้นที่
นั่งอ่าน

บริการพื้นที่
นั่งอ่าน

จุดสืบค้น
จุดสืบค้น
จุดสืบค้น
จุดสืบค้น
จุดสืบค้น
จุดสืบค้น
WorldCat Discovery WorldCat Discovery WorldCat Discovery WorldCat Discovery WorldCat Discovery WorldCat Discovery
หนังสือพิมพ์

หนังสือสาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ห้องสมุด
ภาษาจีน

วารสาร

ห้องสมุด
กฎหมาย

หอจดหมายเหตุ

ห้องสมุด
แพทย์แผนจีน

ห้อง
สัมมนากลุ่ม

นวนิยาย
เรื่องสั้น

บริการห้องสัมมนา
กลุ่ม บริการเครื่อง
สแกนเอกสาร

สถาบันขงจื่อ
การแพทย์
แผนจีน

หลักสูตร

เคาน์เตอร์
บริการ ยืม-คืน
หนังสือ

วิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
งานวิจัย มฉก.

สหกิจศึกษา
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กองคลัง

										

งานบริการส่วนหน้า
1.การรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้แก่ ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/		
ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม และลงทะเบียนเรียนด้วยทุนของมหาวิทยาลัยฯ โทร.1128 , 1554
วิธีการชำ�ระเงิน
		
- เงินสด
		
- แคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยหัวเฉียว		
		
เฉลิมพระเกียรติ”
2. การรับชำ�ระเงินประเภทอื่น ๆ โทร. 1128 , 1554
2.1 ค่าธรรมเนียมตามคำ�ร้องทุกประเภท ได้แก่ ค่าใบรับรองการเป็น
นักศึกษาใบแสดงผลการศึกษา ค่าลาพักการเรียน และค่าแปล
ปริญญาบัตร เป็นต้น
2.2 ค่าบำ�รุง และค่าประกันหอพักนักศึกษา
2.3 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และ ค่าทดสอบภาษาอังกฤษ
3. การคืนเงินนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้
3.1 ค่าลงทะเบียนเรียน สำ�หรับนักศึกษาทุนรัฐบาล โทร. 1437
3.2 ค่าหน่วยกิตถอนรายวิชา สำ�หรับนักศึกษาปกติ โทร. 1128,1194
3.3 ค่าหน่วยกิต เนื่องจากปิดกลุ่ม / เทียบโอนรายวิชา ฯลฯ
สำ�หรับนักศึกษาปกติ โทร. 1128,1194
3.4 ค่าประกันของเสียหาย เมื่อสำ�เร็จการศึกษา/ลาออก/หรือพ้นสภาพ
โทร. 1128,1194,1554
3.5 ค่าประกันหอพักนักศึกษา โทร.1128, 1194
ทั้งนี้ การคืนเงินนักศึกษาทุกประเภท มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา
เท่านั้น โดยกรอกแบบขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อขอคืนเงินทุกประเภท
(มฉก.
กค.006) พร้อมแนบสำ�เนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน โดยนักศึกษาสามารถแจ้งได้ทุกธนาคาร ทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด
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สำ�นักพัฒนานักศึกษา

สำ�นักพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภาระบทบาทในงานด้านบริการและ
การพัฒนานักศึกษา
เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ เอื้อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในการดำ�เนินชีวิต
งานสำ�นักพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
1. การให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือลดปัญหาของนักศึกษา
ระหว่างการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ สำ�หรับนักศึกษา
เช่น การจัดทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ การ
จัดหาที่พักสำ�หรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สำ�หรับนักศึกษาที่ต้องการค้นหาทางออกในปัญหาต่าง ๆ บริการข้อมูลตำ�แหน่งงานและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพ การจัดบริการสำ�หรับนักศึกษา
วิชาทหาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหาร การผ่อนผันระดมพล
การประกันอุบัติเหตุ การบริการสถานที่ออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬา ฯลฯ
2. การพัฒนานักศึกษา คือ การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านบำ�เพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา และกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียน และการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำ�งานร่วมกัน การทำ�งานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดภาวะความเป็นผู้นำ� รู้จักเสียสละ รู้จักคิด
รู้จักตัดสินใจในการทำ�งานตามขอบเขตหน้าที่ของตน
นอกจากนี้ยังดูแลนักศึกษาให้
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่เหมาะสม ดีงาม โดยไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายบ้านเมือง ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
สงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมของมหาวิทยาลัย
เมื่อนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากทั่วประเทศ ดังนั้นสิ่ง
แรกที่นักศึกษาควรรู้คือ เมื่อเรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แล้ว
เราจะพักที่ไหนกันดีนะ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
		
เฉลิ
มพระเกียรติ สำ�หรับ นักศึกษาที่จะเข้าพัก โดยแบ่งเป็น หอพักชายรับนักศึกษาได้
990 คน และหอพักหญิงรับนักศึกษาได้ 2,789 คน
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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 โต๊ะเขียนหนังสือพร้อม
เก้าอี้(สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้ แบ่งเป็น หญิง 568 คน /ชาย 280 คน)
อาคาร 3 จัดนักศึกษาอยู่ห้องละ 3 คน มีห้องน้ำ�ภายในห้องพัก มี
ครุภัณฑ์ภายในห้อง ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ พร้อม
เก้าอี้คนละ 1 ชุด และโทรศัพท์ภายในห้องพัก 1 เครื่อง (สามารถรับนักศึกษาหญิง
645 คน)
หอพัก มฉก. 2 ห้องแอร์
มี 3 อาคาร คือ อาคาร 6 7 และ 9 จัดนักศึกษาอยู่ห้องละ 4 คน มี
ครุภัณฑ์ ภายในห้อง ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
(สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้ แบ่งเป็น หญิง 1,576 คน/ชาย 710 คน)
ถาม : นักศึกษาที่จะเข้ามาอาศัยในหอพักนักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ตอบ : นักศึกษาที่จะเข้าพัก จะต้องชำ�ระค่าบำ�รุงหอพัก 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
- ค่าคีย์การ์ด จำ�นวน 100 บาท
- ค่ามัดจำ�กุญแจห้องพัก จำ�นวน 100 บาท/ดอก (จะคืนให้เมื่อ
นักศึกษาลาออกจากหอพักและส่งคืนกุญแจตามกำ�หนด)
- ค่าบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหอพัก จำ�นวน 20 บาท
สำ�หรับหอพักอาคาร 1 และ 2 จะให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย/เดือน/ห้อง หากใช้
ไฟฟ้าเกินกว่าที่กำ�หนดไว้ จะต้องชำ�ระเพิ่มตามจำ�นวนที่ใช้จริง หน่วยละ 6 บาท
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อาคาร 3
- ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 7,800 บาท
ค่าประกัน 3,900 บาท
- ภาคฤดูร้อน		
ภาคละ 2,600 บาท
ค่าประกัน 3,900 บาท
- ค่าคีย์การ์ด		
จำ�นวน 100 บาท
- ค่าไฟฟ้า		
หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำ�ประปา		
หน่วยละ 18 บาท
- ค่ามัดจำ�กุญแจห้องพัก จำ�นวน 100 บาท/ดอก			
(จะคืนให้เมื่อนักศึกษาลาออกจากหอพักและส่งคืนกุญแจตามกำ�หนด)
- ค่าบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหอพัก จำ�นวน 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		
จำ�นวน 100 บาท
- ค่าไฟฟ้า		
หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำ�ประปา
เหมาจ่ายภาคปกติ ภาคละ 360 บาท
			
ภาคฤดูร้อน ภาคละ 120 บาท
- ค่ามัดจำ�กุญแจห้องพัก จำ�นวน 100 บาท/ดอก 			
(จะคืนให้เมื่อนักศึกษาลาออกจากหอพักและส่งคืนกุญแจตามกำ�หนด)
- ค่าบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหอพัก จำ�นวน 20 บาท
สำ�หรับเงินค่าประกันความเสียหาย จะคืนให้นักศึกษาต่อเมื่อนักศึกษาอยู่หอพักจน
ครบ 1 ปีการศึกษา เท่านั้น
ถาม : ภายในหอพักนักศึกษามีการให้บริการอะไรบ้าง
ตอบ : หอพักมฉก.1 การบริการที่หอพักนักศึกษาจัดให้กับนักศึกษา ได้แก่ ห้องดู
โทรทัศน์ เครื่องทำ�น้ำ�ร้อน เครื่องทำ�น้ำ�เย็น ส่วนชั้นล่างของอาคารจะมี ห้อง
อ่านหนังสือ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้าน
สะดวกซื้อ ตู้เติมเงินโทรศัพท์
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หอพักมฉก.2 ห้องอ่านหนังสือ ห้องติว ร้านซักรีด เครื่องซักผ้าหยอด
เหรียญ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินโทรศัพท์ และ
สัญญาณไวไฟฟรี
หมายเหตุ หอพักนักศึกษา ได้จัดให้บริการสำ�หรับนักศึกษาที่ต้องการอยู่
เหมาห้องแบบ 1 คน 2 คน และ 3 คน หากนักศึกษาสนใจต้องการพักแบบทั่วไป
หรือแบบอื่น ๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่แผนกหอพักนักศึกษา หรือ โทร 02-3126300 ต่อ 1400 2701
เมื่อเราได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิถีชีวิตการเรียนของเราในมหาวิทยาลัย
ก็เริ่มอุ่นใจ เมื่อนักศึกษาเริ่มใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษา หลายคนอาจประสบ
ปัญหาเรื่องทุนการศึกษาทำ�ให้รู้สึกขัดข้องหมองใจ ถ้านักศึกษาต้องการทราบเรื่อง
ทุนการศึกษา
เราควรเริ่มต้นที่ แผนกทุนและบริการนักศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่
อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 โทร 1461 1517 1410 1412
ถาม : ถ้าต้องการทราบแหล่งข้อมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนักศึกษาควร
ทำ�อย่างไรบ้าง
ตอบ : นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถศึกษาหา
ข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล ดังนี้
1.ติดต่อสอบถามที่แผนกทุนและบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช
ชั้น 2 โทร 02-312-6300 ต่อ 1517 และ 1461 หรือต่อหน่วยบริการนักศึกษา
1410 - 1412
2.ศึกษาข้อมูลจาก http://sdo.hcu.ac.th
3.ศึกษาข้อมูลจาก http://ssd.hcu.ac.th
4.ติดตามจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและควรดู
บอร์ดทุกสัปดาห์
ถาม : ทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์
ขอรับได้หรือไม่
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ตอบ : ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้นักศึกษาทุกคนสามารถยื่นใบสมัคร
และได้เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับทุนหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจจากคณะกรรมการเพราะทุนของมหาวิทยาลัยเป็นทุนให้เปล่า จะช่วยเหลือ
นักศึกษาในระดับหนึ่งเท่านั้น รับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน
ถาม : ในปีการศึกษา 2562 จะมีทุนกู้ยืมของรัฐบาลให้นักศึกษาที่เข้าใหม่กู้ยืม
หรือไม่
ตอบ : กองทุนฯ ได้แจ้งว่ามีการให้ผู้กู้รายใหม่กู้ยืมได้ ถ้าหากมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณาของกองทุนก็สามารถยื่นกู้ได้แต่ต้องผ่านการสัมภาษณ์ จาก
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาและที่สำ�คัญนักศึกษาจะต้องสมัครผ่านระบบ
e-studentloan มาให้เรียบร้อยก่อน หากได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืม นักศึกษาต้อง
ติดตามข้อมูลข่าวอยู่ตลอดเวลา หรือสอบถามที่แผนกทุนและบริการนักศึกษาได้
ตามวัน เวลา ทำ�การ หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์
http://ssd.hcu.ac.th และ http://sdo.hcu.ac.th
ถาม : หากต้องการขอทุนกู้ยืมรัฐบาลจะต้องทำ�อย่างไร
ตอบ : นักศึกษาจะต้องเข้าสมัครขอรับทุนผ่านระบบ e-studentloan โดยผู้กู้ต้อง
ดำ�เนินการด้วยตัวเอง และหากผู้กู้ไม่ดำ�เนินการให้ครบทุกขั้นตอน ก็จะถือว่าไม่
ขอกู้ยืม โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th และ
ดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
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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 : ถ้าหากจะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ : 1.ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
2.เข้าศึกษาในคณะ/สาขาที่ขาดแคลน
3.มีสัญชาติไทย
4.อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2562
5.ไม่ดูรายได้ครอบครัวของบิดามารดาแต่ถ้ารายได้ครอบครัวไม่เกิน
200,000 บาทต่อปจะสามารถกู้ค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,200 บาท
6.ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
7.ต้องมีการทำ�กิจกรรมจิตอาสาจากสถาบันเดิม
นอกจากทุนการศึกษาในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยยังมีทุนอาหารกลาง
วัน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย
โดยนักศึกษาที่มี
ความประสงค์ขอทุนจะต้องติดต่อผ่านคณะวิชาที่นักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่
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ในระหว่างกำ�ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาคนใดประสงค์จะทำ�งาน
พิเศษเพื่อหาทุนทรัพย์จุนเจือตนเอง และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
มหาวิทยาลัยก็ได้จัดหน่วยงานที่ดูแลด้านงานพิเศษ คือ แผนกแนะแนวและ
สวัสดิการนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1 โทร 1216
ถาม : อยากหางานพิเศษทำ�ระหว่างเรียน จะหาข้อมูลได้จากที่ไหน
ตอบ : นักศึกษาสามารถหาข้อมูลตำ�แหน่งงานงานพิเศษ (Part time) งานประจำ�
(Full time) ได้จาก บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะวิชา/หอพักนักศึกษา Facebook
แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา
เมื่อการดำ�เนินชีวิตของการเป็นนักศึกษาดำ�เนินไป ในช่วงชั้นปีที่ 1 มีเรื่อง
มากมายต้องปรับตัวทั้งการเรียน เพื่อนใหม่ กิจกรรมต่าง ๆ นักศึกษาหลาย ๆ คน
อาจรู้สึกเครียด กังวลใจ อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลให้เราไม่มีความสุขใน
การดำ�เนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย
สำ�นักพัฒนานักศึกษา มีหน่วยงานสำ�หรับ
ให้การดูแลนักศึกษาที่ประสบปัญหาในการเรียนและการดำ�เนินชีวิต คือ งานบริการ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ณ อาคารชิน
โสภณพนิช ชั้น 1 โทร 1216
ถาม : จะขอรับบริการได้ที่ไหน
ตอบ : นักศึกษาที่เผชิญกับภาวะขัดข้องหมองใจ อึดอัดใจ สามารถขอรับบริการ
ได้ที่ แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งให้บริการดังนี้
	 การให้บริการโดยตรงที่แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา อาคาร
ชิน โสภณพนิช ชั้น 1 วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
	 การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต E-mail address nawan.s@hotmail.com
และnuengrutai11@hotmail.com
	 การให้บริการผ่าน Facebook Fanpage ของแผนกแนะแนวและ
สวัสดิการนักศึกษา
นอกจากนี้กรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได้
โดยติดต่อ ที่ หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2
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ถาม : เมื่อนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุจะต้องทำ�อย่างไร
ตอบ : ถ้ารักษาที่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกันภัย เมื่อ
ยื่นบัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันอุบัติเหตุ พร้อมบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตร
นักศึกษา นักศึกษาไม่ต้องจ่ายเงินสด(รักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุ) แต่
ถ้านักศึกษาต้องจ่ายเงินสดให้ขอใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่ารักษาฉบับจริงพร้อม
สำ�เนา จำ�นวน 1 ชุด สำ�เนาบัตรนักศึกษาและบัญชีธนาคาร จำ�นวน 2 ชุด เพื่อเป็น
หลักฐานในการเคลมประกัน
ถาม : อุบัติเหตุแต่ละครั้งจะเคลมประกันได้เท่าไร
ตอบ : จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจ่ายจริง และเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ระบุ
ไว้ กรณีเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธร
รม์ โดยจะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดที่เกิดขึ้นทุกสถานที่ทั่วโลกตลอด 24
ชั่วโมง
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่หน่วยบริการนักศึกษา ณ
อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2
นอกจากบริการ สวัสดิการเบื้องต้น ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาแล้ว
ยังมีบริการ สวัสดิการ ที่สำ�คัญอีกหลายอย่างที่นักศึกษาจะได้รับ โดยมี แผนก
แนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดูแล ณ อาคารชิน โสภณพนิช
ชั้น 1 โทร 1216 การสมัครเข้าศึกษาวิชารักษาดินแดน (ร.ด.)
ถาม : การเรียน ร.ด. ที่ มฉก. นี้จะเริ่มได้ตั้งแต่ชั้นปีไหน
ตอบ : เมื่อลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วก็ขอสมัครเรียน ร.ด. ได้เลยทั้งชายและ
หญิง ตั้งแต่ชั้น ปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ช่วงการสมัครเรียน ร.ด. สมัครได้ถึงวันที่ 9
สิงหาคม 2562
ขอผ่อนผันหมายเรียกพล
ถาม : การติดต่อเพื่อขอทำ�เรื่องขอผ่อนผันหมายเรียกพลนั้นจะติดต่อในช่วงใด
และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : การขอผ่อนผันหมายเรียกพลจะรับเรื่องตลอดทั้งปี โดยให้นักศึกษาจัดเตรียม
1) สำ�เนาใบสำ�คัญ สด. 8 จำ�นวน 3 ฉบับ
2)หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
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พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ฉบับ3) สำ�เนาบัตรประชาชน จำ�นวน 3 ฉบับ 4)สำ�เนา
ทะเบียนบ้าน จำ�นวน 3 ฉบับ 5) กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำ�นวน 3 ฉบับและยื่นที่หน่วยบริการนักศึกษา
การขอผ่อนผันการรับราชการทหาร
ถาม : การขอผ่อนผันการรับราชการทหารเป็นบริการที่จัดให้กับนักศึกษากลุ่มใดบ้าง
ตอบ : การขอผ่อนผันการรับราชการทหาร เป็นบริการที่จัดให้นักศึกษาชายที่ไม่
เรียนวิชารักษาดินแดนและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาการยื่นเอกสาร
สิงหาคมถึงธันวาคมของทุกปี และยื่นที่หน่วยบริการนักศึกษา
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ถาม : หนังสือรับรองความประพฤติคืออะไร
ตอบ : เป็นเอกสารใช้รับรองความประพฤติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสำ�หรับ
การขอรับทุน หรือสมัครงาน ขอได้ ที่หน่วยบริการนักศึกษา
ถาม : ความประพฤติที่ดีจะทราบได้อย่างไร
ตอบ : เมื่อนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษามีคะแนนความ
ประพฤติเริ่มต้น 100
คะแนน ถ้าระหว่างเรียนนักศึกษามิได้ประพฤติผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
คะแนนก็จะคงอยู่ 100 คะแนน แต่ถ้าประพฤติผิดระเบียบ จะถูกหักคะแนนความ
ประพฤติตามความผิดนั้น ๆ เช่น ทุจริตการสอบถูกตัดคะแนน 50 คะแนน เป็นต้น
ถาม : แล้วจะตรวจสอบคะแนนความประพฤติของตนเองได้อย่างไร
ตอบ : ตรวจสอบคะแนนความประพฤติออนไลน์ของนักศึกษา ได้ที่ http://comonline.hcu.ac.th/activity เลือก conduct
ถาม : ถ้าถูกตัดคะแนนความประพฤติต้องทำ�อย่างไร
ตอบ : นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติได้ โดยขอรับ
คำ�แนะนำ�ได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2
เมื่อนักศึกษาเดินทางจากบ้านมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย อาจมีการ
ติดต่อกับผู้ปกครองหรือเพื่อน ๆ ด้วยการส่งจดหมาย หรือพัสดุต่าง ๆ การติดต่อ
รับจดหมาย-พัสดุ (ไปรษณียภัณฑ์) ควรทำ�อย่างไร
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ถาม : การระบุที่อยู่ที่จะให้ทางบ้านหรือบุคคลอื่น ๆ ส่งจดหมายหรือพัสดุมาให้
คือที่ไหน
ตอบ : ถ้านักศึกษาชื่อว่า นางสาวสุดสวย แสนขยัน ให้จ่าหน้าดังนี้
“ นางสาวสุดสวย แสนขยัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 กม.18 ถ.เทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 “
โดยนักศึกษาต้องนำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษามาติดต่อในการรับจดหมายลงทะเบียน
EMS หรือพัสดุที่งานไปรษณีย์ อาคารอำ�นวยการ ชั้น 1
ถาม : การตรวจสอบว่ามีจดหมาย EMS - พัสดุ ส่งมาถึงนักศึกษา จะทราบได้
อย่างไร
ตอบ : จดหมายลงทะเบียน EMS หรือพัสดุ ติดต่อที่ งานไปรษณีย์ อาคาร
อำ�นวยการ ชั้น 1
จดหมายธรรมดา ดูจดหมายได้ที่ ตู้ใส่จดหมาย - เอกสาร ชั้น 1 บริเวณบันไดขึ้น
ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช ฝั่งสำ�นักงานเลขานุการ สำ�นักพัฒนานักศึกษา หรือ
ถ้าเป็นนักศึกษาหอพัก สามารถดูได้ที่ 					
ตู้ใส่จดหมาย ชั้น 1 อาคาร 1
ตู้ใส่จดหมาย ชั้น 1 อาคาร 6
ตู้ใส่จดหมาย ชั้น 1 อาคาร 7
ตู้ใส่จดหมาย ชั้น 1 อาคาร 9
ส่วนวิชาชีวิตนักศึกษาจะเรียนรู้จากการทำ�และการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของคณะวิชาและในส่วนกลาง (สโมสรนักศึกษา) โดยมี แผนก
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา สำ�นักพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงาน
หลักในการกำ�กับดูแลงานกิจกรรมของนักศึกษาในส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1
อาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง สำ�หรับกิจกรรมแรกที่นักศึกษาน้องใหม่จะได้
เข้าร่วม คือ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2562
ถาม : กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 62XXXX ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เป็นอย่างไร
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ตอบ : เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความอบอุ่น ความซาบซึ้งในมิตรไมตรี และ
การสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน เป็นการร่วมมือร่วมใจของสโมสรนักศึกษาและ
ผู้นำ�จากทุกคณะวิชา ที่ได้รังสรรค์กิจกรรมโดยผ่านความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ถาม : แล้วมหาวิทยาลัยเข้ามาดูแลกิจกรรมนี้อย่างไร
ตอบ : มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำ�กับดูแลการจัดกิจกรรม
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่ประกอบไปด้วยอาจารย์และผู้นำ�นักศึกษาของทุกคณะวิชา
มีการจัดประชุมกับผู้นำ�ที่จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบ
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยคณะวิชาจะจัดคณาจารย์ดูแลการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยสำ�นัก
พัฒนานักศึกษาจะทำ�หน้าที่อำ�นวยความสะดวกในเรื่องการประสานงานการดูแล
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะวิชา โดยมีศูนย์ประสานงานในการติดต่อ
และรับเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ถาม : สโมสรนักศึกษาคืออะไร
ตอบ : เป็นองค์กรของนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการการเลือก
ตั้งจากนักศึกษาในแต่ละปีและได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในนามคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินกิจกรรมของนักศึกษา ทั้ง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำ�งานร่วมกับสโมสรนักศึกษา โดยแจ้งความจำ�นงได้ที่
ทำ�การสโมสรนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง
ถาม : แล้วชมรมคืออะไร
ตอบ : ชมรมเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่มีแนวความคิดในการดำ�เนินงาน
ด้านกิจกรรมที่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน มีการดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรนักศึกษา
หากนักศึกษาสนใจในการจัดตั้งชมรมใหม่ที่ยังไม่มีในมหาวิทยาลัย สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่สโมสรนักศึกษา
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ถาม : รางวัลเกียรติยศคืออะไร
ตอบ : รางวัลเกียรติยศ คือ รางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบในการดำ�เนิน
โครงการอย่างน้อย 1 โครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำ�เสมอ มีผลการ
เรียนโดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า 2.30 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีน้ำ�ใจงาม มี
มนุษยสัมพันธ์
โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลประจำ�
สถาบัน ซึ่งรางวัลนี้จะรับได้เพียงครั้งเดียวและมอบให้ในวันพิธีไหว้ครู
การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียนและการดำ�เนินชีวิต มหาวิทยาลัยตระหนักในการเป็นบุคคลที่
มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง จึงจัดเตรียมสนามกีฬา และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเอื้อ
อำ�นวยให้นักศึกษาได้ออกกำ�ลังกาย
ถาม : มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาใดบ้าง สำ�หรับให้บริการในการออกกำ�ลังกาย
และเล่นกีฬา
ตอบ : มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาสำ�หรับให้บริการนักศึกษา ได้แก่ สนามกีฬากลาง
(สนามฟุตบอล 1) สนามกีฬาภายในอาคารชิน โสภณพนิช (สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเล่ย์บอล สนามแบดมินตันโต๊ะเทเบิลเทนนิส ห้องฟิตเนส ห้องซ้อมเต้น
และการแสดง ) สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเปตอง และลานกีฬาอเนกประสงค์
(สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามฟุตซอล)
ถาม : ต้องการเล่นกีฬาแต่ไม่มีอุปกรณ์กีฬาจะทำ�อย่างไร
ตอบ : นักศึกษา สามารถยืมอุปกรณ์กีฬาได้ที่ห้องอุปกรณ์กีฬา ชั้น 1 อาคารชิน
โสภณพนิช
โดยยื่นบัตรนักศึกษาเพื่อขอยืมอุปกรณ์กีฬาได้ ตามเวลาต่อไปนี้
	 ช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
	 ช่วงบ่าย เวลา 15.30 - 17.00 น.
	 นักศึกษาสามารถคืนอุปกรณ์กีฬาได้ในวันถัดไปโดยไม่เสียค่าปรับ หาก
เลยวันออกไปนักศึกษาจะเสียค่าปรับวันละ 5 บาท
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ถาม : สนามกีฬามีสถานที่ ที่ให้บริการจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาหรือสถานที่ในการ
เปลี่ยนชุดกีฬาหรือไม่
ตอบ : สนามกีฬาภายในอาคารชิน โสภณพนิช มีสถานที่ในการเปลี่ยนชุดกีฬาและ
ห้องอาบน้ำ�
รวมถึงการให้บริการตู้ล็อกเกอร์สำ�หรับนักศึกษาที่ต้องการความ
สะดวกในการเก็บอุปกรณ์กีฬาและวัสดุในการเรียน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอ
ใช้บริการได้ที่หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช
ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้คือภารกิจสำ�คัญของ สำ�นักพัฒนานักศึกษา
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ในการเอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม
บริการและสวัสดิการเหล่านี้ยังรอให้บริการ
นักศึกษาอยู่ทุกคน ซึ่งเราคาดว่านักศึกษาจะได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้และสามารถเลือก
ใช้บริการ สวัสดิการของนักศึกษาได้อย่างคุ้มค่า สามารถใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาได้
อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อจะเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทางวิชาการและพร้อม
ด้วยคุณธรรม ออกสู่สังคม
ความกตัญญูและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยอดแห่งคุณธรรม

Gratitude and Honesty are the Noblest of Virtues
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ศูนย์วัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านศิลปและวัฒนธรรมของ
จังหวัดสมุทรปราการและชุมชนท้องถิ่น
									

การให้บริการนักศึกษา

									
1. การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรมจัดฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมนักศึกษาเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มดนตรีไทย 2.กลุ่มดนตรีจีน 3. กลุ่มนาฏศิลป์ไทย
4. กลุ่มเชิดหุ่นคน 5.กลุ่มละครชุมชน 6. กลุ่มนาฏศิลป์สมัยใหม่
ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วง 2 เดือนแรกของปีการศึกษา และฝึกอบรม
ตลอดปีการศึกษา รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม
ออกสู่สาธารณชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การบริการให้คำ�ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรมมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปและวัฒนธรรม
หลายแขนง และพร้อมที่จะให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรีไทย
ดนตรีจีน นาฏศิลป์ไทย การแสดงหุ่นคน การแสดงร่วมสมัย วัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
3. การให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย-จีน
พิพิธภัณฑ์ให้บริการการศึกษาและวิชาการต่าง ๆ แก่นักศึกษา ได้แก่
บริการในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรม-
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ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทย-จีน และจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปและวัฒนธรรมจีนในสังคมไทย
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลเอกสาร ภาพถ่าย และคำ�ปรึกษาเกี่ยว
กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทย รวมทั้งประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
4. โครงการต่างๆ ของศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรมมีการจัดทำ�โครงการต่าง ๆ ตลอดปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประเพณีและวันสำ�คัญต่าง ๆ ของไทย ทั้งยังเป็นการทำ�นุบำ�รุงและสืบสานงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการอนุรักษ์
ประเพณีรับบัว โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ โครงการกฐินพระราชทาน
และโครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย เป็นต้น
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สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ความเป็นมา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ถือกำ�เนิดในปี
พ.ศ. 2539 ในระหว่างที่โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยหัวเฉียว วิทยาลัยหัวเฉียว และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำ�เนินการมาครบ 55 ปี ตามนโยบายใน
ปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ส่งเสริม ขยายขอบข่ายงานด้านการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และเมื่อศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสมัยได้มีโอกาสร่วมงาน
สังสรรค์กันอย่างพร้อมเพรียงกัน ในงาน “คืนสู่เหย้าชาวหัวเฉียว” ได้แสดงถึงพลัง
ที่ยิ่งใหญ่ จึงรวมตัวดำ�เนินการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโดยใช้ชื่อว่า “ สมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ” และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2539
วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อสมานสามัคคีและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เรียนวิชาชีพใน
สถาบันเดียวกัน
2. ่วมกันรักษาจรรยาวิชาชีพให้เป็นที่นิยม ผดุงเกียรติของสมาชิกและเชิดชู
เกียรติสถาบัน
3. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ เผยแพร่
ข่าวสารข้อมูลให้แก่สมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการตามกำ�หนด
4. ร่วมมือประสานงานกับองค์กรเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม
การสมัครสมาชิก
สนใจสมัครได้ที่ : สำ�นักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช เลขที่ 18/18 ถ.เทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลจ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2312-6300 ต่อ 1350 หรือ
E-mail : hcuaa01@gmail.com
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ประเภทของการเป็นสมาชิก

									
1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เคยศึกษา หรือสำ�เร็จจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย
นับแต่ปี พ.ศ.2484 วิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตลอด
จนบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุม
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มี
อุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติที่เชิญเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติ แต่สามารถให้คำ�แนะนำ�ได้

									
สิทธิประโยชน์

									
1. สวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปณกิจศพ เมื่อบิดา/มารดา/บุตรของสมาชิก
ถึงแก่กรรม จำ�นวน 1,000 บาท
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
3. รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคม มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อน
ร่วมสถาบัน
4. รับสิทธิพิเศษส่วนลดการใช้บริการในโรงพยาบาลและร้านค้าต่าง ๆ (สอบถามราย
รายละเอียด ได้ที่สำ�นักงานสมาคมศิษย์เก่า หรือ (http://alumni.hcu.ac.th)
5. รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคม และมหาวิทยาลัย ผ่าน facebook สมาคม
ศิษย์เก่า ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

			
การบริการ
									

ร้านอาหาร

มฉก.1 ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ อาคารโภชนาการ 1
และ 2 มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และมีร้านสะดวกซื้อ (seven eleven) 1 ร้าน
ได้แก่ ประตู 3 หน้ามหาวิทยาลัย ภายใน มหาวิทยาลัย ร้านอาหาร ให้บริการใน
วันทำ�การปกติ(จันทร์ – ศุกร์) เวลา 06.00–17.00 น. จำ�นวน 21 ร้าน คือ อาหาร
คาว 15 ร้าน อาหารหวาน 5 ร้าน เครื่องดื่ม 1 ร้าน สำ�หรับวันหยุดที่มีการเรียน
การสอน (เสาร์ – อาทิตย์) ร้านอาหารจะเปิดเฉพาะ อาคารโภชนาการ 2 เวลา
06.00 –17.00 น. จำ�นวน 8 ร้าน คือ อาหารคาว 6 ร้าน ขนมหวานและผลไม้
1 ร้าน เครื่องดื่ม 1 ร้าน
มฉก.2 ร้านอาหารภายใน มฉก.2 ตั้งอยู่ที่ ใต้อาคารจอดรถ มีทั้งอาหาร
คาว อาหารหวาน และเครื่องดื่ม จำ�นวน 11 ร้าน แบ่งเป็น อาหารคาว 8 ร้าน
ร้านขนมและผลไม้ 1 ร้าน และร้านเครื่องดื่ม 1 ร้าน ร้านอาหาร ให้บริการในวัน
ทำ�การปกติ(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
ศูนย์ยา มฉก. ตั้งอยู่ที่อาคารบริการ ชั้น 1 (ข้างธนาคารธนชาต )
โทร 02-312-6300 ต่อ 1460 หรือ 02-312-6446 				
เปิดวันจันทร์ –เสาร์ เวลา 07.30 – 20.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
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ไปรษณีย์อนุญาตบางพลี 101 (มฉก.)
ตั้งอยู่ที่ อาคารอำ�นวยการ ชั้น 1(ด้านข้างศูนย์ถ่ายเอกสาร นรินทร์ copy)
โทร 02-312-6300-73 ต่อ 1129 ให้บริการ รับจดหมาย จดหมายลงทะเบียน พัสดุ
และส่งต่อไปรษณีย์บางพลี จำ�หน่ายตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ และตราไปรษณียากร
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.30-16.00 น.
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม
ให้บริการตรวจทั่วไป ตรวจสุขภาพ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจเลือด
วิเคราะห์โรค คลื่นไฟฟ้า หัวใจ เอกซเรย์ สายตรง 02-312-6464 และ 02-3126300 ต่อ 1490, 1491 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.0019.00 น. วันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-17.00 น. ตั้งอยู่ที่อาคารบริการ
ชั้น 2
คลินิกการแพทย์แผนจีน
ให้บริการตรวจแมะ ฝังเข็ม ครอบแก้ว ทานยาจีน โทร 02-312-6300 ต่อ
1633 เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเวันวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.30-19.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 08.30-17.00 น. ตั้งอยู่ที่อาคารบริการ ชั้น 2
คลินิกกายภาพบำ�บัด
ให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำ�บัดให้คำ�ปรึกษาปัญหาสุขภาพ อบรม
และบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม โทร 02-312-6300 ต่อ 1247
1248 หรือ 098-312-0977 เปิดวันจันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา
08.30-16.30 น. และนอกเวลา วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
เวลา 16.00- 19.00 น. ตั้งอยู่ที่ ตึกปฏิบัติการ อาคาร 5 ชั้น อยู่ชั้น 1
ศูนย์หนังสือ มฉก.
ให้บริการจำ�หน่ายหนังสือประกอบการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักศึกษา หนังสือบันเทิง และ ขนมขบเคี้ยว ของที่ระลึกและของเบ็ดเตล็ด
มฉก.1 ตั้งอยู่ที่อาคารโภชนาการ ชั้น 1 เปิด เวลา 08.00 - 16.30 น. โทร.
02-312-6300 ต่อ 1675
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มฉก.2 ตั้งอยู่ที่ใต้อาคารเรียน ชั้น 1 เปิดเวลา 07.00 - 17.00 น.น. โทร
02-312-6400
02-312-6300 ต่อ 2102 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุด
มหาวิทยาลัย) เวลา 08.00-16.30 น.
									
ศูนย์ถ่ายเอกสารเอกชน
ตั้งอยู่ที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 อาคารอำ�นวยการ ชั้น 1 และ อาคาร
โภชนาการ 2 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.0017.00 น.
								
รถไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยจัด รถไฟฟ้าวิ่ง รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย วิ่งไป-กลับ ผ่าน
จุดต่าง ๆ ดังนี้ อาคารบริการ ข้างหอประชุม ลานจอดรถ 5 ไร่ อาคารโภชนาการ
1 และ 2 สนามกีฬา อาคารอำ�นวยการ รั้วเขียว หอพักนักศึกษา ค่าบริการ 1
บาท ตลอดสาย
									
รถรับ-ส่ง
สายที่ 1 วิทยาเขตยศเส-มฉก.บริการรับ เวลา 07.00 น. 		
		
จุดรับวิทยาเขตยศเสและบริการส่ง เวลา 16.45 น.
จุดรับสวนลวดลาย รายเดือน 1,000 บาท ต่อเที่ยว 50 บาท
สายที่ 2 ปากน้�ำ สำ�โรง บางนา - มฉก. มีเฉพาะบริการ รับเวลา 07.05 น.
		
จุดรับ ป้ายรถประจำ�ทาง
ป้ายแรกของปากน้ำ� ค่าบริการ 20-25 บาท
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ข้อบังคับ
		

9

12
6

3

ว่าด้วย วินัยและการพัฒนานักศึกษา

คำ�สั่ง

		
เรื่อง ห้ามมิให้นักศึกษาเข้าไปในแหล่งอบายมุข
และร้านจำ�หน่ายสุรา ในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

คำ�สั่ง

		
เรื่อง คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลจากควันบุหรี่ของ
ผู้ที่สูบบุหรี่โดยขาดความรับผิดชอบ พ.ศ.2558
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                          ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยและการพัฒนานักศึกษา

											
1.วินัยส่วนตัวที่นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัดและสอดคล้องกับกติกาของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1.1 นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบ
                     นักศึกษา
1.2 นักศึกษาต้องพกบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา และแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาได้ทันทีเมื่อมี
                     การขอตรวจสอบ
1.3 นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
1.4 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสีย
                    แก่ตนเองและมหาวิทยาลัย
1.5 นักศึกษาต้องไม่กล่าวถ้อยคำ� หรือการกระทำ�อื่นใด อันจะเกิดความเสียหายแก่คณาจารย์
                    ผู้อื่นและมหาวิทยาลัย
1.6 นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.7 นักศึกษาต้องไม่ค้างแรม และ/หรืออยู่ในมหาวิทยาลัยยามวิกาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
                    จากมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่จำ�เป็นหรือในงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
1.8 นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำ�แนะนำ�ตักเตือนและต้องไม่แสดงปฏิกิริยาก้าวร้าว ท้าทายต่อ
                    อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
1.9 นักศึกษาต้องไม่กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
                    คำ�สั่งของมหาวิทยาลัย
1.10 นักศึกษาต้องไม่กระทำ�การหรือส่อให้เห็นพฤติการณ์ อันเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนให้
                     กระทำ�การอันก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียเกียรติของมหาวิทยาลัยไม่ว่าในทางใด ๆ
2.วินัยที่นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยไม่ขัดกับกติกาของสังคมและกฎหมายบ้านเมือง
2.1 นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใด ๆ ในการเล่นการพนัน หรือมีอุปกรณ์
                    สำ�หรับการเล่นการพนันไว้ในครอบครอง รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่มีการเล่น
                    การพนัน
2.2 นักศึกษาต้องไม่เสพหรือนำ�สิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกประการรวมทั้งสุราเมรัยและ
                    เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
2.3 นักศึกษาต้องไม่พกพาอาวุธ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธหรือวัตถุระเบิด ภายในบริเวณ
                     มหาวิทยาลัย
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2.4 นักศึกษาต้องไม่จัดพิมพ์หรือมีสื่ออนาจารต่าง ๆ ไว้ในครอบครองหรือการกระทำ�อื่นใด
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมหาวิทยาลัย
2.5 นักศึกษาต้องไม่กระทำ�อนาจารในบริเวณมหาวิทยาลัย และสาธารณสถาน
2.6 นักศึกษาต้องไม่กระทำ�การทุจริตใด ๆ ได้แก่ การปลอมลายมือชื่อ การปลอมแปลงเอกสาร
การลักทรัพย์ ยักยอก หรือวิ่งราวทรัพย์ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
2.7 นักศึกษาต้องไม่ก่อกวน หรือเข้าร่วมการทะเลาะวิวาทไม่ว่ากับผู้ใดหรือการกระทำ�ใด ๆ
อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยขึ้น
2.8 นักศึกษาผู้ใดกระทำ�ผิดอาญาจนได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาของศาล ให้ถือว่านักศึกษา
ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัยร้ายแรง เว้นแต่โทษที่กระทำ�โดยประมาท
3. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการพัฒนานักศึกษาทั้งความรู้ทางวิชาการ และทักษะจากกิจกรรมเสริม
หลักสูตร จึงสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหรือเข้าร่วมโครงการการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
สังคมและประเทศชาติ ได้แก่
3.1 โครงการพัฒนาผู้นำ�นักศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
3.3 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
3.4 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
3.5 โครงการทำ�นุบำ�รุงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
3.6 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.7 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
3.8 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
3.9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
3.10 โครงการส่งเสริมคุณค่าชีวิต ค่านิยม การประหยัด และอดออม
3.11 โครงการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาเห็นสมควร
4. นักศึกษาที่ได้รับการลงโทษถึงเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาตนเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือเข้าร่วมโครงการ
5.การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองในฐานะผู้นำ�โครงการและการประเมินผลเป็นที่น่าพอใจจะ
ได้รับคะแนนความประพฤติโครงการละไม่เกิน 20 คะแนน
6. การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับคะแนนความประพฤติ
โครงการละไม่เกิน จะได้รับคะแนนความประพฤติโครงการละไม่เกิน 5 คะแนน
7. เมื่อนักศึกษาพัฒนาตนเองและได้รับคะแนนความประพฤติเพิ่ม ขอให้คณะวิชาหรือหน่วยงานดูแลงาน
วินัยนักศึกษา แจ้งผลให้ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วรายงานผลการ
เพิ่มคะแนนความประพฤติไปยังหน่วยงานดูแลงานวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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8. การลงโทษมี 5 ระดับ ดังนี้
8.1 ว่ากล่าวตักเตือน และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
8.2 ตัดคะแนนความประพฤติ
8.3 ภาคทัณฑ์ และแจ้งผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
8.4 พักการเรียน ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ งด ระงับ หรือยับยั้งหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยหรือ
การเสนอชื่อเพื่อรับวุฒิบัตรทางการศึกษา
8.5 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษากำ�หนดเป็นสองวิธี ได้แก่
		
8.5.1 ให้ออก
		
8.5.2 ไล่ออก และไม่มีสิทธิ์ได้รับหลักฐานและผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระดับการลงโทษตาม 8.4-8.5 มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นโทษขั้นรุนแรง เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความ
ประพฤติ ในข้อ 8.2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ที่แนบท้ายข้อบังคับนี้
9. หลักเกณฑ์การลงโทษ
9.1 กำ�หนดให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มี
สถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
9.2 การรับโทษระดับว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ 8.1 ให้กระทำ�ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง หากกระทำ�
ความผิดซ้ำ�อีกในอัตราเดียวกัน จะได้รับการลงโทษในระดับที่สูงขึ้น
9.3 การรับโทษในลักษณะความผิดที่นักศึกษากระทำ�และปรากฎชัด อาจารย์หรือบุคลากรด้าน
วินัยสามารถตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน โดยให้รายงานผลการตัดคะแนนไปยัง
หน่วยงานดูแลงานวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติครั้งละเกินกว่า 20 คะแนนขึ้นไป
ให้เสนอหลักฐานการกระทำ�ผิดและเสนอตัดคะแนนความประพฤติต่อคณะกรรมการวินัยของคณะวิชา
หรือคณะกรรมการวินัยกลางของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ถ้านักศึกษาคู่กรณีเป็นนักศึกษาอยู่ในคณะวิชา
เดียวกันให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการวินัยของคณะวิชา ถ้าคู่กรณีเป็นนักศึกษาต่างคณะวิชา
ให้คณะกรรมการวินัยของคณะวิชาหารือร่วมกัน หากหาข้อยุติไม่ได้ให้เสนอคณะกรรมการวินัยกลางของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วรายงานผลการพิจารณาโทษณไปยังรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อ
รวบรวมหรือดำ�เนินการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
9.4 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติจะถูกบันทึกการตัดคะแนนสะสมไว้ทุกครั้ง
9.5 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ตั้งแต่ 40 คะแนน แต่ไม่ถึง 60
คะแนนให้ถูกลงโทษภาคทัณฑ์และแจ้งผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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9.6 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 60 คะแนน แต่ไม่ถึง 80
คะแนนให้ถูกลงโทษพักการเรียนมีกำ�หนด 1 ภาคการศึกษา และ/หรือให้ถูกลงโทษตามข้อ 8.4
9.7 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 80 คะแนน แต่ไม่ครบ
100 		
คะแนน ให้ถูกลงโทษพักการเรียนมีกำ�หนด 2 ภาคการศึกษา และ/หรือให้ถูกลงโทษ
ตามข้อ 8.4
9.8 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ 100 คะแนน ให้ถูกลงโทษ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
10.การพิจารณาโทษ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการทำ�หน้าที่พิจารณาโทษ ดังนี้
10.1 คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาส่วนกลาง ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา เป็นประธาน คณบดีอย่างน้อย 3 คน ไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
พัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำ�นาจหน้าที่พิจารณาโทษตามผลการสอบสวน
สืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนสืบสวน
10.2 คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาระดับคณะวิชา ประกอบด้วย คณบดี เป็น
ประธานผู้แทนอาจารย์ตามที่คณะวิชาเห็นสมควร เป็นกรรมการ และแต่งตั้งอาจารย์ผู้หนึ่ง เป็นกรรมการ
และเลขานุการ มีอำ�นาจหน้าที่สอบสวนสืบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษาของคณะวิชา แล้วรายงานการ
พิจารณาโทษ ไปยังรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อรวบรวมหรือดำ�เนินการอย่างอื่นตามที่เห็น
สมควร
10.3 คณะกรรมการสอบสวนสืบสวน ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนานักศึกษา เป็น
ประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาคู่กรณีของคณะวิชา และนิติกรประจำ�มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
บุคลากรด้านวินัยนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่สอบสวนสืบสวนและหารายละเอียดเพื่อ
เป็นหลักฐานในการประกอบคำ�พิจารณาเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการวินัยและ พัฒนานักศึกษาส่วนกลาง
พิจารณาโทษต่อไป
11. อำ�นาจการลงโทษให้คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษา ทั้งระดับคณะวิชาและส่วนกลางมี
อำ�นาจลงโทษตามข้อ 8.1 8.2 และ 8.3 สำ�หรับการลงโทษตามข้อ 8.4 และ 8.5 ให้เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติจากอธิการบดี
12. เมื่อนักศึกษาผู้ใดได้รับโทษตามที่กำ�หนดในข้อ 8 ให้คณะวิชาบันทึกประวัติความผิดไว้เป็นหลักฐาน
และแจ้งการลงโทษไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สำ�หรับในกรณีที่มีการ
ตัดคะแนนความประพฤติให้ส่งไปยังหน่วยงานดูแลงานวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมต่อไป
นักศึกษาผู้ใดได้รับการลงโทษตามข้อ 8.5 มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีก
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กรณีความผิด
1.ความผิดในกรณีวินัยส่วนตัวและกติกาของ
มหาวิทยาลัย
1.1.แต่งกายผิดระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบ
นักศึกษา
1.2.ไม่พกบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
1.3.รบกวนความสงบของผู้อื่น
1.4.จอดรถในที่ห้ามจอด จอดรถไม่เป็น
ระเบียบ
1.5.การค้างแรมและ/หรืออยู่ใน
มหาวิทยาลัยยามวิกาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.6.พูดจาก้าวร้าว ท้าทาย และ/หรือ
แสดงกิริยาหยาบคาย ไม่สุภาพต่ออาจารย์
และบุคลากร
2.ความผิดต่อกติกาของสังคมและกฎหมาย
บ้านเมือง
2.1.การมีสิ่งตีพิมพ์ สิ่งเขียน สิ่งวาดหรือ
สื่อต้องห้ามอื่น ๆ ไว้ในครอบครอง
-เกี่ยวกับอนาจาร
-ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
2.2.มีอุปกรณ์สำ�หรับการเล่นการพนัน
หรือเล่นการพนัน หรืออยู่ในสถานที่ที่มีการ
เล่นการพนัน
2.3.มีและ/หรือดื่มสุราหรือของมืนเมาใน
บริเวณมหาวิทยาลัย
2.4.ความผิดทางเพศ
-กระทำ�อนาจาร
-ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาวหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของ
นักศึกษา

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
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต่ 20-60 คะแนน
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-ก่อเรื่องชู้สาวผิดทำ�นองคลองธรรมและมี
การร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยและพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ความจริง
2.5.ทุจริตในการสอบ
2.6.การกระทำ�ผิดทางอาญา
-ปลอมลายมือชื่อ
-ปลอมแปลงเอกสาร
-ลักทรัพย์ ยักยอก หรือวิ่งราวทรัพย์
2.7.ทำ�ลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือ
มหาวิทยาลัย
2.8.ก่อการทะเลาะวิบาทไม่ว่าภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
2.9.พกพาอาวุธและ/หรือวัตถุระเบิด
2.10.ทำ�ร้ายร่างกายผู้อื่น
2.11.ใช้อาวุธเพื่อจุดประสงค์ที่ผิด
กฎหมายหรือใช้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
2.12.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
-เสพยาเสพติด
-มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ/หรือเพื่อ
จำ�หน่ายจ่ายแจก
2.13.เป็นตัวการก่อเหตุ หรือยุยงก่อให้
เกิดเหตุร้ายแรงในมหาวิทยาลัย หรือแตกความ
สามัคคีระหว่างนักศึกษา
ดูรายละเอียดข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา

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
การพิจารณาโทษให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์บุคลากร
ด้านวินัยผู้พบเห็น หรือ คณะกรรมการวินัยและการ
พัฒนานักศึกษาแล้วแต่กรณี

ดูรายละเอียดข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา ได้ที่ www.hcu.ac.th
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คำ�สั่ง เรื่อง ห้ามมิให้นักศึกษาเข้าไปในแหล่งอบายมุขและ
ร้านจำ�หน่ายสุรา ในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พ.ศ 2557
									
ข้อ 1 เพื่อป้องกันและป้องปรามนักศึกษาไม่ให้เข้าไปในแหล่งอบายมุข สถานที่ที่มี
การจำ�หน่ายหรือ ให้บริการสิ่งที่ผิดต่อหลักปฏิบัติ กฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน ร้านจำ�หน่ายบา
รากู่ สถานบันเทิง ร้านจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ให้หรือขายบริการทางเพศ ฯลฯ
และการประพฤติตน ไม่เหมาะสมในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนด
มาตรการ ดังนี้
1.1.ห้ามมิให้นักศึกษาเข้าไปในแหล่งอบายมุข สถานที่ที่มีการจำ�หน่ายหรือให้บริการ
สิ่งที่ผิดต่อหลักปฏิบัติ กฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน ร้านจำ�หน่ายบารากู่ สถานบันเทิง ร้าน
จำ�หน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สถานที่ให้หรือขายบริการทางเพศ ฯลฯ ไม่ว่าการเข้าไปนั้นจะ
เป็นการเข้าไปใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
1.2.ห้ามมิให้นักศึกษานำ�สุราไปดื่มในร้านอาหาร สถานที่สาธารณะ หอพัก หรือสถาน
ที่เปิดเผย
1.3.ห้ามมิให้นักศึกษากระทำ�การใด ๆ อันนำ�ไปสู่ความเดือดร้อน วุ่นวาย และก่อให้
เกิดความไม่สงบ
ข้อ 2 หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ 1 จะได้รับการพิจารณาโทษ
และการลงโทษ ดังนี้
2.1.การกระทำ�ที่ฝ่าฝืนข้อ 1.1 หรือ 1.2 จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน
ทำ�ทัณฑ์บนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
2.2. การกระทำ�ที่ฝ่าฝืนข้อ 1.3 จะถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้น
ไปทำ�ทัณฑ์บนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
									
									

ดูรายละเอียดคำ�สั่ง เรื่อง ห้ามมิให้นักศึกษาเข้าไปในแหล่งอบายมุข
และร้านจำ�หน่ายสุราในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ได้ที่ www.hcu.ac.th
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ประกาศเรื่อง คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลจากควันบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่
โดยขาดความรับผิดชอบ พ.ศ.2558

									
ข้อ 1 ห้ามมิให้นักศึกษาสูบบุหรี่นอกเหนือจากเขตสูบบุหรี่ที่มหาวิทยาลัยอนุญาต
หากกระทำ�การฝ่าฝืนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
ข้อ 2 หากกระทำ�ฝ่าฝืนตาม ข้อ 1 เป็นการกระทำ�ภายในอาคารและบริเวณโดย
รอบอาคารของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน ถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนต้องทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อพัฒนาคะแนนความประพฤติให้ครบ 100 คะแนนเต็ม
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1.ทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับคุณธรรม 6 ประการ
ของมหาวิทยาลัย หรือโครงการรณรงค์เกี่ยวกับอบายมุข อย่างน้อย 1 โครงการ
2.เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
3.รายงานตัวกับส่วนงานวินัยนักศึกษา สำ�นักพัฒนานักศึกษา เดือนละ 2 ครั้ง จนกว่า
คะแนนความประพฤติจะครบ 100 คะแนน
4.รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา เดือนละ 2 ครั้ง จนกว่าคะแนนความประพฤติจะ
ครบ 100 คะแนน

ดูรายละเอียด ประกาศ 022/2558 เรื่อง คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
จากควันบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่โดยขาดความรับผิดชอบ พ.ศ.2558
ได้ที่ www.hcu.ac.th
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา
เครื่องแบบปกติของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ

									
1.นักศึกษาหญิง
-เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาว เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าผ่าตลอด ติดกระดุมตามแบบของ
มหาวิทยาลัย ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ที่หน้าอกด้านซ้าย
-กระโปรงสีกรมท่า สีดำ� เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพยาวคลุมเข่า ห้ามใช้ผ้ายีนส์
-ใช้เข็มขัดหนังสีดำ� ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
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-ใช้รองเท้าหุ้มส้นแบบและสีสุภาพ สีดำ� สีขาว
-ให้สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง โดยเรียบร้อย
2.นักศึกษาชาย
-เสื้อเชิ๊ตสีขาวแขนสั้น หรือแขนยาว หากใช้แขนยาวไม่ต้องพับแขน ด้านหน้าผ่าตลอด ใช้
กระดุมสีขาว
-กางเกงขายาวสีกรมท่า สีดำ� เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ห้ามใช้ผ้ายีนส์
-ใช้เข็มขัดหนังสีดำ� ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
-ผูกเนคไทสีกรมท่า ตามแบบของมหาวิทยาลัย
-ใช้รองเท้าหุ้มส้นแบบและสีสุภาพ สีดำ� สีน้ำ�ตาล และสวมถุงเท้าสีเดียวกับสีรองเท้า
-ให้สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง โดยเรียบร้อย
									
เครื่องแบบงานพิธีการของนักศึกษา(พิธีการปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู พิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีการปัจฉิมนิเทศ และพิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด)
									
1.นักศึกษาหญิง
-เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาวติดกระดุมคอ ติดเข็มเครื่องหมายตามเครื่องแบบปกติ
-กระโปรงสีกรมท่า
-เข็มขัดหนังสีดำ� ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
-รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ�แบบสุภาพ
-ให้สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรงโดยเรียบร้อย
2.นักศึกษาชาย
-เสื้อเชิ๊ตสีขาวแขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ ผูกเนคไทสีกรมท่า ตามแบบของมหาวิทยาลัย
-กางเกงสีกรมท่า ไม่สวมยีนส์
-เข็มขัดหนังสีดำ� ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
-รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� สวมถุงเท้าสีดำ�
-ให้สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกงโดยเรียบร้อย

		

ดูรายละเอียดข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา
ได้ที่ www.hcu.ac.th
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คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 62XXXX ดังนี้

1.  รองอธิการบดี (อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์)
ประธานกรรมการ
2.  ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
3.  ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
4.  รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์(อาจารย์จิรชัย หมื่นฤทธิ์)
กรรมการ
5.  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
     (อาจารย์ ดร.มธุรส อ่อนไทย)
6.  อาจารย์ ดร.ดวงมณี  แสนมั่น
กรรมการ
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฎ์
กรรมการ
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์
กรรมการ
9.  อาจารย์บัวแก้ว  ใจดีเจริญ
กรรมการ
10. อาจารย์ศิริพร  เกื้อกูลนุรักษ์
กรรมการ
11. อาจารย์บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี
กรรมการ
12. อาจารย์รุ้งนภา  เต็งไตรสรณ์
กรรมการ
13. อาจารย์กวีพงศ์  จตุรงคสัมฤทธิ์
กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.อุมารัตน์  ศิริจรูญวงศ์
กรรมการ
15. อาจารย์พรพรรรณ  กิตติคุณาภรณ์
กรรมการ
16. อาจารย์สรวลสรรค์  พจนอารี
กรรมการ
17. อาจารย์ใจบุญ  แย้มยิ้ม
กรรมการ
18. นางสาวลักษ์ขณา  ปิยฉัตรพนม
กรรมการ
19. หัวหน้าแผนกโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
20. หัวหน้าแผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา
กรรมการ
21. หัวหน้าแผนกบริการ
           กรรมการ
22. นายกสโมสรนักศึกษาหรือผู้แทน
           กรรมการ
23. หัวหน้าแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา     
  กรรมการและเลขานุการ
24. นางสาวหนึ่งฤทัย  กูระเสถียร
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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เพลงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แสงทองที่ทอสู่พื้นดิน  หลั่งรินความรักยิ่งใหญ่  ดั่งต้นโพธิญาณยั่งยืน
อยู่คู่ผืนแผ่นดินของไทย  เด่นไสวในความรู้ยิ่งปัญญา  เหลืองทองประกายดั่งแสงเทียน
ส่องเพียรเรียนรู้คุณค่า สองมือประสานกันไว้  ลำ�บากเพียงไหนร่วมใจศึกษา
ปรารถนาชีวารับใช้มวลชน  พี่น้องผูกพันน้ำ�ใจมั่นรักกลมเกลียว  เป็นน้ำ�หนึ่งเดียว
แห่งหัวเฉียวสถาบัน  มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติเกรียงไกร  เทิดพระนามล้ำ�
สุดรำ�พัน ผ่านฟ้าไทยชโย
				

เพลงร่มโพธิ์ทอง

เฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน  
หัวเฉียวมหาวิทยาลัย
ร่มโพธิ์ทองสัญลักษณ์ประจักษ์กรุ่น  
ปณิธานพันผูกปลูกความดี  
*ร่วมศรัทธาร่วมมือกันช่วยสรรสร้าง  
ทั้งสืบทอดศิลป์วัฒนธรรมมิ่งมงคล  
เฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน  

เทิดพระบริบาลมงคลสมัย
ก่อกำ�เนิดภายใต้พระบารมี
พระกรุณาธิคุณอุ่นเกษี
ชุบชีวีชื่นบานด้วยธารรัก
ร่วมหนทางใฝ่รู้สู้ฝึกฝน
เราเตรียมคน เพื่อรับใช้ ในสังคม
เทิดพระบริบาลมงคลสมัย
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เพลงตึกสีแดง

ตึกสีแดงงามเด่น เห็นประจักษ์
แหล่งอบรมเยาวชนเป็นคนดี  
ความรู้คู่คุณธรรมล้ำ�คุณค่า  
รับใช้สังคมเอนกอนันต์
สีเหลือง เรืองอร่ามงามวิลาศ
สีประจำ� มหาวิทยาลัย  
ต้นโพธิ์ทองสุดร่มเย็นเด่นตระหง่าน  
ชาวหัวเฉียวภูมิใจในปณิธาน  

		

				

ที่เรารักเราชื่นชม  สมศักดิ์ศรี
สอนให้มีเมตตาธรรมค้ำ�จุนกัน
ชูสง่าบัณฑิตจิตสร้างสรรค์
เพื่อสถาบันศาสน์กษัตริย์และชาติไทย
เหลืองประกาศคุณธรรมนำ�สดใส
ทุกดวงใจซาบซึ้ง ปณิธาน
แผ่กิ่งก้านความสุขทุกถิ่นฐาน
จะสืบสานความดีนิรันดร

เพลงลา-โพธิ์ทอง

ทุกดวงใจใฝ่ปองฉันน้องพี่  
อยู่ห่างไกลเพียงไหนจิตใฝ่สัมพันธ์  
วันและคืนชื่นสุขทุกข์ห่างหาย  
โอ้หัวเฉียวเปรียบเป็นเช่นชนนี  
ครั้งเมื่อจวนเจียนจะได้เวลาจาก  
ทุกค่ำ�เช้าเราคงใจจาบัลย์  
โอ้ลาแล้วโพธิ์ทองอันพิสุทธิ์  

รักใคร่สามัคคีผูกพัน
ไม่ลืมกันตราบวันชีพมลาย
โพธิ์ขยายแผ่คลุมให้สุขศรี
ลูกภักดีบูชาคุณนิจนิรันดร์
จำ�ต้องพรากจากไปให้โศกศัลย์
ไม่ลืมกันเพื่อเอ๋ยเคยเกื้อกูล
อยากจะหยุดโลกไว้ไม่ให้หมุน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

				

เพลงปรองดองด้วยหัวใจ

ผูกพันปรองดองด้วยหัวใจ
ด้วยปณิธานอันซื่อตรง  
*แม้บางทีกายจะอ่อนล้า  
แต่ทุกนาทีที่ผ่านไป
*ดั่งร่มโพธิ์ทองที่แผ่ก้านใบ  
สิ่งที่ตัวเราฝันอยากจะให้เป็น  
(อยากช่วยสังคมให้งดงาม) ซ้ำ�**
(ชาย)  
พวกเราต่างมีความตั้งใจ  
หากว่าใครเดือดร้อนมา  
(ซ้ำ�*,**,**)

จับมือกันก้าวไปเพื่อสังคม
อยากเห็นสังคมนี้สวยงาม
และบางเวลาเราจะท้อใจ
อยากให้รู้ความตั้งใจที่มั่นคง
สื่อความหมายให้ความร่มเย็น
อยากช่วยสังคมให้สวยงาม
(หญิง)
ไม่เคยหวั่นไหวต่อปัญหา
พวกเราพร้อมจะช่วยคุณ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

     ภาพชุดนักศึกษาพิธีการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพเครื่องแต่งกายชุด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

CALENDAR 2019 : ปฏิทินปพุทธศักราช 2562
5
Week
18
19
20
21
22
9
Week
36
37
38
39
40

May : พฤษภาคม
T W H
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

U

M

F
3
10
17
24
31

5
12
19
26

6
13
20
27

U
1
8
15
22
29

September : กันยายน
M T W H F
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

S
4
11
18
25

6
Week U
22
23
2
24
9
25
16
26
23
27
30

S
7
14
21
28

10
Week U
40
41
6
42
13
43
20
44
27

M

June : มิถุนายน
T W H

F

3
10
17
24

4
11
18
25

7
14
21
28

M
7
14
21
28

5
12
19
26

6
13
20
27

October : ตุลาคม
T W H
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

F
4
11
18
25

S
1
8
15
22
29

S
5
12
19
26

7
Week U
27
28
7
29 14
30 21
31 28

July : กรกฎาคม
M T W H F
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

11
Week U
44
45
3
46 10
47 17
48 24

November : พฤศจิกายน
M T W H F
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

S
6
13
20
27

S
2
9
16
23
30

8
Week
31
32
33
34
35

U

M

4
11
18
25

5
12
19
26

August : สิงหาคม
T W H
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

F
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

12
December : ธันวาคม
Week U M T W H F
49
1 2 3 4 5 6
50
8 9 10 11 12 13
51 15 16 17 18 19 20
52 22 23 24 25 26 27
29 30 31

S
7
14
21
28

วันหยุดประจําปพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562)
อางอิงตามประกาศ มฉก.ที่ 078/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 และประกาศ มฉก.ที่ 031/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
วันจันทรที่
วันพฤหัสบดีที่
วันเสารที่
วันจันทรที่
วันจันทรที่
วันอังคารที่
วันพุธที่
วันอาทิตยที่
วันจันทรที่

6
9
18
20
15
16
17
28
29

พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

วันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ (อางอิงประกาศมฉก.031/2562)
วันพืชมงคล
วันวิสาขบูชา
ชดเชยวันวิสาขบูชา
วันหยุดพักผอนประจําป มฉก. ปการศึกษา 2561
วันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว

วันจันทรที่

12 สิงหาคม

2562

วันอาทิตยที่
วันจันทรที่
วันพุธที่
วันพฤหัสบดีที่

13
14
23
5

ตุลาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
ธันวาคม

2562
2562
2562
2562

วันอังคารที่
วันอังคารที่

10 ธันวาคม
31 ธันวาคม

2562
2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชดเชยวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันปยมหาราช
วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันพอแหงชาติ
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันสิ้นป

CALENDAR 2020 : ปฏิทินปพุทธศักราช 2563
1
Week
01
02
03
04
05
5
Week
18
19
20
21
22
23
9
Week
36
37
38
39
40

January : มกราคม
T W H
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

U

M

5
12
19
26

6
13
20
27

U

May : พฤษภาคม
M T W H

3
10
17
24
31
U
6
13
20
27

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

F
3
10
17
24
31
F
1
8
15
22
29

September : กันยายน
M T W H F
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30

S
4
11
18
25

S
2
9
16
23
30

S
5
12
19
26

2
Week U
05
06
2
07
9
08
16
09
23

3
10
17
24

6
Week U
23
24
7
25
14
26
21
27
28

June : มิถุนายน
M T W H
1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30

10
Week U
40
41
4
42
11
43
18
44
25

February : กุมภาพันธ
M T W H F

M
5
12
19
26

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

October : ตุลาคม
T W H
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

7
14
21
28
F
5
12
19
26

F
2
9
16
23
30

S
1
8
15
22
29
S
6
13
20
27

S
3
10
17
24
31

3
Week U
10
1
11
8
12 15
13 22
14 29

March : มีนาคม
M T W H F
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31

7
Week U
27
28
5
29 12
30 19
31 26

July : กรกฎาคม
M T W H
1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

11
Week U
45
1
46
8
47 15
48 22
49 29

November : พฤศจิกายน
M T W H F
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

F
3
10
17
24
31

S
7
14
21
28

4
Week
14
15
16
17
18

S
4
11
18
25

8
Week
31
32
33
34
35
36

S
7
14
21
28

12
Week
49
50
51
52
53

April : เมษายน
T W H
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

U

M

5
12
19
26

6
13
20
27

U

August : สิงหาคม
M T W H F

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

F
3
10
17
24

7
14
21
28

December : ธันวาคม
U M T W H F
1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31

S
4
11
18
25

S
1
8
15
22
29

S
5
12
19
26

วันหยุดประจําปพุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันพุธที่
วันศุกรที่
วันเสารที่
วันเสารที่
วันจันทรที่
วันจันทรที่
วันจันทรที่
วันอังคารที่
วันพุธที่
วันพุธที่

1
24
25
8
10
6
13
14
15
6

มกราคม
มกราคม
มกราคม
กุมภาพันธ
กุมภาพันธ
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
พฤษภาคม

2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563

วันขึ้นปใหม
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันมาฆบูชา
ชดเชยวันมาฆบูชา
วันจักรี
วันสงกรานต
วันสงกรานต
วันสงกรานต
วันวิสาขบูชา

วันอาทิตยที่
วันจันทรที่
วันอังคารที่
วันอังคารที่

5
6
7
28

กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม

วันพุธที่

12 สิงหาคม

วันอังคารที่

13 ตุลาคม

2563
2563
2563
2563

วันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษา
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2563 วันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรฯ

วันศุกรที่
วันเสารที่

23 ตุลาคม
5 ธันวาคม

วันจันทรที่

7 ธันวาคม

วันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี

10 ธันวาคม
31 ธันวาคม

2563 วันปยมหาราช
2563 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพอแหงชาติ
2563 ชดเชยวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช วันพอแหงชาติ
2563 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
2563 วันสิ้นป

พฤษภาคม 2562

May 2019

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561

Sun - อาทิตย
28

Mon - จันทร
29

Tue - อังคาร
30

Wed - พุธ
1

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
2
3 ป.ตรี วันสุดทาย

Sat - เสาร
4

การเรียนการสอน ภาค 2/61
(ป.โท) วันสุดทายขึ้น-ลงทะเบียน
นศ.ใหม

5

6 วันหยุดราชการเพิ่มเติม

7

8

9

วันพืชมงคล

10

11

กรณีพิเศษ
7 – 17 พ.ค. 62 นศ.(ป.ตรี/ป.โท) ทุกคนพบ อ.ทีปรึกษา
7 – 11 พ.ค. 62 (ป.ตรี) สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที 2 ปการศึกษา 2561

12

(ป.โท) วันสุดทาย

13

14

15

16

การเรียนการสอน 2/61

17

18

วันวิสาขบูชา
17 – 27 พ.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 2561
ผาน Internet

7 – 17 พ.ค. 62 นศ.(ป.ตรี/ป.โท) ทุกคนพบ อ.ทีปรึกษา
13 – 17 พ.ค. 62 (ป.ตรี) สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที 2 ปการศึกษา 2561

19

20 ชดเชยวันวิสาขบูชา

21

ป.ตรี ปดภาค 2/61

22

23

24

ป.ตรี วันสุดทาย

25

ป.ตรี ตรวจสอบผล

ภาค 2/61 ผาน Internet
(ป.โท) สอบปลายภาค 2/61

สงผลสอบ 2/61

17 – 27 พ.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 2561 ผาน Internet

26

27 ป.โท ปดภาค 2/61

(ป.โท) สอบปลายภาค 2/61
17 – 27 พ.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 2561
ผาน Internet

28 (ป.ตรี/ป.โท) ประมวลผล 29
ลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 2561

บริหารวิชาการ 3/62

30 ป.ตรี ปฐมนิเทศนศ.ใหม
รหัส 62XXXX (เขาเรียน 3/61)

31

ป.โท วันสุดทาย

1

สงผลสอบ 2/61

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ประกาศผลลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 61 นศ.นําใบรายงานผลไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

มิถุนายน 2562

June 2019

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561

Sun - อาทิตย
26

Mon - จันทร
27

2

3 ป.ตรี เปดภาคฤดูรอน 2561 4

(ป.ตรี/ป.โท) วันสุดทาย

Tue - อังคาร
28

ประกาศผลลงทะเบียน 3/61
นศ.นําใบรายงานผลชําระเงิน
ณ ธนาคารที่กําหนด

9

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

Wed - พุธ
29

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
30
31

5

6

4 – 5 มิ.ย. 62 (ป.ตรี) เพิม/ถอน/เปลียนกลุม
เสียคาธรรมเนียม ไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึ่ง
3 – 7 มิ.ย. 62 สงเอกสารเทียบโอน โดยการสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)

10

11

12

13

Sat - เสาร
1

7 ป.ตรี ลงทะเบียนลาชา 3/61 8

ป.โท เปดภาค 3/61
เพิ่ม/เปลี่ยนกลุมกรณีพิเศษ - ตรวจสอบผล 2/61 ผาน
อินเทอรเน็ต
โดยเสียคาธรรมเนียม
(ป.โท) สง มฉก.13 ใบแจงผล2/61 - ลงทะเบียนลาชา/เพิ่ม-ถอนเปลี่ยนกลุม เสียคาธรรมเนียม
ไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึ่ง

14 ป.ตรี สง มฉก.13

15

21

22

ใบแจงผลการศึกษา 2/61

คาหนวยกิตคืน ไมบันทึก W
10 – 14 มิ.ย. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน และไมบันทึก W

16

17

18

19

20

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืน บันทึก W
17 – 21 มิ.ย. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

23

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

24

25

คาหนวยกิตคืน บันทึก W

26

27

28

29

5

6

ประชุมคณะกรรมการสภา 4/62
24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 62 นักศึกษาทุกคน (ป.ตรี/ป.โท) พบอาจารยทีปรึกษา

30

1

2

3

4

กรกฎาคม 2562

July 2019

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561

Sun - อาทิตย
30

Mon - จันทร
1

Tue - อังคาร
2

Wed - พุธ

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
4
5

3

Sat - เสาร
6

24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 62 นักศึกษาทุกคน (ป.ตรี/ป.โท) พบอาจารยที่ปรึกษา
1 – 5 ก.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) แจงขอสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561

7

9

8

10

11

12

13

19

20

24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 62 นักศึกษาทุกคน (ป.ตรี/ป.โท) พบอาจารยทีปรึกษา

14

15 วันหยุดพักผอน มฉก.

16

วันอาสาฬหบูชา

17

18

วันเขาพรรษา

ปการศึกษา 2561

18 ก.ค. – 5 ส.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 ผาน Internet

21

22 (22 – 26 ก.ค. 62)
ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

23
ป.ตรี วันสุดทายการเรียน 3/61
ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

24

25

บริหารวิชาการ 4/62

ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

26

ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

27

ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

24 – 26 ก.ค. 62 (ป.ตรี) สอบภาคฤดูรอน 2561

18 ก.ค. – 5 ส.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที 1 ปการศึกษา 2562 ผาน Internet

28วันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 ชดเชยวันเฉลิมพระชนม- 30

31

ป.ตรี ปดภาคฤดูรอน 2561
สมเด็จพระเจาอยูหัว
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ป.โท) วันสุดทาย
30 ก.ค. – 5 ส.ค. 62 แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ
(รอบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต)
การเรียนการสอน 3/61
18 ก.ค. – 5 ส.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 ผาน Internet

1

2

3

สิงหาคม 2562

August 2019

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561 / ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
28

Mon - จันทร
29

Tue - อังคาร
30

Wed - พุธ
31

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
2 (ป.ตรี) วันสุดทาย
1

Sat - เสาร
3

(3 – 4 ส.ค.62)

สงผลสอบภาคฤดูรอน 2561
30 ก.ค. – 5 ส.ค. 62 แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ
(รอบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต)

(ป.โท) สอบภาคฤดูรอน 2561
ป.ตรี ตรวจสอบผลการศึกษา
3/61 ผาน Internet
18 ก.ค. – 5 ส.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที 1 ปการศึกษา 2562 ผาน Internet

4

5 (ป.โท) ปดภาคฤดูรอน 2561 6 (ป.ตรี/ป.โท) ประมวลผล

ป.ตรี ปฐมนิเทศนศ.ใหม 1/62
วันสุดทาย แจงยายคณะ/สาขาวิชา/
การยายรอบ (รอบลงทะเบียนผาน
อินเทอรเน็ต)
18 ก.ค. – 5 ส.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที 1
ปการศึกษา 2562 ผาน Internet
(ป.โท) สอบภาคฤดูรอน 2561

11

18

9

(ป.โท) วันสุดทาย

สงผลสอบภาคฤดูรอน 2561

ป.ตรี เปดภาค 1/62

14

15

(24 – 25 ส.ค.62)

(ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน ไมบันทึก W

26

17 (ป.โท) เปดภาค 1/62

การศึกษา 3/61 ผาน Internet

ลงทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอนเปลี่ยนกลุม เสียคาธรรมเนียม
ไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึ่ง

15 – 16 ส.ค. 62 (ป.ตรี) เพิม/ถอน/เปลียนกลุม เสียคาธรรมเนียม
ไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึ่ง
13 – 23 ส.ค. 62 แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ (รอบลงทะเบียนลาชา)/สงเอกสารเทียบโอนโดยการสอบคัดเลือกเขาใหม

20

(26 ส.ค.-25 ต.ค.62)

(ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

ป.โท ปฐมนิเทศนศ.ใหม 1/62

16 (ป.โท) ตรวจสอบผล

21 บริหารวิชาการ 5/62

22

23

22 – 23 ส.ค. 62 ลงทะเบียนลาชา 1/62
เพิ่ม/เปลี่ยนกลุมกรณีพิเศษ โดยเสียคาธรรมเนียม
13 – 23 ส.ค. 62 แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ (รอบลงทะเบียนลาชา)/สงเอกสารเทียบโอนโดยการสอบคัดเลือกเขาใหม

25

10

7 – 11 ส.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) ประกาศผลลงทะเบียน 1/62 นศ.นําใบรายงานผลไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

สมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9

19

8

ลงทะเบียน ภาค 1/62

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 13

(ป.ตรี/ป.โท) วันสุดทายประกาศ
ผลลงทะเบียน 1/62 นศ.นําใบ
รายงานผลไปชําระเงิน
ณ ธนาคารที่กําหนด

7

27

28

29

(24 – 25 ส.ค.62)

(ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน ไมบันทึก W

30 ป.ตรี สง มฉก.13ใบแจงผล 31 (ป.โท) ถอนไมไดรับ
การศึกษา ภาคฤดูรอน 61

26 ส.ค. – 6 ก.ย. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และไมบันทึก W
26 – 30 ส.ค. 62 (ป.ตรี/ป.โท) แจงขอสําเร็จการศึกษา ภาค 1/62

24

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

กันยายน 2562

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar September 2019
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
1 (ป.โท) ถอนไมไดรับ

Mon - จันทร
2

Tue - อังคาร
3

Wed - พุธ
4

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
5
6 (ป.ตรี) วันสุดทาย

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

แจงลาพัก ภาค 1/62

Sat - เสาร
7

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

26 ส.ค. – 6 ก.ย. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และไมบันทึก W

8

(ป.โท)

- วันสุดทายลาพัก 1/62
- ถอนไมไดรับคาหนวยกิตคืน
และบันทึก W

15

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

9 (ป.ตรี/ป.โท)วันจําหนายขื่อ 10
นศ.ที่มิไดลงทะเบียน 1/62

11

12

วันไหวครู

13
(ป.โท) สง มฉก.13 ใบแจง
ผลการศึกษา ภาคฤดูรอน 61

ประชุมคณะกรรมการสภา 5/62

14 (ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

9 ก.ย. – 18 ต.ค. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

16

17

18

19

20

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

21

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

9 ก.ย. – 18 ต.ค. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

22

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

23

24

25

26

27

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

9 ก.ย. – 18 ต.ค. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

29 (ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืนและบันทึก W
ป.โท สอบกลางภาค 1/62
ป.ตรี สอบกลางภาค 1/62

30 ป.ตรี สอบกลางภาค 1/62 1
(ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

2

3

4

28

(28 ก.ย. – 6 ต.ค. 62)

ป.ตรี สอบกลางภาค 1/62
(28 – 29 ก.ย. 62)
ป.โท สอบกลางภาค 1/62
(ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

5

ตุลาคม 2562

October 2019

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
29

Mon - จันทร
30

Tue - อังคาร
1

Wed - พุธ
2

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
3
4

Sat - เสาร
5

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W
9 ก.ย. – 18 ต.ค. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W
28 ก.ย. – 6 ต.ค. 62 (ป.ตรี) สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที 1 ปการศึกษา 2562

6

วันสุดทาย

7

8

9 บริหารวิชาการ 6/62

10

11

12 (ป.โท) ถอนไมไดรับ

ป.ตรี สอบกลางภาค 1/62
(ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

9 ก.ย. – 18 ต.ค. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

13

วันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

14ชดเชยวันคลายวันสวรรคต 15

16

17

18

19

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
9 ก.ย. – 18 ต.ค. 62 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

20 (ป.โท) ถอนไมไดรับ

21

22

23

วันปยมหาราช

24

25

คาหนวยกิตคืนและบันทึก W

27

วันสุดทาย (ป.โท)

26

ถอนไมไดรับคาหนวยกิตคืน
และบันทึก W

28

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

29

30

31

1

2

พฤศจิกายน 2562 สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar November 2019
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
27

Mon - จันทร
28

Tue - อังคาร
29

3

4

10

11

Wed - พุธ
30

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
31
1

Sat - เสาร
2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

ประชุมคณะกรรมการสภา 6/62

17

18

24

25

(25 – 29 พ.ย. 62)

ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม

25 พ.ย. – 13 ธ.ค. 62 นักศึกษาทุกคน (ป.ตรี/ป.โท) พบอาจารยที่ปรึกษา

ป.โท ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม
(ป.ตรี) วันสุดทายการสอน 1/62

ธันวาคม 2562

December 2019

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
1

(ป.โท) วันสุดทายการเรียน

Mon - จันทร
2

Tue - อังคาร
3

Wed - พุธ
4

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
Sat - เสาร
5 วันพอแหงชาติ
6 (ป.ตรี) สอบปลายภาค 1/62 7 (7 – 8 ธ.ค.62)

การสอน 1/62

ป.โท สอบปลายภาค 1/62
2 – 4 ธ.ค. 62 (ป.ตรี) สอบปลายภาค 1/62
25 พ.ย. – 13 ธ.ค. 62 นักศึกษาทุกคน (ป.ตรี/ป.โท) พบอาจารยทีปรึกษา

8

(7 – 8 ธ.ค.62)

9 (ป.ตรี) สอบปลายภาค 1/62 10

ป.โท สอบปลายภาค 1/62

(ป.โท) ปดภาค 1/62

11

12

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

13

(ป.โท) วันสุดทาย
สงผลสอบ 1/62
2 – 4, 6, 9, 11 - 15 ธ.ค. 62 (ป.ตรี) สอบปลายภาค 1/62

14

13 ธ.ค. 62–1 ม.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน 2/62 ผาน Internet
25 พ.ย. – 13 ธ.ค. 62 นักศึกษาทุกคน (ป.ตรี/ป.โท) พบอาจารยทีปรึกษา

15

(ป.ตรี) วันสุดทาย

16

(ป.ตรี) ปดภาค 1/62

17

18

บริหารวิชาการ 7/62

19

20 (ป.ตรี)

สอบปลายภาค 1/62

21

วันสุดทายสงผลสอบ 1/62

ตรวจสอบผลการศึกษา
ภาค 1/62 ผาน Internet

13 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน 2/62 ผาน Internet

22

23

24

25

26

27

28

3

4

23 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ (รอบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต)
13 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน 2/62 ผาน Internet

29

30

31

วันสิ้นป

แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยาย
รอบ (รอบลงทะเบียนผาน
อินเทอรเน็ต)
13 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน 2/62 ผาน Internet

1

2

(ป.ตรี/ป.โท)

มกราคม 2563

January 2020

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
29

5

(ป.ตรี/ป.โท) วันสุดทาย

Mon - จันทร
30

6

ป.ตรี เปดภาค 2/62

Tue - อังคาร
31

7

ประกาศผลลงทะเบียน 2/62
นศ.นําใบรายงานผลชําระเงิน
ณ ธนาคารที่กําหนด

Wed - พุธ
1

วันขึน้ ปใหม
วันสุดทาย
- (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาค
2/62 ผาน Internet
- แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การ
ยายรอบ (รอบลงทะเบียนผาน
อินเทอรเน็ต)

8

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
2 (ป.ตรี/ป.โท)
3

4

ป.โท) เปดภาค 2/62
ลงทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยน
กลุม เสียคาธรรมเนียม
ไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึ่ง
3 – 5 ม.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ประกาศผลลงทะเบียน 2/62
นศ.นําใบรายงานผลไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

ประมวลผลลงทะเบียน 2/62

9

Sat - เสาร

10

11

(11 – 12 ม.ค. 63)

(ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน ไมบันทึก W

ประชุมคณะกรรมการสภา 1/63
8 – 10 ม.ค. 63 (ป.ตรี) เพิม/เปลียนกลุมผานอินเทอรเน็ต และถอน ไดรับคาหนวยกิตคืนครึงหนึง
โดยเสียคาธรรมเนียม
6 – 17 ม.ค. 63 แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ (รอบลงทะเบียนลาชา)/สงเอกสารเทียบโอนโดยการสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)

12

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

13

14

15

16

17

18

คาหนวยกิตคืน ไมบันทึก W
16 – 17 ม.ค. 63 (ป.ตรี) ลงทะเบียนลาชา 2/62 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุม
กรณีพิเศษ โดยเสียคาธรรมเนียม
6 – 17 ม.ค. 63 แจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ (รอบลงทะเบียนลาชา)/สงเอกสารเทียบโอนโดยการสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)

19

20

21

22

23

ป.ตรี สงมฉก.13

24

วันตรุษจีน

25

ใบแจงผลการศึกษา ภาค 1/62
20 - 27 ม.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) แจงขอสําเร็จการศึกษา ภาค 2/62
20 – 31 ม.ค. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และไมบันทึก W

26

27

วันสุดทาย (ป.ตรี/ป.โท)

28

29

30

แจงขอสําเร็จการศึกษา 2/62

31
(ป.ตรี)วันสุดทายแจงลาพัก 2/62

20 – 31 ม.ค. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และไมบันทึก W

1

วันตรุษจีน

กุมภาพันธ 2563

February 2020

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
26

Mon - จันทร
27

2

3 (ป.ตรี/ป.โท) วันจําหนายชื่อ 4

(ป.โท)วันสุดทายแจงลาพัก 2/62

Tue - อังคาร
28

Wed - พุธ
29

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
30
31

1

5

6

8

วันมาฆบูชา

ปริญญาบัตร ปการศึกษา 2561
(ป.โท) สงมฉก.13 ใบแจงงผล
การศึกษา ภาค 1/62

(ซอมใหญ) พิธีประสาท
ปริญญาบัตร ปการศึกษา 2561
(8 ก.พ. – 19 เม.ย. 63) ป.โท
ถอนไมไดรับคาหนวยกิตคืน
และบันทึก W

14

15

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

นศ.ที่มิไดลงทะเบียน 2/62

3 ก.พ. – 13 มี.ค. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

9

พิธีประสาทปริญญาบัตร

10

ชดเชยวันมาฆบูชา

11

12

13

7

ปการศึกษา 2561
(ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

(ซอมยอย) พิธีประสาท

Sat - เสาร

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

3 ก.พ. – 13 มี.ค. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

16

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

17

18

19

20

21

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

22

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W
(ป.ตรี) สอบกลางภาค 2/62
3 ก.พ. – 13 มี.ค. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

23 (ป.โท) ถอนไมไดรับ

24

25

26

27

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W
3 ก.พ. – 13 มี.ค. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W
22 ก.พ. – 1 มีค. 63 (ป.ตรี) สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที 2 ปการศึกษา 2562

28

29 (ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน และบันทึก W
(ป.โท) สอบกลางภาค 2/62

มีนาคม 2563

March 2020

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
1

วันสุดทาย

Mon - จันทร
2

Tue - อังคาร
3

(ป.ตรี) สอบกลางภาค 2/62
(ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน และบันทึก W
(ป.โท) สอบกลางภาค 2/62

8

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

Wed - พุธ
4

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
5
6

Sat - เสาร
7

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W
3 ก.พ. – 13 มี.ค. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

9

10

11

12

13

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

14 (ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

3 ก.พ. – 13 มี.ค. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

15 (ป.โท) ถอนไมไดรับ

16

17

18

19

20

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

22 (ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

23

24

25

26

27

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

29 (ป.โท) ถอนไมไดรับ

21

28 (ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

30

31

1

2

3

4

เมษายน 2563

April 2020

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
29

Mon - จันทร
30

Tue - อังคาร
31

Wed - พุธ
1

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
2
3

Sat - เสาร
4

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

5

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

6

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

12 (ป.โท) ถอนไมไดรับ

วันที่ระลึกมหาจักรี

7

8

9

10

วันสงกรานต

14

วันสงกรานต

15

วันสงกรานต

16

17

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

19

(ป.โท) วันสุดทาย

18

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

20

21

22

27(27 เม.ย.–1 พ.ค.63) ป.โท 28

29

23

24

25

1

2

ถอนไมไดรับคาหนวยกิตคืน
และบันทึก W

26

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

บรมราชวงศ

13

11

ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม 3/62

ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม 3/62

(ป.โท)

ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม 3/62

30

(ป.โท)

ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม 3/62

พฤษภาคม 2563

May 2020

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
26

Mon - จันทร
27

Tue - อังคาร
28

Wed - พุธ
29

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
30
1 ป.ตรี วันสุดทาย

Sat - เสาร
2

การเรียนการสอน 2/62
(ป.โท)
ขึ้น-ลงทะเบียนนศ.ใหม 3/62

3

4

5

6

วันวิสาขบูชา

7

8

9

15

16

4 – 15 พ.ค. 63 นศ.(ป.ตรี/ป.โท) ทุกคนพบ อ.ทีปรึกษา
4 – 8, 11 - 15 พ.ค. 63 (ป.ตรี) สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที 2 ปการศึกษา 2562

10

11

12

13

14

4 – 15 พ.ค. 63 นศ.(ป.ตรี/ป.โท) ทุกคนพบ อ.ทีปรึกษา

15 – 25 พ.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน 3/62 ผาน Internet
4 – 8, 11 - 15 พ.ค. 63 (ป.ตรี) สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที 2 ปการศึกษา 2562

17

(ป.โท) วันสุดทาย

18

ป.ตรี ปดภาค 2/62

19

20

21

22 ป.ตรี วันสุดทาย

การเรียนการสอน ภาค 2/62

สงผลสอบ 2/62

23 ป.ตรี ตรวจสอบผล
การศึกษา 2/62 ผาน Internet
(ป.โท) สอบปลายภาค 2/62

15 – 25 พ.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 2562 ผาน Internet

24

25

(ป.โท) ปดภาค 2/62

(ป.โท) สอบปลายภาค 2/62

26 (ป.ตรี/ป.โท) ประมวลผล 27
ลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 2562

15 – 25 พ.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ลงทะเบียน 3/62 ผาน Internet

31 วันสุดทาย ประกาศผล
ลงทะเบียน 3/62 นศ.นําใบ
รายงานผลชําระเงิน ณ ธนาคาร
ที่กําหนด

1

28

29

ป.ตรี ปฐมนิเทศ นศ.ใหม 3/62

(ป.โท)วันสุดทายสงผลสอบ 2/62

30

27 – 31 พ.ค. 63 (ป.ตรี/ป.โท) ประกาศผลลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 62 นศ.นําใบรายงานผลไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

2

3

4

5

6

มิถุนายน 2563

June 2020

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
31

Mon - จันทร

Tue - อังคาร

1 ป.ตรี เปดภาคฤดูรอน 2562 2

Wed - พุธ
3

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
Sat - เสาร
4
5 ป.ตรี ลงทะเบียนลาชา3/62 6 (ป.โท)

2 – 3 มิ.ย. 63 (ป.ตรี) เพิม/ เปลียนกลุม ผานอินเทอรเน็ต
และถอนไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึ่ง โดยเสียคาธรรมเนียม
1 – 12 มิ.ย. 63 สงเอกสารเทียบโอน โดยการสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)

7

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

8

9

คาหนวยกิตคืน ไมบันทึก W

14

10

11

เพิ่ม/เปลี่ยนกลุมกรณีพิเศษ
โดยเสียคาธรรมเนียม
ป.โท สง มฉก.13ใบแจงผล 2/62

12 ป.ตรี สง มฉก.13

ใบแจงผลการศึกษา 2/62

8 – 12 มิ.ย. 63 (ป.ตรี/ป.โท) แจงขอสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562
8 – 12 มิ.ย. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และไมบันทึก W
1 – 12 มิ.ย. 63 สงเอกสารเทียบโอน โดยการสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)

15

16

17

18

19

- ตรวจสอบผล 2/62 ผาน net
- เปดภาค 3/62 และลงทะเบียน
ลาชา/เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุม
เสียคาธรรมเนียม ไดรับ
คาหนวยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
- ถอนไมไดรับคาหนวยกิตคืน
ไมบันทีก W

13

20 (ป.โท) ถอนไมไดรับ
คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

5 – 19 มิ.ย. 63 (ป.ตรี) ถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก W

21

(ป.โท) ถอนไมไดรับ

22

23

24

25

26

27

29

30

1

2

3

4

คาหนวยกิตคืน และบันทึก W

28

กรกฎาคม 2563

July 2020

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
28

Mon - จันทร
29

Tue - อังคาร
30

5

6

7

วันอาสาฬหบูชา

วันเขาพรรษา

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

12

13

14

19

20

21

ป.ตรี วันสุดทาย

Wed - พุธ
1

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
2
3

Sat - เสาร
4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

การเรียนการสอน 3/62

22 – 24 ก.ค. 63 (ป.ตรี) สอบภาคฤดูรอน 2562

26

(ป.โท) วันสุดทาย

การเรียนการสอน 3/62

27
ป.ตรี ปดภาคฤดูรอน 2562

28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 29
สมเด็จพระเจาอยูหัว

30

31

(ป.ตรี) วันสุดทาย

สงผลสอบภาคฤดูรอน 2562

1

สิงหาคม 2563

August 2020

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562

Sun - อาทิตย
26

Mon - จันทร
27

Tue - อังคาร
28

Wed - พุธ
29

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
30
31

Sat - เสาร
1

(1 – 2 ส.ค.63)

(ป.โท) สอบภาคฤดูรอน 2562

2

(1 – 2 ส.ค.63)

3

(ป.โท) ปดภาคฤดูรอน 62

4

5

6

7 (ป.โท) วันสุดทายสงผลสอบ 8

(ป.โท) สอบภาคฤดูรอน 2562

9

ภาคฤดูรอน 2562

10

11

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 13

14

15

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

กันยายน 2563

สํานักทะเบียนและประมวลผล Office of the Registrar September 2020
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561

Sun - อาทิตย
30

Mon - จันทร
31

Tue - อังคาร
1

6

7

13

Wed - พุธ
2

Thu - พฤหัสบดี
Fri - ศุกร
4
3

Sat - เสาร
5

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

