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“เหลียนฮวาชิงเวิน:ตำารับยาจีนช่ือดังกับ COVID-19” 

by CM HCU Club

       

              รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวต้อนรับน้องใหม่  

สู่ร้ัวร่มโพธ์ิทองและมอบปฐมโอวาทให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ประจำาปีการศึกษา 2565 “...ขอให้ลูก ๆ นักศึกษาทุกคนต้ังใจศึกษาเล่าเรียนใช้ชี

วิต ในร้ัวมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า ขอให้ม่ันใจในมหาวิทยาลัยท่ีพร้อมอบรมส่ังสอนให้ลูก ๆ มีคุณลักษณะเฉพาะตัวในแบบฉบับของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ          

(HCU Characteristics) คือ HCU ประกอบด้วย H คือ Hard Skills ทักษะวิชาชีพที่เข้มแข็งปฏิบัติงานได้จริง C คือ Chinese Skills           

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาจีน U คือ Unique Innovation มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรม ทักษะ                   

การเป็นผู้ประกอบการ Startup และทักษะทางเทคโนโลยี ควบคู่กับการสอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 

กตัญญู ให้แก่นักศึกษาได้นำาไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำาวัน...” ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ประจำาปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่  

30 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม มฉก.

“HCU Characteristics” “HCU Characteristics” 
ปฐมโอวาทจากอธิิการบดีี ม.หััวเฉีียวฯ ปฐมโอวาทจากอธิิการบดีี ม.หััวเฉีียวฯ 
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ม.หััวเฉีียวฯ และ University of Baguio ม.หััวเฉีียวฯ และ University of Baguio 
สาธิารณรฐัฟิิลิปปินส์์ สาธิารณรฐัฟิิลิปปินส์์ ลงนามสานต่่อความรว่มมือ ลงนามสานต่่อความรว่มมือ 

 รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท ์อธกิารบดีมหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ (มฉก.) และ Dr.Jonathan Rante 

Carreon รองอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ฉบับที่ 2 กับ University of Baguio 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นการสานต่อความร่วมมือ 8 ปีท่ีแล้ว พร้อมเจรจาหาแนวความร่วมมือทางวิชาการใหม่ ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย เมื่อวันที่ 

24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำานวยการ
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คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ  สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  จัดโครงการ  

HCU  Startup Boot  Camp  คร้ังท่ี  1 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนนักศึกษา ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขา วิชา AI  สาขา วิชา Food Science คณะการแพทย์แผนจีน  และคณะบริหารธุรกิจ  ที่มีฝันอยากทำาธุรกิจได้สร้างสรรค์ 

แนวคิดธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กิจกรรมของค่าย ประกอบด้วย 

การอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำา Startup เช่น การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การวางแผนธุรกิจ 

(Business  Model Canvas) พร้อมกับจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ลองสร้าง 

แบบจำาลองของสินค้า และบริการให้เกิดขึ้นจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำาธุรกิจ startup ชั้นนำาของไทย  ได้แก่  อาจารย์  

ดร.นราธิป  อ่ำาเที่ยงตรง  อาจารย์ศิรวิชญ์  สุประดิษฐ์  และอาจารย์รัฐวิชญ์  ชัยศิริพานิช  และ คุณสันติ  อาภากาศ  Co-Founder 

& CEO ของทาง Tastebud Lab สตาร์ทอัพแห่ง  Future Food มาเป็น  Guest Speaker ซึ่งทีมวิทยากรเป็นโค้ช           

และพ่ีเลีย้งในการทำากจิกรรม ครัง้นี ้เม่ือวันท่ี  29 - 30  เมษายน 2565 และวันท่ี  1 พฤษภาคม  2565  ณ หอ้งสริธิารา ศนูยป์ฎิบตักิาร 

โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน 

โครงการออมสิ์นยุวพััฒน์รกัถิิ่�น          โครงการออมสิ์นยุวพััฒน์รกัถิิ่�น          
                            ปี 2565                            ปี 2565
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 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก SENERA ELDERLY SCHOOL เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยน   

เพื่อขอให้คณะจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย เน่ืองจากหลักสูตรของคณะ           

มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติใช้เคร่ืองมือได้อย่างทั่วถึง ปฏิบัติได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร 

โดยจะขอให้จัดอบรมที่ รร.บริบาล SENERA DLDERLY SCHOOL รามอินทรา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ 

อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น มฉก.

“ต่อบโจทย์ความต้่องการขององค์กร”“ต่อบโจทย์ความต้่องการขององค์กร”

ต้่อนรบัคณะผู้้้บรหิัารจาก SENERA ต้่อนรบัคณะผู้้้บรหิัารจาก SENERA 
ELDERLY SCHOOLELDERLY SCHOOL
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อบรมการเขียนแผู้นฉุีกเฉิีน โควิดี 19 อบรมการเขียนแผู้นฉุีกเฉิีน โควิดี 19 
ให้ักับนักศึึกษา ชัั้�นปีที� 4 ให้ักับนักศึึกษา ชัั้�นปีที� 4 

     หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

(มฉก.) จดัอบรมใหก้บันกัศกึษาชัน้ปทีี ่4 หลงัจากฝกึงาน  หัวข้อ เร่ืองการเขียนแผนฉุกเฉิน โควดิ -19  เพ่ือให้นักศึกษาทีก่ำาลงัจะจบ 

การศึกษา สามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการ 

5 ชั้น มฉก.
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       อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักด์ิ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานักศึกษา                 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้นำาตัวแทนนักศึกษารหัส 65 ร่วมกิจกรรมสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและศึกษาดูงาน 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ร่วมสืบทอดปณิธานของการทำาความดี” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย 

กรุงเทพฯ

“รว่มสื์บทอดีปณิธิานของการทำาความดีี” “รว่มสื์บทอดีปณิธิานของการทำาความดีี” 

กิจกรรมสั์กการะหัลวงป้�ไต้่ฮง                    กิจกรรมสั์กการะหัลวงป้�ไต้่ฮง                    
และศึึกษาด้ีงานม้ลนิธิิป�อเต็่กตึ่�ง และศึึกษาด้ีงานม้ลนิธิิป�อเต็่กตึ่�ง 
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กิจกรรมการประกวดีคลิป Tiktok     กิจกรรมการประกวดีคลิป Tiktok     
“ม่วน - หัรอย- รำา  เกษต่รแม่นยำา “ม่วน - หัรอย- รำา  เกษต่รแม่นยำา 

เราทำาได้ี Contest 2022”เราทำาได้ี Contest 2022”

 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศศิกาญจน์ โนนสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

คณะบรหิารธรุกจิ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) ทีไ่ด้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 จากการประกวดคลิปส้ัน 

โครงการ “ม่วน - หรอย- รำา  เกษตรแม่นยำา เราทำาได้ Contest 2022” การประกวดสื่อท่ีถ่ายทอดเรื่องราว             

การนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการตามแนวทางของ 

โครงการสมุทรปราการโมเดล’ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มฉก.
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          ม.หัวเฉียวฯ ยกบ้านมาจัด ณ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ในชื่องาน HCU New Gen Open House 2022 

อนาคตดีเริ่มที่ ม.หัวเฉียวฯ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 - 20.00 น. 

          มีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ VR ZONE กับแว่น VR ชมโลกเสมือนจริงและเกม การแสดงศิลปะการเชิดหุ่นคน 

สุดอลังการ กิจกรรม Workshop ดี ๆ พร้อมให้คำาแนะนำาการเรียนจากคณะวิชาต่าง ๆ ปรึกษาเกณฑ์การสมัครกับพี่ ๆ 

จากแผนกรับนักศึกษา การแสดงจากศิลปิน Bowkylion และดิว อรุณพงศ์ ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมาย

           

พับกันเรว็ ๆ นี�พับกันเรว็ ๆ นี�

สำาหรับน้อง ๆ และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางลิงก์ที่ส่งให้

ได้เลยครับ https://forms.gle/mUsFWnJse62GahLz5


