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พิ ธีร�ำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ
ประจ�ำปี 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  
รักษาการรองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รักษาการรองอธิการบดี  และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์  รักษาการ
รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที  ่ และนักศึกษา ร่วมพิธรี ำ� ลึกหลวงปูไ่ ต้ฮง อริยสงฆ์ผปู้ ระเสริฐ  โดยอธิการบดีได้ประกอบพิธี
อัญเชิญรูปจ�ำลองหลวงปูไ่ ต้ฮงประทับบนเสลีย่ ง  จากนัน้ ขบวนแห่อญ
ั เชิญรูปจ�ำลองหลวงปูไ่ ต้ฮงเดินไปตามเส้นทาง  ทีค่ ณะวิชาและหน่วยงานได้ตงั้ โต๊ะ
เครือ่ งสักการะบูชาไว้  เส้นทางเริม่ จากศาลาหลวงปูไ่ ต้ฮง  สนามฟุตบอลกลางแจ้ง  อาคารโภชนาการ  2  วงเวียนจักรยาน  ถนนข้าวต้ม  สวนลวดลาย  
และกลับมายังศาลาหลวงปูไ่ ต้ฮงเพือ่ อัญเชิญรูปจ�ำลองหลวงปูไ่ ต้ฮงประดิษฐานยังศาลาอีกครัง้   ต่อจากนัน้ อธิการบดีถวายพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรัย
ทีโ่ ต๊ะหมูบ่ ชู า  พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  และประพรมน�ำ้ มนต์  มหาวิทยาลัยได้จดั พิธรี ำ� ลึกหลวงปูไ่ ต้ฮงเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ ร�ำลึกและบ�ำเพ็ญ
กุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง เมือ่ วันที  ่ 5  มีนาคม  2562

วันหัวเฉียวฯ

รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
และบุคลากร มฉก. ร่วมสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปูไ่ ต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย นอกจากนีภ้ ายในงานจัดให้มพี ธิ ถี วาย
ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เจริญน�ำ้ พระพุทธมนต์เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล และมอบเหรียญทีร่ ะลึกแก่บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านครบ 10 ปี ณ ห้อง
ประชุม ชัน้ 4 อาคารอ�ำนวยการ เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2562
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โครงการ

วั น แพทย์ แ ผนจี น

คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการวันแพทย์แผนจีน โดยการแสดงจากนักศึกษา
คณะการแพทย์แผนจีน การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "การป้องกันภาวะพร่องสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยอาจารย์แพทยจีน  
ธรรมธัช เชี่ยวพรหม และอาจารยพัทธนันท เลิศคุณอธินนท การเสวาวิชาการ หัวขอ “ทานอาหารอยางไรใหเปนยา” โดย พจ.โสรัจ นิโรธ
สมาบัติ และการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑของนักศึกษา หัวขอ อาหารเปนยา การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคตามสภาวะพื้นฐานรางกาย
ทางการแพทย์แผนจีน บริการตรวจรางกายและรักษาโรคดวยวิธีฝงเข็มและนวดทุยหนา โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  
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ตรวจประเมินมาตรฐาน
และคุณภาพการศึ กษา

ดร.จ�ำรูญศรี พุ่มเทียน รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วุฒิพงษ์   ทองก้อน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนา
วิชาการ และคณาจารย์ร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  การประเมินเริ่มด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาผลการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร นักศึกษา กรรมการฯ  ประชุมสรุปผลและ
แจ้งผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนให้คณะวิชารับทราบ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 1 อาคาร                      
อ�ำนวยการ มฉก.    
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โครงการ Be My Guest

ศูนยบ รรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการ Be My Guest เพือ่ เปนการประชาสัมพันธบริการตาง ๆ ของ
ศูนยบ รรณสารสนเทศ ซึง่ ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ และการมีปฏิสมั พันธหรือมีสว นรวมใน
กิจกรรมตา ง ๆ ทีส่ ง เสริมใหเกิดการ เรียนรูด ว ยตนเอง ในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาวิจยั จึงไดจดั กิจกรรมเพือ่ เปนการ
สง เสริมการเรียนรูส ารสนเทศ การฝกทักษะตาง ๆ ทีส่ ามารถทําไดดว ยตนเอง การเรียนรูจ ากประสบการณของผูอ นื่ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
เช่น กิจกรรมการเย็บเตา นมเทียม โดย บริษทั ซาบีนา จํากัด การทําน�ำ้ ยาลางจาน โดย คุณณัฐนันทร อาจอิม่ ทรัพย การทําสมุดทํามือจากสิง่ ของทีใ่ ชแลว
โดย คุณกวน หรุย ฟา ศูนยบรรณสารสนเทศ กิจกรรมการบรรยาย แคปรับอีกนิด ชีวติ ก็เปลีย่ น : กินทุกอยางไดสขุ ใจ โดย อาจารยแวว เอกชาวนา       
นักกาํ หนดอาหารวิชาชีพ กิจกรรมการการแเจสดง  เจาชายไมวเิ ศษสูก ารแสดงละครเวทีไทยรวมสมัย จากวรรณกรรมเยาวชน โดย อาจารยใจบุญ แยม
ยิม้ อาจารยป ระจาํ คณะนิเทศศาสตร และ หัวหนาแผนกวัฒนธรรมศึกษา ศูนยวฒ
ั นธรรม และกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษยังไง ใหไหลลืน่ โดย อาจาร
ยบ รรจบ ปย มาตย อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มฉก. โดย รศ.อิสยา จันทร์วทิ ยานุชติ รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธาน
เปิดงาน ณ อาคารบรรณสาร เมือ่ วันที่ 19-21 มีนาคม 2562
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การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน                           

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจ�ำปี                      
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นประเพณีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี และถือเป็นวันที่ชาวจีนได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นสิรมิ งคล
แก่ตนเองและครอบครัวตลอดทั้งปี ภายในงานมีการเชิดสิงโตและการจัดนิทรรศการ อาทิ การร้องเพลงเล่นกีต้าร์โดยนักศึกษา                   
คณะบริหารธุรกิจ การแสดงร�ำพัดไทเก๊กจีน การแสดงเป่าขลุ่ยน�้ำเต้าจีน การแสดงชงชาจีน และการจุดจิ่ง 12 จุด โดยได้รับเกียรติจาก    
รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
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