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         ม.หวัเฉยีวฯ จดัพธีิน้อมรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  ผู้บริหาร และบุคลากร มฉก. ร่วมพิธีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มฉก. เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

ม.ห้วเฉีีย์วฯ น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯม.ห้วเฉีีย์วฯ น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
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 งาน“ก้าวล้ำาคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวพัฒนาการท่ีไม่หยุดนิ่ง” มหกรรมการแพทย์แผนจีนครั้งแรกในประเทศไทย    

จัดโดยความร่วมมือกันของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ 4 สถาบันการแพทย์แผนจีน 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ·มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ·มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ·มหาวิทยาลัย

การแพทยแ์ผนจีนเฉงิต ูและ ·โรงพยาบาลหลงหวัเซ่ียงไฮ ้บริการดแูลสขุภาพและใหค้วามรู้ดา้นศาสตร์การแพทยแ์ผนจนี ระหวา่งวนัที ่

7-8 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ 

งานมหกรรมการแพทย์์แผนจีีนงานมหกรรมการแพทย์์แผนจีีน
คร้�งแรกในไทย์คร้�งแรกในไทย์
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         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.) เป็นสถาบัน           

การศึกษาพี่เลี้ยงจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ ม.ภ.น. ในปีการศึกษา 

2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. และผศ.ดร.กนกอร บุญมี 

อธิการบดี ม.ภ.น. เป็นผู้แทนของท้ังสองมหาวิทยาลัยร่วมลงนาม เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 

ชั้น 2 อาคารอำานวยการ มฉก. หลังจากนั้นท่านอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มฉก. 

นำาคณะผู้บริหาร ม.ภ.น. ชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ห้องเรียนเสมือนจริง (VR Zone) และ              

Co-Working Space

ม.ห้วเฉีีย์วฯ ลงนาม ม.ห้วเฉีีย์วฯ ลงนาม 
เป็็นสถาบ้ันการศึึกษาพี�เลี�ย์งเป็็นสถาบ้ันการศึึกษาพี�เลี�ย์ง



HCU News 4 สื่อสารองค์กร

สุขภาพดีีจีากภาย์ในสู่่�ภาย์นอกสุขภาพดีีจีากภาย์ในสู่่�ภาย์นอก
ด้ีวย์ศาสตรแ์พทย์์จีีนด้ีวย์ศาสตรแ์พทย์์จีีน

 

 เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรม      

หลกัสตูรระยะสัน้สขุภาพดีจากภายในสูภ่ายนอกด้วยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี ประจำาปกีารศกึษา 2565 สำาหรบัประชาชนทัว่ไป 

จำานวน 3 หลักสูตร เน้นเรียนจริง ปฏิบัติจริง เอาไปใช้ได้จริง ได้แก่        

 1. หลักสูตรเคล็ดลับอายุวัฒนะสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรง        

 2. หลักสูตรเปิดโลกสมุนไพรจีนขุมทรัพย์จากธรรมชาติ          

 3. หลักสูตรเทคนิคกดจุดหยุดโรค กวาซาหน้าใสคืนสมดุลแห่งชีวิต
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 คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำาหรับ           

บุคคลทั่วไป หัวข้อเรื่อง "เปิดโลกสมุนไพรจีนขุมทรัพย์จากธรรมชาติ" ประจำาปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ         

ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้เข้าศึกษาอบรม หลังจบหลักสูตรได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ท่ีผ่านการอบรม เมื่อวันที่  

26-27 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 5 อาคารบรรณสาร

เปิ็ดีโลกสมุนไพรจีีน เปิ็ดีโลกสมุนไพรจีีน 
ขุมทรพ้ย์์จีากธรรมชาติขุมทรพ้ย์์จีากธรรมชาติ
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 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คุณเสฏฐนันท์      

อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มรมจ.) และผศ.ณิภารัตน์ 

บุญกุล  รองอธิการบดี มรมจ. พร้อมด้วยคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสถาบัน หารือพูดคุยแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างคณะวิชาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการร่วมมือกันทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน และได้เข้าศึกษา 

ดูงานสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียนเสมือนจริง (VR Zone) Co-Working Space คลินิกกายภาพบำาบัด 

คลินิกการแพทย์แผนจีน ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน และศูนย์สุขภาพแห่ง มฉก. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 

ณ มฉก. บางพลี

 ม.ห้วเฉีีย์วฯ หารอืร�วมมือเน้นศาสตรแ์พทย์์จีีน                ม.ห้วเฉีีย์วฯ หารอืร�วมมือเน้นศาสตรแ์พทย์์จีีน               
ก้บั มหาวิทย์าล้ย์ราชภ้ฏหม่�บ้ัานจีอมบึัง  (มรมจี.)                ก้บั มหาวิทย์าล้ย์ราชภ้ฏหม่�บ้ัานจีอมบึัง  (มรมจี.)                
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  รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) 

และแพทย์หญิงจีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่                  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร  

และคณาจารย์จากท้ังสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2565 ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 2 อาคาร 

อำานวยการ มฉก. หลังจากน้ันท่านอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม มฉก. 

นำาชมห้องโลกเสมือนจริง (VR Zone) Co-Working Space และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ม.ห้วเฉีีย์วฯ ลงนามต�อย์อดีพ้ฒนากำาล้งพลม.ห้วเฉีีย์วฯ ลงนามต�อย์อดีพ้ฒนากำาล้งพล
ด้ีานวิทย์์สุขภาพด้ีานวิทย์์สุขภาพ
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สานสู้่มพ้นธ์สืู่�อมวลชนเนื�องใน สานสู้่มพ้นธ์สืู่�อมวลชนเนื�องใน 
เทศกาลปี็ใหม� 2565 เทศกาลปี็ใหม� 2565 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม      

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) เขา้รว่มจดักจิกรรม Safety week  ทีศ่นูยก์ระจายสนิคา้ Powerbuy 

เครือ Central เป็นหนึ่งในการฝึกทักษะวิชาชีพ โดยมี ดร.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ ดร.วาสนาศิลางาม และ 

ดร.อุมารัตน์  ศิริจรูญวงษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์กระจายสินค้า Powerbuy

น้กศึึกษาช้ั้�นปี็ที� 4                                                         น้กศึึกษาช้ั้�นปี็ที� 4                                                         
สาขาวิชาอาชีั้วอนาม้ย์และความป็ลอดีภ้ย์สาขาวิชาอาชีั้วอนาม้ย์และความป็ลอดีภ้ย์                                                                         

จ้ีดีกิจีกรรม Safety weekจ้ีดีกิจีกรรม Safety week
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 บรรยากาศงาน OPEN HOUSE 2022 ก้าวทันโลกยุคใหม่หลากหลายสาขาใน ม.หัวเฉียวฯ HCU NOW AND 

NEW GEN อนาคตสำาหรับคนรุ่นใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน คุณครู และผู้เข้าร่วมงานมากมาย 

ทั้ง 13 คณะวิชาจัดบูธกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน บูธห้อง VR ให้น้อง ๆ 

ได้ท่องโลกเสมือนจริง เวทีกลางมีการแสดงตลอดทั้งวัน อาทิ การเล่นดนตรี ร้องเพลง การแสดง Cover Dance และ

กิจกรรมเล่นเกมส์แจกของจากแผนกส่ือสารองค์กร มฉก. บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2565 

ณ มฉก.

HCU Open House 2022 HCU Open House 2022 
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     คณะเทคนิคการแพทย์ หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)   

ไดจ้ดัพธีิบายศรีรบัขวัญใหกั้บนกัศกึษาใหม ่ถอืเปน็สญัญาณแหง่การต้อนรบั 

น้องใหม่เข้าสู่การเป็นครอบครัวเทคนิคการแพทย์อย่างเต็มตัว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์์ คณะเทคนิคการแพทย์์ 
ได้ีจ้ีดีพิธีบัาย์ศรรีบ้ัขว้ญให้ก้บัได้ีจ้ีดีพิธีบัาย์ศรรีบ้ัขว้ญให้ก้บั

น้กศึึกษาใหม�น้กศึึกษาใหม�
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 สำานักพัฒนานักศึกษา หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมโครงการช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้น 

อาทิ การช่วยชีวิตแบบการทำา CPR การช่วยเหลือเด็กเล็ก การใช้เครื่อง AED เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 

ณ อาคารโภชนาการ 2 มฉก. โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก

โครงการชั้�วย์ฟ้ื้�นชีั้วิตเบืั�องต้น โครงการชั้�วย์ฟ้ื้�นชีั้วิตเบืั�องต้น 
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      ภาพบรรยากาศงาน HCU Street Arts Festival ครั้งที่ 3 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ชม ชิม ช้อป แชร์ 

การแสดงดนตรี การฉายหนังกลางแปลง เป็นต้น ซึ่ง เป็นกิจกรรมตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยฯ 

จดัข้ึนเพือ่ใหช้าวหัวเฉยีวฯ ทกุคนไดน้ำาของกนิของใช ้สินคา้ตา่ง ๆ  ออกมาซือ้ขายแลกเปลีย่นกนั  โดยจดัเปน็ประจำาทกุเดอืน 

ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณถนนข้าวต้มกุ๊ย 

ภาพบัรรย์ากาศงาน                                   ภาพบัรรย์ากาศงาน                                   
HCU Street Arts Festival คร้�งที� 3 HCU Street Arts Festival คร้�งที� 3 


