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“เหลียนฮวาชิงเวิน:ตำารับยาจีนช่ือดังกับ COVID-19” 

by CM HCU Club

       

     รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี 

คณาจารย์วิทยาลัยจีนศึกษา รับมอบพจนานุกรมภาษาจีนแต้จิ๋ว จำานวน 100 เล่ม จาก สมาคมจีนเตี้ยอันแห่งประเทศไทย นำาโดย คุณชัยวุฒิ 

เล็กศรีสกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะผู้แทนสมาคมฯ เม่ือวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 

ชั้น 2 อาคารอำานวยการ โดยพจนานุกรมภาษาจีนแต้จิ๋วทั้ง 100 เล่มนี้ สมาคมฯ มอบให้กับศูนย์แต้จิ๋ววิทยา มฉก. เพื่อนำาไปประกอบเป็นเอกสาร

การสอนสำาหรับหลักสูตรภาษาจีนแต้จิ๋วที่สถาบันภาษา มฉก. 

ม.หััวเฉีียวฯ รับัมอบ ดิิกชัันนารัจีีีนแต้้จิี�ว 100 เล่่มม.หััวเฉีียวฯ รับัมอบ ดิิกชัันนารัจีีีนแต้้จิี�ว 100 เล่่ม
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 พิิธีีมอบขีีดิหัมวกแล่ะเข็ีม  พิิธีีมอบขีีดิหัมวกแล่ะเข็ีม 
หัลั่กสููต้รัพิยาบาล่ศาสูต้รั ์ร่ัน่ทีี่� 37 หัลั่กสููต้รัพิยาบาล่ศาสูต้รั ์ร่ัน่ทีี่� 37 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบหมวกและเข็ม 

แก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นท่ี 37 จำานวน 163 คน เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ 

การพยาบาล เกิดความศรัทธาและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล เป็นตัวอย่างที่ดี 

และเป็นคนดีของสังคม โดย ดร. รัชดา พ่วงประสงค์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่      

4 เมษายน 2565
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         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดบ้านออนไซต์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 จัดกิจกรรม 

HCU NEW GEN Open House 2022 “HCU สะ...ต๊าช อนาคตดีเร่ิมท่ี  ม.หัวเฉียวฯ”คร้ังท่ี 2 ภายในงานมีกิจกรรม  

โชว์ความต๊าช...ของ 13 คณะวิชาทั้งบนเวทีกลางและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากน้อง ๆ 

หลากหลายโรงเรียน ณ อาคารบรรณสาร และอาคารเรียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565

HCU สูะ...ต๊้าช  อนาคต้ดิีเรัิ�มทีี่� ม.หััวเฉีียวฯHCU สูะ...ต๊้าช  อนาคต้ดิีเรัิ�มทีี่� ม.หััวเฉีียวฯ

Open House 2022 Open House 2022 
HCU NEW GENHCU NEW GEN
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คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 พิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถ่ิน ปี 2565 และการนำาเสนอโครงการย่อยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Zoom  และออนไซด์  วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ  ห้องสื่อประสม  ชั้น 2 

อาคารบรรณสาร  มฉก. โดยมทีา่น รองศาสตราจารย ์ดร.อไุรพรรณ  เจนวาณิชยานนท ์อธกิารบดี ิ เปน็ประธานเปดิโครงการ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ยอดนิล คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าว  สรุปโครงการ  และ  ดร.มรกต  กำาแพงเพชร  

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ดำาเนินรายการ โดยคณะผู้บริหารจากธนาคารออมสินเข้าร่วม 

เป็นคณะกรรมการ  ดังนี้ คุณชลียา สระบัว ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน 

คุณอรธิมา โอวาทธรรมะ  พนักงานท่ีปรึกษาลูกค้าฐานราก 7 คุณปัณณภัสร์ จิระธวัลวัชร์ พนักงานท่ีปรึกษาลูกค้าฐานราก 5 

คณุจตโุชค  รืน่ทมิ  พนกังานสนับสนุนธุรกิจ7  หน่วยสถาบนัการเงนิชมุชน  ภาค5 อาจารยญ์าณวธิ  นราแยม้  กรรมการผู้จัดการ 

THE 1 CAMP Marketing คุณอัจฉรา ชมภูทัน  ประธานผู้ก่อต้ังวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวหริภุญไชย และในปี 2565 มีกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม  จำานวน 5 ทีม ประกอบด้วย

     1. กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านทุ่งสีหลง          

 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมทรัพย์เซรามิค

     3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดกำาแพงแสน          

 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักสมุนไพร โคกพระเจดีย์                      

 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ (เป็นมิตร  Happy  Farm)  

    

โครังการัออมสิินย่วพัิฒน์รักัถิิ่�น          โครังการัออมสิินย่วพัิฒน์รักัถิิ่�น          
 ปีี 2565 ปีี 2565
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คณะห่ั่นคน มฉีก. เข้ีารัว่มการัแสูดิง                                    คณะห่ั่นคน มฉีก. เข้ีารัว่มการัแสูดิง                                    
แสูง สีิ เสีิยง แล่ะส่ิ�อผสูมจิีนต้นฤมิต้                                                                     แสูง สีิ เสีิยง แล่ะส่ิ�อผสูมจิีนต้นฤมิต้                                                                     

ช่ดิใต้้รัม่ฉัีต้รันฤบดิินที่รัร์ัตั้นโกสิินที่รั ์240 ปีีช่ดิใต้้รัม่ฉัีต้รันฤบดิินที่รัร์ัตั้นโกสิินที่รั ์240 ปีี

     ศนูย์วฒันธรรม  มหาวิทยาลัยหวัเฉียเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) โดยผูช้ว่ยศาสตราจารยสุ์กฤตาวฒัน ์บำารุงพานชิ หวัหนา้แผนกส่งเสรมิและเผยแพร ่

นำาคณะหุ่นคน ม.หัวเฉียวฯ เข้าร่วมการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมจินตนฤมิต ชุดใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์รัตนโกสินทร์ 240 ปี ซึ่งมีนายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา 

ทววีฒันะกิจบวร ปลดักระทรวงวัฒนธรรม ทตูานุทตูจากประเทศตา่ง ๆ  ผูบ้รหิาร ผูแ้ทนหนว่ยงานรฐั เอกชน รว่มในพธิ ีณ พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ

พระนคร จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20-24 เมษายน 2565



HCU News 6 สื่อสารองค์กร

มฉีก.ขีอขีอบพิรัะค่ณผู้มีอ่ปีการัะค่ณ                   มฉีก.ขีอขีอบพิรัะค่ณผู้มีอ่ปีการัะค่ณ                   
ท่ี่านอาจีารัย์ที่วีศัักดิิ� ศิัล่าพิรั แล่ะภรัรัยา ท่ี่านอาจีารัย์ที่วีศัักดิิ� ศิัล่าพิรั แล่ะภรัรัยา 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ ศิลาพร 

และอาจารย์หญิงภรรยาของท่าน ที่ได้มอบเงินสนับสนุนจัดทำาเสื้อคอกลม สีแดง สกรีน HCU เพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้

กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี มฉก. รับมอบโดย อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี และได้มอบเสื้อ 

HCU สีแดงเป็นการแสดงความขอบพระคุณในความเมตตาของท่านทั้งสองอีกด้วย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ประกวดผลงานสหกิจศึกษา 

และการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำางานเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำาปี พ.ศ.2565 จำานวน 2 ประเภท ซึ่งผล 

การประกวดนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ช่ือโครงงาน 

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำา  การเขียน-ตอบ CAR (Corrective Action Request) ฉบับภาษาอังกฤษ สำาหรับทีม ISO 

บริษัท เวือร์ท ประเทศไทย จำากัด ซึ่งเป็นผลงานของนางสาวสมฤดี คำาศิริ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์ และ รางวัลชมเชยผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงงาน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ จากมะขามป้อม ของนางสาวสุธีรา ผลอเนก นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่นำา 

ช่ือเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานประกอบการ 

ที่ให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานจริงจนประสบความสำาเร็จในครั้งนี้

“รัางวัล่แห่ังความสิำาเรัจ็ี”“รัางวัล่แห่ังความสิำาเรัจ็ี”

ขีอแสูดิงความยินดีิกับนักศึักษาทีี่�ได้ิรับัรัางวัล่ขีอแสูดิงความยินดีิกับนักศึักษาทีี่�ได้ิรับัรัางวัล่
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        บทความ "แอปพลเิคชนัสำาหรับการบันทึกขอ้มูลการตรวจสุขภาพ" ทีไ่ดร้บัรางวลั "ดเีดน่" ในการนำาเสนอแบบปากเปลา่ 

ระดับปริญญาตรี (กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์) โดย นายวรวัฒน์ จันทร์ต้น นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการนำาเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (4th National Conference in Science, Technology and Innovation 2022) 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

“วิที่ยาศาสูต้รัแ์ล่ะเที่คโนโล่ยีสูรัา้งสูรัรัค์นวัต้กรัรัมเพ่ิ�อช่มชน”“วิที่ยาศาสูต้รัแ์ล่ะเที่คโนโล่ยีสูรัา้งสูรัรัค์นวัต้กรัรัมเพ่ิ�อช่มชน”

ขีอแสูดิงความยินดิีกับบที่ความ ขีอแสูดิงความยินดิีกับบที่ความ 

"แอปีพิลิ่เคชัันสิำาหัรับัการับันทึี่กข้ีอมูล่""แอปีพิลิ่เคชัันสิำาหัรับัการับันทึี่กข้ีอมูล่"
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          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา น.ส.สมฤดี คำาศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) ผูช้นะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศกึษา ระดบัเครอืขา่ยภาคกลางตอนล่าง 

ประจำาปี 2565

ขีอแสูดิงความยินดีิกับนักศึักษาทีี่�ได้ิรับัรัางวัล่ขีอแสูดิงความยินดีิกับนักศึักษาทีี่�ได้ิรับัรัางวัล่

 HCU NEW GEN HCU NEW GEN 

Congratulations!Congratulations!


