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      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร  ครั้งที่  26  แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา  ประจ�าปีการศึกษา  
2560  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา  จ�านวนบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น  2,063  คน ปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัย
ได้มอบปรญิญาดษุฎบีณัฑติกิตติมศักด์ิเพือ่เชดิชเูกยีรติคุณและเกยีรตปิระวตั ิจ�านวน  3  ท่าน  ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์พเิศษจรญั  ภกัดธีนากลุ  
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) 2.คุณธนากร  เสรีบุรี  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภท
ทั่วไป) และ 3.คุณมิตร รัตนโอภาส ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง                        
จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม  มฉก.

ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีประสาทปรญิญาบัตร 
ประจ�าปีการศึกษา 2560
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  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์        
ผู้ช่วยอธิการบดี  รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี  และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์  รักษาการผู้ช่วย
อธกิารบด ี พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที ่ และนักศกึษา  ร่วมสกัการะ  พระพทุธรปู  3  องค์  หลวงปูไ่ต้ฮง  ศาลพระภมู ิ ศาลเจ้าที่  
ศาลตายาย  ซึง่เป็นสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ีเ่คารพศรทัธาของมหาวทิยาลยัเนือ่งในเทศกาลตรษุจนี  โดยได้มกีารเชดิสงิโตเอาฤกษ์เอาชัยให้เกิดความเป็นสริมิงคล
ในวันนี้  และในโอกาสอันเป็นมงคล  ท่านอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีได้มอบสิ่งมงคล  ประกอบด้วย  ส้ม  ฮู้แดง  เหรียญสีทอง  เหรียญสีเงิน  
บรรจุใส่ถุงแดง  ถุงทอง  ที่ได้ถวายสักการะแด่หลวงปู่ไต้ฮง  แก่คณะวิชา  หน่วยงาน  บุคลากรที่เข้าร่วมงานอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง  มีเงิน  มีทอง
ไหลมาเทมา  และแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562 ณ มฉก.              

    *เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการเชิดสิงโต
คนจีนโบราณมีความเชื่อว่า "สิงโต" เป็นบุตรของมังกร  ซึ่งมีอ�านาจและทรงพลังมากที่สุดในบรรดาบุตรทั้งหมด  ได้รับมอบหมายจากสวรรค์ในฐานะ
ผู้พิทักษ์  สิงโตจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอ�านาจ  ความกล้าหาญ  และความจงรักภักดี  นอกจากนี้ยังเชื่อว่าสิงโตเป็น  สัตว์เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์   
แม้เพียงเสียงค�ารามก็สามารถปัดเป่าวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายได้  ด้วยเหตุนี้เองชาวจีนจึงนิยมสร้างรูปสลักสิงโตไว้ตรงหน้าพระราชวัง  ตามหน้าบ้าน
หรือสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อเป็นองครักษ์ผู้พิทักษ์คอยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้าย

สักการะ  พระพุทธรูป  3  องค์  หลวงปู่ไต้ฮง  ศาล
พระภูมิ  ศาลเจ้าที่  ศาลตายาย  ซ่ึงเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่
เคารพศรทัธาของมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 
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โครงการอบรมวิชาการ          
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน              

ทางคลินิก ครั้งท่ี 15

 คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีน           

ทางคลินิก ครั้งที่ 5 เรื่อง การรักษาโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดย ศ.ดร.ฉีชง ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช 

การแพทย์แผนจีน จากโรงพยาบาลสู่กวง และ รศ.ดร.ยวี่เชา ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลหลงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมอบรมถงึการรกัษาโรคนรเีวช โรคบรุุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจนีจ�านวนมาก พร้อมน�าประสบการณ์จากการเข้าอบรมความรู้

การรักษาโรคไปใช้ประโยชน์ได้ ณ ห้องสิริธารา บริษัท ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน จ�ากัด เมื่อวันที่  21-22 กุมภาพันธ์  2562  
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 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จนัทโรนานนท์  คณบด ี และอาจารย์ไพศาล  ทองสมัฤทธิ ์ รองคณบด ี คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก  ในโอกาส
เข้าศกึษาดูงานและฟังบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนของคณะภาษาและวฒันธรรมจนี และคณะการแพทย์แผนจนี เมือ่วนัที่              
8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ช้ัน 2 อาคารบรรณสาร พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิต                                
การครอบแก้วและฝังเข็มศาสตร์การรกัษาของการแพทย์แผนจีน ณ ห้องปฏบัิตกิารฝังเข็มและรมยา  คณะการแพทย์แผนจีน  ช้ัน  3  อาคารเรยีน  
ซึ่งคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก    

ร.ร.ราษฎรว์ิทยา จ.ตาก ศึกษาดูงานภาษา
จีนและแพทย์จีน ม.หัวเฉียวฯ
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 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของ จ.สมุทรปราการ น�าโดยคุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)                    
ในการเยี่ยมชมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ ร้อยมาลัย ประคบทอง ตัดพวงมโหตร ระบายสีหน้าโขน และชมการแสดงหุ่นละครเล็ก การแสดง
หุน่คน  ซึง่มต้ีนก�าเนดิจากหุน่หลวง หุ่นกระบอก พร้อมกบัเยีย่มชมพิพธิภัณฑ์ มฉก. แหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรมไทย-จนี ภูมปัิญญาท้องถิน่ และประวตัิ
พัฒนาการมหาวิทยาลยัและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พรอ้มกับร่วมเสวนา หวัข้อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศาสตรแ์พทย์แผนจนี ผลติภัณฑ์จากปลาสลิด 
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และสมุนไพรในจังหวัดสมุทรปราการ

มฉก.ต้อนรบัคณะเยี่ยมชมการท่องเที่ยว           
เชิงสุขภาพ ของ จ.สมุทรปราการ
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การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน																											

  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจ�าปี                      
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นประเพณีที่มีประวัติความเปน็มายาวนานกว่า 4,000 ปี และถือเป็นวันที่ชาวจีนได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ  เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ตนเองและครอบครัวตลอดทั้งปี ภายในงานมีการเชิดสิงโตและการจัดนิทรรศการ อาทิ การร้องเพลงเล่นกีต้าร์โดยนักศึกษา                   
คณะบริหารธุรกิจ การแสดงร�าพัดไทเก๊กจีน การแสดงเป่าขลุ่ยน�้าเต้าจีน การแสดงชงชาจีน และการจุดจิ่ง 12 จุด โดยได้รับเกียรติจาก    
รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบด ีเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
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 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ให้การต้อนรับ และร่วมท�า
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างคนดีสู่สังคม” ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอ�านวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและประสานไปยังโรงเรียนที่มีความเหมาะสม และยินดีให้ความร่วมมือ จ�านวน 3 
โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
2. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

 ซึง่โรงเรยีนทัง้ 3 แห่ง มนีกัเรยีนได้รบัรางวลักองทนุ ดร.อเุทน  เตชะไพบลูย์  มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ อย่างสม�า่เสมอ อกีทัง้แต่ละโรงเรยีน
ได้มกีารน�าหลักคณุธรรมมา บรูณาการแทรกไปกับการเรียนการสอนนกัเรยีน และหลงัจากได้ลงนามในความร่วมมอืแล้ว ทางมหาวทิยาลยั
จะได้ร่วมหารือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อตกลง เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนไทยต่อไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือโครงการ
ด้านคุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือสรา้งคนดีสู่สังคม
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เปิดหลักสูตร                           
วิทยาการผู้น�าไทย-จีน รุน่ 2

       มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกับมหาวิทยาลยัปักกิง่  จดัพธิเีปิดการศกึษาหลกัสตูรวทิยาการผูน้�าไทย-จนี ยคุใหม่ 
(วทจ.) รุ่นที่  2  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และท่านหลู่ย์เจี้ยน  
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย  ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษา  และพิธีส�าคัญ  ได้แก่  พิธีเปิดอาคารเรียน
หลังใหม่  พิธีเปิดรูปปั้นเถาจูกง (เทพเจ้าแห่งการค้า) สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันของสองสถาบัน  และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 
ม.หัวเฉียวฯ และม.ปักกิ่ง  ณ ม.หัวเฉียวฯ ยศเส เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562


