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พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีประสาทปริญญาบัตร 		
ประจ�ำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 24 ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม มฉก. สถานที่อันทรงเกียรติซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
และบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,126 คน และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประกอบด้วย นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นายสนั่น อังอุบลกุล (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นางสาวอ่อนอุษา ล�ำเลียงพล
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์) มอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จ�ำนวน 20 คน และประเภทเหรียญเงิน จ�ำนวน 25 คน
นอกจากนีย้ งั ได้รบั เกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ มอบรางวัล เหียกวงเอีย่ ม จ�ำนวน 6 คน และรางวัล
กาญจนาภิเษก จ�ำนวน 5 คน โดยท่านประธาน ได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีชื่นชมกับความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของมหาบัณฑิต
และบัณฑิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิตยิ นิ ดี และภาพแห่งความประทับใจ ปิดท้ายด้วยการตัง้ แถวของมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากหน้า
หอประชุมสูป่ ระตูเสด็จเพือ่ แสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณท่านประธานในพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง
และญาติบัณฑิตทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้
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พิธีร�ำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ประจ�ำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีร�ำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้รว่ มพิธสี กั การะกันอย่างพร้อมเพรียง โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี อัญเชิญรูปจ�ำลองหลวงปูไ่ ต้ฮง
ประดิษฐานบนเสลีย่ ง ณ ศาลาหลวงปูไ่ ต้ฮง และจัดขบวนเแห่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะวิชา หน่วยงาน และนักศึกษาตัง้ โต๊ะ พร้อมเครือ่ งสักการะ
หลวงปูไ่ ต้ฮงตลอดเส้นทาง นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยได้นมิ นต์พระจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี)่ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพรมน�ำ้ มนต์เพือ่ ความ
เป็นสิริมงคลต่อชาว ม.หัวเฉียวฯ ทุกคนด้วย

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเฉลิมฉลองเนื่องใน...

เทศกาลตรุษจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จดั พิธสี กั การะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ จัดนิทรรศการ และเฉลิมฉลอง
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจ�ำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีจดั นิทรรศการเทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีทมี่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมายาวนาน
กว่าสี่พันปี และถือเป็นวันที่ชาวจีนได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวตลอดทั้งปีในเทศกาลตรุษจีน
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ต้อนรับสมาคม Asosiasi Perguruan Tinggi
Swasta Indonesia (APTISI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับสมาคม Asosiasi Perguruan Tinggi
Swasta Indonesia (APTISI) สาธารณรัฐอินโดนีเซียพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และมอบใบประกาศณีบตั รให้กบั นักศึกษาแลกเปลีย่ นหลักสูตรระยะสัน้ ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 อาคารอ�ำนวยการ เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

การต้อนรับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

กับ Hindusthan College of Arts and

Science, India

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม มฉก. ให้การต้อนรับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะผูบ้ ริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี Hindusthan
College of Arts and Science, India สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับ
ในรัฐ Tamil Nadu ประเทศอินเดีย ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 อาคารอ�ำนวยการ และเข้าชมศูนย์วฒ
ั นธรรมและการแสดงหุน่ คน ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

HCU News 4

มอบรางวัลชนะเลิศ ประกวดเซลฟี่คัดแยกขยะ
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาจารย์ประจ�ำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัลจ�ำนวน 2,000 บาท ให้แก่นกั ศึกษาทีมชนะเลิศในการประกวด
ถ่ายภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปี 2 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 "ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ
ก่อการดี ณ ส�ำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 7
ศูนย์สหกิจศึกษา ส�ำนักพัฒนาวิชาการและคณะวิชา
ร่วมจัดท�ำโครงการ "สหกิจศึกษา" เพื่อให้นักศึกษาสหกิจ
ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ริ ง ที่ ไ ด้ รั บ
จากสถานประกอบการ เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี แก่นกั ศึกษา
สหกิจศึกษารุน่ ต่อไป รวมทัง้ คัดเลือกผลงานโครงงานสหกิจ
ศึก ษาดี เด่ น ระดั บ มหาวิ ท ยาลัยเป็นตัวแทนส่ง ประกวด
ในระดับเครือข่ายภาคกลาง โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
ตันตระวาณิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องโถงชัน้ 1 อาคารบรรณสาร
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหาร
ข้อมูลจุลชีววิทยา MLAB Sytem & Update
(For Beginners)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารข้อมูล
จุลชีววิทยา MLAB Sytem & Update (For Beginners) โดย รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศึกษาดูงาน

ด้านกิจการนักศึกษา มฉก.

ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
จ�ำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและสโมสรนักศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักพัฒนานักศึกษาให้การต้อนรับ
ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 ชั้น 3 อาคารอ�ำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “เครื่องมือวัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (V.2)”

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ในผลงานเรื่อง “เครื่องมือวัด
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (V.2)” ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2560 ได้รบั เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นายวีรชน พงษ์เศวต นายทศพร จุลรัตนศักดิ์
นายรังสีวุฒิ สุขสบาย และนายนภดล จันกระทึก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล และ
อาจารย์ยุวธิดา ชีวปรีชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่นชม...คนท�ำดี
1 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
3 ก.พ. 60

บัวหลิน ศรีนาม
บัวหลิน ศรีนาม
แสวง รุ่งเรือง

นภสร ขันมาก
นภสร ขันมาก
ะโน
9 ก.พ. 60 ศิวิไล สารม
ีนาม
11 ก.พ. 60 บัวหลิน ศร
อง
14 ก.พ. 60 แสวง รุ่งเรื
24 ก.พ. 60 นักศึกษา

6 ก.พ. 60
7 ก.พ. 60

เงินสด 80 บาท
สายชาร์ตแบตส�ำรอง
เงินสด 160 บาท
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ
เงินสด 4,430 บาท
โทรศัพท์มือถือ
เงินสด 120 บาท
เงินสด 1180 บาท

น.ส.ลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง
ตะกร้าหน้ารถจักรยาน
ค
น.ส.สิริกาญจน์ สุทธิเชื่อนา
อาคารเรียน
กูล
ยสรรค์ธน แสงอนันต์ตระ
นา
2
าร
าก
โภชน
น.ส.รสนันท์ อยู่อุ่นพะเนา
ตะกร้าหน้ารถจักรยาน
น.ส.ภัชนิชา ไชยกุสินธ์
ตะกร้าหน้ารถจักรยาน
น.ส.บุณยกร อัครปฐมกุล
ตะกร้าหน้ารถจักรยาน
น.ส.ฑิฆัมพร ดีสมุทร
ตะกร้าหน้ารถจักรยาน
น.ส.ศรวลีย์ สังโคกกรวด
ตะกร้าหน้ารถจักรยาน
น.ส.อัจฉรา ศรีวรรณ
ตะกร้าหน้ารถจักรยาน

1 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
3 ก.พ. 60
6 ก.พ. 60
7 ก.พ. 60
9 ก.พ. 60
11 ก.พ. 60
14 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60
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ค้นหามาให้...อ่าน

4 โรคร้าย รักษาได้ด้วย
“สะระแหน่”
คนไทยเรียก “ใบสะระแหน่” แต่ฝรั่งเรียก “มินต์” แม้ว่าจะเป็นคนละสายพันธุ์ แต่ใบสะระแหน่ก็มีฤทธิ์เย็น ให้กลิ่นสดชื่นที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะเหมือนใบมินต์ของเมืองนอกเหมือนกัน บ้านเราเห็นบ่อย ๆ ในลาบ น�้ำตก เมืองนอกเห็นใส่ในสลัด หรือประดับบน
ของหวาน ไอศกรีม และยังดัดแปลงเป็นกลิ่น และรสชาติของขนม ยาสีฟัน น�้ำยาบ้วนปาก และของกินของใช้อื่น ๆ อีกมากมาย นอกจาก
กลิ่นหอม ๆ แล้ว สะระแหน่ยังมีประโยชน์ในด้านของการเป็นสมุนไพรรักษาโรค และบ�ำรุงร่างกายต่าง ๆ อีกด้วย
4 โรคร้าย รักษาได้ด้วย “สะระแหน่”
															
1. โรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ
ด้วยฤทธิเ์ ย็นของสะระแหน่ ช่วยให้ทางเดินหายใจโล่ง และคล่องตัวยิง่ ขึน้ ผูท้ มี่ ปี ญั หาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ อย่างผูป้ ว่ ยหอบหืด
จึงสามารถทานใบสะระแหน่สด ๆ หรือดื่มน�้ำต้มใบสะระแหน่ เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองในหลอดลม หรือทางเดินหายใจภายในได้
2. อาการปวดศีรษะจากไมเกรน
เมื่อมีอาการปวดศีรษะจากไมเกรน เพียงดื่มน�้ำต้มใบสะระแหน่ อาจผสมเกลือเล็กน้อย และดื่มเช้า-เย็น จะช่วยบรรเทาอาการ
ปวดศีรษะได้
3. อาการท้องร่วง ปวดท้องบิด
เพียงแค่ทานใบสะระแหน่สด ๆ 1 ก�ำมือเล็ก หรือน�้ำต้มใบสะระแหน่ ก็จะช่วยรักษาอาการท้องร่วง ปวดท้องบิด รวมไปถึงท้องอืด
ท้องเฟ้อ หรือจุกเสียดแน่นท้องได้เช่นกัน เพราะสะระแหน่มีสรรพคุณช่วยขับลมในล�ำไส้ และช่วยย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น
4. โรคไทรอยด์
ปรับสมดุลของการท�ำงานของไทรอยด์ ด้วยการทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็น สะระแหน่ถือเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็น และให้รสชาติที่สดชื่น
ต�ำให้ละเอียด ทานสด ๆ หรือดื่มน�้ำต้มใบสะระแหน่ หรือผสมกับชาร้อนก็ได้เช่นกัน
คราวหน้า ไม่ว่าจะเจอใบสะระแหน่ในอาหารคาว หรืออาหารหวาน อย่าลืมทานด้วยนะครับ ประโยชน์เยอะแยะแบบนี้
ทิ้งไปเสียดายครับ
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