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“เหลียนฮวาชิงเวิน:ตำารับยาจีนช่ือดังกับ COVID-19” 

by CM HCU Club

       

     สถาบันวิทยาการผู้นําไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นําไทย-จีน กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง      

และกล่าวขอบคุณประธานในพิธีและพิธีเปิดการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรและ 

Dr. Wei Jiang Dean, School of Management, Zhejiang Univers ในงานมีการบรรยายเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล                    

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต และอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) และการบรรยาย 

เรื่อง Innovating for Good-enough Market : Experience from China โดย Professor Bin Guo, Member, Academic 

Committee, Zhejiang University. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

พิิธีีเปิิดการศึึกษาหลัักสููตร Zhejiang University Online พิิธีีเปิิดการศึึกษาหลัักสููตร Zhejiang University Online 
Programme on Enterprise Transformation in Digital EraProgramme on Enterprise Transformation in Digital Era
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          ชาวม.หัวเฉียวฯ ทุกคน คือ ส่วนหนึ่งของความสําเร็จครั้งนี้ Top Performance จัดเต็ม Grade A 12 ตัว                                                                                                                                         

ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการสอนและการเรยีนรู ้2. ด้านการวจิยั 3. ดา้นการถา่ยทอดความรู ้ 4. ดา้นการมุง่เน้นความเปน็นานาชาต ิ

5. ด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค โดยข้ึนเป็นอันดับ 1 จาก 50 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับ 4 ของ Asia 

จากการประเมินผลของ U-Multirank มาช่วยกันแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยกันครับ / ค่ะ 

ขอแสูดงความยิินดีกับรางวัลัขอแสูดงความยิินดีกับรางวัลั

Congratulations!Congratulations!
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หาวิทยิาลััยิหัวเฉีียิวเฉีลิัมพิระเกียิรติ หาวิทยิาลััยิหัวเฉีียิวเฉีลิัมพิระเกียิรติ 
รบัมอบตราสััญลัักษณ์์  MEA ENERGY AWRDS รบัมอบตราสััญลัักษณ์์  MEA ENERGY AWRDS 

ปีิที� 6ปีิที� 6

 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบตราสัญลักษณ์ 

MEA ENERGY AWRDS ปทีี ่6 ประเภทอาคารประหยดัพลงังานในระดับมหาวทิยาลยั ประจาํปี 2021 พร้อมรับมอบเงนิสนบัสนนุ 

จํานวน 202,539 บาท ณ อาคารวัฒนวิลาส การไฟฟ้านครหลวง สํานักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 

2565 
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        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม 

เปิดบ้านสุดอลังการ เปลี่ยนพื้นที่การค้าเป็นพื้นที่การศึกษา พร้อม Mini Concert จากแป้งโกะ และดิว อรุณพงศ์ ในงาน HCU 

NEW GEN OPEN HOUSE 2022 อนาคตดีเริ่มที่ ม.หัวเฉียวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 

11.00-20.00 น. ณ ชั้น 1 โซนโรบินสัน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 

2565 เวลา 14.00-15.00 น. ณ เวทีการแสดง ชั้น 1 โซน MUNx2 โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มฉก. 

เปน็ประธานเปดิงาน และคณุทรงสริวิรรณ เลศิณรงค ์ผูจั้ดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสนิค้าซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร ์

พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเปิดงานและชมบูธกิจกรรม 13 คณะวิชา

ม.หัวเฉีียิวฯ บุกซีีคอนสูแควร ์เปิิดบ้านสุูดอลัังการม.หัวเฉีียิวฯ บุกซีีคอนสูแควร ์เปิิดบ้านสุูดอลัังการ

 HCU NEW GEN OPEN HOUSE 2022  HCU NEW GEN OPEN HOUSE 2022 
อนาคตดีเริ�มที� ม.หัวเฉีียิวฯอนาคตดีเริ�มที� ม.หัวเฉีียิวฯ
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  รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) พร้อมดว้ยรองอธกิารบด ี

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง เมื่อวันจันทร์ที่ 

27 มิถุนายน 2565 

 หลวงปู่ไต้ฮง ท่านเป็นต้นอุดมการณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้นําในการเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  

ทํากุศลสาธารณะด้วยหลักเมตตามายาว 983 ปี และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหัวเฉลิมพระเกียรติให้ใฝ่ทําดีมีเมตตาธรรม 

เป็นที่มาของปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” โดยทุกคนร่วมตั้งจิตอธิษฐานกล่าวคําถวายสักการะ ดังนี้ 

 “ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาหลวงปู่ไต้ฮง ด้วยการสืบสานปณิธาน การอุทิศตนทํางานรับใช้สังคมอย่างมีอุดมการณ์ 

ยึดมั่นในคุณธรรมทั้ง 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู เพื่อความเจริญงอกงามของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สังคม ประเทศชาติ...” 

ม.หัวเฉีียิวฯ จััดพิิธีีรำาลึักหลัวงปูิ�ไต้ฮง ม.หัวเฉีียิวฯ จััดพิิธีีรำาลึักหลัวงปูิ�ไต้ฮง 
อรยิิสูงฆ์์ผูู้้ปิระเสูรฐิอรยิิสูงฆ์์ผูู้้ปิระเสูรฐิ
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10 ปีิ ต่อเน่�อง ม.หัวเฉีียิวฯ รว่มกับปิระชาคม10 ปีิ ต่อเน่�อง ม.หัวเฉีียิวฯ รว่มกับปิระชาคม
เสูรมิสูรา้งชุมชนแบบมีส่ัวนรว่มเสูรมิสูรา้งชุมชนแบบมีส่ัวนรว่ม

      รองศาสตราจารย ์ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) กลา่วตอ้นรบั ผูแ้ทนจากสว่นราชการ 

ภาคเอกชน และองค์กรอิสระรอบมหาวิทยาลัย ท่ีได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ีอสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยการมีส่วนร่วม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

เป็นครั้งที่ 11 จัดขึ้น ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. พร้อมกันนี้ท่านอธิการบดีได้กล่าวเปิดการประชุม    

และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมดําเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด10 ปีนี้

    โดยส่วนหนึ่งของคํากล่าวท่านอธิการบดีต่อที่ประชุมประชาคมฯ มีดังนี้ “...ปณิธานของมหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งเพื่อที่ 

จะทํางานเพื่อสังคมด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงเล็งเห็นความสําคัญของการอยู่ในชุมชนเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในชุมชนที่เราอยู่จึงมีเจตนารมณ      

ว่าจะต้องสร้างเสริมคุณภาพสังคมในชุมชนแล้วก็ขับเคลื่อนให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์กับนักศึกษาของเราซึ่งเป็นลูกหลาน                                                               

ของท่านท่ีมาจากท่ัวประเทศเข้ามาอยู่ในชุมชนน้ีด้วยความสุข ด้วยคุณภาพชีวิตท่ีดี แล้วออกไปเป็นคนดีของสังคม ไม่ได้เอ้ือประโยชน์เฉพาะนักศึกษา       

ของเราแต่บุคลากรรวมถึงนักศึกษาทุกคนเข้ามาเรียนก็ต้องทําประโยชน์เพ่ือคนในชุมชนน้ันด้วย เพราะฉะน้ันจึงเกิดกิจกรรมรวมตัวกันจากทุกภาคส่วน   

เพื่อทํางานช่วยเหลือชุมชนในสังคมของเรา อาจจะไม่ใช่เฉพาะชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยอาจขยายออกไป ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทํามาแล้วมี 

หลายเรื่องหลายด้าน...ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจริง ๆ จากที่ดําเนินการมาต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยโชคดีมากที่ได้รับเกียรติ 

จากทุกภาคส่วนจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคราชการที่ได้รับจากจังหวัดส่วนกลางหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชนในหลาย ๆ 

สถานประกอบการก็เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น จนกระทั่งเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น กําลังทรัพย์ อุปกรณ์ 

ของต่าง ๆ ท่ีทําให้โครงการเราดําเนินการไปได้ และต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ท่ีริเร่ิมกิจกรรมดี ๆ หลาย ๆ อย่าง       

เหล่าน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปหลายกิจกรรม ซ่ึงเอ้ือประโยชน์มาก จนกระท่ังเราได้รับรางวัลหลายรางวัล เป็นมหาวิทยาลัยท่ีดี ในนามของมหาวิทยาลัย        

ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกคร้ังท่ีเสียสละทํางานเพ่ือส่วนรวมร่วมกับเรามาโดยตลอดนับ 10 ปีแล้ว ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เช่ือว่าเราเป็น        

ชมุชนทีมี่ความร่วมมอืกนัเป็นอย่างดีชมุชนนึงของประเทศไทย เราจะทํางานเพือ่สังคมตอ่ไปอยา่งไมย่่อท้อเพือ่ชมุชนทีเ่ราอยู ่เพือ่ลูกหลานของเราทกุคน 

เป็นสังคมที่มีคุณภาพต่อไป สําหรับกิจกรรมในวันน้ีเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อร่วมมือร่วมใจกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แสดงความคิดเห็น          

เพื่อพัฒนาการทํางานของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ดีขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง...”
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สูถาบันขงจ่ั�อการแพิทย์ิแผู้นจีัน สูถาบันขงจ่ั�อการแพิทย์ิแผู้นจีัน 
จััดกิจักรรมเทศกาลัตวนอู่ (เทศกาลัเรอ่มังกร)จััดกิจักรรมเทศกาลัตวนอู่ (เทศกาลัเรอ่มังกร)

 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 

ทางวัฒนธรรมในหัวข้อ "เทศกาลเรือมังกร" ตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของเดือนจันทรคติที่ 5 มีผู้บริหาร 

อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรรวม 110 คนเข้าร่วมในกิจกรรมฉลองเทศกาลเรือมังกร โดยรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 

อธิการบดี ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน รองอธิการบดี ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อํานวยการสถาบันขงจ่ือการแพทย์แผนจีน 

ฝ่ายจีน ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสําราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา 

อาจารย์แพทย์จีนอรภา ศิลมัฐ รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน ได้ร่วมกล่าวถึงกิจกรรมและกล่าวคําอวยพรในกิจกรรมครั้งนี้ 

ด้วย ณ ห้องโถงอาคารบรรณสาร ชั้น 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

        



HCU News 8 สื่อสารองค์กร

 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 

แบบกระดาษ ครั้งนี้มี 4 ระดับ คือ ระดับ 3 ถึงระดับ 6 มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 35 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565

  ก่อนการสอบเจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ได้ตอบข้อซักถามของผู้สมัครท่ีติดต่อมาทางสถาบันมากมาย รวมถึงช่วยเหลือ 

เรื่องการลงทะเบียนสอบ การสอบครั้งนี้  ทางสถาบันยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  

อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้สอบ เจ้าหน้าที่และอาจารย์  ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์และความร่วมมือ

ของผู้เข้าสอบ อย่างไรก็ตามในการสอบครั้งน้ีมีผู้เข้าสอบ จํานวน 5 คน ไม่ได้ตรวจหาเช้ือโควิด 19 ก่อนมาสอบ 

ผู้อํานวยการสถาบันขงจ่ือฯ จึงให้นําชุดตรวจ ATK ของสถาบันขงจ่ือฯ มาให้ผู้เข้าสอบใช้ตรวจแทน เม่ือผลการตรวจหาเชื้อ 

โควิด-19 ของผู้เข้าสอบทั้ง 5 คน มีผลเป็นลบจึงให้เข้าห้องสอบได้และการเข้าสอบดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย

      ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการทํางานร่วมกันของบุคลากรสถาบันขงจื่อฯ การสอบ HSK แบบกระดาษ 

ในเดือนมิถุนายน 2565  ได้สําเร็จลุล่วงอย่างดี สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    

จะประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK แบบกระดาษอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมทั้งจะใส่ใจในรายละเอียด       

เกีย่วกบัการจดัสอบใหม้ากขึน้เพือ่ใหผู้เ้รยีนภาษาจนีในประเทศไทยได้รบัประสบการณ์การทดสอบภาษาจนีท่ีมีคุณภาพสงูสดุ

การจััดสูอบวัดระดับภาษาจีัน การจััดสูอบวัดระดับภาษาจีัน 
HSK แบบกระดาษ HSK แบบกระดาษ 

ของสูถาบันขงจ่ั�อการแพิทย์ิแผู้นจีันของสูถาบันขงจ่ั�อการแพิทย์ิแผู้นจีัน


