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พิ ธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึ กษา 2559

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2559   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่               
4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มฉก. สถานที่อันทรงเกียรติ ซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงาม สถานที่แห่งความประทับใจและสง่างาม รวมถึง
มหาบัณฑิตและบัณฑิตทีท่ สี่ ำ� เร็จการศึกษา พ่อแม่ ผูป้ กครองทีร่ ว่ มแสดงความยินดีกบั บุตรหลานในพิธปี ระสาทปริญญาบัตร ในปีการศึกษา
2559 ครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี โดยปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 13 คณะวิชา รวมทั้งสิ้น
2,326 คน แยกเป็นมหาบัณฑิต 84 คน และบัณฑิต 2,242 คน และสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิแ์ ด่ทา่ นผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๑ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวี่ เ์ จีย้ นกวง (Professor Xu Jianguang) อธิการบดี มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเซีย่ งไฮ้  โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ
ปริญญาบัตรแก่ผสู้ �ำเร็จการศึกษา  และมอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จ�ำนวน 26 คน และประเภทเหรียญเงิน จ�ำนวน
19 คน นอกจากนี้ ยังได้รบั เกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  มอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนาภิเษก โดยท่านประธานในพิธี
ให้โอวาทและแสดงความยินดีชื่นชมกับความก้าวหน้าและความส�ำเร็จ ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจของการตั้งแถวของมหาบัณฑิต   
และบัณฑิตจากหน้า หอประชุมสู่ประตูเสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย          
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้

พิธีร�ำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ประจ�ำปี 2561
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีร�ำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
ได้รว่ มพิธสี กั การะกันอย่างพร้อมเพรียง โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ อธิการบดี อัญเชิญรูปจ�ำลองหลวงปูไ่ ต้ฮงประดิษฐานบนเสลีย่ ง ณ ศาลาหลวงปูไ่ ต้ฮง
และจัดขบวนเแห่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะวิชา หน่วยงาน และนักศึกษาตัง้ โต๊ะ พร้อมเครือ่ งสักการะหลวงปูไ่ ต้ฮงตลอดเส้นทาง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้นมิ นต์พระสงฆ์จากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี)่ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพรมน�ำ้ มนต์เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลต่อชาว ม.หัวเฉียวฯ    
ทุกคนด้วย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มฉก. บางพลี
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาอายุรกรรมแพทย์แผนจีน
    
เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี   มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซีย่ งไฮ้และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกันเปิดหลักสูตร        
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มีบณ
ั ฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาและก�ำลังศึกษาอยูก่ ว่า 800 คน ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมาได้มแี นวคิดทีจ่ ะยกระดับการศึกษาด้าน      
การแพทย์แผนจีนให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้   จึงได้รว่ มกันเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาอายุรกรรมแพทย์แผนจีน เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าจะเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2562  ทัง้ นีจ้ ะร่วมมือกันเพือ่ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนชัน้ สูงมีกำ� ลังทีเ่ ข้มแข็งยิง่ ขึน้ พัฒนาผลักดันความร่วมมือและ         
การแลกเปลีย่ นการแพทย์แผนโบราณของประเทศไทยและจีนให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป
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หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย - จีน (วทจ.)

"วัฒนธรรมการให้ " เส้ นทางเจ้าสั ว
"จากเสื่ อผืนหมอนใบ"
โครงการพัฒนาผู้น�ำยุคใหม่ไทย - จีน หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย - จีน (วทจ.) Thai - Chinese Leadreship Studies (TCL)   
จัดบรรยายเรือ่ ง "วัฒนธรรมการให้ " เส้นทางเจ้าสัว "จากเสือ่ ผืนหมอนใบ" สู่ การให้ทไี่ ม่สนิ้ สุด โดยศาสตราจารย์พเิ ศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
วิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธาน
กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กทม. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
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หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย - จีน (วทจ.)

"อิทธิพลของวัฒนธรรมจีน		
ต่อวิสัยทัศน์ของผู้น�ำจีน"
โครงการพัฒนาผู้น�ำยุคใหม่ไทย - จีน  หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.) Thai - Chinese Leadreship Studies
(TCL) จัดบรรยายเรื่อง "อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนต่อวิสัยทัศน์ของผู้น�ำจีน" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ วิทยากร  
บรรยายพิเศษ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ห้วยขวาง กทม. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
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หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย - จีน (วทจ.)

"ไท้เก๊ก-ปรัชญาเซนกับวัฒนธรรม
องค์กรและการค้าของอาลีบาบากรุ๊ป"
โครงการพัฒนาผู้น�ำยุคใหม่ไทย - จีน หลักสูตรหลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย - จีน (วทจ.) Thai - Chinese Leadreship Studies
(TCL)  เป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยมี Mr.Zhang jun ผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่างประเทศของอาลีบาบากรุ๊ป เป็นผู้บรรยาย เรื่อง "ไท้เก๊ก-ปรัชญาเซน
กับวัฒนธรรมองค์กรและการค้าของอาลีบาบากรุ๊ป" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ห้วยขวาง กทม. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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อาจารย์เห้อ ซี่ว์เฟิง
อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล

อาจารย์เห้อ ชวนตี้

อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ทางคลินิก ครัง
้ ที่ 4
คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเก่ียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก      
ครั้งที่ 4 การรักษาโรคผิวหนังและการเสริมความงามด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยอาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการ
รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจารย์เห้อ ซี่ว์เฟิง อาจารย์แพทย์จีน จากโรงพยาบาล
สูก่ วง สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอาจารย์เห้อ ชวนตี้ แพทย์จนี ประจ�ำคลินคิ การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ซึ่งมีแพทย์จีน และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เข้าร่วมอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 125 คน  ณ ห้องสัมมนา 1 ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลี่ยน        
เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง มฉก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
กว่างซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  น�ำโดย Miss Ou Donglan, Excecutive Deputy Director, Center for Laboratory Equipment
& Network Management พร้อมคณะศึกษาดูงานจ�ำนวน 45 คน   ประกอบด้วย อาจารย์จากสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  บัญชี  วรรณกรรม  ภาษา  การศึกษา  พลศึกษา  ศิลปะ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ  เพื่อมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  
และแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษา
และวัฒนธรรมจีน  เป็นประธานในการต้อนรับ   
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นสองช่วง  ช่วงเช้าเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมี
ตัวแทนอาจารย์จากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  คณะบริการธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์   และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เข้าร่วม
ต้อนรับ และแสดงความคิดเห็น  จากนั้น  ได้ไปเยี่ยมชมที่ศูนย์บรรณสาร  และพิพิธภัณฑ์  ในช่วงบ่าย  คณะศึกษาดูงานได้แบ่งกลุ่มไปยัง
ห้องเรียนเพือ่ นัง่ สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนตามสาขาต่าง ๆ  พร้อมสรุปผลการศึกษาดูงานในตอนสุดท้าย ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2
ชั้น 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร มฉก.
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การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน		
(คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลตรุษจีนประจ�ำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นประเพณีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี และถือเป็นวันที่ชาวจีนได้เริ่มต้น
สิง่ ใหม่ ๆ เพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดทัง้ ปี ภายในงานมีการเชิดสิงโตและการแสดงไท้จี๋ หัวเฉียวสไตล์ โดยได้รบั เกียรติจาก
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
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กิจกรรมประกวด
DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.อุไรพรรณ   เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมประกวด DIY ประโยชน์
ประหยัด และประดิษฐ์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วน�ำมา REUSE   
เพื่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการประหยัด
       รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน "กรอบรูปนาฬิกาจากช้อนพลาสติก"ของ น.ส.สิริทรา ศรีกตัญญู และ น.ส.มาลินี
แก้วเวหา และทีมงาน คณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน "ถังขยะจากขวดน�้ำอัดลม" ของ น.ส.อาภาพร เปี่ยมงาม และทีมงาน          
คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับทุนการศึกษา 700 บาท
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ผลงาน "ม้านัง่ จากยางรถยนต์" ของ น.ส.อักษิพร กัณหะกาญจนะ และ น.ส.จิราวรรณ์
แสงจันทร์ และทีมงาน คณะเทคนิคการแพทย์  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท
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