
»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 268 à´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á 2565
NEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWS

»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 268»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 268

NEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWS
»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 268»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 268

NEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSHCUHCU
“เหลียนฮวาชิงเวิน:ตํารับยาจีนช่ือดังกับ COVID-19” 

by CM HCU Club

     รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

ผู้อำานวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรม “ชมนกชมไม้พร้อมใจปั่นปลูก”          

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ประตูเสด็จ ลานโพธิ์  

และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย

ชมนกชมไม้ พรอ้ัมใจป็น ป็ลูัก เฉีลิัมพระเกียรติ ร.10ชมนกชมไม้ พรอ้ัมใจป็น ป็ลูัก เฉีลิัมพระเกียรติ ร.10



HCU News 2HCU News 2 สื่อสารองค์กร

      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และโรงเรียนพระดาบส ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการด้านหลักสูตรเคหบริบาล (การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ) โดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ 

เจนวาณิชยานนท์) เปน็ผูแ้ทนมหาวิทยาลัยและ พลอากาศโท ศาสตราจารยน์พพล หาญกลา้ ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนพระดาบส

เปน็ผูล้งนามครัง้นี ้ โดยมุ่งเน้นเพ่ือผลตินักเรียนตามกลุม่เปา้หมาย  ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะอาชพี  ตามมาตรฐานอาชพีกำาหนด  

เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2565

ม.หััวเฉีียวฯ MOU หัลัักสููตรเคหับรบิาลั ม.หััวเฉีียวฯ MOU หัลัักสููตรเคหับรบิาลั 
กับโรงเรยีนพระดาบสูกับโรงเรยีนพระดาบสู
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 "...วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับ 1 ในใจของเราที่นี่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ คณาจารย์ และนวัตกรรมการเรียนการสอน..." ส่วนหน่ึงของคำากล่าวของท่านผู้อำานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงนาม  

ความรว่มมอืทางวชิาการเพิม่เตมิเฉพาะคณะดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพ โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธกิารบด ี

กล่าวต้อนรับและร่วมลงนาม พร้อมด้วยรองอธิการบดี (อ.ฉลอง แขวงอินทร์) คณบดี และคณะผู้บริหารโรงเรียน 

ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำานวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 ม.หััวเฉีียวฯ ม.หััวเฉีียวฯ 
อัันดับหัน่�งในใจด้านวิทย์สุูขภาพอัันดับหัน่�งในใจด้านวิทย์สุูขภาพ
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รว่มพิธีีลังนามความรว่มมือัส่่งเสูรมิวิชาการ                                รว่มพิธีีลังนามความรว่มมือัส่่งเสูรมิวิชาการ                                
แลัะพัฒนาการอัอักกำาลัังกายรว่มกับมหัาวิทยาลััย 10 แห่ังแลัะพัฒนาการอัอักกำาลัังกายรว่มกับมหัาวิทยาลััย 10 แห่ัง

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียว ที่ได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมวิชาการ และพัฒนาการ

ออกกำาลังกายของประชาชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทีโ่รงแรมแมนดารนิ เมือ่เรว็ ๆ  นี ้โดยทา่นอธกิารบด ี(รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท)์ รว่มลงนามในพธิอีนัทรงเกยีรตนิี ้

พร้อมด้วยรองอธิการบดี (อ.ดร.โจนาธาน รันเต คารียอน) และผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ คณบดีคณะกายภาพบำาบัด 

ร่วมงานครั้งนี้ด้วย
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        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคล่ือนการดำาเนินงาน                                                                                 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดและกำากับกระทรวง จำานวน 155 แห่ง ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี จัดโดย 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ 

เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี โดย อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามในคร้ังน้ี ท้ังน้ีมหาวิทยาลัย     

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับเกียรติอย่างสูงเชิญเป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยจัดแสดงนิทรรศการการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี ท่ีห้องแถลงข่าว ช้ัน 1 อาคารพระจอมเกล้า สำานักงานปลัดกระทรวง อว. เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 

2565

 ม.หััวเฉีียวฯ รว่มลังนามขานรบั  ม.หััวเฉีียวฯ รว่มลังนามขานรบั 
เป็็นสูถาบันอุัดมศ่ึกษาป็ลัอัดบุหัรี�เป็็นสูถาบันอุัดมศ่ึกษาป็ลัอัดบุหัรี�
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          ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้หารือกับ พ.ต.อ.ชีวิน 

เนื่องจำานงค์ รองผู้บังคับการศูนย์ ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 2 เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่ง เสริม สนับสนุน 

ให้นักเรียนนายสิบตำารวจภูธรภาค 2 เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร บัณฑิต  ภาค สมทบ คณะ นิติศาสตร์  มหาว ิทยาลัยหัว เฉียว      

เฉลิม พระเกียรติ  เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้และสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพข้าราชการตำารวจ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565

คณะนิติศาสูตร ์มฉีก. หัารอืัเกี�ยวกับความรว่มมือั           คณะนิติศาสูตร ์มฉีก. หัารอืัเกี�ยวกับความรว่มมือั           
ในการส่่ง เสูรมิ สูนับสูนุนให้ันักเรยีนนายสิ่บตำารวจภูธีร ภาค 2 ในการส่่ง เสูรมิ สูนับสูนุนให้ันักเรยีนนายสิ่บตำารวจภูธีร ภาค 2 

เข้าศ่ึกษาในหัลัักสููตรนิติศาสูตร บัณฑิิต  ภาค สูมทบ เข้าศ่ึกษาในหัลัักสููตรนิติศาสูตร บัณฑิิต  ภาค สูมทบ 
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การลังนามความรว่มมือั                                   การลังนามความรว่มมือั                                   
สูถาบันขงจื�อัรแพทย์แผนจีนกับโรงเรยีนศรดีรุณสูถาบันขงจื�อัรแพทย์แผนจีนกับโรงเรยีนศรดีรุณ

 นางอารีย์ ประเมินชัย ผู้อำานวยการโรงเรียนศรีดรุณ และนายอนุรักษ์ ใจเพชร รองผู้จัดการ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน   

สถาบันขงจ่ือการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมท้ังได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ 

กบัสถาบนัขงจือ่การแพทยแ์ผนจนี มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ โดยมศีาสตราจารยจ์ง้ เฉยีงเหวย ผู้อำานวยการสถาบนัขงจือ่ฯ 

ฝา่ยจนี  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นรศิ วศนิานนท ์ผูอ้ำานวยการสถาบันขงจือ่ฯ ฝ่ายไทย  และอาจารย์สถาบันขงจือ่ฯ  ให้การตอ้นรบั  

ณ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน อาคารบรรณสาร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  
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สูานสั่มพันธ์ีสื่�อัมวลัชนเนื�อังใน สูานสั่มพันธ์ีสื่�อัมวลัชนเนื�อังใน 
เทศกาลัปี็ใหัม่ 2565 เทศกาลัปี็ใหัม่ 2565 

ลังนามถวายพระพรชััยมงคลั เนื�อังในโอักาสู             ลังนามถวายพระพรชััยมงคลั เนื�อังในโอักาสู             
วันเฉีลิัมพระชนมพรรษาพระบาทสูมเด็จพระเจ้าอัยู่หััว วันเฉีลิัมพระชนมพรรษาพระบาทสูมเด็จพระเจ้าอัยู่หััว 

ร.10ร.10

 อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักด์ิ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ       
ผู้บริหารและคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง ตลอดจนโรงพยาบาล หัว เฉียว  นำาโดย  ดร.วิเชียร  เต ชะ ไพบูลย์  ประธานมูลนิธิ ป่อเต็กต๊ึ ง  ลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ณ ศาลาสหทัยสมาคม 

พระบรมมหาราชวัง เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2565       
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 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

(มฉก.) รองอธิการบดี (อ.ฉลอง แขวงอินทร์) พร้อมด้วยคณบดี ผู้อำานวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  

ร่วมสักการะบูชาพระพุทธรูป 3 องค์  และแห่เทียนถวายเทียนพรรษาและมอบปัจจัย จำานวน 22,022 บาท พร้อมปลูกต้นไม้ 

ณ วัดศรีวารีน้อย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ถวายเทียนพรรษาแลัะรว่มทำาบุญ ถวายเทียนพรรษาแลัะรว่มทำาบุญ 
เนื�อังในเทศวันเข้าพรรษาเนื�อังในเทศวันเข้าพรรษา
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      รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวเปิดงาน โดยมีรองอธิการบดี            

(อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์) รองอธิการบดี (อ.ฉลอง แขวงอินทร์) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมมือร่วมใจทาสี

เลนจักรยานให้เด่นชัดสดใส ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ ถนนข้าวต้ม และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565

รว่มใจทาสี่เลันจักรยานใหัม่ รว่มใจทาสี่เลันจักรยานใหัม่ 
ต้อันรบัเปิ็ดเทอัมต้อันรบัเปิ็ดเทอัม
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  สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดสอบ HSK  แบบกระดาษ ระดับ 3 

ถึงระดับ 6  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565  โดยมีผู้เข้าสอบรวมจำานวน 47 คน  

 การสอบครั้งนี้  ทางสถาบันฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

เพื่อความปลอดภัยของผู้สอบ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์ และความร่วมมือจากผู้เข้าสอบ ทำาให้ 

การเข้าห้องสอบดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้คุมสอบได้ตรวจสอบเอกสารการสอบผลการตรวจ ATK 

ผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม  และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งบันทึกผลทั้งหมดไว้ด้วย นอกจากนั้น สถาบันขงจื่อฯ 

ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK สำารองไว้สำาหรับผู้สอบที่ไม่มีหน้ากากอนามัยและไม่ได้ตรวจ ATK มาก่อนอีกด้วย

 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการทำางานร่วมกันของบุคลากรสถาบันขงจื่อฯ การสอบ HSK แบบกระดาษ  ในเดือนนี้ 

จึงได้สำาเร็จลุล่วงอย่างดี ตามกำาหนดการสอบในปีนี้จะมีการสอบ HSK แบบกระดาษ ทุกเดือน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน   

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ยังคงประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสอบ HSK แบบกระดาษ เพื่อให้ผู้เรียนภาษาจีน            

ในประเทศไทยได้รับประสบการณ์การทดสอบภาษาจีนที่มีคุณภาพสูงสุด

สูถาบันขงจื�อัการแพทย์แผนจีน                สูถาบันขงจื�อัการแพทย์แผนจีน                
ได้จัดสูอับ  HSK  แบบกระดาษได้จัดสูอับ  HSK  แบบกระดาษ
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 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว                

เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอาชีวอนามัยขยายเครือข่ายความปลอดภัยสู่ชุมชน ให้กับกลุ่มโรงเรียนคุณธรรม 

ประกอบด้วย 3 รร. คือ ร.ร.วัดธรรมยาตรา รร.ธรรมศรี และ รร.คลองพระยานาคราช โดยมี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

จำานวน 171 คน กจิกรรมประกอบดว้ย การกูช้พี CPR  การลา้งแผลทำาแผล การอพยพหนีไฟ และดับเพลงิเบือ้งตน้ เมือ่วนัที ่

26 กรกฎาคม 2565

โครงการอัาชีัวอันามัยขยายเครอืัข่ายโครงการอัาชีัวอันามัยขยายเครอืัข่าย
ความป็ลัอัดภัยสู่่ชุมชน ความป็ลัอัดภัยสู่่ชุมชน 


