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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ม.หัวเฉียวฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี พร้อมผูบ้ ริหาร บุคลากร
และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ (มฉก.) จั ด พิ ธี ป ฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560
โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดพิธี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวให้ข้อคิดกับนักศึกษาใหม่
พร้อมกันนีม้ กี ารบรรยายการด�ำเนินชีวติ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การด�ำรงตนยึดหลักค�ำสอนพุทธศาสนาด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรค) และมรรค 8 ประกอบด้วย 1. สัมมาทิฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ คือ ด�ำริชอบ 3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ
4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม 5. สัมมาอาชีวะ คือ การท�ำมาหากินอย่างสุจริตชน 6. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม
7. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลัง้ เผลอ 8. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตงั้ มัน่ โดยพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัย พระราชา
คณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วิทยากร รับเชิญ และการแสดงละคร เรือ่ ง เธอคือภาพลักษณ์
ของ มฉก. โดยนักศึกษารุ่นพี่ มฉก. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม มฉก.

อธิการบดีรับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบรางวัล Thailand Energy Awards
2017 รางวัลผูบ้ ริหารผลงานดีเด่นด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงสร้างจิตส�ำนึกให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องน�ำไปปฎิบตั ิ
หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
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ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

นักศึกษาปริญญาโทจาก
Universitas Muhammadiyah Sumatera Ultara ประเทศอินโดนีเซีย
อาจารย์พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจาก Universitas Muhammadiyah Sumatera Ultara ประเทศอินโดนีเซีย
เยีย่ มชมดูงาน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพูดคุยสานสัมพันธ์แนะน�ำการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของทัง้ สองมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ตรวจประเมินโครงการส�ำนักงานสีเขียว

รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหาร คณะกรรมการพลังงาน
และทูตพลังงาน มฉก. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจประเมินโครงการส�ำนักงานสีเขียว (กองอาคารสถานที)่ ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารอ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
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นักศึกษาใหม่เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยอาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย
คณะอาจารย์ น�ำนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน 202 คน เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง ศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีคณะ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ร่วมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2560

โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 194
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชมุ ชน มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ศีรษะจรเข้นอ้ ย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครัง้ ที่ 194 เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่าง มหาวิทยาลัย
กับชุมชน สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพือ่ ส่วนรวม สร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นกั ศึกษา โดยมีคณะวิชาร่วมกิจกรรม
ในครัง้ นี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วดั ความดันโลหิต ตรวจมะเร็งเต้านม คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพือ่ ตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาล
ไขมันในเลือด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบ�ำบัดให้บริการ และให้ความรูใ้ นการท�ำกายภาพบ�ำบัด
คณะการแพทย์แผนจีนรักษาด้วยการแมะ และการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิตศิ าสตร์ให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมาย และคณะ
บริหารธุรกิจ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กบั เด็ก ๆ เช่น การ
ระบายสี การต่อภาพจิก๊ ซอ และแจกขนม นอกจากนีห้ น่วยงานต่าง ๆ ได้รว่ มให้บริการตรวจสุขภาพทัว่ ไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�ำจัดเหา ตัดผมชาย
และหญิงเหมือนเช่นทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา โดยทุกรายการไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด ในครัง้ นีม้ ใี ห้บริการฉีดวัคซีนสุนขั และแมวเพือ่ ป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้าด้วย เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ วัดหัวคู้วราราม ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
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แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561

แผนกรับนักศึกษา ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล และคณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
ร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-6 ปี ในรูปแบบการบรรยายและจัดนิทรรศการแนะน�ำมหาวิทยาลัยให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมปลายในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ตามโครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้

คณะกรรมการป้องปรามอบายมุข
ภายในสถาบันออกตรวจการสูบบุหรี่

คณะกรรมการป้องปรามอบายมุขภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมตรวจสอบการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
ในสถาบันโดยเฉพาะอาคารเรียน อาคารอ�ำนวยการ เพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพบุคคลจากควันบุหรี่ จากการตรวจสอบยังพบร่องรอยการสูบบุหรี่
จ�ำนวนมาก (พบก้นบุหรี่ ในกระบะทรายส�ำหรับเขีย่ บุหรี)่ โดยเฉพาะห้องน�ำ้ ชายของอาคารเรียน ชัน้ 2 และก้นบุหรีช่ นั้ ดาดฟ้า ชัน้ 4 อาคาร
อ�ำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
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ค้นหามาให้...อ่าน

“ข้าวไรซ์เบอรี่” ต้านสารพัดโรคร้าย บ�ำรุงร่างกาย

ข้าวไรซ์เบอรี่ ถือเป็นอีกพันธุ์ข้าวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพ ออกก�ำลังกายและลดน�้ำหนัก
ซึ่งจริง ๆ แล้วข้าวไรซ์เบอรี่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันมีการน�ำไปแปรรูปเป็นขนมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุ้กกี้ ข้าวตัง ท�ำไมถึงได้รับความ
นิยมขนาดนี้น่ะหรอ มาดูประโยชน์ดี ๆ ของเจ้าข้าวนี้กันเลย
ข้าวไรซ์เบอรี่ คืออะไร
ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าวที่เกิดจากการผสมระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท�ำให้กลายเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์สายพันธ์ุใหม่
มีลักษณะเป็น สีม่วงเข้ม เรียวยาว และผิวมันวาว เมล็ดมีความคล้ายคลึงกับข้าวเจ้า สามารถปลูกได้ตลอดปี ในด้านคุณค่าทางอาหารของ
ข้าวไรซ์เบอรี่ถือว่ามีอยู่ครบถ้วน เนื่องจากผ่านการขัดสีแค่บางส่วน
มีประโยชน์อะไรบ้าง
- สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวสายพันธ์ุอื่น ๆ
ข้าวไรซ์เบอรี่ถือเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมาก ๆ ซึ่งหมายความว่า หากใครทานข้าวชนิดนี้บ่อย ๆ โอกาสที่จะเป็น
โรคมะเร็งนั้นน้อยมาก
- ป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สมองเสื่อม
ในข้าวไรซ์เบอรี่ มีวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เบต้าแคโรทีน วิตามินอี วิตามินบี 1 โอเมก้า 3
สังกะสี ธาตุเหล็ก และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยบ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงประสาท คอยช่วยต่อต้านโรคร้ายที่จะเกิดขึ้น
- ลดระดับไขมันและคลอเรสเตอรอล
เส้นใยอาหารหรือ Fiber ในข้าวไรซ์เบอรีถ่ อื ว่ามีอยูส่ งู มาก ๆ ซึง่ เจ้าเส้นใยนีแ่ หละทีจ่ ะมาช่วยลดไขมันและคลอเรสเตอรอลของคุณให้นอ้ ยลง
ยิ่งถ้าเป็นคนชอบออกก�ำลังกายด้วยล่ะก็ ยิ่งเห็นผลเลยล่ะ นอกจากนั้นยังช่วยควบคุมน�้ำหนักและขับถ่ายไปในตัวด้วย
เห็นเมล็ดข้าวสีแปลก ๆ ม่วง ๆ ด�ำ ๆ แบบนี้ แต่ประโยชน์นที่ ำ� เอาอยากจะรีบออกไปซือ้ มาทานเลยทีเดียว ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งรสชาติเลย เพราะ
มันทั้งหอมมันและเหนียวนุ่ม สุขภาพที่ดีอยู่ในมือคุณแล้ว อย่าลืมหามาทานกันล่ะ

http://www.sanook.com/health/4337/
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