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พิ ธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ รก
ิ ิติ์
พิพระบรมราชิ
ธีเทิดพระเกีน
ยีน
รติ
สมเด็
าถ
ในรัจชพระเจ้
กาลที่ า9อยู่หัว
มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) มฉก.

ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับ Freshy
น้องใหม่ส่ ร
ู ว
ั้ ร่มโพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธปี ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เมือ่ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะวิชา ณ หอประชุม มฉก. นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับสาระความรู้พร้อมความสนุกสนาน
กับกิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยตัง้ ใจจัดขึน้ อาทิ การบอกเล่าประวัตคิ วามเป็นมาอันภาคภูมใิ จของมหาวิทยาลัยผ่านวีดทิ ศั น์พระมหากรุณาธิคณ
ุ
วีดิทัศน์แนะน�ำมหาวิทยาลัย และวีดิทัศน์ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ จากนั้นท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ)
กล่าวเปิดงานและกล่าวให้ขอ้ คิดเป็นปฐมโอวาทแก่นกั ศึกษาต่อด้วยการบรรยาย เรือ่ ง ทักษะการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย โดย 2 ดีเจชือ่ ดัง
ดีเจพี่อ้อย และดีเจพี่ฉอด จาก Club Friday ของคลื่น Green Wave 106.5 จากนั้นชมการแสดงแสงสีเสียงในละคร เรื่อง เธอคือ
ภาพลักษณ์ของ มฉก. เป็นการแสดงของรุน่ พีท่ กุ คณะวิชาทีร่ ว่ มใจกันแสดงเพือ่ ต้อนรับน้อง ๆ และปิดท้ายกิจกรรมภาคเช้ากับท่านรองอธิการบดี
(อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์) พบนักศึกษาใหม่ พักรับประทานอาหารกลางวัน เริม่ ภาคบ่ายกับกิจกรรมปฐมนิเทศส่วนคณะวิชาซึง่ คณาจารย์
และรุน่ พีแ่ ต่ละคณะวิชามาแนะน�ำ แลกเปลีย่ น พูดคุยให้ความรู้ ตลอดทัง้ วันของวันนีเ้ ต็มไปด้วยรอยยิม้ อันอบอุน่ และสดใสของทุก ๆ คน
ทีร่ ว่ มกิจกรรมต้อนรับ Freshy น้องใหม่สรู่ วั้ ร่มโพธิท์ อง
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สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมแก่ครูอาสาสมัครจีน

สถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมแก่ครูอาสาสมัครจีน เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม
2561 ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มฉก. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อดีตอธิการบดี มฉก.
อดีตรองอธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม
และมารยาทของไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันขงจือ่ ฝ่ายจีน และแพทย์จนี พนิดา เจริญธรรมกิจ เลขานุการสถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน ร่วมต้อนรับและเข้าร่วม
การอบรมในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากครู
อาสาสมัครจีน ประกอบด้วย เป่าขลุ่ยน�้ำเต้า ร�ำชนเผ่าไต ร�ำพัดไท้เก๊ก ดีดกู่เจิง และกายบริหารปาต้วนจิ่น นอกจากนี้ท่านได้อธิบาย
และแสดงตัวอย่างวิธีการไหว้แบบไทยในแต่ละสถานการณ์ สอนพูดค�ำไทยที่ใช้เป็นประจ�ำ ซึ่งท่านหวังว่าครูอาสาสมัครจีนทุกคนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยและด�ำเนินชีวิตแบบไทยได้ มีก�ำลังใจที่เข้มแข็ง และตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
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คณะเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง Seminar for Pharmaceutical Industry X

กลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม สายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง Seminar for Pharmaceutical Industry X เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เพื่อเป็นการสนับสนุนบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องของคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนจากกลุม่ เพือ่ นวิศวกรรมทีด่ ำ� เนินธุรกิจเกีย่ วกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม มีผเู้ ข้าร่วมอบรมเป็นเภสัชกรและผูส้ นใจในธุรกิจยา
และเครื่องส�ำอางประมาณ 200 คน โดย ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ
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คณาจารย์จากคณะการแพทย์แผนจีนร่วมถ่าย
ท�ำรายการคุยเฟื่องเรื่องโอสถ ช่อง Nation TV
เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 รายการคุยเฟือ่ งเรือ่ งโอสถ ของสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง Nation TV ได้มาถ่ายท�ำรายการร่วมกับคณาจารย์
จากคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยมี อาจารย์แพทย์จีนอรภา ศิลมัฐ อาจารย์แพทย์จีนวรพงษ์
ปะดุกา และอาจารย์แพทย์จีนภารวี ขวัญแก้ว เป็นผู้ร่วมรายการ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์การรักษา บ�ำบัด และการตรวจโรค
ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน คือ ศาสตร์การแมะ ศาสตร์การฝังเข็ม ศาสตร์การนวดกดจุดและกัวซา
โดยรายการคุยเฟื่องเรื่องโอสถ ออกอากาศทางช่อง Nation 22 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.30-10.00น. ด�ำเนินรายการโดย ดร.อริสรา
ก�ำธรเจริญ รายการนี้น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน และศาสตร์การบ�ำบัดอาการต่างๆ ทางแพทย์ไทยและจีน เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย

5 HCU News

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการด�ำเนินการ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม มฉก.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการด�ำเนิน
การของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม น�ำเสนอภาพรวมของคณะ มหาวิทยาลัย และรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และรับการตรวจประเมินเอกสารและรายละเอียดในหัวข้อที่น�ำเสนอ รวมทั้งเดินส�ำรวจ
เพื่อตรวจสอบการเรียนการสอนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเครื่องมือด้าน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
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สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลชี ซี
(เทศกาลแห่งความรักของจีน)

เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตรงกับ วันที่ 7 เดือน 7 ตามปฏิทนิ จันทรคติของจีน สถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลชีซี (เทศกาลแห่งความรักของจีน) ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 อาจารย์
และนักศึกษาจากสถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน คณะการแพทย์แผนจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนและคณะบริหารธุรกิจ 100 กว่าคน
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ
วศินานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันขงจือ่ การแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย ได้กล่าวค�ำปราศรัยในพิธเี ปิดกิจกรรม ศาสตราจารย์จง้ เฉียนเหวย ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน แนะน�ำที่มาของเทศกาลชีซีและคาดความหวังว่ากิจกรรมเทศกาลชีซีครั้งนี้จะได้ช่วยนักศึกษา
ทุกคนได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอันดีงามของวันแห่งความรักของจีน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วิศนานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันขงจือ่ การแพทย์
แผนจีน ฝ่ายไทยกล่าวว่าเทศกาลชีซเี ป็นเทศกาลทีส่ ำ� คัญของประเทศจีน อยากจะให้นกั ศึกษาทุกคนได้สมั ผัสวัฒนธรรมจีนด้วยใจในกิจกรรม
เทศกาลชีซี ครั้งนี้ จึงจะได้รับความสุขและความคิดเห็นใหม่ ๆ กิจกรรมครั้งนี้มีสาระมากมายเช่นขนมเฉี่ยวกั่วซึ่งท�ำด้วยตนเอง กิจกรรม
การสนเข็ม กิจกรรมการถักเชือกของจีน กิจกรรมการเย็บปักถักร้อยและชมหนังการ์ตนู จีนเกีย่ วกับทีม่ าของเทศกาลชีซกี บั ละครร้องหวงเหมย
เรื่องหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาไทยได้เข้าใจวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรมพวกนักศึกษานั่งล้อม
รอบโต๊ะ ฝึกการถักเชือกของจีนและสนเข็มที่ปักอยู่บนรากบัว ซึ่งมีความหมายว่าพบกันโดยบังเอิญและจะเป็นเนื้อคู่กัน นักศึกษาทุกคน
ให้ความสนใจกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมของจีนอย่างมาก
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มฉก.บริการชุมชน ครัง
้ ที่ 203

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ศีรษะจระเข้น้อย จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 203 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ วัดหัวคู้วราราม
เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพือ่ ส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพ
ให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจวัดระดับน�้ำตาล ไขมันและคอเลสเตอรอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบ�ำบัดให้บริการและให้
ความรู้ในการท�ำกายภาพบ�ำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์
ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย คณะอื่น ๆ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น การระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอว์ นอกจากนี้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�ำจัดเหา บริการตัดผมชายและหญิง บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า และแจกแว่นสายตาให้กบั ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาด้านสายตาฟรี เป็นประจ�ำทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครัง้ ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
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