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 เม่ือป พ.ศ. 1638 ประมาณ 900 
ปเศษลวงมาแลว ในแผนดินจีนสมัยราชวงศ
ซอง มีปญญาชนตระกูลล้ิมคนหน่ึงสอบไล
ไดปริญญา “จินสือ” ไดรับการแตงตั้งใหเปน
นายอําเภอเซียวเฮง มณฑลจิกกัง แตรับ
ราชการไดไมนานก็สละตําแหนงออกอุปสมบท
เปนพระภิกษุสงฆในบวรพระพุทธศาสนา

ประวัติหลวงปูไตฮง

มีฉายานามวา “ไตฮงภิกขุ” ชาวจีนขนานนามทานวา “ไตฮงโจวซือ” (พระอาจารย
ไตฮงหรือหลวงพอไตฮง) ซึ่งตอมาภายหลังก็พากันขนานนามทานวา “ไตฮงกง” 
แปลเปนไทยวา “หลวงปูไตฮง” จนกระทั่งทุกวันนี้

 ไตฮงภิกขุไดจาริกจากมณฑลฮกเก้ียนไปจําพรรษาอยู ณ วัดเม่ียนอัน 
แควนแตจ๋ิว ซ่ึงเปนวัดเกาแกทรุดโทรมต้ังอยูบนขุนเขาปกซัว ในอําเภอเต้ียเอ้ีย โดยได
พยายามบูรณะปฏิสังขรณวัดและปฏิบัติศาสนกิจเผยแผพุทธธรรมพรอมกับพยายาม
พัฒนาทองถ่ินและสงเคราะหชวยเหลือราษฎรใหมีความเปนอยูดีข้ึนเปนลําดับในทุก
วิถีทางดวยความวิริยะอุตสาหะตลอดเวลา ทําใหมีผูเคารพนับถือเล่ือมใสศรัทธา
ถวายตัวเปนสานุศิษยเปนจํานวนมาก กิจกรรมการกุศลสงเคราะหท่ีสําคัญย่ิงอยางหน่ึง
ก็คือ ไดเกิดโรคระบาดข้ึน ผูคนลมตายดุจใบไมรวงเปนจํานวนมาก หลวงปูไตฮง
พรอมดวยสานุศิษยและผูมีจิตศรัทธาทั้งหลายไดออกชวยเหลือบรรเทาทุกข โดยการ
เก็บศพผูยากไรอนาถาไปฝง แจกจายยา พยาบาล รักษาโรคแกผูเจ็บไขไดปวยจาก
ภัยพิบัติคร้ังน้ีอยางเต็มความสามารถ โดยไมรังเกียจและไมเห็นแกเหน่ือยยาก
ตลอดเวลา จนกระทั่งวิกฤติการณผานพนไป ตอมาทานไดเชิญชวนสานุศิษยและผูมี
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จิตศรัทธาทั้งหลายไดอุทิศกําลังกาย กําลังทรัพย ชวยกันสรางสะพานหิน ขามแมนํ้า
มหาภัย “เหลียงเจียง” ในตําบลฮ่ัวเพง ซ่ึงเปนแมน้ําท่ีมีกระแสน้ําไหลเช่ียวกราก
กออันตราย สรางความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินใหแกราษฎรผูสัญจรขามฟากไปมา
อยูเนืองนิจเปนผลสําเร็จอยางนาอัศจรรย เพราะไมเคยมีใครคาดคิดมากอนวาจะสามารถ
สรางสะพานน้ีได และในระหวางการกอสรางสะพานน้ันมีเสียงร่ําลือกันวา น้ําในแมน้ํา
เหลียงเจียงท่ีมีการข้ึนลงไหลเช่ียวกรากทุกวันท้ังเชาและเย็นก็หยุดข้ึนลงติดตอกัน
ถึง 7 วัน ทําใหการสรางฐานรากสวนสําคัญของสะพานเปนไปไดโดยสะดวก และ
สะพาน “ฮั่วเพง”  นี้ยังมั่นคงถาวรยั่งยืนอยูตราบเทาทุกวันนี้

 การชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูยากไร ตลอดจนผูเจ็บไขไดปวยและลมตาย
จากโรคระบาดและภัยพิบัติตางๆ และการสรางสะพาน “ฮ่ัวเพง” ของหลวงปูไตฮง
เปนท่ีประจักษเล่ืองลือสรรเสริญกระฉอนไปท่ัวแผนดิน ชาวจีนตางก็พากันใหความ
เคารพนับถืออยางสูงและเทิดทูนยกยองใหเปนพระมหาเถระอริยสงฆผูทรงคุณธรรม
วิเศษยิ่งองคหนึ่ง

 ดังน้ันเม่ือหลวงปูไตฮงมรณภาพ ชาวบานชาวเมืองผูมีความเคารพเล่ือมใส
จึงไดพรอมใจกันสรางกุศลศาลาเปนอนุสรณประดิษฐานรูปจําลองของหลวงปูไตฮง
ไวเพ่ือกราบไหวบูชา ระลึกถึงเมตตาธรรม คุณงามความดีของทาน และใหช่ือกุศลศาลา
อนุสรณน้ีวา “ปอเต็กต๊ึง” มีความหมายในภาษาไทยวา “คุณานุสรณ” นอกจากน้ีแลว
ผูมีความเคารพเล่ือมใสไดพากันบําเพ็ญกุศลเพ่ืออุทิศถวายแกหลวงปูไตฮงดวยการ
บําเพ็ญสาธารณประโยชนสงเคราะห ชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูยากไรและประสบ
ภัยพิบัติตางๆ เจริญรอยตามกุศลเจตนาของหลวงปูไตฮง ซ่ึงการกระทําดังกลาวยังผล
ใหเกิดความเจริญสันติสุขศิริมงคลนานาประการแกผูบําเพ็ญปฏิบัติ จึงทําใหมีการ
สรางกุศลสถาน “ปอเต็กต๊ึง” ข้ึนอยางแพรหลายไปทุกถ่ินท่ีและมากข้ึนตามลําดับ  
ซึง่ขณะน้ีในแผนดินจีนมีไมนอยกวา  100 แหง ตอมาชาวจีนโพนทะเลผูเคารพเล่ือมใส
ศรัทธาก็พากันจัดต้ังกุศลสถาน “ปอเต็กต๊ึง” ข้ึนในประเทศไทยกลาวคือ เม่ือป 
พ.ศ. 2439 ประมาณ 100 ปลวงมาแลว ชาวจีนเต้ียเอ้ียช่ือ “เบยุนเชียง” หรือ “เบยุน”  
ไดอัญเชิญรูปจําลองหลวงปูไตฮงมาจากตําบลฮ่ัวเพง อําเภอเต้ียเอ้ีย จังหวัดแตจ๋ิว   
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มณฑลกวางตุง ประเทศจีน เพ่ือสักการบูชา และประดิษฐานรูปจําลองของหลวงปู
ไวท่ีบานยานวัดเลียบ ประชาชนผูเล่ือมใสศรัทธาทราบขาวก็พากันหล่ังไหลไป
สักการบูชามากข้ึนทุกวัน จนตองยายไปประดิษฐานไวใหเปนกุศลสถาน “ปอเต็กต๊ึง” 
ถาวร ณ เลขที่ 414 ถนนพลับพลาไชย ขางวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร

 ป พ.ศ. 2453 การสรางอาคารปอเต็กต๊ึงไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี เหนือทางเขา
ตัวตึกดานหนาไดสลักเปนอักษรจีนวา “ปอเต็กต๊ึง” บนแผนศิลาขนาดใหญ สวนดานหลัง
แผนศิลาน้ีไดสลักเปนอักษรจีนวา “ฮุกกวงโพวเจ่ีย” มีความหมายวา “แสงธรรม
สองท่ัวหลา” ภายในตัวตึกไดประดิษฐานรูปจําลองหลวงปูไตฮงไวสักการบูชา และ
ใชสถานท่ีน้ีเปนสํานักงานดําเนินงานสาธารณกุศล เชน เก็บศพไมมีญาติ แจกยา
รักษาโรค ชวยเหลือผูประสบภัย เปนตน โดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ
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กําเนิดมหาวิทยาลัย

 พ.ศ. 2533 เปนวาระท่ีมูลนิธิปอเต็กต๊ึงดําเนินการมาครบ 80 ป และตรงกับ
วาระครบรอบทศวรรษของวิทยาลัยหัวเฉียว มูลนิธิซ่ึงมีนโยบายแนวแนท่ีจะสงเสริม
ขยายขอบขายงานดานการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับอุดมศึกษา  
และเพ่ือนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ
น อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู  หัว และ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ มูลนิธิปอเต็กต๊ึงจึงขอใหสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตรศึกษาความเปนไปได หากจะพัฒนาวิทยาลัยข้ึนเปนมหาวิทยาลัย      
ผลการศึกษานํามาสูการระดมทุนจากชาวไทยเช้ือสายจีนในการกอสรางมหาวิทยาลัย   
ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย เปนผูนําบริจาค 100 ลานบาท และมีนักธุรกิจชาวไทย
เช้ือสายจีนจํานวนมากรวมกันบริจาคเปนเงินกวา 1,000 ลานบาทในเวลาเพียง
หน่ึงปเศษ และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย(สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในปจจุบัน) ใหจัดต้ังมหาวิทยาลัยได ณ อาคารเลขท่ี 18/18 
ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
บนพื้นที่ประมาณ 140 ไร      

ชื่อมหาวิทยาลัย

 ช่ือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนนามซ่ึงรับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ตามคํากราบบังคมทูล
ขอพระราชทานของประธานมูลนิธิปอเต็กต๊ึง ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย นับเปนสิริมงคล
แกสถาบัน “หัวเฉียว” หมายถึงชาวจีนโพนทะเล ซึ่งคํานี้ตรงกับชื่อของหนวยงานที่

ประวัติมหาวิทยาลัย
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มูลนิธิปอเต็กตึ๊งจัดตั้งขึ้น คือ โรงพยาบาลหัวเฉียว ช่ือมหาวิทยาลัยท่ีขอพระราชทาน 
จึงมีคําวาหัวเฉียวอยูดวยเพ่ือจะทําใหสังคมทราบวา มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปน
หนวยงานหนึ่งของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งที่สรางขึ้นเพื่อสาธารณประโยชนเชนเดียวกัน

พิธีเปดมหาวิทยาลัย

 วันท่ี 24 มีนาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินยังมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือทรงเปนองคประธานในพิธีเปดมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ยังความปลาบปล้ืมใหกับมูลนิธิปอเต็กต๊ึง คณะผูกอต้ัง ผูบริหาร
ตลอดจนคณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อยางหาท่ีสุดมิได และนับวาเปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกและแหงเดียว
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานช่ือ และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมีกระแสพระราชดํารัส “ขอใหทํา
มหาวิทยาลัยแหงนี้ใหดี”
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 ในวโรกาสเสด็จพระราช
ดําเ นินทรงเป ดมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม พ.ศ. 2537 พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล  าฯ  พระราชทาน
ทุนการศึกษา จํานวน 5 ลานบาท

รางวัลกาญจนาภิเษก

มหาวิทยาลัยไดนําทุนดังกลาวจัดต้ังเปนกองทุนและนําดอกผลจากกองทุนมาเปน
รางวัลแกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีมาก มีความประพฤติดีจนเปนท่ีประจักษ เขารวม
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวยความต้ังใจ จริงใจเสียสละอยางแทจริง และ
มีกิจกรรมเพื่อสวนรวมอยางตั้งใจสมํ่าเสมอ

บัณฑิตปการศึกษา 2556 ทีไดรับรางวัลกาญจนาภิเษก
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเขาเฝาเพื่อทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน 

ณ อาคารชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2544
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินทรงปลูกตนโพธ์ิเพ่ือเปนท่ีระลึก
ในพิธีเฉลิมพระเกียรติและสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537
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สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
 ทรงประทานพระโอวาทใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เฝาทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ณ พระตําหนักเลอดิส

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
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ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานวโรกาส 
เสด็จเย่ียมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547
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ดร.สมาน  โอภาสวงศ
นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
กรรมการ

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน
กรรมการ

ศ.ดร.เกษม  สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย
อุปนายกมหาวิทยาลัยฯ

   นายกําสิน  เสรฐภักดี
กรรมการ

ผศ.อําพน  นะมาตร
ที่ปรึกษา

  ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
กรรมการ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ิ ส ส ัส ิ ั ํ สิ ส ั ี ิ ั ิ ั

ผศ อําพน นะมาตรดร วิเชียร เตชะไพบลยยรติคณ นพ เกษม วัฒนชัย

โ 
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ดร.สุขุม  นวพันธ
กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ
กรรมการ

รศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ
กรรมการ

รศ.ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
กรรมการ

รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช
กรรมการ

ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท
กรรมการ

นางกรวรรณ  วัฒนชัย
กรรมการ

นางกรวรรณ วัฒนชัยอไรพรรณ เจนวาณิชยาน

ศ ส ศ ี ิ ั  ศ ป ั   ิ ศ ศ ั ั ิ

ั โส ิป ั  ศ ีส ั 
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ศ.ดร.เกษม  สุวรรณกุล
ประธานกรรมการ

นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล
ที่ปรึกษา

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ
กรรมการ

ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย
รองประธานกรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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รศ.ธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย
กรรมการ

ผศ.ดร.สารสิน  วีระผล
กรรมการ

ศ.ดร.เกื้อ  วงศบุญสิน
กรรมการ

อ.ประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธี
กรรมการ

นางกรวรรณ  วัฒนชัย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รศ.ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ
กรรมการ

้ ์

 ้
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รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ  พุมวิเศษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 ในนามผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนท่ีไดเขามาศึกษาในร้ัวรมโพธ์ิทองแหงน้ี 
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยท่ีกอต้ังดวยความนอมระลึกของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ และขอตอบแทนบุญคุณของผืนแผนดินไทยโดยการรวมพลังความ
สามัคคีรวมกันบริจาคทุนสรางมหาวิทยาลัย เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยไดมีโอกาสศึกษา
เลาเรียนมากขึ้น เพราะการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศ 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนมหาวิทยาลัยท่ีกําเนิดจากการให 
เราจึงขอสืบทอดเจตนารมณของผูกอต้ังในการหลอหลอมบัณฑิตของเราใหเปนคนดี
เปยมดวยคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู   
และเปนผูท่ีเช่ียวชาญในวิชาการตางๆ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยไดนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการบริหารจัดการและจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
และขอใหนักศึกษาใหม ไดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดํารงชีวิตในร้ัวของ
มหาวิทยาลัยแหงนี้  
 อาจารยหวังเปนอยางย่ิงวานักศึกษาใหมทุกคน จะไดบรรลุในวัตถุประสงค
ของการศึกษา ฝกฝนตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม 6 ประการ หลอหลอมเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรับใชสังคม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่วา “เรียนรู
เพื่อรับใชสังคม” ตอไป   

 (รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ)      
 อธิการบดี

สารจากอธิการบดี    
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คํากลาวตอนรับจากรองอธิการบดี

 ขอตอนรับนักศึกษาใหมสูร้ัวมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยท่ีไดรับพระราชทานนามจาก
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สถาบันท่ีบมเพาะ
ขัดเกลานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรูควบคูคุณธรรม  
ภายใตปณิธาน “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” ขอจงภาคภูมิใจ
ในความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงนี้  จงต้ังใจศึกษาเลาเรียนและใชชีวิตของ
ความเปนนักศึกษาใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท
 รองอธิการบดี
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คํากลาวตอนรับจากรองอธิการบดี

 ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนสู “มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” แหงน้ีดวยความยินดีย่ิงพรอมกันน้ี 
ขอรวมแสดงความยินดีกับผูปกครองในความสําเร็จช้ันตน
ของบุตรหลานของทาน ในการเขาสูสถาบันอุดมศึกษา ขอให
นักศึกษาทุกคนต้ังใจศึกษาหาความรูในคณะวิชาท่ีไดรับ
การคัดเลือกเขาศึกษาดวยความอุตสาหะ พากเพียร หม่ันฝกฝนและเพ่ิมพูนความรู
ใหมๆ ใหกับตนเองเสมอ ใหความรวมมือทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามความ
เหมาะสม ขอใหใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยแหงน้ี เพ่ือการเรียนรูดานวิชาการและ
การดําเนินชีวิต อันจะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต 

 รองศาสตราจารย ดร.จันทรา  ชัยพานิช
 รักษาการรองอธิการบดี
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คํากลาวตอนรับจากรองอธิการบดี

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษานองใหมทุกคน 
และขอตอนรับสูร้ัวโพธ์ิทองดวยความยินดีย่ิง การเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแหงน้ี ถือเปน
อีกชวงเวลาหน่ึงของชีวิตท่ีนักศึกษาใหมจะไดตักตวง
ประสบการณท่ีมีคุณคา ท้ังประสบการณดานวิชาความรู 
วิชาชีพ ดานทักษะทางสังคม ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ 
ซึ่งประสบการณเหลาน้ีคือตนทุนท่ีนักศึกษาใหมจะไดนําไปใชในการประกอบอาชีพ 
การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ดังนั้นขอใหนักศึกษาใหมทุกคนจงตั้งมั่น
ในเปาหมายของตนเองนับแตบัดน้ีวา เราจะมุงม่ันศึกษา คนควา และฝกฝนตนเอง
อยางเต็มท่ี เพ่ือใหสําเร็จการศึกษาสมด่ังท่ีต้ังใจไวอยางมีคุณภาพมากท่ีสุด เพ่ือให
สามารถออกไปสรางตนเอง สรางครอบครัว สรางสรรคสังคมใหดีงามสืบตอไป

 ขอใหนักศึกษาใหมทุกคนประสบความสําเร็จดังท่ีมุงหวังทุกประการครับ 

 อาจารยฉลอง แขวงอินทร
 รองอธิการบดี
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คําตอนรับจากนายกสโมสรนักศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2557

 กอนอ่ืนตองขอกลาวคําวา ยินดีตอนรับนองๆ 
นักศึกษาใหมทุกคน เข าสู  ร้ัวมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ดวยปณิธานท่ีวา “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” 
ยึดมั่นคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู พ่ีในฐานะผูนํานักศึกษา มีความยินดีเปนอยางย่ิง ท่ีนองๆ 
ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในครอบครัวเดียวกันในบานหลังนี้ รั้วเหลืองทองของเรา ถือวา
เปนความสําเร็จกาวแรกสําหรับการเดินทางของชีวิตและเปนอีกกาวหน่ึงของการ
เร่ิมตนกับบทเรียนหรือประสบการณใหมนองๆ ทุกคนจงภาคภูมิใจท่ีไดมีโอกาสเขามา
ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้ 
 นับตอจากน้ีไป ขอใหนองๆ ไดใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ีต้ังใจ
เก็บเก่ียวความรู ควบคูไปกับการหาประสบการณ ไมวาจะเปนเร่ืองการเรียนและ
การทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือกอเกิดแกประโยชนสวนรวม ใหสมกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัย “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” เพ่ือการกาวสูเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ พ่ีในฐานะ
ผูนํานักศึกษา พรอมที่จะสรางสรรคกิจกรรมดีๆ ใหกับนองๆ พรอมที่จะสรางรอยยิ้ม 
ประสบการณดีๆ พรอมความรัก ความอบอุน และความสามัคคีด่ังพ่ีนอง ท่ีถูก
เช่ือมโยงกันเปนหน่ึงเดียวกัน ภายใตร้ัวมหาวิทยาลัยแหงน้ี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ”
 สุดทายน้ี พ่ีขอใหนองๆ ทุกคน มีกําลังใจท่ีแข็งแกรง ประสบความสําเร็จ
ทั้งในดานการศึกษา การดําเนินชีวิต “ตัวเราจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูที่เราปฏิบัติตัว
ของเรา” เพราะเราเลือกเกิดไมได แตเลือกท่ีจะเปนได ขอใหนองๆ ทําในส่ิงท่ีดี 
ยึดคุณธรรม นําชีวิต เปนคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป
 
 นางสาวพรภิรมณ  เพ็ชรใจศักด์ิ
 นายกสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบดวยคณะวิชา 14 คณะวิชา

คณะพยาบาลศาสตร

คณะภาษา
และวัฒนธรรมจีน

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
และสวัสดิการสังคม

คณะสาธารณสุขศาสตร
และสิ่งแวดลอม

คณะเภสัชศาสตร

คณะการแพทยแผนจีน

คณะเทคนิคการแพทย

คณะนิติศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกายภาพบําบัด

คณะนิเทศศาสตร

คณะศิลปศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 วิชาชีพการพยาบาล มีความจําเปนและสําคัญตอ
สุขภาพของประชาชนในยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง จึงเปนท่ี
ตองการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของเยาวชนจํานวนมาก
ในแตละปการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ

 สีประจําคณะ : สีชมพูเหลือง Apricot
 ท่ีทําการ : อาคาร 4 ช้ัน 2
 โทรศัพท : 0-23126300 ตอ 1231
 โทรสาร : 0-2312-6230

คณะพยาบาลศาสตร
FACULTY OF NURSING

คณะพยาบาลศาสตร มีเยาวชนใหความสนใจสมัครไมนอยในทุกรอบท่ีมหาวิทยาลัย
เปดรับและเม่ือผานการวัดความสามารถจนไดเปนศิษยแลว คณาจารยทุกคนไดทุมเท
ความรัก ความรู ความศรัทธาในวิชาชีพและการมีคุณธรรมจริยธรรมอยางเต็มใจ 
ตั้งใจ  เต็มพลัง เพ่ือใหศิษยมีความสามารถเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีเอกลักษณของ
การพยาบาลดวยหัวใจอยางเอ้ืออาทร ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี และมีความรับผิดชอบ
อยางเต็มภาคภูมิ ขอจงภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลท่ีมีคุณคาย่ิงตอการดูแล
เพ่ือนมนุษย ขอใหศิษยรักทุกคนมีสติปญญา มีความต้ังใจ มีความมานะเรียนรู
อยางมีศรัทธา รูจักคุณคาของการรับและการใหอยางมีความสุข
     

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

คณบดี
  ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย 1231 catvanida04@yahoo.com

ผูชวยคณบดี
 อ.ดร.กมลทิพย  ขลังธรรมเนียม 1232 kkamontip1@gmail.com
 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กสิผล 1233 taweesukk@gmail.com 

กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุ
 อ.ดร.นภาพร  แกวนิมิตชัย 1233 kaewnimitchai@yahoo.com
 รศ.พรศิริ  พันธสี 1233 p_punthasee@hotmail.com
 ผศ.อรพินท  สีขาว 1233 sikaow@yahoo.com 
 อ.สุวรรณี  มงคลรุงเรือง 1245 hongmon66@hotmail.com
 อ.ชิดชนก  สิทธารถศักด์ิ  1245 sittaratasak@chaiyo.com
 อ.ฉวีวรรณ  ต้ังอมตะกุล 1232 chavezzz@hotmail.com
 อ.สุจิตรา  ชัยกิตติศิลป 1232 S.Chaikittisilp@yahoo.com
 อ.ทิพยา  พันธุมกาญจน 1232 tippaya.b@hcu.ac.th      
 อ.อิสรีย  เหลืองวิลัย 1233 poo_neverdie@hotmail.com
 อ.สุพร  พร้ิงเพริศ 1233 Pringpurd@yahoo.com
 อ.ปทุมทิพย  อดุลวัฒนศิริ 1232 padunwatanasiri@gmail.com
 อ.พรรณงาม  เลิศเพ็ญพักตร  1233 P.I15@hotmail.com
 อ.ปริศนา  อัครธนพล 1232 ลาศึกษาตอ              
 อ.พรทิพย  ล้ิมธีระยศ      1232 tomb2s@hotmail.com
 อ.สุภาภรณ  คงพรหม 1232 ลาศึกษาตอ
 อ.นพนัฐ  จําปาเทศ 1233 ลาศึกษาตอ
 อ.วิญญทัญู  บุญทัน 1245 ลาศึกษาตอ
 อ.รัชนี  ผิวผอง 1232 ratchykookai@gmail.com
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

กลุมวิชาการพยาบาลแมและเด็ก
 อ.กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล 1235 kanogwan@hcu.ac.th
 อ.พัฒนา  วันฟน 1235 pattana51@hotmail.com
 อ.สุขจิต  ณ  นคร 1232 sukachit@hotmail.com
 อ.ดร.กมลทิพย  ขลังธรรมเนียม 1235 kkamontip1@ gmail.com
 อ.ดวงใจ  ลิมตโสภณ 1235 duanglim@hotmail.com
 อ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ 1235 nkanokporn@hotmail.com 
 อ.แสงทอง  เลิศประเสริฐพงศ 1235 sanglert2009@hotmail.com
 อ.อารีย  ม่ังเกียรติสกุล 1232 kung1579@hotmail.com 
 อ.พ.ต.ต.ปยรัตน  สมันตรัฐ 1233 kuseng@hotmail.com
 อ.รัชดา  พวงประสงค 1233 ลาศึกษาตอ
 อ.สุดารัตน  สิมเสน 1232 sudarat_noiy@hotmail.com
 อ.อรอนงค  บัวลา 1235 apko3840@yahoo.com
 อ.กนิษฐา  แกวดู 1235 ลาศึกษาตอ
 อ.ชูขวัญ  เฮงชัยโย  1235 Kwan-na-rak@windowlive.com
 อ.รอ.หญิงพัชราภรณ  ฝายหม่ืนไวย 1235 Sawatdee_naka@hotmail.co.th

กลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
 รศ.ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ 1245 jkompayak@gmail.com
 ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย 1234 catvanida04@yahoo.com
 อ.พิจิตรา  ชุณหฐิติธรรม 1234 pijitra.c@hotmail.com
 ผศ.ชนิกา  เจริญจิตตกุล 1234 chanika1917@hotmail.com
 อ.ดร.ชฎาภา  ประเสริฐทรง 1232 dr.chadapa@yahoo.com
 อ.อัจฉรา  จินายน 1234 adchara55@hotmail.com     
 อ.ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา 1234 patralek@yahoo.com
 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กสิผล 1234 taweesukk@gmail.com
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

 อ.บุบผา  วิริยรัตนกุล 1245 buppar@hcu.ac.th 
 อ.ศิริยุพา  นันสุนานนท          1233 snansuna@yahoo.com
 อ.กันยา  สุวรรณคีรีขันธ  1233 kanya.su@hcu.ac.th
 อ.พัชรี  รัศมีแจม  1233 pum_patcharee@yahoo.com
 อ.จริยา  ทรัพยเรือง 1233 jaliya_ssup2523@hotmail.com
 อ.อังสนา  เบญจมินทร 1233 angzumae@gmail.com

อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาปที่ 1 (รหัส 57)
 คณาจารยกลุมวิชาการพยาบาล 1233
 อนามัยชุมชนและจิตเวช 

อาจารยกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะ
 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กสิผล 1233 taweesukk@gmail.com

อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กสิผล 1233 taweesukk@gmail.com

เลขานุการคณะ
 น.ส.ปญจพรดิษฐ  คงคานนท  1231 punjaporndist@gmail.com

เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ
 น.ส.ณัฐนรี  มลิซอน 1231 natnaree.m@gmail.com

เจาหนาท่ีธุรการ 
 นางสาวคณิตา  เอ่ียมครอง 1231 bee_khanita@sanook.com

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการพยาบาล
 นางสุพรรณ  บูรณศิริ 1236 Suphan_buranasiri@hotmail.com
 นางสาวสุนันทา  เนตรทัศน 1236 Sununta2002@hotmail.com

เจาหนาท่ีธุรการ ชวยงานวิทยาเขตยศเส
 นางสาวน้ําทิพย  จือประสิทธ์ิ 02-6218255   air0310@hotmail.com
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เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับคณะ                   

เรื่องเลาในรั้วดอกแกว
: ความภาคภูมิใจ ความรูสึกเปนเจาของ ความรักและความผูกพัน

ชฏาภา  ประเสริฐทรง

 ขาพเจากาวเขาสูร้ัวดอกแกว ต้ังอยูถนนบํารุงเมือง กรุงเทพมหานคร 
ในป พ.ศ. 2528 เปนดอกแกวรุนท่ี 4 ของ “วิทยาลัยหัวเฉียว” ในขณะน้ันมีคณะเดียว
คือพยาบาลศาสตร กาวแรกท่ีขาพเจาเขามาสูร้ัวดอกแกว ขาพเจาไดรับการตอนรับ
อยางอบอุนจากรุนพ่ี ป 2 ป 3 ป 4 คณาจารยและเจาหนาท่ี ตอนน้ันขาพเจาประทับใจ
เคร่ืองแบบของคณาจารยและเจาหนาท่ีเปนอยางมาก เพราะเปนเส้ือแขนยาวสีขาว 
ใสชายเสื้อเขาไปในกระโปรงสีฟา มองดูคลายครูโรงเรียนอนุบาล ชีวิตในตอนนั้นของ
ขาพเจาอยูบนอาคารสูง 9 ช้ัน ช้ัน 1 เปนหองทํางานของผูอํานวยการ หองพักอาจารย 
และหองทํางานของเจาหนาที่ ชั้น 2 และช้ัน 3 เปนหองเรียน สวนช้ัน 4 ถึงช้ัน 8 
เปนหอพัก โดยใหอาจารยพักอยูชั้น 4 และ 5 สวนนักศึกษาพักอยูช้ัน 6 ช้ัน 7 และ
ชั้น 8 สวนชั้น 9 เปนดาดฟา ตอนเชาลงมาเรียน ตอนเย็นขึ้นไปนอนบนหอพัก

 วิทยาลัยหัวเฉียวมีคําขวัญของสถาบันวา “คุณธรรม ค้ําจุนวิชาชีพ” 
เม่ือขาพเจาเขามาเปนนักศึกษาไดประมาณ 1 อาทิตย ไดรับเชิญจากคุณอุเทน
เตชะไพบูลย ใหเขาพบที่สํานักงานใหญ ธนาคารศรีนคร (ปจจุบันเปลี่ยนกิจการเปน
ธนาคารธนชาต) ซ่ึงอยูไมไกลจากวิทยาลัยหัวเฉียวมากนัก คุณอุเทน เตชะไพบูลย     
ทานเปนกรรมการผูจัดการใหญของธนาคาร เปนผูกอต้ังและเปนประธานกรรมการ
มูลนิธิปอเต็กต๊ึง ขาพเจารู สึกต่ืนเตนท่ีผู ใหญอยางทานเชิญใหพวกเราเขาพบ 
ทานตอนรับพวกเราเปรียบเสมือนแขก VIP เล้ียงน้ําชาและอาหารวางกับพวกเรา 
ทานพูดคุยเลาถึงความเปนมาของมูลนิธิปอเต็กต๊ึงท่ีมีปณิธานในการบําเพ็ญทาน 
ในชวงของการสนทนา คุณอุเทน บอกกับขาพเจาและเพื่อนๆ วา คุณธรรมที่สําคัญ
ที่สุดของคนจีน คือ ความกตัญู คุณอุเทน เลาวา ทานมีความสุขบนผืนแผนดินนี้ 
ฉะน้ันทานตองตอบแทนคุณแผนดิน และขอใหนักศึกษาทุกคนระลึกถึงคุณธรรมขอน้ี 
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เพราะจะทําใหชีวิตของพวกเราเจริญรุงเรือง ขาพเจารูสึกประทับใจเปนอยางมาก
เพราะประวัติคุณอุเทน เตชะไพบูลย ท่ีขาพเจาทราบมาทานเปนลูกชาวจีนท่ีเกิดใน
ประเทศไทยแตไปเรียนหนังสือในประเทศจีน จึงพูดภาษาไทยยังไมชัดเจนเทาคนไทย
คนอื่นๆ เลย แตทานพูดไดเต็มปากวาจะตอบแทนคุณของแผนดินไทย

 ตอมาป พ.ศ. 2532 ผูบริหารวิทยาลัยหัวเฉียว เร่ิมมองวาในร้ัวดอกแกวแหงน้ี
คับแคบเกินไป มีความตองการใหบานหลังนี้ใหญขึ้น มีชนิดของดอกไมมากขึ้น จึงได
รวบรวมกําลังทรัพยจากคหบดีคนไทยเช้ือสายจีน โดยมี คุณอุเทน เตชะไพบูลย      
เปนผูริเร่ิมโครงการสรางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บนถนนบางนา-ตราด 
ขาพเจาในฐานะศิษยเกา ซ่ึงตอมาไดทํางานเปนอาจารยเปนดอกแกวดอกหน่ึงของ
บานหลังใหญหลังน้ี ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจ รูสึกเปนเจาของ รูสึกรักและผูกพัน
มหาวิทยาลัยแหงนี้อยางมาก ดวยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเปนความ
ภาคภูมิใจอยางหาท่ีสุดมิได เพราะมหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงเดียว
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเปดมหาวิทยาลัยดวย
พระองคเอง เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2537 และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทาน ช่ือ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในวัน
เปดมหาวิทยาลัยไดมีพระราชดํารัสวา “ขอใหทํามหาวิทยาลัยแหงนี้ใหดี”  

 ประการที่สองเปนความรูสึกเปนเจาของ เพราะคําวา “หัวเฉียว” แปลวา 
“คนจีนโพนทะเล”  ซ่ึงหมายถึง การแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีไดมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไทย 
จึงรวมใจกันบริจาคทุนทรัพยบําเพ็ญคุณประโยชนตอสังคมดวยการสรางมหาวิทยาลัย
แหงน้ี เพ่ือตอบแทนคุณแผนดิน และเพ่ือการกระจายโอกาส สรางความเสมอภาค
ในระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยแหงน้ียังกอต้ังจากเงินบริจาคของประชาชน
คนไทยผานมูลนิธิปอเต็กต๊ึง เม่ือขาพเจาไดเลาประวัติของบานหลังน้ีใหกับนักศึกษาฟง 
นักศึกษาคนหน่ึงจึงบอกกับขาพเจาวา “ง้ันหนูก็เปนเจาของของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ สิคะ เพราะคุณพอคุณแมหนูบริจาคเงินท่ีมูลนิธิปอเต็กต๊ึง ทุกปเลย” 
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มีลูกศิษยอีกคนหนึ่งกลาววา “งั้นมหาวิทยาลัยแหงนี้ก็เปน  มหาวิทยาลัยประชาชน 
ชิคะ” ขาพเจายิ้มและตอบลูกศิษยวา “ครูก็คิดเชนนั้น” ในความคิดของขาพเจา คือ     
ขาพเจาก็เปนเจาของมหาวิทยาลัยเชนกัน เพราะขาพเจาไดบริจาคเงินใหกับมูลนิธิ
ปอเต็กตึ๊งทุกปเหมือนกัน ตอนนี้ขาพเจาบอกใครๆ อยางภาคภูมิใจวา มหาวิทยาลัย
ในประเทศมี 4 ประเภท คือ หน่ึง มหาวิทยาลัยของรัฐ สอง มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ สาม มหาวิทยาลัยเอกชน และ สี่ มหาวิทยาลัยประชาชน คือ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นี่เอง และขาพเจาสามารถพูดไดวาถาจัดเปนประเภท
มหาวิทยาลัยเอกชน ถือเปนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีไดมาตรฐานท่ีมีคาลงทะเบียน
ถูกท่ีสุดในประเทศไทย เพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการโดยไมมุงเนน
กําไร 

 ประการท่ีสาม คือ ความรักและความผูกพัน ขาพเจาจะพูดกับผูอ่ืนเสมอวา 
ขาพเจารักและผูกพันสถาบันแหงน้ี เพราะตอนขาพเจาเปนนักศึกษาพยาบาล ขาพเจา
รับประทานขาวกลางวันทุกวันท่ีมีการเรียนการสอนฟรี ทุกม้ือเย็นท่ีตองข้ึนเวรบายฟรี 
และทุกม้ือเชาท่ีตองข้ึนเวรดึกฟรีจากมูลนิธิปอเต็กต๊ึง โดยข้ึนไปรับประทานท่ี
หองอาหาร ชั้น 3 โรงพยาบาลหัวเฉียว เปนอาหารถาดหลุม มีขนม 1 อยาง อาหาร
ที่มีบอยท่ีสุดคือขาวผัดหัวเฉียว (เปนขาวผัดใสไขและกุนเชียง) กับขนมเตาสวน 
บางมื้อก็เปนขาวสวยมีกับขาว 3 อยาง และขนมหรือผลไม 1 อยาง

 ในป พ.ศ. 2537 ขาพเจาไดรับการเชิญชวนใหมาเปนอาจารยสาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร ชวงน้ันขาพเจายังมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มาทํางานได 1 ป ไดรับทุนใหไปศึกษาตอสาขาจิตวิทยาการแนะแนว  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนถึงปจจุบัน ไดรับโอกาส
ใหลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใหลาเรียนเต็มเวลา ไมไดทุนการศึกษาแตไดรับเงินเดือนทุกเดือน 
ขาพเจาไดรับส่ิงดีๆ หลายส่ิงหลายอยางจากสถาบันแหงน้ี มีคนหลายคนจากหลาย
สถาบันชวนขาพเจาไปทํางานท่ีอ่ืน ขาพเจาจะบอกพวกเขาวา “ไปไมไดหรอก  
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ขาพเจาเติบโตมาจากบานหลังน้ี ตองตอบแทนพระคุณของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ท่ีใหมีอาชีพท่ีม่ันคง ใหโอกาสทางการศึกษา ขาพเจามีความสุข
ที่จะไดทํางานในบรรยากาศแบบพี่ๆ นองๆ และสุดทายคือขาพเจาตองการเห็นและ
เปนสวนหน่ึงของความเจริญเติบโตของบานหลังน้ี” ขาพเจาจะดําเนินตามแนวคิดของ
คุณอุเทน ท่ีทานพูดวา ทานตองตอบแทนคุณแผนดินน้ีแนวคิดน้ีสอดคลองกับ คําขวัญ
ของวิทยาลัยหัวเฉียวท่ีวา “คุณธรรม ค้ําจุนวิชาชีพ” คุณธรรมน้ีคือ ความกตัญู  
ดังท่ีขาพเจาไดเขียนไวขางตน มาสูคําขวัญของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ที่วา “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” คําพูดของคุณอุเทน ยังคงกองอยูในความทรงจํา
ของขาพเจาเสมอทําใหขาพเจาเรียนรูท่ีจะ “ให” มากย่ิงข้ึน เร่ิมตนท่ีใหนักศึกษา
ใหมหาวิทยาลัย ใหแผนดิน ตามความคิดของขาพเจาในบทบาทของดอกแกวดอกหน่ึง
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขาพเจาจะใฝเรียนรู 
เพ่ือนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดสูบัณฑิตจากรุนสูรุน ใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติเปนผูรูจริงมีคุณธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงความกตัญูตอพอแม 
ผูมีพระคุณ จนถึงแผนดินไทย และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพรับใชสังคม
ไดอยางมีความสุขและยั่งยืน 
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กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร

กิจกรรมไหวครู

โครงการตนกลาดอกแกว (รร นายรอย จปร.)

นักศึกษาพยาบาลรับรางวัล

กิจกรรมทําบุญคณะ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

พิธีมอบขีดหมวก

ิ ไ  ิ ํ

ิ ิ ี ิ ัโ    (  ป )

ั ึ ั ั ิ ี ี
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 
(Faculty of Social Work and Social Welfare) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet 
University) เปนแหลงผลิตบัณฑิตท่ีไดรับการยอมรับจาก

 สีประจําคณะ : สีฟา
 ท่ีทําการ : อาคารเรียน ช้ัน 3 หอง 2-301
 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1177  โทรสาร  :  0-2312-6418
            http://socialwelfare.hcu.ac.th, http://swhcu.net

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
FACULTY OF SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

หนวยงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมของหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ทัง้ในและตางประเทศ ดวยอัตลักษณท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือคุมครอง
สิทธิสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพของผูมีภาวะเปราะบางหรืออยูในภาวะเปราะบาง
ในสังคมไดเปนอยางดี ดวยอุดมการณจิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย เสียสละ อดทน เมตตา 
และประหยัด อยางตอเนื่องมาเปนเวลายางเขาสูปที่ 25 อยางสงางาม และมีแนวโนม
ที่จะเจริญรุงเรืองสงตอศิษยรุนตอรุนอยางไมขาดสาย และเม่ือนักศึกษาเขามาเปน
ลูกศิษยรุนที่ 25 นี้ นักศึกษาจะเปนผูสานตอพลังที่ยิ่งใหญสําหรับการจะเปนบัณฑิต
สังคมสงเคราะหศาสตรออกไปคุมครองสิทธิสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนใหผานพนภาวะเปราะบาง มีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได และสงเสริม
ใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสมานฉันทตลอดไป

 (อาจารยนวลใย  วัฒนกูล)
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

คณบดี
 อ.นวลใย  วัฒนกูล 1204 nuanyaisw@gmail.com 2-301

ผูชวยคณบดี
 อ.สมศักด์ิ  นัคลาจารย 1595 sompaew@gmail.com 2-301

สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร (หองพัก 2-301)
 อ.นวลใย  วัฒนกูล 1204 nuanyaisw@gmail.com
 รศ.ดร.ขัตติยา  กรรณสูต 1483 kkattiya@yahoo.com
 อ.ดร.ทิพาภรณ  โพธ์ิถวิล 1200 thipaporn.por9@gmail.com
 อ.ดร.จตุรงค  บุณยรัตนสุนทร 1483 jaturong22@gmail.com  
 อ.ดร.ภุชงค  เสนานุช 1483 psenanuch@yahoo.com
 อ.ดร.อารีนา  เลิศแสนพร 1595 areena.jena@gmail.com  
 อ.ไตรพัฒน  อ๊ึงปรมธนากูล 1595 wpannaphatana@gmail.com 
 อ.พรรณปพร  ลีวิโรจน 1109 da_ree@hotmail.com  
 อ.นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ 1595 yunutchanat@yahoo.com 
 อ.ศิริพร  เก้ือกูลนุรักษ 1109 siriporn5633@yahoo.com 
 อ.น้ําผ้ึง  มีศิล 1109 namphung_m@yahoo.com
 อ.กฤตวรรณ  สาหราย 1109 tha_xx@hotmail.com
 อ.ทัศนีย  นิลสูงเนิน 1595 palakaz@hotmail.com 
 อ.เบญจพร  บัวสําลี 1109 nongkoy.sd@gmail.com

อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 57)
สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร (หองพัก 2-301)                                 
 อ.ศิริพร  เก้ือกูลนุรักษ 1109 siriporn5633@yahoo.com
 อ.เบญจพร  บัวสําลี 1109 nongkoy.sd@gmail.com 
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

อาจารยกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะ
 อ.เบญจพร  บัวสําลี 1109 nongkoy.sd@gmail.com 2-301

อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
 อ.สมศักด์ิ  นัคลาจารย 1595 sompaew@gmail.com 2-301

เลขานุการคณะ
 นางสาวสมจิตร  ภูมิสวัสด์ิ 1177 somjit.soc@gmail.com 2-301

เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ
 นางลลิลญา  ลอยลม 1177 peeya504@gmail.com 2-301

นักวิชาการการศึกษา ชวยงานกิจการนักศึกษาของคณะวิชา
 นางสาวจันทิมา  ไกรทอง 1177 ooh_jung@hotmail.com 2-301
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เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับคณะ                   

เพลงสานกายรอยใจ

 * หลากหลายสาขารวมเปนมหานัทที หัวเฉียวนองพ่ี  รวมกันปรีดา
 เรามาเรียนรู  ดวยใจศรัทธา สืบทอดเจตนา  รับใชสังคม  
    (เชิดชูปรัชญา  รับใชสังคม)
 * เราเปนย่ิงกวาครูและศิษย เราเปนย่ิงกวามิตรรวมรุน
 สานกายรอยใจสาดแสงอบอุน สานมือละมุนสูผูยากไรนานา  
    (เชิดชูปรัชญา  รับใชสังคม)

รศ.ดร.ขัตติยา  กรรณสูต 2553

24 ปแหงความงอกงาม

 “หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะหของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เปนความกาวหนาทางวิชาการของศาสตรแขนงน้ี ผสานกับเจตนารมณของมูลนิธิ
ในการทํางานเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือยกระดับความเปนอยูของผูยากไรและ
ผูประสบภัยพิบัติใหสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง ดวยวิธีการชวยเหลือ แกไข บําบัด 
เยียวยา ฟนฟู และการพัฒนาอยางย่ังยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังระดับ
บุคคล ชุมชน และสังคม” คํากลาวของ ดร.ทิพาภรณ โพธ์ิถวิล คณบดีคนแรก
เม่ือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกอต้ังคณะสังคมสงเคราะหศาสตรข้ึน
ในป พ.ศ. 2533 บัดน้ีกาลเวลาผานไป 24 ป คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและ
สวัสดิการสังคม คงยืนหยัดสืบทอดเจตนารมณของมูลนิธิปอเต็กต๊ึงอยางตอเน่ือง 
เราเร่ิมจากนักศึกษารุนแรก 50 คน ขณะน้ีเรามีนักศึกษาสืบสานปณิธานเรียนรูเพ่ือรับใช
สังคมปละ 150 คน มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวกวา 2,000 คน 
เราจะเรียนรูและเติบโต งอกงามใหสมกับเปนตนโพธ์ิใหญเปนรมเงาอันม่ันคงของ
ชุมชนและสังคมตอไป
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รางวัลที่บัณฑิตของคณะไดรับ

 รางวัลกาญจนาภิเษก 
  1) นายสัญญา  โพธ์ิทองคํา  
  2) นางสาวอมิรา  หิมะ  
  3) นางสาวสัพพัญู  สังขชุม   
  4) นางสาวธนวรรณ  ศิริวิริยะพูน 
 รางวัลเยาวชนจิตอาสา
  1) นางสาวรัตนา  มีศีล
 รางวัลนักสังคมสงเคราะหดีเดน 
  1) นางสาวเจริญพร  กิจชนะพานิชย
  2) นางสาวนุชนาฎ  นิจเปยม  
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ความในใจของบัณฑิต

     นางสาวสัพพัญู  สังขชุม   
      สังคมสงเคราะหศาสตร รุนท่ี 17

      รางวัลท่ีแทจริง 
      ผลสําเร็จของงานช้ินหน่ึง คนเพียง
     หน่ึงคนมิอาจสรางข้ึนมาไดเพียงลําพัง หากแต
    จะตองพ่ึงพาปจจัยแวดลอมตางๆ ท้ังตนเอง คนรอบขาง 
และท่ีสําคัญคือ กําลังใจ สําหรับขาพเจาในฐานะบัณฑิตใหมรูสึกยินดีเปนอยางย่ิง
ทีน่อกจากจะไดรับปริญญาบัตรตามหลักสูตรปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิตแลว  
ขาพเจายังมีโอกาสไดรับเหรียญรางวัลเรียนดี ประเภทเหรียญทอง และรางวัลกาญจนา
ภิเษก ซ่ึงนอกจากความยินดีและภาคภูมิใจกับรางวัลท่ีไดรับแลว สิง่ท่ีขาพเจารูสึกยินดี
เปนอยางยิ่ง คือการไดเห็นรอยยิ้มแหงความยินดีจากคนรอบขาง อยางที่ขาพเจา
ไดกลาวไววา ความสําเร็จไมอาจเกิดข้ึนไดโดยคนเพียงหน่ึงคน ซ่ึงขาพเจาตองขอ
ขอบคุณ พอแม อาจารย เพื่อนๆ และนองๆ สมาชิกสังคมสงเคราะห ที่คอยอยู
เคียงขางคอยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และกําลังใจ รางวัลน้ีจึงถือเปนความสําเร็จ
ของพวกเรารวมกัน
 ขาพเจารูสึกภูมิใจท่ีมีโอกาสไดศึกษาในสถาบันแหงน้ี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ สถาบันการศึกษาที่ใหความรูควบคูกับหลักคุณธรรม ขยัน ประหยัด  
ซื่อสัตย อดทน เมตตา และกตัญู ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบันแหงนี้ขาพเจา
มีความตั้งใจที่จะศึกษาพรอมทั้งปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมดังกลาว คือ  
   ขยัน ขยันในการหาความรู เขาเรียนทุกคร้ังต้ังใจฟงส่ิงท่ีอาจารย
    สอนส่ัง  
   ประหยัด การรูจักใชจายรูวาส่ิงใดจําเปนหรือไมจําเปน 
   ซ่ือสัตย การซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  
   อดทน อดทนตอส่ิงตางๆ ท่ีเขามากระทบจิตใจรวมถึงส่ิงท่ี
    บ่ันทอนจิตใจ  
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   เมตตา การเห็นใจผูอ่ืนและชวยเหลือตามกําลังท่ีมี  
   กตัญู การกตัญูตอผูมีพระคุณและรูจักทดแทนบุญคุณ  
 คุณธรรมเหลาน้ีสามารถนําไปใชไดตลอดไมวาจะอยูท่ีใด เพราะสังคมไมได
ตองการแคคนเกงเพียงอยางเดียว แตตองการคนที่มีคุณธรรมดวย
 สําหรับความรูสึกตอคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
นอกจากความรูท่ีไดรับแลววิชาชีพน้ียังทําใหความคิดของขาพเจาเปล่ียนแปลงไป 
ทําใหรูสึกภูมิใจและเขาใจความหมายของ มนุษยชวยเหลือมนุษย น่ีคือความรูสึก
และความคิดของขาพเจา ซ่ึงหากไดศึกษาอยางแทจริงจะทําใหเขาใจวาการชวยเหลือ
บุคคลหน่ึงๆ ท่ีเกิดปญหานอกจากทําใหบุคคลน้ันพนจากความทุกขและปญหาแลว
ยังสงผลใหสังคมสวนรวมมีความปกติสุขดวย การชวยเหลือไมวาใครก็สามารถทําได  
    แตงานสังคมสงเคราะหจะทําใหผูท่ีไดศึกษารูจัก
    การนําเคร่ืองมือตาง ๆ  เขามาแกไขปญหาเพราะปญหา
    หน่ึง ๆ  อาจเกิดมาจากหลายปจจัย ท้ัง รางกาย จิตใจ 
    และส่ิงแวดลอม ซ่ึงหากไดศึกษาตอไปจะทราบวา
    เคร่ืองมือตาง ๆ น้ันมีอะไรบาง 
 “การจะมีชีวิตท่ีมีความสุขไมจําเปนวาเราตองเปนคนท่ีเกงท่ีสุด แตการรูจัก
ใชชีวิตอยางมีสติและไมประมาทตางหาก ท่ีทําใหคนเราพบกับความสุข” การมีสติ
รูเทาทันเหตุการณตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปและรูจักปรับใชใหเหมาะสมกับตนเอง
ดํารงตนอยูในความไมประมาทส่ิงน้ีจะทําใหเราสามารถกาวไปสูจุดมุงหมายท่ีวางไวได
และประสบความสําเร็จในที่สุด
 

   
   
   
   
   

่
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นางสาวธนวรรณ  ศิริวิริยะพูน (ยิม) 
 สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 เปนนักศึกษารุนท่ี 21

 “เกียรตินิยมอันดับหน่ึง รางวัลเรียนดีประเภทเหรียญทอง และรางวัล
กาญจนาภิเษก เปนรางวัลพระราชทานของในหลวง ถือเปน 3 รางวัลแหงความ
ภาคภูมิใจ ยิมขอขอบพระคุณผูท่ีอยูเบ้ืองหลังทุกทาน ขอบคุณส่ิงแวดลอมท่ีดี 
ครอบครัวท่ีแสนดีคอยใหกําลังใจ สนับสนุนการเรียนรูส่ิงใหมๆ และการทําความดี
เสมอ เพื่อนๆ ที่นารัก ที่ทําใหหองเรียนไมเหงา ชวยกันเรียน ชวยกันเลน และเปน
กําลังใจใหกัน และคุณครูทุกทานท่ีเปนสวนสําคัญท่ีอยูเบ้ืองหลังความภาคภูมิใจ
คร้ังหน่ึงในชีวิตของยิมนะคะ เพราะมีครูดีเปนแบบอยาง ศิษยจึงมีวันน้ีได ยิมโชคดีจริงๆ”
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นางสาวรัตนา  มีศีล 
 สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 เปนนักศึกษารุนท่ี 21

 ไดรับรางวัลเยาวชนจิตอาสานับเปนเกียรติประวัติท่ีนักศึกษาของคณะ
ไดรับรางวัลนี้ เพราะเปนรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดอุดมการณ ของทาน ดร.อุเทน 
เตชะไพบูลย ผูกอต้ังมหาวิทยาลัย และเปนผูมีจิตกุศลท่ีย่ิงใหญเปนท่ีประจักษ
ทั้งสังคมไทย และนานาชาติ นางสาวรัตนา มีศีล เปนหน่ึงในบุคคลท่ีประพฤติตน
ดานอาสาสมัครเพ่ือสังคมตลอดเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย และมีผลงาน
ชวยเหลือสังคมจนไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนจิตอาสาเพ่ือสังคม นับวาเปน
แบบอยางที่ดีของรุนนองและสังคมสืบตอไป
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 คณะศิลปศาสตรขอตอนรับนักศึกษาทุกคนเขาสู
คณะแหง “ศาสตรและศิลป” ในร้ัวมหาวิทยาลัย คณะวิชา
มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูควบคูคุณธรรม เปนผูนําในระดับ
สากลดานภาษาและวัฒนธรรม ดังน้ัน บัณฑิตท่ีพึงประสงค
ของคณะวิชาจึงเปนผูมีความชํานาญดานภาษาไมวาจะเปน

 สีประจําคณะ : สีเทา
 ท่ีทําการ : คณะศิลปศาสตร ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3
 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1178  โทรสาร  :  0-2312-6417
 E-mail : arts.hcu@gmail.com

คณะศิลปศาสตร
FACULTY OF LIBERAL ARTS

ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ และความรูดานวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
อีกทั้งยังเปนผูที่มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู) 
มีจิตอาสาและดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และพรอมนําความรูท่ีไดไป
ปรับใชในการทํางาน ใหสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” 
 ครอบครัวศิลปศาสตรเปนครอบครัวใหญ ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาใชชีวิต
อยูในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแหงน้ี หากนักศึกษามีปญหาไมวาจะเร่ือง
การเรียนหรือเร่ืองสวนตัว อาจารยและ เจาหนาท่ี รวมถึงพ่ีๆ ในบานของเรา พรอมท่ีจะ
ใหคําปรึกษาและความชวยเหลืออยางเต็มกําลังดวยความปรารถนาดี บานจะมี
ความสุขไดหากทุกคนในครอบครัวชวยเหลือกันมอบความรักความปรารถนาดีตอกัน 
ในนามของคณบดีคณะศิลปศาสตรจึงขอโอบกอดลูกๆ ทุกคนเขาสูบานท่ีมีแตความ
อบอุนและความสุขแหงนี้ครับ

 (ผูชวยศาสตราจารย นิก  สุนทรธัย)
 คณบดีคณะศิลปศาสตร 
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

คณบดี (หองพัก คณะศิลปศาสตร ชั้น 2)
 ผศ.นิก  สุนทรธัย 1184 nicky_64@hotmail.com       

ผูชวยคณบดี (หองพัก คณะศิลปศาสตร ชั้น3 )
 ผศ.คณพศ  สิทธิเลิศ 1447 khanapoj2009@hotmail.com   
 อ.จิรชัย  หม่ืนฤทธ์ิ 1345 jirachaihcu@hotmail.com  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะศิลปศาสตร ชั้น 2)  
 อ.สุรียรัตน  มาระโพธ์ิ 1184 smarapo@yahoo.com 
   (หัวหนาสาขา)    
 อ.ศุชญา  สนสี 1176 kally235@yahoo.co.th 
 อ.กรองกาญจน  คงวงศญาติ 1431 rosejam07@gmail.com
 อ.ดร.สุธิดา  สุนทรวิภาต 1176 suthida_6@hotmail.com    
 อ.กรวรรณ  พรมนาถ 1431 kornid001@yahoo.com (ลาศึกษา)
 อ.อุมารังษี  วงษสุบรรณ 1431 umarungsri@hotmail.com
     อ.พรรษมนต  เลิศเฉลิมทิพากุล 1176 passamon999@gmail.com
 อ.ระวิ  ปญจสวัสด์ิ 1431 ravifang@gmail.com
 อ.บรรจบ  ปยมาตย  1176 banjobp@yahoo.com (ลาศึกษา)
 อ.ดร.พรวิภา  วัฒรัชนากูล 1431 chanya_vee@yahoo.com
 อ.ดร.สมศรี  จันทรสม 1431 nokiaing@hotmail.com    
 อ.DR.LOUIS ROYAL 1431 louieroyal@gmail.com 
 อ.PETER SNASHALL 1431 eslflow@gmial.com 
     อ.GARY GEISER 1431 ggrryy@hotmail.com 
 อ.DR.JONATHAN R.CARREON 1176 milojohn23@gmail.com
 อ. ADAM GARDINER 1431 pheonix_dwarf@yahoo.co.uk
 อ.สุดารัตน  จันทรเพ่ิมพูนผล 1176 yingkrup@yahoo.com
 ผศ.อารีลักษณ  หาญมนตรี  1176 areeluck_h@hotmail.com      
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

 อ.ขวัญชนก  สืบสุข 1176 khwan140@gmail.com (ลาศึกษา) 
 อ.ธนโชติ  วีระธรรมานนท  1176 tanachot.w@gmail.com 
 อ.ณัทสกลพัชร  เชาววรศิษฐ  1176 cnutsakolpach@hotmail.com 
 อ.สุภาพร  กวินวศิน 1176 ivykawin@hotmail.com
 อ.กิตต์ิรวี  แพรมวง 1176 praecat@hotmail.com  (ลาศึกษา)
 อ.กิติพงษ  มัธยสินชัย 1431 holyman_hung@hotmail.com
 อ.อุษาพรรณ  แสงเถกิง 1176 ausaparn29@gmail.com
 อ.พิชญสินี  ขาวอุไร 1176 jalovejay@gmail.com
 อ.พิมพนารา  ไพลินอนุรักษ 1431 pimnara_ae@hotmail.com
 อ.สุภัทรา  ราชายนต 1176 a_hoongy@hotmail.com  (ลาศึกษา)
 อ.นรรัตน  ปติสันต 1176 noraratkob@gmail.com
 อ.อุนอารี  ตลาดเงิน 1176 unaree.ta@hcu.ac.th
 อ.ศุภประวัติ  สันทัด  1176 supramailbox@gmail.com
 อ.DEREY NANQUIL PANES 1431 justinedane02yahoo.com
 อ.พรพิมล  แซเฮง 1431 fai_pimol@hotmail.com 
 อ.กมลทิพย  โพธ์ิกลาง 1176 p_pompom@hotmail.com
 อ.อาภากร  ชมะวิต 1176 daochamavit@gmail.com
 อ.เมทิยา  เครือวัลย 1176 oop_may@hotmail.com
 ผศ.ดร.นพรัตน  ธนานุรักษากุล 1176 noparat2000@yahoo.com

สาขาวิชาการทองเที่ยว (คณะศิลปศาสตร ชั้น 3)   

 อ.พันธุรวี  ณ ลําพูน 1345  pnpanrawee@hotmail.com 
   (หัวหนาสาขา)
 อ.จิรชัย  หม่ืนฤทธ์ิ 1345 jirachaihcu@hotmail.com 
   (ผูชวยคณบดี)
 อ.วริยา  ภัทรภิญโญพงศ  1345 jeabwariya@hotmail.com (ลาศึกษา)   
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 อ.อุจฉริต  อาจาระศิริกุล 1345 bigsmileallday@yahoo.com (ลาศึกษา)
 อ.ศาริณี  ต้ังอุทัยสุข 1345 saritung@hotmail.com 
 อ.บงกช  เดชมิตร 1345 pookpong_b@hotmail.com
 อ.จิตติณชุลี  บุญชวย 1345 Chula_nulee@hotmail.com
 อ.อัญชลี  สมใจ 1345 u-nan_555@hotmail.com 
 อ.สริตา  ศรีสุวรรณ 1345 oilsyyyy@hotmail.com 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (คณะศิลปศาสตร ชั้น 3)
 อ.ดร.พัชรินทร  บูรณะกร 1185 patcharintara@yahoo.com 
   (หัวหนาสาขา)
 ผศ.ปราโมทย  ชูเดช 1185 chudech_p@yahoo.com 
 อ.นริศรา  เกตวัลห 1185 narisara28@hotmail.com 
 อ.วชิรา เจริญจิตร 1185 wachira_chun@hotmail.com
 อ.วิไล  ธรรมวาจา 1185 thamvaja@hotmail.com 
 อ.ศนิชา  แกวเสถียร 1185 vanda_a@hotmail.com (ลาศึกษา)
 อ.พิฐชญาณ  อธิเลิศธนานนท 1185 chanida_rueng@hotmail.com 
 อ.จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ 1185 jansuda_chaiprasert@yahoo.com (ลาศึกษา)
 อ.ภพ  สวัสดี 1185 bobsawasdee@hotmail.com 
 อ.วนิสา  สัมภวะผล 1185 eve_sauy@hotmail.com 
 รศ.ธิดา  โมกสิกรัตน 1185 thidamos@hotmail.com                    
 อ.อิมธิรา  ออนคํา 1185 mjmj_22@hotmail.com 

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (คณะศิลปศาสตร ชั้น 3)
 อ.ฤทธิชัย  เตชะมหัทธนันท 1516 trithchai@yahoo.com 
   (หัวหนาสาขา)
 ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท 1104 ตึกอํานวยการ ช้ัน 2 (รองอธิการบดี)

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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 ผศ.คณพศ  สิทธิเลิศ 1447 khanapoj2009@hotmail.com  
   (ผูชวยคณบดี)
 อ.ทวีโภค  เอ่ียมจรูญ 1110 taveepook@hcu.ac.th 
   (ผอ.กองพัสดุ) 
     อ.พรรณศิริ  แจมอรุณ 1516 junlakan@hotmail.com
 อ.ดร.ธงชัย  หงษจร 1114 thongdang2499@hotmail.com
 อ.ปาริชาติ  รัตนรักษ 1155 papoon58@yahoo.com 
 รศ.แสงอรุณ  กนกพงศชัย 1447 sangaroon@hcu.ac.th
 อ.สมนึก  ใจกลา 1516 moohin25@hotmail.com 
 อ.จันทนา  ย้ิมนอย 1447 chanthanay@yahoo.com 
 ผศ.วุฒิพงษ  ทองกอน 1423 wuthipong.thong@gmail.com 
   (ผอ.สพว.)
 ผศ.ธีรโชติ  เกิดแกว  1516 tongin2000@gmail.com 
 อ.พัทธนันท  เลิศคุณอธินนท 1447 pattanan.le@hcu.ac.th 
 อ.อรรถสิทธ์ิ  สุนาโท  1516 atthasit1967@gmail.com
 ผศ.จริยาวัฒน  โลหะพูนตระกูล 1516 jariyarwat@hotmail.com
 อ.นัฐธิยา  บุญอาพัทธ์ิเจริญ  1516 tao9@outlook.co.th
 อ.รัชนีพร  ศรีรักษา 1447 sriruksa@yahoo.com
 อ.อติวัตน  พรหมาสา 1516 atiwatexpress@yahoo.com
 อ.อัจฉรา  บัวเลิศ  1516 acharabualert@hotmail.com   

สํานักงานเลขานุการคณะ (คณะศิลปศาสตร ชั้น 2)
เลขานุการคณะ
 นางสาวกัลยา  อุณหพิเชษฐวัฒนา 1178 kanlaya.nongnin@gmail.com  

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ
 นางวาสนา  สายทอง 1178 hellobrlove@hotmail.com 
 นางสาววันชรีย  ลาภเจริญ 1178 goodnice_555@hotmail.com 

นักวิชาการการศึกษา ชวยงานกิจการนักศึกษาของคณะวิชา 
(คณะศิลปศาสตร ชั้น 1)
 นางสาวอมิตรา  มีขันทอง 1479 i_amit@hotmail.com 

 บุคลากร โทรศัพท E-mail

ศิลปศาสตร : ความงามบนความจริงแทของมนุษย                   

 คําวา “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts)    ช่ือคณะวิชาคณะหน่ึงของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฟงดูแลวออกจะเปนคําท่ีเพราะพร้ิง ไมวาจะเปนการรับรู
อยางแผวผิวหรือการรับรูอยางเพงพินิจ อันท่ีจริงหากทําความเขาใจอยางลึกซ้ึงแลว  
ศิลปศาสตรหมายรวมถึงความเปนศิลปะ น่ันคือ ความงาม ความสุนทรีย ในขณะ
เดียวกัน “ศาสตร” ก็คือความจริงแท ความหมายของศิลปศาสตรจึงเก่ียวเน่ืองกับ
สิง่ท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรมอยางกลมกลืน น่ันคือความดี ความงามท่ีอยูบนฐานของ
สัจจะหรือความเปนจริงท่ีมนุษยตองเผชิญและเรียนรู ท้ังสามารถประสานสองส่ิงน้ี
เขาดวยกันอยางไดดุลยภาพ หรือไมหนักไปขางใดขางหน่ึงจนเกินไปนัก
 หากกลาวโดยงาย การเรียนศิลปศาสตรก็คือการเรียนรูศิลปะของการใชชีวิต
บนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ดังน้ัน นอกจากสาขาดานภาษาคือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ในระยะแรกเร่ิม ตามมาดวยสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และสาขาวิชา
การทองเท่ียวท่ีเปนสาขาผลิตบัณฑิตแลว คณะศิลปศาสตรยอมตองมีภาระดูแล
การปลูกฝงความรูพ้ืนฐานดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหกับนักศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลัยอีกดวย ดวยเหตุน้ี คณาจารยคณะศิลปศาสตรจึงมิไดผูกพันใกลชิด
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เฉพาะนักศึกษาวิชาเอกเทาน้ันหากยังเปนท่ีกลาวขานของนักศึกษาหลากคณะ
ถึงความรักความเอาใจใสผูกพันดวยความทุมเทเสียสละของคณาจารย
 ความเปนศิลปศาสตรดังกลาวขางตนคือความหมายเชิงนามธรรม 
หากกลาวโดยทางรูปธรรมหรือทางกายภาพแลว คณะศิลปศาสตรไดรับการพิจารณา
แยกสถานที่ทําการออกมาตางหาก ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เหตุผลเบื้องตนเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระหนาท่ีหลากหลายดังกลาวท่ีทําใหคณะศิลปศาสตรมีคณาจารยจํานวนมาก
จนที่ทําการเดิมคือสวนหนึ่งของอาคารเรียน (อาคาร 2) ไมสามารถรองรับไดเพียงพอ  
การยายท่ีทําการน้ี ในระยะแรก อาจกระทบกับการใชชีวิตท้ังของคณาจารยและ
นักศึกษาทั่วไปไมมากก็นอย แตเมื่อกาลเวลาผานไป จนยางเขาปที่ 8 ใน พ.ศ. 2557  
ยอมเปนเครื่องพิสูจนวาเราสามารถหลอหลอมฟูมฟกความเปนศิลปศาสตร ณ คณะ
ศิลปศาสตรแหงนี้ไดอยางนาพอใจ ดวยสภาพแวดลอมท่ีรมร่ืนจากแมกไมขนาดใหญ  
ลําคลองชวด ตนหมัน บอปลา ทิวไมดานหลังตึกอันนาอภิรมยและไดบรรยากาศ
ทางวิชาการอยางนาสนใจ เชน การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติการ (บรรเทาสาธารณภัย) 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียว หรือการรวมกลุมจัดกิจกรรมรับนอง กิจกรรม
ทําบุญคณะซ่ึงจัดตอเน่ืองกันมา ส่ิงน้ียอมนอมนําศรัทธาตอการใชชีวิตของนักศึกษา
และคณาจารยเปนอยางดี
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ขอตอนรับนักศึกษาใหมคณะบริหารธุรกิจทุกคน 
ที่ ได  เข ามาเป นสมาชิกใหมของครอบครัวสําเภาทอง
ดวยความยินดีย่ิง ขอใหนักศึกษาภาคภูมิใจและม่ันใจไดวา
คณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยแหงน้ีมีความพรอมท้ัง

 สีประจําคณะ : สีน้ําเงินเขม

 ท่ีทําการ : อาคารอํานวยการ ช้ัน 2

 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1179, 1217, 1218, 1223, 1440, 1507,

   1514, 1522, 1523, 1526, 1632, 1653, 1654, 1655 

 โทรสาร : 0-2312-6409

คณะบริหารธุรกิจ
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ในดานมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยสอดคลองกับยุค
โลกาภิวัตน พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี 
โสตทัศนูปกรณ และมีคณาจารย ท่ีทรงคุณวุฒิพรอมท่ีจะสรางและพัฒนานักศึกษา
ของเราใหจบเปนบัณฑิตท่ีเพียบพรอมท้ังดานวิชาการ สติปญญา ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ และที่สําคัญที่สุด คือ การหลอหลอมใหนักศึกษามีคุณธรรม กตัญู
ตอผูมีพระคุณ รูจักเสียสละทําประโยชนใหกับสวนรวม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาไดใชเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย ขอใหนักศึกษาต้ังใจเลาเรียน 
ตักตวงความรูใหเต็มท่ี มุงพัฒนาตนเอง ดวยความขยันและอดทน ยึดม่ันในหลัก
คุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหประสบความสําเร็จและเปนบัณฑิต
ทีมี่คุณภาพออกไปรับใชสังคมอยางเต็มภาคภูมินํามาซ่ึงความภูมิใจของครอบครัวและ
คณะบริหารธุรกิจของเรา 

 (ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย  แสงวิเชียร)
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

คณบดี
 ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร 1514 sangvichienpannarai@gmail.com 1-244

ผูชวยคณบดี
 อ.ลาวรรณ อนันตชลาลัย 1440 lawan_ananchalalai@yahoo.com 1-245
 อ.สาริยา  นุชอนงค 1522 sariya2000@hotmail.com 1-244
 อ.อรรถพล  ธรรมไพบูลย  1217 utter086@hotmail.com 1-244

สาขาวิชาการบัญชี (หองพัก 1-245)
 อ.อ.สุรัตน  ลีรัตนชัย  (หัวหนากลุมสาขา) 
  1440 suratlee@gmail.com
 อ.ลาวรรณ อนันตชลาลัย 1440 lawan_ananchalalai@yahoo.com         
 อ.รุจิรัตน  พัฒนะศรี  1440 rujirat_acc@yahoo.com  
 อ.จรรยา  ยอดนิล  1523 janya@hcu.ac.th   
 อ.นุช  สัทธาฉัตรมงคล  1440 nsatta77@hotmail.com  
 อ.กฤษณี  เอ่ียมจรูญ  1523 krisanee@hcu.ac.th   
 อ.สุวรรณา  อินคลาย  1440 suwanna_acc@yahoo.com   
 อ.บรรเจิดศักด์ิ  สัณหภักดี  1440 sbanjertsak@yahoo.com   
 อ.ชลิตพันธ  บุญมีสุวรรณ  1523 hcuman@hotmail.com    

สาขาวิชาการจัดการ (หองพัก 1-244)
 อ.ชรินพร  งามกมล (หัวหนาสาขา) 
  1218 ch_ngamkamol@yahoo.com   
 ผศ.สถาพร   ปนเจริญ  1507 title_pincharoen@hotmail.com  
 อ.ประนอม  ลอองนวล  1218 plaongnual@yahoo.com   
 อ.ชัชราวรรณ  มีทรัพยทอง  1507 kr_uchat@hotmail.com    
 อ.เจริญรัตน  เบญจรัตนาภรณ  1653 cbenja@hcu.ac.th   
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

 อ.นันทวุฒิ  ครุธา  1218 nantawut_k@yahoo.com    
 อ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน 1507 dr.chotcha-one@hotmail.com 
 อ.มรกต  กําแพงเพชร 1507 morakhot@hotmail.com

สาขาวิชาการตลาด (หองพัก 1-244)
 อ.สุเมษ  เลิศจริยพร  (หัวหนาสาขา)  
  1217 sinimex48@hotmail.com 
 อ.นิรมล  เจริญสวรรค  1632 noinicole@yahoo.com   
 อ.สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร  1217 supispan@hotmail.com  
 อ.วิโรจน  รัตนสิงห  1217 miracleplanet@hotmail.com  
 อ.พิมสิริ  ภูตระกูล  1632 m_pootrakoon@yahoo.com 
 อ.ดร.พวงชมพู  โจนส  1632 pambangkok@gmail.com  
 อ.ณัฐพล  พนมเลิศมงคล 1632 ponlovely@hotmail.com 

สาขาวิชาการเงิน
 ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร  1518 sangvichienpannarai@gmail.com
 อ.สมนึก  อัศดรวิเศษ 1523 nuk_fin@hotmail.com 1-245
 อ.ณมณ   ศรหิรัญ                    1523 sornhirun@gmail.com 1-245
 อ.ธีรรัฐ  รัฐรวีฐากรณ 1523 tee.wetreeplus@gmail.com
 อ.นิตยา  ล้ิมไพศาล 1549 nitaya26@hotmail.com 1-241
 อ.รุงฤดี  รัตนวิไล 1549 rungrudee@hcu.ac.th 1-241 

สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หองพัก 1-239)
 อ.ดร.ธันยมัย   เจียรกูล  (หัวหนาสาขา)
  1654 tchiarakul@gmail.com  
 อ.กรกช  วนกรกุล  1654 petit_paris@hotmail.com  
 อ.มธุรพจน  ศรีโพนทอง 1654 prettycheunjai@hotmail.com 
 อ.สุภาวดี  คุมราษฎร 1654 kh.supawadee@gmail.com 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หองพัก 2-306)
 อ.ดร.พิพัฒน  รัตนจินดา (หัวหนาสาขา)
  1223 pipat_r55@hotmail.com  
 อ.ดร.ล่ันทม  จอนจวบทรง 1223 lanthom@hcu.ac.th   
 อ.กิตติ  เลิศกมลรักษ  1223 kitti@hcu.ac.th    
 อ.ณธภร  ธรรมบุญวริศ  1223 noppawan@hotmail.com  
 อ.สาริยา  นุชอนงค  1223 sariya2000@hotmail.com   
 อ.เจริญศักด์ิ  แซจึง  1223 jesscrs@hotmail.com  
 อ.ดร.พึงใจ  พิชยอนุตรัตน   1223 phuengjai.th@gmail.com 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หองพัก 1-240)
 อ.เมธี  รัชตะวิศาล  (ประธานหลักสูตร) 
  1217 methirj@hotmail.com
 อ.นิรันดร  ฉิมพาลี  1655 nirunchim@hotmail.com  
 อ.พรไพบูลย  ปุษปาคม  1654 golfsexy@hotmail.com   
 อ.มาริสสา  อินทรเกิด  1654 m_songphra@hotmail.com  
 อ.วิชุตา  อยูยงค  1654 por_emt@yahoo.com   
 อ.แววมยุรา  คําสุข  1522 wawmayura.cha@hotmail.com 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (หองพัก 1-240)
 ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ  (หัวหนากลุมสาขา)
  1522 chutira99@hotmail.com  
 อ.ศักชัย  อรุณรัศมีเรือง  1522 Sakchai-to@hotmail.com  
 อ.ธัญภัส  เมืองปน  1654  Tunya_donut@hotmail.com  
 อ.อดุลย  นงภา 1549 adul.nongpa@gmail.com 
 อ.พัชรา  โพชะนิกร 1549 poo_tata@hotmail.com 

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

หลักสูตรนานาชาติ  (BBA) (หองพัก 1-246)
 อ.อรรถพล  ธรรมไพบูลย   (ประธานหลักสูตร)
  1217 utter086@hotmail.com 1-244
 อ.Jingyan  Zhao 1703 jingyanzhao826@hotmail.com 1-246
 อ.สุริยะ  บุตรไธสงค 1702 suriyabootthaisong@yahoo.com 1-246
 อ.Qin Liying 1703 Lyqin812@gmail.com 1-246
 อ.ปยนุช  กมลานนท 1703 pyanoot@yahoo.com 1-246
 อ.ดร.เจริญศักด์ิ  แสงฉัตรสุวรรณ 1571 leomhu@hotmail.com
 อ.ดร.รัชนีภรณ  งดงามวงศ  1571 rachani88@gmail.com

หลักสูตรธุรกิจจีน  
 ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ  (หัวหนากลุมสาขา)
  1522 chutira99@hotmail.com 1-240 
 อ.สุชาติ  วัฒกานนท 1703 wsuchart@hotmail.com 1-246
 อ.อัญชลี  สมบูรณ 1507 cailichanyoung@gmail.com

อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 57) (หองพัก 1-245)
สาขาวิชาการบัญชี
 อ.ลาวรรณ  อนันตชลาลัย  1440 lawan_ananchalalai@yahoo.com    
 อ.สุวรรณา  อินคลาย  1440 suwanna_acc@yahoo.com
 อ.จรรยา  ยอดนิล  1523 janya@hcu.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ (หองพัก 1-241)
 ผศ.สถาพร  ปนเจริญ  1507 title_pincharoen@hotmail.com  
 อ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน 1507 dr.chotcha-one@hotmail.com   

สาขาวิชาการเงิน
 อ.ธีรรัฐ  รัฐรวีฐากรณ  1523 tee.wetreeplus@gmail.com 
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สาขาวิชาการตลาด (หองพัก 1-244)
 อ.สุเมษ  เลิศจริยพร  (หัวหนาสาขา) 
  1217 sinimex48@hotmail.com 
 อ.เมธี  รัชตะวิศาล 1217 methirj@hotmail.com 
 อ.นิรมล  เจริญสวรรค  1632 noinicole@yahoo.com    
 อ.สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร  1217 supispan@hotmail.com  
 อ.วิโรจน  รัตนสิงห  1217 miracleplanet@hotmail.com  
 อ.สุเมษ  เลิศจริยพร  1217 sinimex48@hotmail.com  
 อ.ดร.พวงชมพู  โจนส  1632 pambangkok@gmail.com 
 อ.ณัฐพล  พนมเลิศมงคล 1632 ponlovely@hotmail.com 
 อ.อรรถพล  ธรรมไพบูลย  1217 utter086@hotmail.com  

สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หองพัก 1-239)
 อ.ดร.ธันยมัย   เจียรกูล 1654 tchiarakul@gmail.com 
 อ.สุภาวดี  คุมราษฎร 1654 kh.supawadee@gmail.com  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หองพัก 2-306)
 อ.ดร.พิพัฒน  รัตนจินดา 1526 pipat_r55@hotmail.com 
 อ.ดร.ล่ันทม  จอนจวบทรง 1526 lanthom@hcu.ac.th   
 อ.กิตติ  เลิศกมลรักษ  1526 kitti@hcu.ac.th    
 อ.ณธภร  ธรรมบุญวริศ  1223 noppawan@hotmail.com  
 อ.สาริยา  นุชอนงค  1223 sariya2000@hotmail.com   
 อ.เจริญศักด์ิ  แซจึง  1526 jesscrs@hotmail.com  
 อ.ดร.พึงใจ  พิชยอนุตรัตน  1223 phuengjai.th@gmail.com  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หองพัก 1-240)
 อ.พรไพบูลย  ปุษปาคม 1654 golfsexy@hotmail.com 
 อ.แววมยุรา  คําสุข  1522 wawmayura.cha@hotmail.com 

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (หองพัก 1-240)
 ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ 1522 chutira99@hotmail.com  
 อ.ศักชัย  อรุณรัศมีเรือง 1522 Sakchai-to@hotmail.com  
 อ.อดุลย  นงภา  1549 adul.nongpa@gmail.com 
 อ.พัชรา  โพชะนิกร 1549 poo_tata@hotmail.com 

หลักสูตรนานาชาติ (BBA) (หองพัก 1-246)
 อ.ดร.เจริญศักด์ิ แสงฉัตรสุวรรณ 1571 leomhu@hotmail.com
 อ.ดร.รัชนีภรณ งดงามวงศ  1571 rachani88@gmail.com

อาจารยกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะ
 อ.อรรถพล  ธรรมไพบูลย  1217 utter086@hotmail.com 1-244
 อ.สุเมษ  เลิศจริยพร  1217 sinimex48@hotmail.com 1-244
 อ.อดุลย  นงภา 1507 adul.nongpa@gmail.com 1-240

อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
 อ.สาริยา  นุชอนงค  1523 sariya2000@hotmail.com 1-245

เลขานุการคณะ (หองพัก 1-244)
 น.ส.คมคาย  ศรีเปารยะ 1514 ying-jum@hotmail.com   
 น.ส.ฉวีวรรณ  แยมโกมล 1484 bba_nhok@hotmail.com  
 น.ส.จรรพร  บุญแตง  1514 lukjun21@hotmail.com  
 นายนพพร  ศรีเกษร 1179 tottiandcassano@hotmail.com
 นายเอกรินทร  รักจันทร  1484 iceza_011@hotmail.com

เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
 นายหฤษฎ  โตพันธุ  1223 winry_ranger@hotmail.com 2-306

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับคณะ                   

 คณะบริหารธุรกิจของเราเปดดําเนินการมากวา 20 ป โดยมีสัญลักษณ
ประจําคณะคือสําเภา และมีสีนํ้าเงินเปนสีประจําคณะ โดยมีอัตลักษณ คือ คิดบวก 
ขยัน รับผิดชอบ ตรงตอเวลา พัฒนาสูมืออาชีพ ทางคณะมีหลักสูตรดานบริหารธุรกิจ
ที่เขมแข็งและหลากหลาย ท้ังทางดานธุรกิจจีน หลักสูตรนานาชาติ และรายวิชา
ที่เก่ียวของกับประชาคมอาเซียน โดยมุงเนนพัฒนาจีนศึกษาดานธุรกิจเพ่ือมุงสู
การเปนคณะบริหารธุรกิจช้ันนํา ซ่ึงทางคณะมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความเปน
มืออาชีพ มีความรูทางธุรกิจในเชิงทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ
ที่ไดมาตรฐานสากล และเสริมทักษะทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซ่ึงเปน
ภาษากลางประชาคมอาเซียนใหกับนักศึกษา อีกท้ังทางคณะยังมุงพัฒนาใหนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม ถึงพรอมดวยคุณธรรม 6 ประการ อันไดแก ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ี
ทางคณะ ยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน เชน กิจกรรมรับนอง กีฬา
สําเภาเกมส กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสงเสริมและสืบสานทางดานศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน เปนตน
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู 
และเรียนรูเพื่อรับใชสังคม ขอใหนักศึกษายึดตามแนวปฏิบัติ
ขางตนในการดําเนินชีวิต เพ่ือจะไดพบกับความสําเร็จ
ในอนาคต

 สีประจําคณะ : สีเหลือง
 ท่ีทําการ : อาคารเรียน ช้ัน 3 หอง 2-327

 โทรศัพท : 0-2312-6422, 0-2312-6459 

 โทรสาร : 0-2312-6451, 0-2312-6458

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

 อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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คณบดี
 อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย 1180, siriwan_hcu@yahoo.com 2-327
  1428 

ผูชวยคณบดี
 อ.เกษม  พลายแกว 1180, semthai@hotmail.com        2-229,
  1202  2-327
 อ.ดร.ชัชวาลย  ชางทํา 1180, chatchawan.ch11@gmail.com 2-230
  1124      

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หัวหนาสาขาวิชา
 อ.สุวรรณา  เมธีภัทรากูล 1224 swnkul@gmail.com 2-327

คณาจารย
  อ.วรนุช  ปลีหจินดา 1224 m_wooranuch@hotmail.com 2-327
 อ.ยุวธิดา  ชิวปรีชา 1222 yuwathida@hotmail.com 2-327
 อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 1219 ninedear@yahoo.com 2-424
 อ.เปรมรัตน  พูลสวัสด์ิ  1222 premrat@hotmail.com  2-327
 อ.สุปญญา  อภิวงศโสภณ 1222 supanya_a@hotmail.com 2-327
 อ.สุธีรา  พ่ึงสวัสด์ิ  1222 aj-tarn@hotmail.com 2-327
 อ.ดร พงศกร  บํารุงไทย 1222 pongsakon.bam@gmail.com 2-327

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ
 นายอภิชาติ  ไพศาลบริรักษ  1219 yak_hcu@outlook.com 2-424 
 นางสาวประกายแกว  เสริมสาย 1219 prakaykaew.s@hcu.ac.th 2-424 
 นางสาวจริยา  ประณิธาน 1219 pranithan_noi@hotmail.com 2-327 
 วาท่ีรอยตรีเทพสุรีย  จันสามารถ 1219, chunsamart_1@hotmail.com 2-424
  1212  

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
หัวหนาสาขาวิชา
 อ.จํารูญศรี  พุมเทียน 1206 jamroonsri@hcu.ac.th

คณาจารยกลุมวิชากายวิภาคศาสตร (หอง 2-122)
 รศ.ดร.บังอร  ฉางทรัพย 1230 bchangsap@yahoo.com             
 อ.ภาสินี  สงวนสิทธ์ิ  1230 bonus1982@hotmail.com
 อ.อมรรัตน  โตทองหลอ 1230 pocca_168@hotmail.com     
 อ.ระพีพันธุ  ศิริเดช 1230 lj_psr@hotmail.com          

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร (หอง 2-122)
 นางสาวดวงใจ  อุนคํา 1230 an.aduang2526@hotmail.com       

คณาจารยกลุมวิชาชีววิทยา (หอง 2-232)
 อ.ย่ิงศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย  1208 yingsak@hcu.ac.th                         
 อ.ยุคลธร  สถาปนศิริ  1208 y_satapanasiri@hotmail.com         
 อ.ปวินท  สุวรรณกุล 1208 psuwanagul@yahoo.com              
 อ.สุพิชชา  วัฒนะประเสริฐ 1208 supichar.wa@hcu.ac.th (ลาศึกษาตอ) 
 อ.วิภาพรรณ  ชนะภักด์ิ  1208 nut_091@hotmail.com                   

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการชีววิทยา (หอง 2-232)
 นายธนโชติ  ศรีกอก 1208 thanachothcu@gmail.com            
 นางสาววรุณยุพา  ปองหลง 1208 aofii_armo@hotmail.com               

คณาจารยกลุมวิชาจุลชีววิทยา (หอง 2-231)
 ผศ.สุภาภรณ  วรรณภิญโญชีพ 1206 supaporn@hcu.ac.th 
 อ.วรพรรณี  เผาทองศุข 1206 worraphannee2000@gmail.com
 อ.รุจิราลัย  พูลทวี  1240 r.poontawee@yahoo.co.th (ลาศึกษาตอ)
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คณาจารยกลุมวิชาจุลชีววิทยา (อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น)
 อ.ดร.ปยาภรณ  สุภัคดํารงกุล 1256 junejungko@hotmail.com   
 อ.สุรียพร  เอ่ียมศรี  1256 shigella_01@hotmail.com   
 อ.อลิษา  สุนทรวัฒน 1256 aLis_peep@hotmail.com    

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา (หอง  2-231)
 นางสาวสมจิต  แสงจินดา 1206 thz_zom@hotmail.com                 
 นางสาววิไล  ปาคําทอง 1206 kunpavi@hotmail.com                   

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา (อาคารปฎิบัติการ 5 ช้ัน)    
 นางสาวจิรัญญาพร  อ่ิมเอิบ 1256 nan_786@hotmail.com      

คณาจารยกลุมวิชาสรีรวิทยา (หอง 2-124)
 ผศ.เมตตา  โพธ์ิกล่ิน 1508 maitta09@hotmail.com          
 อ.รังสิมา  ใชเทียมวงศ  1508 Rungsima.Chaitiamwong@gmail.com
 อ.อัญชลี  ชุมบัวทอง 1508 ru_unchalee@hotmail.com       
 อ.จันเพ็ญ  บางสํารวจ 1508 a9janster@gmail.com

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการสรีรวิทยา
 นางสาวขวัญใจ  นาคพรม 1508 po_k_mon@hotmail.com 2-124

สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
หัวหนาสาขาวิชา
 อ.ผุสดี  สิรยากร 1124 sadeesikorn@gmail.com 2-230

คณาจารยกลุมวิชาชีวเคมี     
 อ.ศรมน  สุทิน 1124 soramon2003@yahoo.com 2-230
 อ.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล 1124 vipawan@hcu.ac.th        
 อ.ดร มณฑลี  ธีรอภิศักด์ิกุล 1427 t.montalee@gmail.com 2-325   
 อ.คมกริช  สวัสดี  1427 sawasdee.kom@gmail.com 2-325

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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คณาจารยกลุมวิชาเคมีทั่วไป
 อ.พรชนก  ประชุมพันธุ  1202 pornchanog@hcu.ac.th 2-229    
 อ.มธุรส  ออนไทย 1124 jojostar36@hotmail.com (ลาศึกษาตอ)
 อ.ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท 1416 pananak@hotmail.com 2-230
 อ.อัจจนา  ขําทิพย  1427 pikky_21@hotmail.com 2-325
 อ.กรรณิการ  แกวก้ิม 1427 pookunsai@hotmail.com 2-325
 อ.นันทนภัส  ลายทิพย   1427 Nunnapus_Laitip@hotmail.com 2-325  

คณาจารยกลุมวิชาเคมีอินทรีย
 อ.พัชรี  ภคกษมา 1124  patcharee99@hotmail.com 2-230
 อ.ดร.สุวรรณี  สายสิน 1202 suwannee.saisin@gmail.com 2-229 
 อ.พรศักด์ิ  คุณวุฒิมโนธรรม 1202 kponsak@hotmail.com 2-229
 อ.ดร.สุรียพร  หอมวิเศษวงศา 1124 h_sfon@yahoo.com 2-230

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการเคมี
 นายสมชาย  วงษละคร 1124 wonglakorn@hotmail.co.th 2-229                                    
 นางสาวอมรรัตน  ยมภา 1202 prink_rhk@hotmail.com 2-230
 นางสาวดวงดาว  ช่ืนสวาง 1202 doungdao2515@gmail.com 2-230                              
 นายอาคม  สิมโสม 1124 asimsom@hotmail.com 2-230
 นางสาวพงศผกา  ไชยมาตย  1124 fantar.chem48@gmail.com 2-229

คณาจารยกลุมวิชาฟสิกส
 อ.รังสรรค  โกญจนาทนิกร 1427 k_rangsun@hotmail.com 2-325
 อ.ดร.สุกัญญา  เพชรศิริเวทย  1416 yaisams@yahoo.com 2-326
 อ.ดร.ประยูรศักด์ิ  เปล้ืองผล 1427 pprayoonsak@hotmail.com 2-325
 อ.พรสิริ  คงแจง 1427 66.ammy@gmail.com (ลาศึกษาตอ)

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ
 นายพิเชษฐ  ผลสวาง 1416 pichet3@hotmail.com 2-326
 นางสาวบุณฑริกา  กลัดพิบูลย  1427 jumpkaeww@hotmail.com 2-325

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
หัวหนาสาขาวิชา
 อ.พิมพภัค  ภัทรนาวิก 1487, pimpak@hcu.ac.th 2-327
  1488 

คณาจารย (หอง 2-327)
 รศ.ดร. เดชาวุธ  นิตยสุทธิ  1487 hinfodnt@gmail.com                    
 อ.วรรณารัตน  วิบูลสุข 1485, wannarath.v@gmail.com
  1487              
 อ.ดิเรก  พนิตสุภากมล 1487 direk72@yahoo.com                    
 อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร 1487 patlurd@yahoo.com                    
 อ.สุกัญญา  เหลืองไชยยะ 1487 ukany_r@hotmail.com                 
 อ.สมปรารถนา  กองคํา 1487 sompradta@hcu.ac.th                 
 อ.อลิศรา  พรายแกว 1487 alissara.h@hcu.ac.th                   
 อ.นพมาศ  อัครจันทโชติ 1487 a_noppamas@yahoo.com (ลาศึกษาตอ)
 อ.ธนพนัง  ราโชกาญจน 1487 thanapanang@hotmail.com  (ลาศึกษาตอ)    

อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
 อ.เกษม  พลายแกว 1180, kasempkthai@gmail.com 2-229
  1202 

สํานักงานเลขานุการคณะ (หอง 2-237)
 นางวาสนา  แกวรัตนะ 1180 sarabanhcu@gmail.com                      
 นางสายฝน  กันคลอย 1180 saifon2001@gmail.com            
 นางภัทยา  แซอุย 1180 pattayapudin@gmail.com       

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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จากจุดเร่ิมตนท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.......สูความสําเร็จในอนาคต                   

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหน่ึงในหาคณะแรกท่ีไดรับการเสนอ
ใหอยูในโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ 80 ป
แหงการกอต้ังมูลนิธิปอเต็กต๊ึงเม่ือป พ.ศ. 2535 ซ่ึงในปจจุบันคณะ มีสาขาท้ังหมด 
4 สาขาวิชา ไดแก 
  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
  2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ประกอบดวย กลุมวิชากายวิภาคศาสตร 
   จุลชีววิทยา ชีววิทยา และสรีรวิทยา              
  3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ประกอบดวยกลุมวิชา เคมีท่ัวไป 
   เคมีอินทรีย ชีวเคมีและฟสิกส      
  4. สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ ประกอบดวยกลุมวิชาคณิตศาสตร 
   และสถิติ
 ในปการศึกษา 2535 คณะดําเนินการเปดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตอมาในปการศึกษา 2549 คณะไดเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม โดยอยูภายใตสังกัดของสาขา
วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และในปการศึกษา 2556 คณะไดเปดหลักสูตรใหมคือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย โดยอยูภายใตสังกัด
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ     
 ตลอดระยะเวลา 22 ปของการเปดดําเนินการเรียนการสอน คณะไดผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ที่มีคุณภาพเขาสูสังคม และบัณฑิตของคณะไดไปประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ 
ภาคราชการ การประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และบัณฑิตยังสามารถเขาศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึนในสถาบันการศึกษาของภาครัฐบาลและภาคเอกชนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ขอยกตัวอยางบัณฑิตท่ีประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอดังนี้
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 บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
 นายธนวัต  มีเจริญ ศิษยเกาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดผาน
การประกอบอาชีพทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต 
Programmer, System Analyst, Business Analyst, Business Manager 
ในบริษัทท่ีมีช่ือเสียงหลายบริษัท ไดแก บริษัท Koyo Manufacturing บริษัท 
IT Item, บริษัท Easy Buy, บริษัท Thai Smart Card และ บริษัท CP นอกจากนี้
นายธนวัตยังไดศึกษาตอในระดับปริญญาโททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในท่ีสุดนายธนวัตก็ประสบความสําเร็จในชีวิต ดวยการนําความรูและ
ประสบการณท้ังหมดท่ีไดจากการศึกษาและการทํางานมาดําเนินธุรกิจของตนเอง
ในชื่อบริษัท Synergy Info จํากัด ปจจุบันนายธนวัต ดํารงตําแหนง ผูจัดการทั่วไป 
ของบริษัทดังกลาว นอกจากนี้นายธนวัต ยังไดรับโอกาสในการเขาสูธุรกิจรานขายยา 
โดยมีตําแหนงเปน ผูจัดการท่ัวไป ของบริษัท Pharmatopia จํากัด และยังเปน
ทีป่รึกษาใหกับบริษัท  Pharma Alliance จํากัด สวนผลงานท่ีนายธนวัตมีความภูมิใจ
คือการไดมีสวนรวมในการพัฒนาระบบและโปรแกรมประยุกตบนบัตร Smart Purse 
ทีเ่ปนสวนหน่ึงของการพัฒนาธุรกิจของราน Seven-Eleven และการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตสําหรับบริหารจัดการธุรกิจรานขายยา ซ่ึงผลงานช้ินน้ีนายธนวัตมีความมุงม่ัน
ทีจ่ะพัฒนารวมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใหมีความสามารถรองรับการพัฒนาธุรกิจ
รานขายยาขนาดเล็กของคนไทยใหมีโอกาสในการแขงขันกับกลุมทุนขนาดใหญ  

 นายศรายุทธ นนทศิริ ศิษยเกาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายหลังสําเร็จการศึกษา ไดทํางานในตําแหนงวิศวกร
ซอฟตแวร (Software Engineer) ที่บริษัท Document Image Solution จํากัด
เปนเวลา 3 ป ในชวงปท่ี 2 ของการทํางาน นายศรายุทธไดไปศึกษาตอระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต และไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแลว นายสรายุทธไดรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา 
Department of Engineering Design and Production คณะวิศวกรรมศาสตร 
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(School of Engineering) มหาวิทยาลัย Aalto ประเทศฟนแลนด ซ่ึงปจจุบันอยูในชวง
ใกลสําเร็จการศึกษา และมีผลงานตีพิมพในวารสารและการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหลายผลงาน ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิเชน ASME Journal 
of Mechanical Design, Journal of Integrated Design and Process Science  
และการประชุมนานาชาติที่จัดโดยองคกรระดับโลกคือ IEEE เปนตน  

 บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

 นายชลธร  สตะเวทิน บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมรุนท่ี 1 
มีความขยัน อดทน หม่ันศึกษาหาความรูอยูเสมอ ปจจุบันปฏิบัติงานท่ี  บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บางนา-ตราด กม 2.5 ตําแหนง นักวิทยาศาสตร มีหนาท่ี
รับผิดชอบดานเคร่ืองมือหองปฏิบัติการ และจัดการตัวอยางทดสอบ นายชลธรได
ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและไดรับความช่ืนชมจากผูบังคับบัญชาอยูเสมอวา
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพคนหนึ่ง 

 นางสาวกิตติยารัตน  โสพรรณรัตน บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
รุนท่ี 1 ปจจุบันปฏิบัติงานท่ีบริษัท Milott Laboratories Co., Ltd. ในตําแหนง 
QA supervisor  นางสาวกิตติยารัตนเปนบัณฑิตของคณะอีกคนหน่ึงท่ีไดรับการยอมรับ
วาเปนบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีความเปนผูนํา สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี
ไดรับมอบหมายไดอยางดีเย่ียม  ชวยสรางช่ือเสียงทําใหบัณฑิตของคณะเปนท่ียอมรับ
ในการปฏิบัติงานในภาคเอกชน

 นายวรรัตน  เครือสุวรรณ บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมรุนท่ี 1 
สําเร็จการศึกษาไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (GPA: 3.88) เปนผูที่มีความมุงมั่น ขยัน 
อดทนในการศึกษา และในป 2553-ปจจุบัน ไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต 
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
โดยไดรับทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก รุนท่ี 12 นายวรรัตนเปนบัณฑิต
ที่สรางช่ือเสียงใหกับคณะอยางย่ิง ซ่ึงไดพิสูจนใหทุกคนยอมรับวาบัณฑิตท่ีจบจาก
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ัน มีคุณภาพสามารถศึกษาตอในสถาบันการศึกษา
ภาครัฐบาลไดอยางดีเย่ียม ซ่ึงพิสูจนไดจากการท่ีนายวรรัตนไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานยอดเย่ียม ประเภทโปสเตอร การประชุมวิชาการพันธุศาสตรแหงชาติ คร้ังท่ี 18 
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยน้ัน
เปดดําเนินการในปการศึกษา 2556 ขณะน้ียังไมมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา แตผูสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรน้ีสามารถทํางานไดทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน     
โดยสามารถปฏิบัติหนาที่ดังนี้
  1. หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ : นักวิทยาศาสตรการแพทย 
นักวิทยาศาสตรการแพทยฏิบัติการ นักวิชาการ นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย ในหนวยงาน
ตางๆ เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุมโรค ศูนยเทคโนโลยีดานการแพทย 
และสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแหงชาติ สถาบันพยาธิวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข สภากาชาดไทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาลตางๆ กระทรวง
สาธารณสุข
  2. สถานศึกษา : อาจารยมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรการแพทย 
เปนตน ทั้งในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน                  
  3. ภาคเอกชน : สามารถปฏิบัติงานในภาคเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจ
ที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรการแพทย เชน โรงพยาบาลเอกชน บริษัทจําหนาย
เครื่องมือ–อุปกรณการแพทย/วิทยาศาสตร เปนตน 

 ความสําเร็จในการประกอบอาชีพและการศึกษาต อของบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ันเปนตัวอยางท่ีนักศึกษาใหมควรจะไดพึงยึดถือ
เปนอยาง เพ่ือใหทุกคนไดพากเพียรศึกษา ต้ังใจใฝหาความรู ตลอดจนไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ ท่ีคณะและมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพ่ือบมเพาะใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ
ในอนาคต  
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ขอตอนรับนักศึกษาใหมสูมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ดวยความยินดีย่ิง การท่ีทานท้ังหลาย
ไดเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาแหงน้ี ถือวาเปนโอกาส
อันดี ขอใหทานไดใชความพยายาม พากเพียร มุงมั่น ศึกษา
หาความรูท้ังดานวิชาการ และการใชชีวิตกับเพ่ือนรวมสถาบัน 

 สีประจําคณะ : สีเขียวมะกอก
 ท่ีทําการ : อาคารเรียน ช้ัน 2 หอง 2-210

 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1215   

 โทรสาร : 0-2312-6416

คณะเภสัชศาสตร
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

นับเปนชวงหน่ึงท่ีสําคัญของชีวิต ขอใหพัฒนาตัวเองใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาของ
สถาบันและสังคมตอไป และยึดมั่นในคุณธรรมของมหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย ดร.จันทรา  ชัยพานิช
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร
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คณบดี
 รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช 1611 chantra.hcu@gmail.com 2-210

ผูชวยคณบดี      
 รศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ  1535 nong2indra@gmail.com 2-210/3
 ผศ.ศิรประภา  ทับทิม 1215, siraprapa.tubtim@yahoo.com 2-210/3
  1510  
 ผศ.ดร.วิชาญ  จันทรวิทยานุชิต    - wicharnj@yahoo.com 2-228

อาจารยประจําคณะ 
 อ.ดร.ประศาสน  เจริญพานิช 1161, cprasart@hcu.ac.th 2-210/2
  1203       
 ผศ.ดร.นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ 1510 nittayawan@yahoo.com 4-201
 อ.ดร.สุนี  ชาญณรงค 1704 suneechan555@gmail.com 2-201
 อ.ดร.วิรัตน  ทองรอด 1535 freshwirat@gmail.com 4-201
 รศ.ชาญชัย  สาดแสงจันทร 1215 chanchaipcog@yahoo.com 2-210/6
 อ.ดร.มณฑิร   บํารุงกิจทวีศรี 1535 b.monthira@hotmail.com 2-210/5
 อ.สักกสีห  คุณวิภูศิลกุล 1215 sukkasi@hcu.ac.th 2-210/6
 ศ.นพ.บุญเจือ  ธรณินท  1510, licdr@mahidol.ac.th  2-210/3
  1535 
 อ.ธวัชชัย  ทิพยทินกร 1704 tawatcha@hcu.ac.th 2-201
 อ.ดร.วารุณี  ล้ีสัจจะกูล 1704 lekwaru@hotmail.com  2-201
 อ.ดร.กนกภรณ  สวัสดี     -  skanokporn7@hotmail.com 2-228
 อ.เปรมชัย  เอ่ียมศิรินพกุล 1203 pramchai@gmail.com 2-210/4
 ผศ.ชวาลินี  อัศวเหม 1161,  chawalinee_a@hotmail.com 2-210/2
  1203 

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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 อ.ดร.ปวีณา  วองตระกูล 1161,  paveena.hcu@hotmail.com 2-210/2
  1203 
 อ.ดร.อรนิภา  วงศสีลโชติ   1622,  onnipa@hotmail.com 2-210/3
  1510 
 รศ.ฤดี  เสาวคนธ  1161,  ruedee51@yahoo.com 2-210/2
  1203 
 ผศ.มัณฑนา  ภานุมาภรณ  1161,  montana2phanu@yahoo.com 2-210/2
  1203 
 อ.ดร.นวลตา  มวงนอยเจริญ    - nuanta_m@hotmail.com 2-228
 อ.ดร.ณัฐธยาน  เชาวธนาพัฒน 1510 nattaya.chao@gmail.com 2-210/3
 อ.พศิน  หัสดํา 1510 hcu.pasin@gmail.com 2-210/3, 
    4-201
 อ.อธิรัตน  อํานวยผล 1510 amatirat@yahoo.com 4-201
 ผศ.เพ็ญพรรณ  อัศวกุล    - aspenpan@yahoo.com 2-228
 อ.ธีรวุฒิ  พงศเศรษฐไพศาล 1510 superdad50@hotmail.com 4-201
 อ.รุงนภา  มีศรีผอง 1510 m.rungnapa@yahoo.com 4-201
 อ.ปยุต  ถาวรสถิตย  1537 payut@yahoo.com 2-210/5
 อ.ปยะวัน  วงษบุญหนัก 1537 PY-WAN@hotmail.com 2-210/5
 อ.ดร.อรัญญา  จุติวิบูลยสุข 1215,  ongsri@yahoo.com 2-210/6
  1243 
 รศ.พวงแกว  ลัคนทินพร 1243 puangkaew.lu@gmail.com 2-228
 อ.พอใจ  รัตนปนัดดา 1161 beau.satisfy@gmail.com 2-210/2
 อ.อรภา  สกุลพาณิชย  1215 aurier888@yahoo.com 2-210/6
 อ.ปารภัทร  โศภารักษ  1161,  pharm_pa@hotmail.com 2-210/2
  1203 

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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 อ.หรรษา  มหามงคล 1161,  mahamongkol@gmail.com 2-210/2
  1203 
 อ.ขัตติยะ  ม่ังค่ัง 1510 devil_tamer@hotmail.com 2-210/3,
    4-201
 พลตรีหญิง ศิริพร  พันธุวนิช 1243 panthuvanich@yahoo.com 2-228
 อ.ยาจิต  ศรีวิโรจน  1243 syachits@yahoo.com 2-228
 อ.ดร.วิภาวรรณ  ศิริกุลพาณิชย  1510 ws8007@yahoo.com 2-210/3
 อ.ดร.มณฑิรา  บํารุงกิจ ทวีศรี  1535 b.monthira@hotmail.com 2-210/5
 อ.จิรัฐติกาล  ไมจีน 1243 ammilene_chi@hotmail.com 2-228         
 อ.ณิณ  ประพงศเสนา 1510 hcu.khanin@gmail.com 2-210/3
 อ.อมรเทพ  ไวยพาลา 1510 streetdrug@hotmail.com 2-210/3 
 อ.ดร.วันวิสาข  คุณะวัฒนกุล 1704 wanwisa_gift@hotmail.com 2-201
 อ.วรัญญา  เนียมขํา 1161,  waranya.ne@gmail.com 2-210/4
  1203 
 อ.นิตยธิดา  ภัทรธีรกุล 1510 nittida_p@hotmail.com 4-201
 อ. ณัฐนันท  โลสุวรรณรักษ  1510 huapingpong@hotmail.com 2-210/3
 อ.ดร.ศรัณย  กอสนาน 1535 sarun103@yahoo.com 2-210/5
 อ.สุวรรณา  จารุนุช    - suwannacharunut@gmail.com 2-228
 อ.ชุติพันธ  หนูสุก    - cof024@hotmail.com 2-228
 อ.ภัทรบุญ  รุงสวาง 1510 ploy_ariez@hotmail.com 4-201
 อ.ไพรินทร  ทรัพยสงเสริม 1510 pirinsss@hotmail.com 4-201

อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 57)
 อ.จิรัฐติกาล  ไมจีน 1704 ammilene_chi@hotmail.com 2-228
 อ.วันวิสาข  คุณะวัฒนกุล 1704 wanwisa_gift@hotmail.com 2-201
 อ.ดร.วิภาวรรณ  ศิริกุลพาณิชย  1510 ws8007@yahoo.com 2-210/3
 อ.ดร.มณฑิรา  บํารุงกิจ ทวีศรี  1535 b.monthira@hotmail.com 2-210/5

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

อาจารยกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะ
 ผศ.ดร.นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ 1510 nittayawan@yahoo.com 4-201

อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
 อ.อธิรัตน  อํานวยผล 1510, amatirat@yahoo.com
  1535    

เลขานุการคณะ 
 น.ส.พนารัตน  ยอดอินทร  1215 panarat.hcu@gmail.com 2-209

เจาหนาท่ีธุรการ
 นางสาวธาริณี  ตันตระกูล 1215 tarinee.hcu@gmail.com 2-209
 นายอุทัย  สิงหแกว 1215 uthai.hcu@gmail.com 2-209
 นางสาววิไลพร  ภาวะหาญ 1215 wilaiporn.hcu@gmail.com 2-209
 นางสาวรุจิรัตน  สะสม 1215 K25212518@gmail.com 2-209

เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการเภสัชศาสตร
 น.ส.กรวิภา  สิริธนรัตนไพศาล 1672 kornvipa20@hotmail.com 2-211
 น.ส.วิไลพรรณ  ลีปรีชานนท     - Leeprechanon@hotmail.com 2-228
 น.ส.มยุรี  จานแสน     - mjansan@yahoo.com 2-228
 น.ส.ปยะฉัตร  พ่ึงคง 1161, pkhongpead@yahoo.com 2-228
  1203 
 นายบุญแรม  อักษรแปน 1203 mck2553@hotmail.com 2-228
 น.ส.วันดี  เพ่ิมพร 1510 wandeesu@hotmail.com 4-201
 นายชัยวิชิต  รัตนมะณี     - chaiRx19d@gmail.com 2-228
 น.ส.จารนัย  ถาวร 1203 thajara@hotmail.com 2-210/4,
    2-228
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 น.ส.จิระประภา  ปองหลง    - jira.ponglong@gmail.com 2-228
 น.ส.จันทรฉาย  นิลดี  1510 Nemonoi@gmail.com 4-228

พนักงานบริการ
 นางชุดาณัฎฐ  ทีปวัฒนธนกุล    -  4-228

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับคณะ                   

 คณะเภสัชศาสตรเปนหน่ึงในสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ อันเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีจัดต้ังข้ึนดวยอุดมการณและ
ความปรารถนาอยางแรงกลาของคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กต๊ึง โดยมีนโยบายในการ
สนับสนุนการศึกษาโดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งมีการพัฒนาเปนลําดับเริ่มจาก
 ระยะแรก พ.ศ. 2484 เปนโรงเรียนผดุงครรภอนามัยโรงพยาบาลหัวเฉียว 
ตอมาพัฒนาข้ึนเปนวิทยาลัยหัวเฉียว จัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร และคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร และเน่ืองในวาระท่ีมูลนิธิ ปอเต็กต๊ึงดําเนินการมาครบ 80 ป 
(พ.ศ. 2535) มูลนิธิไดเสนอทบวงมหาวิทยาลัยขออนุมัติยกฐานะวิทยาลัยหัวเฉียว
เปนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ซ่ึงทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” และมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดําเนิน 
ณ มหาวิทยาลัย เพ่ือทรงประกอบพิธีเปดอยางเปนทางการในวันท่ี 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2537
 โครงการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร ไดเร่ิมในป พ.ศ. 2534 ตอมา ไดเสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัยขอเปดดําเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร ในรูปแบบใหมมีการผสานความรูและทักษะท่ีทันสมัย ประหยัด
งบประมาณและมุงประโยชนสูงสุดและไดรับอนุมัติในป พ.ศ. 2536 เปดรับสมัคร
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นักศึกษารุนแรก จํานวน 41 คน ในป พ.ศ. 2538 คณะไดจัดต้ังศูนยยา มฉก. 
(สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานในสถานท่ี
ปฏิบัติจริงของคณะเนนการใหบริการความรูเร่ืองยา การใชยา และบริการยาท่ีมี
คุณภาพแกประชาชน พ.ศ. 2541 ไดเปดโครงการเภสัชชุมชน เพ่ือรับทายาทของ
ผูประกอบกิจการรานยาเขาศึกษาในคณะเปนกรณีพิเศษเพ่ือสงเสริมใหรานยามีเภสัชกร
เปนผูปฏิบัติการตลอดเวลา และเปดใหบริการความรูขาวสารขอมูลดานยาแกประชาชน
ผานระบบ internet ในป พ.ศ. 2552 เร่ิมเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
6 ป (Doctor of Pharmacy) และเปดบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือหลักสูตรเภสัช
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ศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมเทคโนโลยี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง) 
 ในสวนของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป คณะเภสัชศาสตร ไดจัด
หลักสูตรเพ่ือมุงเนนพัฒนาสมรรถนะ (Competencies) ในการทํางานเฉพาะทาง 
โดยแบงออกเปน 2 สาย คือ สายการบริบาลทางเภสัชกรรม มุงเนนใหบัณฑิต
มีความรูความชํานาญการบริบาลทางเภสัชกรรมท้ังระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และ
สายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ มุงเนนใหบัณฑิตมีความรูความชํานาญ 
การผลิต คนควา วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑรูปแบบตางๆ ได 
 กอนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองข้ึนทะเบียนสอบใบประกอบวิชาชีพ 
2 คร้ัง คือ จบป 5 จะสอบ core competency และ จบป 6 จะตองสอบ specialty 
competency หลังจากที่สําเร็จการศึกษาแลว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระ 
เปดรานยา เปนผูแทนยาหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมยา 
เครื่องสําอาง ฯลฯ ตามความถนัด
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคน สูร้ัวมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดวยความยินดีย่ิง วันน้ีเปนวันแรก
ที่นักศึกษาใหมจะกาวเขาสูสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนเพียง
จุดเร่ิมตนท่ีนักศึกษาจะตองใชท้ังกําลังกายและกําลังใจในการ
กาวไปสูจุดหมายปลายทางที่ตนเองมุงหวัง 

 สีประจําคณะ : สีแดง
 ท่ีทําการ : อาคารเรียน ช้ัน 3 หอง 2-328

 โทรศัพท : 0-2312-6414 หรือ 0-2312-6300 ตอ 1221   

 โทรสาร : 0-2312-6414

คณะเทคนิคการแพทย
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

 ขอเปนกําลังใจใหนักศึกษาใหมทุกคนกาวไปขางหนาอยางสงางาม  เติบใหญ
ไปดวยความรูคูคุณธรรม และพรอมที่จะ “รับใช” สังคมสืบไป

 รองศาสตราจารยอิสยา  จันทรวิทยานุชิต
 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
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คณบดี (หองพัก 2-328)
 รศ.อิสยา  จันทรวิทยานุชิต 1500 Isaya.jan@gmail.com  

ผูชวยคณบดี (หองพัก 2-328)
 อ.ดร.พรทิพย  พ่ึงมวง 1221 porntip19@yahoo.com
 อ.ดร.สุวรรณา  เสมศรี   1221 ssermsri@gmail.com   
คณาจารย (หองพัก 2-328)
 อ.นนทวิชญ  ไพรัตน 1221 tery_n@yahoo.com 
 อ.ดร.ปานทิพย  รัตนศิลปกัลชาญ 1221 r_panthip@hotmail.com  
 อ.ทินกร  เพ่ิมพงศไพบูลย 1221 tongino@gmail.com 
 อ.จิรวัส  ประทุมวัน 1221 freewingstone017@hotmail.com
 อ.ภาวดี  ชวยเจริญ 1221 mooknaka@hotmail.com
 อ.ดร.ชมพูนุท  สินธุพิบูลยกิจ 1221 chompunoot.sint@gmail.com
 อ.นท.หญิงประไพ  เหมหอม 1221 phapaihemhorm.hcu@mail.com
 อ.ดร.สราวุธ  สายจันมา  1221 sarawut@hcu.ac.th
 อ.ดร.สุวรรณา  เสมศรี  1221 ssermsri@gmail.com 
 อ.ธนสาร  ศิริรัตน  1221 tansno@hotmail.com 
 อ.พรสุรี  พงษสุชาติ 1221 pornsurip@yahoo.com 
 อ.อัญชลี  กองอินทร 1221 unun10@hotmail.com
 อ.ดร.ดวงมณี  แสนม่ัน 1221 dsanmun@yahoo.com 
 อ.สุชา  จุลสําลี 1221 staveesit@gmail.com
 อ.นนทยา  ทางเรือ 1221 non_thaya@yahoo.com
 ผศ.วัชรินทร  รังษีภาณุรัตน 1221 watcharin72@yahoo.com 
 อ.ดร.พรทิพย  พ่ึงมวง 1221 porntip19@yahoo.com
 อ.ดร.สมหญิง  งามอุรุเลิศ 1221 n_somying@yahoo.com 
 อ.สุมลรัตน  ชูวงษวัฒนะ 1221 sumonrat.c@gmail.com 

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

 อ.ปญจพร  น่ิมมณี 1221 panjim24@hotmail.com   
 อ.ดร.พัชรี  กัมมารเจษฎากุล 1221 kpatcharee@gmail.com 
 อ.อรวรรณ  ม่ันคงธนากิจ 1221 jakei_ora@yahoo.com 
 อ.ดร.เมธี  ศรีประพันธ  1221 sriprapun.m@gmail.com 
 อ.ทวีพร  พันธุพาณิชย 1221 taweeporn_pp@yahoo.com
 ผศ.ศราวุธ  สุทธิรัตน 1221 MTHCU43@yahoo.com 
 อ.อิสสริยา  เอ่ียมสุวรรณ 1221 iss_i@yahoo.com   
 อ.ดร.ณัฐริณี  หอระตะ 1221 h_natharinee@hotmail.com
 อ.ดร.ชลันดา  กองมะเริง 1221 chalunda.k@hcu.ac.th  
 อ.มยุรี  เกงเกตุ 1221 mayu.kk@hotmail.com   
 อ.กาญจนา  ศิริรัตน 1221 meaw_ordinary@yahoo.com 
 อ.วีรวรรณ  ชาญศิลป 1221 wchansilpa2000@yahoo.com 
 อ.วชิรญาย  อธิมัง 1221 doublewarty@gmail.com 
 อ.เพ็ญนภา  ชมะวิต  1221 pennapachamavit@gmail.com  
 อ.ภาณุพงศ  สหายสุข  1221 panupong_s69@hotmail.com   
อาจารยปฏิบัติหนาที่งานกิจกรรมนักศึกษา 
(คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจําคณะวิชา) (หองพัก 2-328)
 รศ.อิสยา  จันทรวิทยานุชิต 1221 isaya.jan@gmail.com 
 อ.ดร.สุวรรณา  เสมศรี   1221 ssermsri@gmail.com 
 อ.ทินกร  เพ่ิมพงษไพบูลย 1221 tonhino@gmail.com  
 อ.จิรวัส  ประทุมวัน 1221 freewingstone017@hotmail.com
 อ.นนทยา  ทางเรือ 1221 non_thaya@yahoo.com 
 อ.อรวรรณ  ม่ันคงธนากิจ 1221 jakei_ora@yahoo.com 
 อ.วชิรญาย  อธิมัง 1221 doublewarty@gmail.com  
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สํานักงานเลขานุการคณะ (หองพัก 2-328)
 นางเรณู  อภิวันทสนอง  1221 ranuapi@gmail.com
 นางสาวนิศวรชญา  เลิศโรจนวัชร  1221 nitwachaya@gmail.com  
เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย
 นางสาววรรณศิริ  เมฆศรีนวล  1251 อาคารปฏิบัติการ 5 ช้ัน
 นางนวพร  แกวไสย  1542 2-125
 นางสมใจ  สังขเกษม 1542 2-125
 นางสาวสุชาดา  พยัคฆวงษ 1251 อาคารปฏิบัติการ 5 ช้ัน
 นางสาวอรุณ  สิงหเหลือง 1254 อาคารปฏิบัติการ 5 ช้ัน

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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“จดหมายจากหมอน”                   

เนื้อเรื่องโดย  ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน

 แกวเพ่ือนรัก 

 ผานไปหลายเดือนแลว หวังวาแกวคงจะมีความสุขกับการไดเขาไปเรียน
ในคณะท่ีแกวชอบนะจะ หมอนเองก็ขอแสดงความยินดีดวยแมวาเราจะไมไดเรียน
อยูท่ีเดียวกันก็ตาม สวนหมอนเองตอนน้ีไดสมัครเขามาเรียนอยูคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เรียกยอวา มฉก. นะแหละจะ แถมยังไมได
เลือกท่ีน่ีเปนอันดับแรกเสียดวย แกวรูไหมวา หมอนรองไหแทบตายตอนท่ีรูวาตองมา
เรียนท่ีน่ี มันไมใชคณะท่ีหมอนอยากจะเรียนสักเทาไรเลย จริงๆ อยากจะบอกกับแกว
ดวยซ้ําวาหมอนเลือกเผ่ือเอาไวกันพลาดเทาน้ันเอง หมอนเคยไดยินมาแตวา ถามาเรียน
เทคนิคการแพทยแลวก็ไมพนตองอยูกับเลือด กับอุจจาระ ปสสาวะ แคนั้นเอง แคนึก
ขึ้นมาก็นาเบ่ือเสียแลว ยังไมเห็นวาจะตองเรียนอะไรมากมายไปกวาน้ีเลย ตอนน้ัน
ตั้งใจไววาปหนาจะไปสอบ Admission ใหมดีกวา อยางนอยใหเขามาเรียนคณะเดียว
กับแกว หมอนก็พอใจแลว

 แตหมอนเองก็ไมนึกวา ในวันเขาปฐมนิเทศของหัวเฉียวฯ จะทําใหเพ่ิงไดรูวา
มหาวิทยาลัยแหงน้ีไดรับพระราชทานนาม “เฉลิมพระเกียรติ” มาจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวของเรา ซ่ึงนับเปนความภาคภูมิใจเปนอยางย่ิง คําวา “หัวเฉียว” ท่ีหมอน
ไมเคยรูความหมายมากอนเลยน้ันมีท่ีมา ซ่ึงแปลวา ชาวจีนโพนทะเล เพราะมหาวิทยาลัย
แหงน้ีถูกจัดต้ังตามปณิธานอันแนวแนของมูลนิธิปอเต็กต๊ึงท่ีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริยของไทยท่ีทรงใหความอนุเคราะหชวยเหลือแกบรรดาคนจีนโพน
ทะเลท่ีไดเขามาพ่ึงพาพระบรมโพธิสมภารต้ังแตคร้ังอดีตกาล ตราบจนสามารถยืนหยัด
และอาศัยอยูในแผนดินไทยไดอยางรมเย็นเปนสุขจนถึงปจจุบัน ซ่ึงโดยความซาบซ้ึง
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีเปรียบมิไดน้ีเองไดกอกําเนิดเปนมูลนิธิเพ่ือ
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ชวยเหลือคนทุกขยากทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงเปนที่มาของมหาวิทยาลัยแหงนี้ซึ่งเกิด
ขึ้นดวยพลังแหงความศรัทธาและปณิธานดังกลาวเชนเดียวกัน

 อีกอยางคือสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยแหงน้ี แกวเองคงจะคุนตาดี 
เพราะเปนสัญลักษณเดียวกับมูลนิธิปอเต็กต๊ึง ซ่ึงเปนภาษาจีน ออกเสียงเปน
จีนกลางวา “ซาน” ออกเสียงเปนสําเนียงภาษาจีนแตจ๋ิววา “เสียง”   ซ่ึงมี
ความหมายวา “คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การกระทําความดี” นั่นทําใหหมอนเอง
ไดรูวา มหาวิทยาลัยแหงน้ีไมไดมุงเนนท่ีจะพัฒนาทางดานวิชาการเพียงอยางเดียว 
แตยังมุงเนนท่ีจะพัฒนาบัณฑิตท่ีจบออกไปใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรม 
6 ประการคือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู อีกดวย

 ในวันน้ันหมอนไดเจอกับพ่ีๆ ท่ีเรียนอยูท่ีน่ีและท่ีเปนศิษยเกาหลายคน 
พี่ตุย รุนพ่ีท่ีคณะถามหมอนวาทําไมถึงเลือกมาเรียนคณะน้ี ? หมอนบอกกับพ่ีเขา
ไปวาอยากทํางานเก่ียวกับทางดานการแพทย แลวก็เลาความคิดตัวเองอยางท่ีเคย
ระบายกับแกวใหพ่ีเขาฟง พ่ีตุยบอกวาส่ิงท่ีหมอนคิดถูกตองแลวเพียงแตยังไมครบถวน
สมบูรณเทาน้ันเอง หมอนควรจะเขาใจการเรียนเทคนิคการแพทยใหมากข้ึนไปอีกดวย 
การเรียนเทคนิคการแพทยตามท่ีหมอนเคยเขาใจวา เปนการ “ตรวจข้ีตรวจเย่ียว” 
อยางท่ีเคยไดรับฟงมาน้ัน เปนเพียงแคงานสวนเล็กๆ สวนหน่ึงของงานเทคนิคการแพทย
เทาน้ันเอง ในวิชาชีพน้ี ยังมีงานอีกมากมายท่ีมีคุณคา เราสามารถจะนําความรูท่ีได
ไปใชเพ่ือรวมกับทีมแพทยในการตรวจวินิจฉัยผูปวย ไมวาจะเปนงานดานชุมชน
ที่เทคนิคการแพทยเองก็ถือเปนสวนหน่ึงในทีมงานสาธารณสุขชุมชนท่ีเรียกกันวา
งานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพ่ือลงไปใหความรู การตรวจและปองกันโรคแกชาวบาน
แทนท่ีจะรอใหเขาปวยแลวถึงจะมารักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงจะตองเสียคาใชจาย
สูงกวากันมาก นอกจากน้ีงานหลายอยางของเทคนิคการแพทยนําไปสูการคนควา
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ท่ีปจจุบันกาวข้ึนไปถึงระดับสเต็มเซลล งานดาน
พันธุวิศวกรรม ซ่ึงเทคนิคการแพทยเองก็มีบทบาทสําคัญในงานสวนน้ีดวยเชนเดียวกัน 
นอกจากน้ี เฉพาะในงานโรงพยาบาลเองแลว งานของนักเทคนิคการแพทยยังรวมไปถึง
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การตรวจทางนิติเวช งานตรวจชันสูตรโรคดานตางๆ หรือแมการศึกษาตอเพ่ือจะ
พัฒนาและยกระดับไปเปนนักวิจัยที่มีคุณคาไมแพศาสตรแขนงอื่นๆ เลยละ

 แกวจะ ความคิดของหมอนเองก็เร่ิมเปล่ียนไปเม่ือไดฟงพ่ีตุย และพ่ีๆ
อีกหลายคนเลาใหฟง โดยเฉพาะในตอนท่ีพวกเราเขาฟงปฐมนิเทศจากอาจารย
ในคณะน้ี อาจารยหลายทานก็เปนศิษยเกาของหัวเฉียวฯ เอง อาจารยก็ไดนํา
ประสบการณการเรียน และการทํางานของทานมาเลาใหพวกเราฟง จนทําใหหมอน
เร่ิมมองเห็นภาพของเทคนิคการแพทยในมุมมองใหม แตกตางจากท่ีเคยรูมากอน

 ส่ิงสําคัญในชีวิตคนเรา อาจจะไมจําเปนตองมีเปาหมายเดียวหรือทางเลือก
เดียว แมวาหมอนจะผิดหวังจากการไดเขาไปเรียนในคณะเดียวกับแกว และมีอาชีพ
อยางท่ีหมอนเคยฝนเอาไว แตก็ไมไดหมายความวาจะไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีมีคุณคา
ดอยไปกวากันนี้ การที่มีโอกาสไดพูดคุยและเรียนรูจากที่นี่ ทําใหรูวา เสนทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยเอง ก็มีคุณคาและความงดงามในวิชาชีพไมไดแตกตางไปจากวิชาชีพ
ที่หมอนเคยฝนเอาไวแมแตนอย การทํางานอยางที่เรียกวา “ปดทองหลังพระ” ของ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยในการไดชวยเหลือคนไข ก็ไมจําเปนจะตองอยูเบ้ืองหนา
เสมอไป บางคร้ังการไดยืนย้ิมอยางภาคภูมิใจอยางเงียบๆ กับตัวเองเม่ือเห็นวาส่ิงท่ี
เราไดกระทําทุมเทลงไป สามารถชวยชีวิตเขาไวได มันก็สามารถสรางความปติสุข
ใหเกิดขึ้นไดไมแพกันเลยจะ 

 สุดทายน้ีหมอนขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงท่ีไดทรงประทาน
ใหแกบรรดานิสิตจุฬาฯ ท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้ังแตป พ.ศ. 2506 
ความวา

 “การปดทองหลังพระน้ัน เม่ือถึงคราวจําเปน ก็ตองปด วาท่ีจริงแลว 
คนโดยมาก ไมคอยชอบ “ปดทองหลังพระ” กันนัก เพราะวาไมมีใครเห็น แตถา
ทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระท่ี
งามบริบูรณไมได...”
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 หมอนเขาใจแลววาไมวาจะเปนวิชาชีพใด ขอเพียงใหเราภาคภูมิใจ และ
เห็นแกสวนรวมใหมากขึ้น มากกวาความเห็นแกประโยชนสวนตัว ซึ่ง มีอยูมากมาย
เหลือเกินในโลกทุกวันน้ี ก็นาจะทําใหเรามีความสุข... และเปนความสุขท่ีเราไมอาจ
หาซื้อไดจากที่ใดนอกจากสรางขึ้นดวยหัวใจของเราเอง

 หมอนยินดีท่ีจะทํางาน “ปดทอง” ตามรอยพระบรมราโชวาทของพระองค
ทาน ไมวาการปดทองน้ันจะเปนหนาองคพระหรือเปนเพียงดานหลังท่ีไมมีผูใด
มองเห็นเลยก็ตาม 

 คิดถึงแกวมากจะ
 หมอน
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ในฐานะตัวแทนของคณาจารยและรุนพ่ีชาวกายภาพ
บําบัด ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษากายภาพบําบัด  
รหัส 57 ทุกคนท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาใหมของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉลิมพระเกียรติ  ในปการศึกษา 2557 น้ี 
การกาวเขาสูร้ัวมหาวิทยาลัยเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญ

 สีประจําคณะ : สีชมพู
 ท่ีทําการ : อาคารเรียน 2 ช้ัน 4 หอง 2-407

 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1172, 1162, 1214, 1430, 1439   

 โทรสาร : 0-2312-6413

คณะกายภาพบําบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีจะสงผลถึงหนาท่ีการงานและอนาคตในภายหนา ความต้ังใจท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด อันเปนวิชาชีพท่ีตองใหบริการแกผูปวย ความต้ังใจ
ที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงมีปรัชญาวา เรียนรูเพ่ือรับใช
สังคม และการศึกษาในคณะกายภาพบําบัด ซ่ึงมีความมุงม่ันในการสรางบุคลากร
ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ออกไปรับใชและตอบแทนสังคม ความมุงม่ันเหลาน้ี 
เปนความมุงม่ันท่ีจะทํางานประสานแรงและประสานใจกัน ระหวางคณาจารย 
นักศึกษา และฝายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษาของเรา เรียนหนักอยาง
มีความสุข ทํางานไดจริง มีวุฒิภาวะ และเปนกําลังสําคัญในการเสริมสรางสังคมตอไป
 สุดทายน้ี ขอใหบารมีของหลวงปูไตฮง ซ่ึงเปนหลวงปูประจํามหาวิทยาลัย 
ที่ชาวหัวเฉียวใหความเคารพ และศรัทธา จงดลบันดาลใหนักศึกษากายภาพบําบัด
ทุกคน จงประสบแตความสุขและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรัชนี  วีระพงศ
 คณบดีคณะกายภาพบําบัด
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คณบดี (หองพัก 2-407)
 ผศ.ดร.พรรัชนี  วีระพงศ  1172 deanpt.hcu@gmail.com  

ผูชวยคณบดี (หองพัก 2-407)
 อ.ย่ิงลักษณ  วิรุณรัตนกิจ  1430 ywirunrattanakij@yahoo.com
 อ.ดร.เสาวณีย  วรวุฒางกูร 1430 saohiso@hotmail.com   

คณาจารย (หองพัก 2-407)
 อ.กิติมา  ฉันทพานิชย  1214 -   
 อ.ดร.สุภรัศม์ิ  เงินสุทธิวรกุล 1430 sriladn@yahoo.com   
 อ.ดวงพร  เบญจนราสุทธ์ิ 1430 jaja_hcu@hotmail.com   
 อ.ดร.รุงเพชร  สงวนพงษ  1439 rungpetchsa@hotmail.com  
 อ.นพพร  คุรุเสถียร  1430 nkurustien771@hotmail.com  
 อ.สุนทรี  ชยาวัชรกุล  1214 moi_soontaree@hotmail.com  
 อ.สุดาพร  พุมเมือง 1439 yhinahs@hotmail.com   
 อ.วิราภรณ  แพบัว 1214 wirapon_1@hotmail.com   
 อ.ภัสสร  วิชิต 1439 tangmo_wch@hotmail.com  
 อ.ณรัตน  พิชัยยงควงศดี  1214 narat_joy@hotmail.com   
 อ.พิมพพิมล  แดงอินทวัฒน  1214 d.pimpimol@hotmail.com   
 อ.นิภาพร  เหลาชา 1430 nichar_pt@hotmail.com   
 อ.พิมพรัก  สินสมบูรณทอง 1439 s.pimruk@hotmail.com   
 อ.เชาวนวิทย  สุทธิวานิช 1430 chchchaowit@hotmail.com  
 อ.ไชยดล  ตัณฑสิทธ์ิ 1430 dolindeep@gmail.com   
 อ.สุลักษณา  พันธุดิษฐ 1214 baby_oill@hotmail.com   
 อ.ศิรินันท  จันทรหนัก 1430 bell_l_leb@hotmail.com  
 อ.พรลักษณ  แพเพชร 1430 eiffel_l@hotmail.com

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

 อ.สมนึก  สงวาณิชย 1430 s_songvanich@yahoo.com
 อ.ทศวรรณ  อุปชิต 1214 tosawan_upachit@hotmail.com
 อ.ปวีนุช  ศรีมงคลชัย  1248 pavenooch@hotmail.com   
 อ.อารียา  จงเสถียรธรรม 1172 yui_areeya@hotmail.com  
 อ.เจนจิรา  อัสพันธ  1172 ojenjee@hotmail.com  
 อ.ฐิติกานต  ชูกิจรุงโรจน  1172 titikan_009@hotmail.com  
 อ.บุญรัตน  โงวตระกูล  1172 boonrat@hcu.ac.th  
 อ.สุภาณี  ชวนเชย   1172 suphanee_maija@hotmail.com 

อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
 อ.สุนทรี  ชยาวัชรกุล 1214 moi_soontaree@hotmail.com 2-407
 นางพรภิรมย  แสนอุบล  1429 saenpirom@hotmail.com 2-426

เลขานุการคณะ
 นางสาวอมราภรณ  นุชทองคํา 1172 ilandder@yahoo.com 2-407

เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ
 นางจริยาภรณ  จริงเจริญวัฒน  1162 noppakaos@hotmail.com 2-407
 นางสาวณัฐวรรณ  ภักดีรัตน  1162 nattawan_pdr@yahoo.co.th 2-407

นักกายภาพบําบัดประจําคลินิกกายภาพบําบัด (อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น)
 นางกนกวรรณ  แสนใจ 1248 kanokwon_j@hotmail.com คลินิกฯ
 นางสาววิไลพร  พิมพิลา 1248 rung_mj@hotmail.com คลินิกฯ

นักวิชาการการศึกษาชวยงานกิจการนักศึกษาคณะวิชา
 นางพรภิรมย  แสนอุบล 1429 saenpirom@hotmail.com 2-426



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ108

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับคณะกายภาพบําบัด
เรื่อง “ประสบการณการเปนอาสาสมัครในโรงพยาบาล”                   

 ใครเลาจะคิดวา จากเด็กเล็กๆ กลุมหน่ึงท่ีคร้ังท่ีหน่ึงในชีวิตไดมีโอกาส 
ทําความดีเพื่อสังคม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพทางการแพทย ไดรับใชสังคม แมจะ
เปนเพียงชวงระยะเวลาอันส้ัน แตเช่ือไดเลยวาทุกเส้ียววินาทีน้ันมีคุณคา เพราะมัน
ไดสอนอะไรเราหลายๆ อยางทําใหเราภูมิใจในวิชาชีพน้ีจนถึงทุกวันน้ี ถือไดวาเปน
ประสบการณใหมๆ เปดโลกใหมในอีกมุมมองหนึ่ง

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 กลุมดิฉันไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจ 
การเปนอาสาสมัครในโรงพยาบาลใกลบานของตนเอง ความรูสึกในตอนน้ันต่ืนเตนมาก
บวกกับความกังวลกลัววาจะทําหนาท่ีการเปนอาสาสมัครไมดีเทาท่ีควร กลัววา
จะทําตัวไมถูก เพราะไมเคยมีประสบการณมากอนเลย

 เร่ิมภารกิจการเปนอาสาสมัครในวันแรกก็มีอาจารยผูดูแลใหคําปรึกษา
แนะนําวาตองทําอะไร การปฏิบัติตอผูปวยเราตองมีความใจเย็น รูวาผูปวยมี
หลากหลาย เราตองเขาใจผูปวย เม่ือสภาพจิตใจผูปวยย่ําแย เราตองใหกําลังใจ ใสใจ
รายละเอียดของผูปวย

 ภารกิจวันท่ีสอง ถึงวันสุดทายของการไปเปนอาสาสมัคร อาจารยผูดูแล
ไดพาข้ึนวอรดตรวจคนไขทุกวัน พาไปแผนกเด็ก หัวใจ ไอซียู ออกหนวยพ้ืนท่ี 
ซึง่ไปยังชุมชน เพราะเน่ืองจากยังมีผูปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได การเดินทาง
อาจไมสะดวก ย่ิงผูปวยมากทําใหเราไดทราบถึงปญหาตางๆ มากมาย ทําให
มีประสบการณมากข้ึน การทํางานรวมกับบุคลากรทางการแพทย เชน ผูชวย 
นักกายภาพบําบัด พยาบาล แพทย หรือบุคลากรในโรงพยาบาลทานอื่นๆ เราควรมี
มนุษยสัมพันธท่ีดีตอทุกหนวยงานในโรงพยาบาลพูดคุยและปรึกษากับบุคลากร
ทางการแพทยดานอ่ืนๆ ได จากการท่ีไดไปแผนกอ่ืนท่ีอาจารยผูดูแลพาไปแนะนํา
แลวบอกดวยวาทําอะไรบาง ทําใหเราไดรูวาเราตองปฏิบัติไดทุกแผนก เชน ผูปวย
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โรคหัวใจ เราตองชวยฟนฟูใหรางกายหรือระบบทางเดินหายใจอยูในสภาพท่ีดีคลองตัว 
การใชเคร่ืองมือตองระมัดระวังอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูปวยและตัวเราเองดวย 
จากการท่ีอาจารยผูดูแลไดสอนการใชแลวไดสัมผัสกับตัวเองโดยอาจารยผูดูแล
ไดใหใชเคร่ืองมือ ลองแลวรูสึกวาระหวางท่ีสัมผัสหากเราไมระวังการใชก็ทําให
เกิดอันตรายได การดูแลของอาจารยทานคอยแนะนําเราเก่ียวกับวิชาชีพทาง
กายภาพบําบัดวาเปนในลักษณะไหน ไดรับการดูแลจากอาจารยเปนอยางดี อาจารย
ตอบทุกคําถามท่ีเราสงสัยใหเราฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยโดยอยูภายใตการควบคุมของ
อาจารย เสมือนเราเปนหนึ่งในการรักษาผูปวยรวมกับนักกายภาพบําบัดดวย

 การท่ีเปนอาสาสมัคร 2 สัปดาห ทําใหเรารูถึงการทํางานในโรงพยาบาล
ที่เราตองปฏิบัติแลวทําใหเราเขาใจถึงการทํางานจริงๆ ของแผนกกายภาพบําบัด 
สรางการมีวินัยในตนเองมากข้ึน ทําใหเรารูจักตนเองวาเราอยากทําอาชีพน้ีจริงๆ ไหม

 ความรูสึกท่ีไดเปนอาสาสมัครในคร้ังน้ี ทําใหเราทุกคนไดตระหนักแลววา
อาชีพกายภาพบําบัดเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ มีศักด์ิศรีไมแพอาชีพใด เราทุกคนไดเรียนรู
ในการใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน การปรับตัวใหเขากับสังคม การเปดใจยอมรับส่ิงใหมๆ  
ประสบการณที่ดี การปฏิบัติตอผูปวยดวยความเห็นอกเห็นใจ



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ110



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557

Freshy Guide

111



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ112



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557

Freshy Guide

113

คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ยินดีตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนเขาสูร้ัวมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษารุนน้ีเปนรุ นท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการเปดภาคเรียนมาเปดในชวงเดือนสิงหาคม
เปนรุนแรก เปนการเปล่ียนแปลงเพ่ือเตรียมความพรอม
การเชาสูประชาคมอาเซียน เน้ือหาในหลักสูตรไดมีการปรับปรุง

 สีประจําคณะ : สีเขียวเขม

 ท่ีทําการ : อาคารเรียน ช้ัน 4 หอง 2-401 และ 2-406

 โทรศัพท : 0-2312-6415 หรือ 0-2312-6300

   ตอ 1211,1227,1533,1257-1260

 โทรสาร : 0-2312-6415

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
FACULTY OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับอาเซียน และมีการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
นอกจากน้ียังมีการเปล่ียนแปลงดานวิชาชีพ กลาวคือ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซ่ึงจะมีผลตอการจัดการเรียนและการจางงานในอนาคต 
คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอมมีระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชหลักการประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาและจัดการเรียน
การสอนอยางตอเน่ืองเพ่ือปลูกฝงลูกศิษยใหมีความรูทางวิชาการ วิชาชีพ และ
มีคุณธรรม
 ในโอกาสน้ีขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคนสําเร็จการศึกษาตามท่ี
ตั้งเปาหมายไว เปนคนดีของครอบครัวและประเทศชาติสืบไป

 รองศาสตราจารยอิสยา  จันทรวิทยานุชิต
 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
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คณบดี   
 ผศ.เสาวลักษณ  ลักษมีจรัลกุล  1211 saovalugluk@yahoo.com 

ผูชวยคณบดี  
 อ.ดร.เทอดพงศ  ศรีสุขพันธุ 1211 thirdpong@yahoo.com

สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (หองพัก 2-401)
 ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ  (หัวหนาสาขา)  
  1211 darunwans@yahoo.com
 ผศ.ตวงพร  กตัญุตานนท 1211 tuangpornk@hotmail.com
 อ.นิลาวรรณ  งามขํา  1211 nilawan_ngamkham@yahoo.com
 อ.อมรรัตน  ลือนาม  1211 teejoker@gmail.com
 อ.ภัทรพร  ยุบลพันธ  1211 py_glory_1@hotmail.com
 อ.กมลทิพย  รัตนสุวรรณาชัย 1211 fresh_y_smile@hotmail.com
 อ.ดวงหทัย  แสงสวาง 1211 naduang_c@hotmail.com
 อ.อโนทัย  ผลิตนนทเกียรติ 1211 palitnonkert@hotmail.com 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม (หองพัก 2-401)
 ผศ.ดร.นุชนาถ  แชมชอย (หัวหนาสาขา) 
  1227 nutchanatch@yahoo.com
 อ.ดร.เทอดพงศ  ศรีสุขพันธุ  (ผูชวยคณบดี)   
  1227 thirdpong@yahoo.com
 อ.ย่ิงเจริญ  คูสกุลรัตน 1227 khunying@yahoo.com
 อ.ธีรวิทย  ปูผา 1227 tpoopa@gmail.com
 อ.ดร.วรางคณา  วิเศษมณี ลี 1227 varangkana_v@yahoo.com
 อ.อรวรรณ  คุณสนอง 1227 koonsanong@yahoo.com
 อ.นงลักษณ  รุงเรือง 1227 nonglakr@yahoo.com

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

 อ.จิริสุดา  สินธุศิริ 1227 jiri_ja@yahoo.com
 อ.ณัฏฐวี  ช่ังชัย 1227 nuttawee_c@yahoo.com
 อ.อัญรินทร  พิธาภักดีสถิตย 1227 nawapat_lak@yahoo.com
 อ.กรรณิการ  แจงวิจารณ 1227 kunnika_ch@yahoo.com
 อ.นันทิรา  หงษศรีสุวรรณ 1227 nuntira@gmail.com
 อ.สุชาดา  ยางเอน 1227 suchadayangen@yahoo.com
 อ.อิสรี  รอดทัศนา 1227 isaree_e@yahoo.com
 อ.อาภาภรณ  บุลสถาพร 1227 apaporn.bul@gmail.com

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หองพัก 2-406)

 อ.นิรัญกาญจ  จันทรา  (หัวหนาสาขา)  
  1533 niranyakarn@gmail.com
 ผศ.เสาวลักษณ  ลักษมีจรัลกุล  (คณบดี) 
  1211 saovalugluk@yahoo.com
 อ.พรพิมล  เชวงศักด์ิโสภาคย 1533 pornpimolcha@hotmail.com
 อ.ชัญญา  เจียมใจ 1533 chanya.maij@gmail.com
 อ.วาสนา  ศิลางาม 1533 wasna.ai@hcu.ac.th
 อ.อุมารัตน  ศิริจรูญวงศ 1533 umaratsi@hotmail.com
 อ.ปางกเพ็ญ  เหลืองเอกทิน 1533 pangpen_c@hotmail.com
 อ.อุมารินทร  พูลพานิชอุปถัมย 1533 umarintemee@yahoo.com
 อ.อัญชุลี  การดี 1533 anchulee_karndee@hotmail.com
 อ.ภาสกรณ  กล่ินขวัญ 1533 klinkwan@gmail.com
 อ.อารยา  ดําชวย 1533 august_nanku@hotmail.com
 อ.จิตตาภรณ  มงคลแกนทราย 1533 mayja_29@hotmail.com
 อ.จิตรภณ  โรจนกิรติการ 1533 winkung07@hotmail.com
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เลขานุการคณะ (หองพัก 2-401)
 นางอริศรา  สิทธิพงษ 1211 alicehcu@gmail.com

เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ
 นางชยุตรา  จันทรงาม 1211 bba_finn@hotmail.com
 นางสาวชุลีพร  จันตะวงค 1211 nay.tum@hotmail.com

เจาหนาท่ีหองปฏิบัติ (หองพักอาคารปฏิบัติการ ช้ัน 4-5)
 นางฐิติภรณ  บางบุญเรือง 1257-1258 ben_thitiporn@yahoo.com
 นางสาวเบญจกูล  ล้ิมประเสริฐ 1259-1260 benjagoon_lim@yahoo.co.th

นักวิชาการการศึกษาชวยงานกิจการนักศึกษาของคณะวิชา
 นางกัญญวรา  สรนันท 1227 skanvara06@gmail.com

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับคณะวิชา

 คณะสาธารณสุขศาสตร และส่ิงแวดล อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เร่ิมเปดดําเนินการสอนต้ังแตปการศึกษา 2536 โดยเร่ิมเปดสาขา
วิชาแรก คือ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล เปนสาขาวิชาแรก ตอมาในปการศึกษา 
2539 จึงเปดอีกสองสาขาวิชา คือ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม และสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และในปการศึกษา 2554 ไดเปดหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ปจจุบันมีนักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูทั้งสิ้น 1,400 คน มีสีประจําคณะ คือ สีเขียวเขม ดอกไมประจําคณะ คือ ดอกคูณ 
(ราชพฤกษ) และมีสัญลักษณประจําคณะ คือ ลูกโลกอยูในกรอบสีเหล่ียม
รูปมือประสานกัน ซึ่งบงบอกถึงความสามัคคี การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอม
 คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม มีความเขมแข็งในดานระบบอาจารย
ที่ปรึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท้ังในดานศิลปวัฒนธรรม ดานวิชาการ และ
วิชาชีพ ดังจะเห็นไดจากการไดรับรางวัลและเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลกาญจนาภิเษกท่ีเพียบพรอม
ทั้งเรียนดีและพฤติกรรมดี รวมท้ังศิษยเกาในสาขาวิชาตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จ
ในวิชาชีพท่ีเขารับรางวัลสถานประกอบการดีเดน เปนตน เปนความภาคภูมิใจและ
ไดสรางชื่อเสียงใหคณะวิชาอยางตอเนื่อง
 
 อาจารยนิรัญกาญจ  จันทรา
 หัวหนาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ขอแสดงความยินดีและตอนรับนักศึกษาใหม
ทุกทาน ขอใหนักศึกษาทุกทานใชโอกาสท่ีไดเขามาเรียน
ในมหาวิทยาลัยแหงน้ีใหเต็มท่ี การศึกษาเปนรากฐานสําคัญ
ของชีวิต นักศึกษาจึงควรใชเวลาเพ่ือการแสวงหาความรูอยาง
คุมคา ขอใหระลึกเสมอวาการเรียนตองมาเปนอันดับหน่ึง 

 สีประจําคณะ : สีเขียวตองออน

 ท่ีทําการ : อาคารตังจิว  อัคคพงษกุล ช้ัน 3

 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1108,1519   

คณะการแพทยแผนจีน
FACULTY OF CHINESE MEDICINE

นักศึกษาสามารถแบงเวลาเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
เพ่ือเปดโลกทัศนและเพ่ิมพูนประสบการณใหแกตนเองในการเขาใจชีวิตและผูคน 
เพ่ือท่ีนักศึกษาจะไดมีความพรอมท้ังสติปญญาและการปรับตัวในสังคมการทํางาน
ในอนาคต 
 สุดทายน้ี อาจารยขออวยพรใหลูกศิษยทุกคนมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จดังใจปรารถนาทุกประการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท
 คณบดีคณะการแพทยแผนจีน
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รักษาการคณบดี          
 ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท 1104 uraipan@hcu.ac.th  

ผูชวยคณบดี
 อ.ปวินท  สุวรรณกุล  1108 psuwanagul@yahoo.com 
 อ.แพทยจีน โสรัจ  นิโรธสมาบัติ  1451 soratliu@gmail.com 

คณาจารย  (หองพักอาคารตังจิว อัคคพงษกุล ชั้น 3)
 รศ.พญ.สมฤดี  คงคาวิทูร (ซวี่  ฮุยหลัน) 1451  
 อ.แพทยจีนบุญเกียรติ  เบญจเลิศ 1451 wenzheng9@hotmail.com
 อ.แพทยจีน นภษร  แสงศิวะฤทธ์ิ  1451 nan_pn@hotmail.com 
 อ.แพทยจีน เสาวลักษณ  มีศิลป 1451 xxi.the.world@hotmail.com
 อ.แพทยจีน วรพงษ  ปะดุกา 1451 wizard_bk11@hotmail.com
 อ.แพทยจีน สุวิมล  ผลชารี 1451 swm_wan@hotmail.com
 อ.แพทยจีน ธรรมธัช  เช่ียวพรหมคุณ 1451 cm3.renxin@gmail.com
 อ.แพทยจีน อัจฉราภรณ  สุริเมือง 1519 iu.86@hotmail.com 
 อ.แพทยจีน หยาง  เจ้ินหลิน 1519 yangzhenlin85@hotmail.com
 อ.แพทยจีน วีรชัย  สุทธิธารธวัช 1108 weicaicool@hotmail.com
 อ.แพทยจีน ภารวี  ขวัญแกว 1108 godhand_net@hotmail.com
 อ.แพทยจีน ซือหงเย่ียน 1108 shihongyan_jw@hotmail.com
 อ.แพทยจีน อรภา  ศิลมัฐ 1108 minimynt@hotmail.com
 อ.แพทยจีน พรพรรณ  กิตติคุณาภรณ 1108 ploy.blackie@gmail.com

สํานักงานเลขานุการคณะ
 น.ส.กัญญาภัค  ทรงกิตติภักดี  1519 cherry_j46@hotmail.com 
 น.ส.กุลนันทร  ไชยหาญ 110 8 downko_219@hotmail.com 
 น.ส.อริญา  มวงศรี  1108 ariya.mu@live.com          

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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หลักสูตรปริญญาตรีแพทยแผนจีนแหงแรกของประเทศไทย

  หลักสูตร 5 ป (+ 1 ป ภาษาจีนพ้ืนฐาน) พจ.บ. (การแพทยแผนจีนบัณฑิต) 
  แหงแรกในประเทศไทย
  หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ หน่ึงในหา
  มหาวิทยาลัยช้ันนําดานการแพทยแผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  มีสิทธ์ิเลือกรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ
  เรียนแพทยแผนจีนโดยใชภาษาจีนเปนส่ือการเรียนการสอน
  สอนโดยคณาจารยแพทยจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ
  ไดความรูดานการแพทยแผนจีนควบคูกับวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน
  หลักสูตรปรับใหทันสมัยตามเกณฑ “มาตรฐานการศึกษาการแพทยแผนจีน
  ระดับปริญญาตรี” กําหนดโดยสมาพันธแพทยแผนจีนโลก (World  
  Federation of Chinese Medicine Societies)
  ฝกงานทางคลินิกท่ีประเทศไทยและโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย
  การแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ หรือโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย
  แผนจีนกวางซี มณฑลกวางซี
  โอกาสในการรับทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ
  โอกาสในการประกอบอาชีพแพทยแผนจีนในประเทศจีน
  สําเร็จแลว สามารถสอบใบประกอบโรคศิลปและประกอบอาชีพ
  แพทยแผนจีนในประเทศไทย
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ในนามคณาจารยและเจาหนาท่ีของคณะนิติศาสตร  
ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหมของคณะ
นิติศาสตรทุกคน ท่ีมีโอกาสเขามาศึกษาภายในร้ัวโพธ์ิทอง
แหงน้ี ขอใหทุกคนมีความมุงม่ัน ขยัน อดทน พากเพียร
ในการเรียนอยางสม่ําเสมอ พยายามแสวงหาความรูใหมาก

 สีประจําคณะ : สีขาว
 ท่ีทําการ : อาคารหอประชุม ช้ัน 1 หอง 103, 104

 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1689   

คณะนิติศาสตร
FACULTY OF LAW

ที่สุด ใหคุมคากับหยาดเหงื่อแรงงานของผูปกครองที่หาเงินมาเพื่อสงเสียใหลูกหลาน
ไดเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงหวังเพ่ือจะใหลูกหลานของทานมีความรู
ความสามารถ นําไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได ดังนั้น เพื่อเปน
การแสดงความกตัญูตอผูปกครองและเพ่ืออนาคตของตัวนักศึกษาเอง จึงควรจะ
ตองใชเวลาในร้ัวมหาวิทยาลัยแหงน้ี ในการศึกษาหาความรู ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
ทั้งในดานวิชาการและดานกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสรางเสริมทักษะในการดําเนิน
ชีวิต ท้ังน้ี คณาจารยทุกทานมีความพรอมท่ีจะถายทอดความรูใหแกนักศึกษา เพ่ือให
เปนบัณฑิตนิติศาสตรท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติตอไป
 ผมขอใหกําลังใจแกนักศึกษาใหมทุกคน และหวังเปนอยางย่ิงวานักศึกษา
ทุกคนจะประสบความสําเร็จในการศึกษาตามที่มุงหวัง 

 (ศาสตราจารย ดร.ประสิทธ์ิ  เอกบุตร)
 คณบดีคณะนิติศาสตร
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คณบดี
 ศาสตราจารย ดร.ประสิทธ์ิ  เอกบุตร 1693 accord278@gmail.com

คณาจารย (หองพัก 103-104 อาคารหอประชุม)
 ผศ.นิก  สุนทรธัย  1690 nicky_64@hotmail.com 
 ผศ. ช.ชยินทร  เพ็ชญไพศิษฎ  1689 chchayin@hotmail.com 
 อ.วุฒิชัย  เต็งพงศธร  1689 wuthichai_law@hotmail.com  
 อ.ภัทรวดี  ยังนอย 1689 pataravadee.yo@hcu.ac.th 
 อ.ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย 1689 golf_tanachai@hotmail.com
 อ.พีรพล  เจตโรจนานนท 1689 pop_peerapon@hotmail.com
 อ.ทวนชัย  โชติชวง 1689 tomcivillaw@hotmail.com 
 อ.ตรีชิต  เมธารัตนโชติ 1689 treechit@gmail.com

สํานักงานเลขานุการ (หองพัก 103-104 อาคารหอประชุม)
เลขานุการคณะ
 นางวราภรณ  แจมแจง  1689 wara.jj@hotmail.com

เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ 
 นางอิศรา  วงษดี  1689 isara.wo@hcu.ac.th 
 นางสาวกัลยา  มีดวง 1689 mo_tweety7@hotmail.com

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร
Being.. LAW HCU                   

  คณะนิติศาสตรกอต้ังคร้ังแรกเม่ือป 2547 โดย ศาสตราจารยพิเศษ ประสิทธ์ิ 
โฆวิไลกูล อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในขณะน้ัน
  ผูกอต้ังเล็งเห็นความสําคัญของวิชานิติศาสตร โดยใหมุงเนนดานกฎหมาย
ธุรกิจ และศึกษากฎหมายประเทศจีนดวย
  คณบดีคณะนิติศาสตร มฉก. คนแรก คือ ศาสตราจารยพิเศษ ประสิทธ์ิ   
โฆวิไลกูล
  และเคยมีคณบดีคณะนิติศาสตร เปนนายพล คือ อาจารย พล.ต.ท. สุพจน 
ณ บางชาง ซ่ึงถึงแกกรรมในขณะดํารงตําแหนง ยังความเสียใจแกบุคลากรและ
นักศึกษาเปนอยางมาก พวกเราชาวนิติฯ ยังคงระลึกถึงทานอยูเสมอ นอกจากน้ี
ทางมหาวิทยาลัย ยังไดจัดต้ังกองทุนเพ่ือใหทุนการศึกษา เพ่ือเปนการระลึกถึงทาน 
ในนาม “กองทุน พล.ต.ท.สุพจน ณ บางชาง”
  และคณบดีอีกทาน คืออาจารยอวยชัย คูหากาญจน  ซ่ึงจบกฎหมาย
จาก Harvard Law School (วาววววว ^^) สอนวิชา การรางสัญญา หรือเรียกวา 
eng’คณะ 3  --” 
  คณบดีคนปจจุบัน ช่ือ ศาสตราจารย ดร.ประสิทธ์ิ เอกบุตร ทานมีความ
เช่ียวชาญดานกฎหมายระหวางประเทศ อยางเย่ียมยอดไปเลย
  คณะนิติศาสตร ต้ังอยู ณ อาคารหอประชุม โดยมีเลขหอง คือ 8-103, 
8-104 (8 คือเลขท่ีอาคาร) ซ่ึงทําใหนักศึกษาสวนใหญมีท่ีต้ังฐานบัญชาการท่ีลานคณะ 
ขางหอประชุม รมรื่นมากๆ แตจะโดนแยงที่นั่งไดในวันอังคารที่มีตลาดนัด -*-
  บุคลากรของคณะประกอบไปดวยอาจารย จํานวน 8 คน เปนอาจารย
สาวสวย 1 คน คือ อ.โอ อาจารยชาย 7 คน คือ อ.ชอ อ.บอย อ.กอลฟ อ.โตส และ 
อ.ตอม (กําลังลาศึกษาตอท่ีนิติ จุฬาฯ) และลาสุด อ.ปอบ และท่ีขาดไมได ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ที่เคารพรักของนักศึกษาทุกคน คือ อ.นิก ^^ 
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  นอกจากน้ี ยังมี เลขานุการคณะ 1 คน คือพ่ีภรณ และพ่ีเจาหนาท่ีอีก 
2 คน คือ พ่ีอิศ และพ่ีโม มีปญหาการเรียน การลงทะเบียน หรืออ่ืนๆ ใหว่ิงไปหา
พี่ภรณ  พี่ภรณชวยได ^^
  คณะนิติศาสตร รุนรหัสป 57 เปนนักศึกษารุนท่ี 10 ของคณะ นะจะ
  นักศึกษาของคณะท้ังหมดมีประมาณ 200 กวาคน ถึงแมจะเปนคณะ
ไมใหญ แตนักศึกษาของเราไดรับคัดเลือกเปนนายกสโมสรนักศึกษามาแลวถึง 3 คน 
คือ พี่เชะ (รุน 1) - สโมฯ 50 อาจารยพ่ีตอม (รุน 2) - สโมฯ 52 ซ่ึงปจจุบันท้ังสองคน
เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพี่โปเต (รุน 4) นอกจากนี้ยังมีรุนอื่นๆ เปนคณะ
กรรมการของสโมฯ อีกหลายคน
  แมจะมีบัณฑิตจบไปเพียง 5 รุน แตก็มีบัณฑิตท่ีสอบไดเนติบัณฑิต และ 
ไดตั๋วทนายหลายคนแลวนะจะ
  วิชาแรกท่ีนักศึกษาทุกคนตองเรียน คือ กฎหมายบุคคล เพ่ือท่ีจะเปนบุคคล
ทางกฎหมายไดอยางสมบูรณ - -“
  คูมือการเรียนของเด็กคณะน้ีท่ีทุกคนขาดไมได คือ ประมวลกฎหมาย
  สัญลักษณของคณะนิติศาสตร คือ ตราชู (ไมใชตราช่ัง) และสีประจําคณะ
คือ สีขาว อันแสดงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ขอตอนรับนักศึกษาทุกคนเขาสู การเรียนรู  ท่ีมี
ชีวิตชีวาและทันโลกยุคใหมดวยความยินดี
 นักศึกษาคงตระหนักดีวาโลกทุกวันน้ีมีการส่ือสาร
เปนกลไกหลักท่ีสําคัญในทุกวงการ การเลือกเรียนคณะ
นิเทศศาสตรจึงเปนการเลือกท่ีสอดคลองกับยุคสมัย งานดาน

 สีประจําคณะ : สีมวง

 ท่ีทําการ : อาคารอํานวยการ ช้ัน 3 หอง 1-322
 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1173, 1498 และ 1499   

คณะนิเทศศาสตร
FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

การส่ือสารมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โอกาสไดงานของบัณฑิตนิเทศศาสตร
จึงมีสูงมาก เพราะทุกกิจกรรมตองอาศัยการสื่อสารสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือนํา
ไปสูการแกปญหาและสรางทัศนคติท่ีดี เพ่ือนําไปสูความสําเร็จของทุกองคกร ดวยเหตุน้ี
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาดานนิเทศศาสตร จึงเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  
สามารถทํางานไดในทุกสาขาอาชีพ มิใชตองทํางานเฉพาะในวงการส่ือ เชน หนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน การแสดง โฆษณาหรือประชาสัมพันธเทานั้น
 ท่ีสําคัญท่ีสุด คณะนิเทศศาสตรของเรายังมีหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุง
ใหทันสมัย นักศึกษาจะไดเรียนรูศาสตรทางดานน้ีอยางครอบคลุมครบถวนทุกสาขา   
มิใชเรียนรูเฉพาะดานใดดานหน่ึงหรือส่ือส่ือหน่ึง ซ่ึงจะชวยใหเม่ือจบการศึกษาแลว
สามารถเลือกทํางานไดหลากหลายตามความสนใจ
 แตอยางไรก็ตาม ความสําเร็จของนักศึกษาจะตองอาศัยความมุมานะต้ังใจ
ศึกษาเลาเรียนอยางเต็มความสามารถ  เพ่ือเก็บเก่ียวความรูและประสบการณใหมากท่ีสุด
 ขอใหทุกคนใชเวลาส่ีปขางหนาอยางมีคุณภาพ  เพ่ืออนาคตอันสดใสท่ีรออยู
ขางหนา 

 รองศาสตราจารยปยกุล  เลาวัณยศิริ
 คณบดีคณะนิเทศศาสตร



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ134

 บุคลากร โทรศัพท E-mail หองพัก

คณบดี (หองพัก อาคารอํานวยการ ชั้น 3)
 รองศาสตราจารยปยกุล  เลาวัณยศิริ 1173 nites53@gmail.com 1-331

ผูชวยคณบดี
 อ.รัตนา  ทิมเมือง 1499 rattanatmm@gmail.com 1-322

คณาจารย
 ผูชวยศาสตราจารยอภิชัจ  พุกสวัสดิ์ 1173 dongcosae@yahoo.com 1-323
 อ.อุดมศักด์ิ  ยุทธนาระวีศักด์ิ  1498 udomsak50@yahoo.com 1-324
 อ.เกียรติสม  กล่ินสุวรรณ 1498 Kiatsom@yahoo.com 1-324
 อ.จรุงยศ  อรัณยะนาค 1173 ajarungyod@hotmail.com 1-323
 อ.ศรัญญทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน  1498 Sarunthita.chana@gmail.com 1-325
 อ.สรวลสรรค  พจนอารี  1498 Sraulsun.Podjanaaree3@gmail.com 1-325 
 อ.ณัฐนันท  ศิริเจริญ 1498 nattanun2004@yahoo.com 1-324
 อ.ปทุมมา  บําเพ็ญทาน 1499 littlenuii@hotmail.com 1-322
 อ.ธีระ  ราชาพล 1499 Pock_r@hotmail.com 1-322
 อ.ชาตรี  บัวคล่ี  1499 memyself_boy@hotmail.com 1-322
 อ.สุกฤตาวัฒน  บํารุงพานิช 1339 Sukrittawat_Jom@hotmail.com ศูนยวัฒนธรรม

สํานักงานเลขานุการ  
 นางสาวนนทพร  เปนนวล 1173 Tiew.non@gmail.com 1-322
 นางสาวนุชวดี  นกเชิดชู  1173 nokcherdchoo1910@gmail.com 1-322
 นายหรินทร  โตพันธุ  1173 gran_rinoa@hotmail.com 1-322
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เรียนในสิ่งที่รัก....รักในสิ่งที่เลือก
นิเทศศาสตร ม.หัวเฉียวฯ                   

 มีคนพูดวา ชวงเวลาสําคัญชวงหน่ึงของชีวิตคือชวงท่ีอยูในมหาวิทยาลัย  
เพราะเราเริ่มพนจากวัยเด็กมาเปนผูใหญ ตองรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เปนชวงเวลา
แหงการคนหาและสรางตัวตนท่ีแทจริงของเรา จึงกลาวไดวา ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เปนสวนสําคัญที่กําหนดอนาคตของเราไดทีเดียว

 การท่ีเราไดเขามาเปน “นักศึกษา” ของสถาบันแหงน้ีจะวาไปแลวเปนความ
ภาคภูมิใจอยางย่ิงของพวกเรา เพราะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับพระราชทานนามอันเปนมงคลจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
มหาวิทยาลัยมีปณิธานท่ีแนวแนในการหลอหลอมใหนักศึกษารูจักอุทิศตนเอง 
“เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม”

 กาวแรกของการเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 หรือ “เฟรชช่ี” มีหลายส่ิงท่ีตอง
เรียนรูและแสวงหา การรับนองเปนกิจกรรมอยางหน่ึงท่ีจะทําใหเราทราบถึงความเปนมา
ของมหาวิทยาลัย ไดรูจักเพ่ือน รูจักรุนพ่ี รูกฎระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติ ชวงเวลาท่ีได
ใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย ทําใหเราไดมีโอกาสเรียนรูส่ิงตางๆ มากมาย ส่ิงไหนท่ีทํา
แลวดีก็ถือวาประสบความสําเร็จ ส่ิงไหนท่ีทําแลวผิดพลาดไปก็เก็บไวเปนบทเรียน
สอนตัวเอง มีโอกาสไดสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพใหดีย่ิงข้ึน เรียนไปอีกไมนาน
ความฝนของเราก็กําลังจะเปนจริง วันที่สําเร็จการศึกษา วันที่ทําใหพอแมภูมิใจ และ
กาวจากมหาวิทยาลัยดวยความสงาและภาคภูมิ เปนวันท่ีเราพรอมในทุกๆ ดาน  
เพราะเราไดรับการหลอหลอมและฝกฝนมาเปนอยางดีจากมหาวิทยาลัยแหงนี้

 เวลา 4 ป ผานไปรวดเร็วเหลือเกิน ในท่ีสุดพ่ีและเพ่ือนๆ ก็เรียนจบ ไดเปน
บัณฑิตของคณะนิเทศศาสตร แลว 4 ปที่นี่ใหอะไรบาง 

 ตลอดระยะเวลา 4 ป มีความประทับใจและความรูสึกดีดีมากมาย ความรูสึก
แรกท่ีอยากบอกคือ ขอบพระคุณอาจารยท่ีทําใหเรามีวันน้ี ทานใหวิชาความรู และ
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การดูแลเอาใจใส ใหความชวยเหลือ ใหความหวงใยแกลูกศิษยเสมอ อาจารยดูแล
พวกเราท้ังเร่ืองเรียนและเร่ืองสวนตัว ส่ังสอนพวกเราใหเปนนักนิเทศศาสตรท่ีมี
ความสามารถ เปนคนดีและสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม

 การเรียนท่ีน่ี ทําใหมีโอกาสพัฒนาความเปนมืออาชีพเพ่ือเตรียมทํางานได   
เห็นไดชัดเลยวาตอนท่ีไปฝกสหกิจศึกษา 4 เดือน ส่ิงท่ีอาจารยอบรมส่ังสอนเราไว
เปนประโยชนจริงๆ ทําใหหนวยงานประทับใจ หลายคนยังไดทํางานตอทันที

 นิเทศศาสตร ม.หัวเฉียวฯ เปดโอกาสใหพวกเราทดลองและประยุกตใช
ความรูพัฒนาชุมชน เปดโลกทัศนเราใหกวางข้ึน ใหพวกเราไดสรางคุณคาตนเอง 
เกิดความภาคภูมิใจท่ีมีสวนชวยเหลือสังคม ดังท่ีคณะของเรามีนโยบายสงเสริม
นักศึกษาที่ชัดเจนเรื่อง การเปนผูมีจิตอาสา และไดสอนเรื่องนี้แกพวกเรามาตลอด

 นอกจากความอบอุนท่ีไดรับจากคณาจารยแลว ส่ิงท่ีประทับใจมิรูลืม คือ 
มิตรภาพระหวางเพ่ือนรุนพ่ีและรุนนองท่ีรักใครกลมเกลียวกัน เปนสายสัมพันธ
ของพวกเราชาวนิเทศศาสตร มฉก.

 อยากจะบอกย้ํากับนองๆ วา ขอใหนองเห็นความสําคัญของชวงเวลาอีก 
4 ปท่ีกําลังจะมาถึงและใชมันอยางคุมคา ท้ังการเรียนในหองเรียนและกิจกรรม
นอกหองเรียน เพ่ือเติมเต็มใหแกชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดชวงหน่ึงของชีวิตเชนเดียวกับพ่ี
และเพื่อนๆ

       ขอใหนองๆ โชคดี
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คํากลาวตอนรับจากคณบดี

 ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหม
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจําปการศึกษา 2557 ท่ีได
เขามาศึกษายังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เปนคณะวิชาท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม

 สีประจําคณะ : สีแดง
 ท่ีทําการ : อาคารอเนกประสงค ช้ัน 1
 โทรศัพท : 0-2312-6300 ตอ 1470, 1477, 1478, 1479   
 โทรสาร : 0-2312-6295

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
FACULTY OF CHINESE LANGUAGE AND CULTURE

และมีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล และเปนผูนําดานจีนศึกษา เรามีความประสงค
ใหลูกศิษยของเราเปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม เพ่ือออกไปรับใชสังคมใหสมดังปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย คือ เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม พรอมท้ังจะสรางเสริมความเขาใจ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้ังไทยและจีนควบคูกันไป หวังวาระยะเวลา 4 ปขางหนา นักศึกษาใหม
ทุกคนจะใชเวลาศึกษาอยางขยัน ต้ังใจ ทุมเทใหกับการศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยของเรา
 สุดทายขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนดวยความยินดีอีกคร้ัง

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท
 รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
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คณบดี (หองพัก อาคารอํานวยการ ชั้น 2)
 ผศ. ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท  1104
 (รักษาการ)      

ที่ทําการคณะ อาคารอเนกประสงค
ผูชวยคณบดี (หองพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค)
 อ.ไพศาล  ทองสัมฤทธ์ิ (รักษาการ) 1478 phaisanchen@hotmail.com  
 อ.ดร.ธเนศ  อ่ิมสําราญ (รักษาการ) 1477 yinlaoshi@hotmail.com  

คณาจารย (หองพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค)
 อ.ดร.นริศ  วศินานนท   1479 naris_wasinanon@yahoo.co.th  
 อ.สายฝน  วรรณสินธพ  1479 z_manqian@hotmail.com  
 อ.รัตนา  จันทรสารโสภณ 1470 ratana04@hotmail.com  
 อ.เพ็ญฤดี  เหลาปทุมวิโรจน 1470 penlurdee@hotmail.com  
 อ.กิติกา  กรชาลกุล  1477 wkitika@yahoo.com  
 อ.ธุมวดี  สิริปญญาฐิติ  1479 thumwadee.siri@gmail.com  
 อ.ศิริเพ็ญ  กําแพงแกว  1479 siriphenyao@gmail.com
 อ.วิชญากร  ศรีวิภากุล  1479 clc.foming@gmail.com   
 อ.ธันฐกรณ  สังขพิพัฒธนกุล   1479 k_yangguangboa@hotmail.com  
 อ.จันทิมา  จิรชูสกุล  1477 chanthima.ch@gmail.com  
 อ.ณัฐรัตน  วงศพิทักษ  1479 ideadee@hotmail.com  
 อ.สุวัฒน  เพียรพาณิชยสกุล 1421 jianxing_wat@hotmail.com  
   (อาคารบรรณสาร ช้ัน 5)
 อ.เทพี  แซมัด (ลาศึกษาตอ) 1479 thephi_saemat@hotmail.com  
 อ.ชงฆฎิษด  ภูสด  1477 chongkaditohm@hotmail.com  

 บุคลากร โทรศัพท E-mail
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

ผูเชี่ยวชาญ (หองพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค)
 อ.เจ้ิง เหวิน เฉียว  1479 jasperchao001@hotmail.com  
 อ.ดร.จาว  ผิง  1477 zhaoping_th@yahoo.com  
 อ.หล่ี  เยาอู  1479 yaowulee@gmail.com  
 รศ.ดร.ฟาน  จวิน  1477 finejune@126.com  
 อ.ผองพรรณ  ทวีเลิศทรัพย  1477 taveelodsab27@hotmail.com
 อ.สุธิศา  อมรประภาวัฒน 1478 rulinmeiling@live.com

สํานักงานเลขานุการคณะ (หองพัก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค)
 นางสาวเพ็ญสิริ  อัครธีราเสถียร 1477 w_pensiri@yahoo.com  
 นางสาวอรวรรณ  เปาเลง  1477 hi_pupoo@hotmail.com  
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เกร็ดเล็กเกร็ดนอยคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติไดรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปด
ดําเนินการ ต้ังแตปพุทธศักราช 2535 (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2535) และไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 โดยแรกเร่ิมกอต้ังใชช่ือวา “ภาควิชา
ภาษาจีน” สังกัดคณะมนุษยศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2537 สาขาวิชาและคณะวิชา
เปลี่ยนเปนชื่อ “สาขาวิชาภาษาจีน” คณะศิลปศาสตร จวบจนปการศึกษาที่ 2553 
ไดยกระดับเปนคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะวิชาอํานวยการสอนหลักสูตร
วิชาเอกภาษาจีน วิชาโทภาษาจีน และวิชาเลือกเสรีภาษาจีน นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 
เปนตนมาจนถึงปจจุบันรวมเวลาท้ังส้ิน 18 ป มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจวบจน
ปการศึกษา 2554 รวม 17 รุน นอกจากการอํานวยการสอนภาษาจีนในระดับปริญญาตรี
แลว ในปการศึกษา 2550 สาขาวิชาภาษาจีนยังไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาใหเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีจีนสมัยใหมและรวมสมัย ปจจุบันผลิตบัณฑิตแลว จํานวน 4 รุน
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 การเปล่ียนแปลงสถานภาพจากนักเรียนเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัย นับเปนกาวใหมในชีวิตของนักศึกษา
ที่ตองการการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน เพ่ือให
ประสบความสําเร็จในการเปนบัณฑิตตอไป ประการแรกคือ 
การเตรียมตัวและเตรียมใจท่ีจะเปดรับความรู โดยเนน
การศึกษาคนควาดวยตนเองมากขึ้น ประการที่สอง การรูจัก

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Graduate School, Huachiew Chalermprakiet University

ครองตนและวางตนใหเหมาะสม ใหสมกับเปนกุลบุตร กุลธิดาของบิดามารดาและ
เปนลูกศิษยท่ีดีของครูอาจารยทามกลางการมีเพ่ือนใหมท่ีหลากหลายจากตางสถาบัน 
ในขณะเดียวกันนักศึกษาจะตองกาวใหทันโลกยุคโลกาภิวัตนท้ังดานวิทยาการและ
เทคโนโลยีอยางมีสติ และมีความสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับเปน
สิง่สําคัญประการท่ีสามท่ีจะขอฝากไวในเบ้ืองตนน้ีคือ ความพากเพียร พยายาม วิริยะ
อุตสาหะ ในการเรียนจะทําใหนักศึกษาบรรลุจุดมุงหมายสมดังท่ีต้ังใจ ขอใหทุกคน
โชคดี และประสบความสําเร็จในการเรียนและชีวิตนักศึกษา

 รองศาสตราจารยอิสยา  จันทรวิทยานุชิต
 รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

คณบดี (หองพักบัณฑิตวิทยาลัย)
 รศ.อิสยา  จันทรวิทยานุชิต 1512 Isaya.jan@gmail.com

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม)
 อาจารย ดร.จตุรงค  บุณยรัตนสุนทร  1519 jaturong22@gmail.com 

หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม)
 อาจารย ดร.ภุชงค เสนานุช 1109 psenanuch@yahoo.com 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะบริหารธุรกิจ)
 อาจารย ดร.พวงชมพู  โจนส  1632 pambangkok@yahoo.com 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (M.N.S.)
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะพยาบาลศาสตร)
 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กสิผล  1231 taweesukk@gmail.com 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (M.M.)
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะบริหารธุรกิจ)
 ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ  1655 Chutira99@hotmail.com  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหมและรวมสมัย (M.A.)
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
 อาจารย ดร.นริศ  วสินานนท  1479 Naris@hcu.ac.th 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (M.S.)
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะเภสัชศาสตร)
 อาจารย ดร.ปวีณา วองตระกูล 1161 Paveena_hcu@hotmail.com 
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 บุคลากร โทรศัพท E-mail

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (M.Pharm)
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะเภสัชศาสตร)
 อาจารย ดร.สุนี  ชาญณรงค  1701 suneechan555@gmail.com

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 
ประธานหลักสูตร (หองพัก คณะศิลปศาสตร)
 อาจารย ดร.พัชรินทร  บูรณะกร 1185 Patcharintara@yahoo.com 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร 
(หองพัก คณะศิลปศาสตร)
 อาจารย ดร.สมศรี  จันทรสม 1431 nokiaing@hotmail.com

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 
(หองพัก คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
 อาจารยไพศาล  ทองสัมฤทธ์ิ 1478 phaisanchen@hotmail.com

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
(หองพัก คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน)
 อาจารย ดร.ธเนศ  อ่ิมสําราญ 1479 Yinlaoshi@hotmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย
(หองพัก คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม)
 อาจารย ดร.วรางคณา  วิเศษมณี ลี 1211 varangkana_v@yahoo.com

หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต  
(หองพัก คณะเทคนิคการแพทย)
 อาจารย ดร.พรทิพย  พ่ึงมวง 1221 porntip@yahoo.com 

เลขานุการคณะ (หองพัก บัณฑิตวิทยาลัย)
 นางสาวอภิวันท  สุวรรณชูโต 1518 graduate.hcu@gmail.com
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 การศึกษาในมหาวิทยาลัย  เปนการศึกษาวิชาการช้ันสูง  เพ่ือผลิตนักวิชาชีพ  
ออกไปรับใชสังคม การศึกษาระดับน้ีมุงพัฒนาคนใหเปนบัณฑิตท่ีมีท้ัง “ความเปนคน” 
และ “ความเปนกําลังคน” ซ่ึงตองเปนผูมีความรูกวาง และมีความรูลึกซ้ึงในสาขา
วิชาการที่เรียน มีทรรศนะที่กวางไกล รวมทั้งรูวิธีเรียนและวิธีที่จะใฝหาและแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงผลิตบัณฑิตออกไป
รับใชสังคม ตามปณิธาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีความรู
เชิงทฤษฎีพ้ืนฐาน และมีทักษะการปฏิบัติงานตามหลักแหงวิชาชีพ มีความซ่ือสัตย 
กตัญู มนุษยสัมพันธดี มีความม่ันใจ มุงความสําเร็จของงานและสามารถปฏิบัติงานได
ในภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยจึงไดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณลักษณะดังกลาว หลักสูตรการเรียนการสอนจึงบรรจุรายวิชาตางๆ ไวใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเสรี ซึ่งในแตละหมวดวิชา
ตางก็มุงเนนใหนักศึกษามีความรู และทักษะแตกตางกันออกไป หมวดวิชาท่ัวไปน้ัน
มุงเนนใหนักศึกษามีความเปนคนท่ีสมบูรณมีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถส่ือสารติดตอ
กับคนในสังคมได มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงคุณคาของ
หลักการดําเนินชีวิตตามหลักบรรพชนชาวจีน จึงมุงหวังใหนักศึกษามีความซ่ือสัตย  
กตัญูและอุทิศตนเพ่ือสังคม ในขณะท่ีหมวดวิชาเฉพาะมุงใหนักศึกษามีทักษะทาง
วิชาชีพที่ชํานาญ เพื่อผลิตนักศึกษาออกไปเปนพลังที่สําคัญของประเทศชาติ 
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีโครงการเสริมหลักสูตรในดาน ทักษะ
คอมพิวเตอร ทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพ่ือมุงหวัง
ใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานไดกับนานาประเทศโดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชีย

การศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ความเปนคนที่สมบูรณ
คูกับคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ความเปนกําลังคน
ที่สําคัญของประเทศชาติ

ระบบการศึกษา

มฉก.
หลักสูตร

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
- หมวดวิชาเลือกเสรี
- โครงการเสริมทักษะ
- โครงการพัฒนานักศึกษา

 นักศึกษาควรจะเขาใจความหมายของคําวา  ปปฏิทิน (Calendar Year) และ
ปการศึกษา (Academic Year) กอนเพ่ือจะไดเขาใจระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย
 ปปฏิทิน คือ ระยะเวลาท่ีเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม จนถึง 31 ธันวาคม  
เปนเวลา 12 เดือน
 ปการศึกษา เร่ิมในเดือนสิงหาคม และส้ินสุดในเดือนกรกฎาคมของแตละป
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการศึกษา ระบบทวิภาค แบง
ออกเปนภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 หรืออาจจัดใหมีการศึกษาในภาค
ฤดูรอนได
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เร่ิมจากเดือนสิงหาคม–ธันวาคม มีระยะเวลาเรียน
ไมนอยกวา 16 สัปดาห
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เร่ิมจากเดือนมกราคม–พฤษภาคม มีระยะเวลาเรียน
ไมนอยกวา 16 สัปดาห
 ภาคฤดูรอน เร่ิมจากเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม มีระยะเวลาเรียน
ไมนอยกวา 8 สัปดาห
 นอกจากน้ีนักศึกษาควรจะเขาใจการศึกษาในระบบหนวยกิต (Credit 
System) ซึ่งใชศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ 
 หนวยกิต หมายถึง หนวยเวลาท่ีใชบอกปริมาณของการศึกษาโดยถือจํานวน
ชั่วโมงเรียนเปนหลักดังนี้
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ประเภทวิชา

บรรยาย
ปฏิบัติ
ฝกงาน

จํานวนหนวยกิต

1
1
1

ในชั้นเรียน ชม./สัปดาห

1
2 - 3
3 - 6

นอกชั้นเรียน ชม./สัปดาห

2 
1 
-

 เชน นักศึกษาเรียนวิชา (GE1082) โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2 หนวยกิต  
นักศึกษาจะตองเรียนบรรยายในช้ันเรียน จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห นอกจากน้ี
นักศึกษาตองอานตําราหรือคนควาเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียนอีก 4 ช่ัวโมง/สัปดาห 
รวมแลวนักศึกษาตองใชเวลาท้ังในและนอกช้ันเรียนสําหรับวิชาน้ี 6 ช่ัวโมง/สัปดาห 
การกําหนดคาหนวยกิตท่ีจัดไวในหลักสูตรโดยถือเกณฑดังกลาวขางตน การประมาณ
จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองเรียนในแตละภาคการศึกษา ก็มีการกําหนดขั้นตํ่า
และข้ันสูงไวใหพอเหมาะ เพ่ือไมใหนักศึกษาวางหรือเครียดกับการเรียนจนเกินไป 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกําหนดไววานักศึกษาปกติควรจะเรียนไมต่ํากวา 
9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต/ภาคการศึกษา ซ่ึงถาเทียบเปนจํานวนช่ัวโมงท้ังใน
และนอกช้ันเรียนแลว จะอยูระหวาง 27 – 66 ช่ัวโมง/สัปดาห การกําหนดเชนน้ีก็เพ่ือ
ใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติ เพราะผูใหญท่ีทํางานแลวก็จะ
ทํางานประมาณ 40 ช่ัวโมง/สัปดาห ในฐานะท่ีนักศึกษายังไมประกอบอาชีพ และ
ยังไมมีภาระทางครอบครัวจึงควรจะใชเวลาทุมเทใหกับการศึกษาเลาเรียนไดเต็มท่ี
และเต็มเวลา

การวางแผนการเรียน

 การวางแผนการเรียน  เปนการตัดสินและกําหนดส่ิงท่ีนักศึกษาจะตองทําไว
ลวงหนา เพ่ือใหการเรียนประสบความสําเร็จ นักศึกษาสามารถใชเวลาอยางเหมาะสม
และเพียงพอสําหรับภาระงานเรียนทุกอยาง ประกอบดวยการลงทะเบียนเรียน 
การจัดทําภาระงานเรียนและการจัดทําตารางเรียน



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ154

การลงทะเบียนเรียน

 กอนท่ีจะตัดสินใจลงทะเบียนเรียนวิชาใด นักศึกษาจะตองติดตอขอรับ
รหัสผาน (password) ไดจากอาจารยท่ีปรึกษาและ download คูมือลงทะเบียนเรียน
ไดจากเว็บไซตของสํานักทะเบียนฯ (http://reg2.hcu.ac.th) เพ่ือนํามาศึกษาในเร่ือง
ตอไปนี้
 1. ศึกษาหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีตนเองศึกษา วาจะตองเรียนวิชาใดบาง 
ตามซีดีคูมือการศึกษา
 2. ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดในภาคการศึกษาน้ันๆ จาก มฉก. 30 ในเว็บไซต
ของสํานักทะเบียนฯ (http://reg2.hcu.ac.th) โดยดูใหละเอียดเก่ียวกับวัน เวลาเรียน
และวันสอบ เพ่ือมิใหซ้ําซอนกันตลอดจนเง่ือนไขของการศึกษาในรายวิชาน้ันๆ ใหครบถวน
เสียกอน เชน วิชาบังคับกอน (Prerequisite) หรือวิชาบังคับรวม (Corequisite)  
 3. ลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ตและรอสํานักทะเบียนฯ ประกาศผลการ
ลงทะเบียนวาไดครบทุกรายวิชาหรือไม พิมพใบลงทะเบียนแลวนําไปชําระเงิน
ที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด
 4. กรณีไมสามารถลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ตไดในเวลาท่ีกําหนด หรือ
ไมชําระเงินท่ีธนาคารถือวาการลงทะเบียนไมสมบูรณ จะตองลงทะเบียนลาชา
ตามระยะเวลาที่กําหนด
 5. การลงทะเบียนลาชาใหใชมฉก.24 บัตรลงทะเบียนเรียน เขียนรายวิชา
ทีจ่ะลงทะเบียน แลวใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบและลงนาม หากเปนนักศึกษาทุน
ตองไปประทับตราท่ีแผนกทุนและบริการนักศึกษากอนหรืออาจใชใบรายงานผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ตมาดําเนินการท่ีสํานักทะเบียนฯ 
ตามปฏิทินการศึกษา
 6. ชําระเงินในวันท่ีกําหนด โดยชําระเปนเงินสด ดราฟท หรือ แคชเชียรเช็ค 
สั่งจายในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 7. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในเร่ืองความถูกตองของจํานวนเงิน รายวิชา/
กลุมวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเรียน หากไมถูกตองใหติดตอสํานักทะเบียนฯทันที
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การจัดทําภาระงานเรียน
 หลังจากท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแลว จะตองกําหนดภาระงานเรียน
ตามความสามารถและความเหมาะสมของแตละคน ซึ่งจะประกอบดวย
 1. การเรียนในหองเรียนและหองปฏิบัติการ
 2. การเตรียมตัวและการศึกษาคนควากอนเรียน
 3. การทบทวนและการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหลังเรียน
 4. การเตรียมตัวสอบ
 นักศึกษาตองจัดสรรเวลาใหเพียงพอกับเวลาเรียน การพักผอน นันทนาการ  
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมสังคมตามอัธยาศัย ซึ่งรวมเรียกวา ภาระ
งานเรียน และควรนําเอาภาระงานเรียนมากําหนดไวในตารางเรียนดวย
 เม่ือลงทะเบียนเรียนแลว ควรจัดทําภาระงานเรียนรายสัปดาห  โดยกําหนด
เวลาตามเกณฑหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนตามแบบแสดงภาระงานเรียนดังตาราง
ตอไปนี้

แบบแสดงภาระงานเรียน

ชื่อรายวิชา
บรรยาย ปฏิบัติ

ประเภทวิชาจํานวน
หนวยกิต

จํานวนชั่วโมง
ตามตารางสอน

จํานวนชั่วโมง
ศึกษาเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.
5.
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การจัดทําตารางเรียน

 การจัดทําตารางเรียนเปนการบรรจุรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในวันเวลา
ตามท่ีกําหนด รวมท้ังเวลาศึกษาเพ่ิมเติมท้ังกอนเรียนและหลังเรียน โดยกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวไวในตารางเรียนรายสัปดาห ท้ังน้ีหากรวมเวลาพักผอนรวมกิจกรรม
นักศึกษา และกิจกรรมสังคมดวย จะทําใหเห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น ดังตารางตัวอยาง
ตอไปนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษา ขอรับรหัสผานจากอาจารยที่ปรึกษาพรอมขอคําปรึกษา
เพื่อเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ตามวันที่ระบุ

นักศึกษาตรวจผลการลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต
สํานักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.ac.th)

เมื่อทํารายการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร หรือเครื่อง ATM
เรียบรอยแลวนักศึกษารับใบบันทึกรายการชําระเงินเก็บไวเปนหลักฐาน

นักศึกษาตรวจผลการลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน ไปชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร
ที่กําหนด
 - นักศึกษาพิมพใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน ผานอินเตอรเน็ต
 - นักศึกษาปกติ นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน ไปชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร 
  หรือ ตู ATM ท่ีกําหนด
 - นักศึกษาทุน หากมียอดคาลงทะเบียนมากกวายอดทุนท่ีไดรับ  
 นักศึกษาจะตองชําระเงินเพ่ิมผานเคานเตอรธนาคาร หรือตู ATM ท่ีกําหนด (นักศึกษา
 ไมตองไปประทับตราทุน ท่ีแผนกทุนและบริการนักศึกษา)

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต (http://reg2.hcu.ac.th)

สํานักทะเบียนและประมวลผลประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
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วิธีการลงทะเบียน

 ส่ิงท่ีนักศึกษาตองเตรียมกอนการลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต
 1. ติดตอขอรับรหัสผาน (Password) ลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต
ไดจากอาจารยที่ปรึกษา
 2. นักศึกษาท่ีไมแนใจในผลการศึกษาหรือสถานภาพ นักศึกษาควรลง
ทะเบียนเรียนหรือตรวจสอบ/เปล่ียนแปลงแกไขรายวิชา หลังวันตรวจสอบผลการเรียน
 3. ตรวจสอบรายวิชา/กลุมท่ีตองการลงทะเบียนเรียนวาเปดสอนหรือไม
จาก มฉก.30 คูมือลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต
 4. ตรวจสอบผลการเรียนของวิชาบังคับก อนหรือวิชาบังคับร วม 
(Prerequisite หรือ Corequisite) วาถูกตองตามขอกําหนดของรายวิชาท่ีตองการ
ลงทะเบียนเรียนหรือไม (ยกเวนรายวิชาที่ยังไมประกาศผลการศึกษา)
 5. ตรวจสอบ Remark ของรายวิชา/กลุมท่ีตองการลงทะเบียนเรียน
วาถูกตองหรือไม

วิธีการลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ต

 1. เขาสูเว็บไซตของสํานักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.ac.th) 
ในการลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต  
 2. กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผาน (Password)
 3. ในกรณีท่ีเขาสูระบบไดสําเร็จ ระบบจะแสดงรายละเอียดรหัสนักศึกษา 
และชื่อ-นามสกุล
 4. เลือกเมนูลงทะเบียนเรียน แลวกดปุมลงทะเบียนเรียน
 5. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับรายวิชา/กลุม ท่ีตองการลงทะเบียนเรียน 
แลวกดปุมบันทึก ในกรณีท่ีไมตองการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา/กลุมท่ีไดบันทึก
ไปแลวใหกดที่รหัสวิชาเพื่อแกไข หรือลบรายวิชา
 6. ระบบจะแสดงสรุปรายวิชา/กลุมท่ีเลือกท้ังหมด
 7. เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการลงทะเบียน ระบบจะทําการยืนยันการลงทะเบียน
ใหโดยอัตโนมัติ
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 8. ในกรณีท่ีตองการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต หรือ
ลงทะเบียนเสร็จสิ้น นักศึกษาจะตองออกจากระบบทุกครั้ง
 9. รอการประกาศผลการลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ตจากสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลอีกครั้งหนึ่ง
 10.  พิมพใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือนําไป
ชําระเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด

การลงทะเบียนลาชา

 1. นักศึกษากรอกรายวิชาใน มฉก.24 บัตรลงทะเบียนเรียนพรอมลายเซ็น
อาจารย ท่ีปรึกษาหรือพิมพใบรายงานผลการลงทะเบียนผานอินเตอร เน็ต
มาลงทะเบียนลาชาในวันที่กําหนด
 2. การลงทะเบียนลาชานักศึกษาทุน (กยศ.) กรณีใช มฉก.24 บัตร
ลงทะเบียนใหตรวจสอบยอดทุนพรอมประทับตราท่ีแผนกทุนและบริการนักศึกษา 
หรือพิมพใบรายงานผลการลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ตมาลงทะเบียน
 3. การลงทะเบียนลาชา นักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมลาชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว
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ขั้นตอนการยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะ หรือนอกคณะ

1. นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิขอยายและเง่ือนไขของการยายหลักสูตรสาขาวิชา
 - ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2552 หมวด 6 ขอ 28
 - ตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท่ี 68/2547 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน  2547 
  เร่ือง เกณฑเฉพาะและเง่ือนไขการยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะ
 - ตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท่ี 05/2546 เร่ือง ข้ันตอนในการปฏิบัติ
  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมี ความประสงคยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะ
  หรือนอกคณะ (นักศึกษาโครงการพิเศษหามยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะ
  หรือภายนอกคณะ

2. นักศึกษารับคํารอง มฉก. 40 คํารองยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะ และ
 พิมพ Grade Report ท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล

6. สํานักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบความถูกตองและเสนอขออนุมัติตามลําดับข้ัน
 **ระยะเวลาการเสนอเซ็นอนุมัติประมาณ 3-5 วัน

8. สํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการดังตอไปน้ี - แจงสรุปจํานวนนักศึกษาท่ียายหลักสูตร
 สาขาวิชาภายในคณะ หรือนอกคณะ ไปยัง คณะ/สาขาวิชาเดิม/ใหม/แผนกทุนและบริการนักศึกษา

7. นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติ/ชําระคาธรรมเนียมการยายฯ และดําเนินการลงทะเบียนเรียน 
 ท่ีกองคลัง/ ตรวจสอบและรับรองใบแสดงผลการศึกษาฉบับใหม  ซ่ึงแสดงรายวิชาท่ีเทียบโอนได

3. นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา/หัวหนาสาขา (คณะ/สาขาวิชา)
 - อาจารยท่ีปรึกษาเซ็นอนุมัติใหยายออกจากสาขา
 - เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหนาสาขา/คณบดี (สาขา/คณะเดิม)
 - สงคืนเอกสารใหนักศึกษานําเสนอตอหัวหนาสาขา/คณบดี (สาขา/คณะใหม) ตอไป

4. นําเสนอตอหัวหนาสาขา/คณบดี (คณะ/สาขาใหม)
 - หัวหนาสาขา/คณบดี ตรวจสอบรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนได
 - เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะท่ีขอยายเขา

5. นักศึกษายื่น มฉก. 40 คํารองการยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะที่ไดรับ
 อนุมัติจากคณะ/สาขาวิชาใหมท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล (กรณีท่ีเปนนักศึกษาทุน
 ตองผานความเห็นชอบจากแผนกทุนฯ กอน**)
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ขั้นตอนในการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม
 1. นักศึกษาขอ มฉก. 25 ใบเปล่ียนกลุม หรือ มฉก. 27 ใบขอเพ่ิมวิชา  หรือ 
มฉก. 28 ใบขอถอนวิชาที่สํานักงาน เลขานุการคณะที่นักศึกษาสังกัด
 2. นักศึกษากรอกรายละเอียดตางๆ ใน มฉก. 25 ใบขอเปล่ียนกลุม หรือ 
มฉก. 27 ใบขอเพิ่มวิชา หรือ มฉก. 28 ใบขอถอนวิชาใหครบถวนสมบูรณ  
 3. นักศึกษาเสนอ มฉก. 25 ใบขอเปล่ียนกลุม หรือ มฉก. 27 ใบขอเพ่ิมวิชา 
หรือ มฉก. 28 ใบขอถอนวิชา เพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิม/ถอน/เปล่ียนกลุม 
ตออาจารยท่ีปรึกษา (อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบรายวิชาและกลุมวิชาท่ีนักศึกษาเพ่ิม/
ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยไมใหวันเวลาเรียน และวันเวลาที่สอบซํ้าซอนกัน)
 4. นักศึกษานํา มฉก. 25 ใบขอเปล่ียนกลุม หรือ มฉก. 27 ใบขอเพ่ิมวิชา หรือ 
มฉก. 28 ใบขอถอนวิชา เพ่ือเพ่ิม/ถอน/เปล่ียนกลุมสงท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล 
ตามท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา โดยเตรียมคาธรรมเนียมตางๆ ในการเพ่ิม/ถอน/
เปล่ียนกลุมใหพรอม (กรณีนักศึกษาถอนรายวิชา ใหนักศึกษาแนบบัตรประจําตัว
นักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน มฉก. 28 ใบขอถอนวิชา และ มฉก. 18  
ใบเสร็จรับเงิน สํานักทะเบียนและประมวลผลขอสงวนสิทธิ์ในการถอนรายวิชาใหกับ
นักศึกษาเจาของบัตร และนักศึกษาที่แตงกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยเทานั้น)
 5. นักศึกษานําสง มฉก. 25 ใบขอเปล่ียนกลุม หรือ มฉก. 27 ใบขอเพ่ิมวิชา 
หรือ มฉก. 28 ใบขอถอนวิชาในสวนตางๆ
  5.1 สวนของสํานักทะเบียนและประมวลผลใหกับเจาหนาท่ีเพ่ิม/ถอน/
เปลี่ยนกลุม
  5.2 สวนของแผนกการเงินนําสงเจาหนาท่ีกองคลัง
  5.3 สวนของอาจารยท่ีปรึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผลจะนําสง
คณะตนสังกัดตอไป
  5.4 สวนของนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐานในการติดตอกับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวัน-เวลาเรียนหรือวัน-เวลาสอบซ้ําซอนกันไมเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดใน มฉก. 30 จะถือวาการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันๆ เปนโมฆะ
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การสอบและการประเมินผล

 การสอบและประเมินผล เปนข้ันตอนหน่ึงของการประเมินการเรียนการสอน 
นักศึกษาควรทําความเขาใจวิธีการประเมินผลตามระบบของมหาวิทยาลัยรวมท้ังศึกษา
กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของโดยละเอียด เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนเตรียมตัวใหพรอม
อยูเสมอ รายละเอียดเก่ียวกับการสอบและการประเมินผลเก่ียวของ 2 สวนใหญ ๆ 
ไดแก การคิดคํานวณแตมเฉลี่ย (GPA) และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการเรียน

การคํานวณแตมเฉลี่ย (GPA)

 แต มเฉล่ีย เป นผลการศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถเรียนได ในแตละ
ภาคการศึกษา  ซ่ึงแตมเฉล่ียนอกจากบงบอกผลการเรียนแลว ยังเปนตัวบอกสถานภาพ
ของนักศึกษาวานักศึกษาสภาพปกติ หรือนักศึกษาสภาพรอพินิจ  ซ่ึงนักศึกษาควรจะ
รูวิธีการคิดแตมเฉล่ีย อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนการเรียนและสงผลทําให
นักศึกษามีสภาพนักศึกษาปกติและสําเร็จการศึกษาไดในเวลาที่กําหนด

การคิดคํานวณแตมเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA)

 แตมเฉล่ียท่ีนักศึกษาควรรูจักมี 2 ประเภท คือ
 1. แตมเฉล่ียรายภาค (Semester Grade Point Average หรือ SGPA)

  การคํานวณนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับแตมประจํา
ระดับคะแนนที่ไดในแตละวิชาหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมที่ลงทะเบียนในภาคนั้น
ตัวอยาง  ภาคเรียนน้ีลงทะเบียนเรียน 5 รายวิชา รวม 13 หนวยกิต และไดระดับ
คะแนนดังนี้
 วิชาท่ี 1 3 หนวยกิต ไดระดับคะแนน A
 วิชาท่ี 2 3 หนวยกิต ไดระดับคะแนน C
 วิชาท่ี 3 2 หนวยกิต ไดระดับคะแนน B
 วิชาท่ี 4 2 หนวยกิต ไดระดับคะแนน B+
 วิชาท่ี 5 3 หนวยกิต ไดระดับคะแนน C+

GPA ภาคเรียนน้ี  =  (3x4)+(3x2)+(2x3)+(2x3.5)+(3x2.5)  =  38.5  =  2.96
         13     13
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 2. แตมเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average หรือ CGPA)

  การคํานวณผลการศึกษาแตมเฉล่ียสะสมท่ีผานมาท้ังหมด ต้ังแตเร่ิมเขา
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
ตัวอยาง   ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนเรียน 13 หนวยกิต และไดรับคะแนนดังนี้
 วิชาท่ี 1 3 หนวยกิต ไดระดับคะแนน A
 วิชาท่ี 2 3 หนวยกิต ไดระดับคะแนน C
 วิชาท่ี 3 2 หนวยกิต ไดระดับคะแนน B
 วิชาท่ี 4 2 หนวยกิต ไดระดับคะแนน B+
 วิชาท่ี 5 3 หนวยกิต ไดระดับคะแนน C+

GPA ภาคเรียนท่ี 1  =  (3x4)+(3x2)+(2x3)+(2x3.5)+(3x2.5)  =  38.5  =  2.96
          13      13

  ภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเรียน 10 หนวยกิต และไดรับคะแนนดังนี้
 วิชาท่ี 1 2 หนวยกิต ไดระดับคะแนน A
 วิชาท่ี 2 2 หนวยกิต ไดระดับคะแนน A
 วิชาท่ี 3 2 หนวยกิต ไดระดับคะแนน C+
 วิชาท่ี 4 3 หนวยกิต ไดระดับคะแนน B
 วิชาท่ี 5 1 หนวยกิต ไดระดับคะแนน D

GPA ภาคเรียนท่ี 2  =  (2x4)+(2x4)+(2x2.5)+(3x3)+(1x1)  =  31  =  3.10
            10     10

 ดังน้ัน CGPA   =   38.5+31   =   69.5   =   3.02
                             13+10    23
    แตมเฉล่ียสะสม =   3.02
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หมายเหตุ 
 1. การหารใหส้ินสุดท่ีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยปดเศษท้ิงไปในทุกกรณี
 2. ในกรณีท่ีรายวิชาใดลงทะเบียนมากกวา 1 คร้ังใหคิดระดับคะแนน
คร้ังสุดทาย ดังน้ันการคิด CGPA ใหนําระดับคะแนนคร้ังลาสุดในรายวิชาน้ันมาคํานวณ
โดยหักคาระดับคะแนนครั้งกอนหนาออกไป

สถานภาพนักศึกษา มี 2 ประเภท คือ
 1. นักศึกษาสภาพปกติ คือ นักศึกษาที่ได CGPA ไมตํ่ากวา 1.75
 2. นักศึกษาสภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีได  CGPA  ต้ังแต 1.50 ข้ึนไป
แตไมถึง 1.75

เมื่อนักศึกษามี CGPA ตํ่า นักศึกษาควรทําอยางไร
 1. รีบพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 2. การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตอไป ตองรวมพิจารณากับอาจารย
ที่ปรึกษาดังนี้
  - เลือกรายวิชาท่ีนักศึกษาคาดวาจะสามารถเรียนและไดระดับคะแนนดี
   เพ่ือคํานวณ CGPA ใหพนจากการเปนนักศึกษาสภาพรอพินิจ
  - ในภาคการศึกษาน้ัน ควรลงทะเบียนเรียนในจํานวนนอยกวาปกติ
   ท่ีนักศึกษาคาดวาสามารถเรียนได ประมาณ 9 –15 หนวยกิต แตถา
   เปนนักศึกษาสภาพรอพินิจ ควรลงทะเบียนเรียนประมาณ 6 –12 
   หนวยกิต และลงเรียนรายวิชาท่ีได F
  - นอกจากน้ีนักศึกษาควรเอาใจใสและต้ังใจเรียนใหมากข้ึน เพ่ือทําให
   ผลการเรียนเปนไปตามท่ีตนเองวางแผนไว
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กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเรียน
 การเขาช้ันเรียน
 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆ ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ/
หรือฝกงานไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชานั้น 
ยกเวนเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะที่อํานวยการสอนรายวิชานั้น

 การลาพักการศึกษา
 นักศึกษามีสิทธ์ิขอลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปน้ี
  - ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
  - ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดท่ีคณบดี
   เห็นชอบ
  - เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําส่ังแพทย โดยมี
   ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง
  - มีเหตุจําเปนสวนตัว หรือ มีเหตุสุดวิสัย อันควรไดรับการพิจารณา
   ใหลาพักการศึกษา
  - กรณีนักศึกษาขอลาพักศึกษา 2 ภาคการศึกษาติดกัน ตองไดรับอนุมัติ
   จากอธิการบดี

 ข้ันตอนการขอลาพักการศึกษา

ยื่นคํารอง มฉก. 19
เพื่อขออนุมัติตอคณบดี

ลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา
1 ภาคการศึกษา

เสนอคํารองตอ
สํานักทะเบียนและประมวลผล

ชําระคารักษาสถานภาพ
นักศึกษา
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การพนสภาพนักศึกษา

 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาภายใตเง่ือนไขทางการเรียน ดังน้ี
 - CGPA < 1.50 เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติ ยกเวน ภาคการศึกษาแรก
  ของปท่ี 1
 - CGPA < 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดตอกัน (ยกเวนภาคฤดูรอน) 
  ท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาแรกของปท่ี 1
 - ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
 - ไมมาลงทะเบียนเรียน หรือไมไดรักษาสถานภาพนักศึกษาภายในเวลา
  ท่ีกําหนด

การสําเร็จการศึกษา

 - ตองเรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชา และได CGPA ไมต่ํากวา 2.00 และ
  อาจมีกรณีเพ่ิมเติมคือ CGPA ของวิชาคณะจะตองไมต่ํากวา 2.00 ตาม
  เง่ือนไขของคณะวิชาน้ันๆ แตถาได CGPA ไมถึง 2.00 มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน 
  เพ่ิมเติมเพ่ือให CGPA เพ่ิมข้ึน
 - ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชา แตได CGPA ต่ํากวา 
  2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 นักศึกษาอาจขอรับอนุปริญญาได (ตามระเบียบ
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หมวด 10)
 - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ตองได CGPA ต้ังแต 3.60 ข้ึนไป ไมมี
  รายวิชาใดได F หรือ U และเรียน ไมเกินจํานวนภาคการศึกษาปกติ
  ติดตอกันตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
 - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองได CGPA ต้ังแต 3.25 ข้ึนไป ไมมี
  รายวิชาใดได F หรือ U และเรียน ไมเกินจํานวนภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
  ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
 - นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนจากสถาบันอ่ืน นักศึกษาท่ีขอศึกษาปริญญาท่ีสอง  
  ซ่ึงมีการเทียบโอนรายวิชานักศึกษาหลักสูตรตอเน่ือง ไมมีสิทธ์ิไดรับ
  ปริญญาเกียรตินิยม
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ขอปฏิบัติในการสอบทั่วไป 
 1. แตงกายถูกตองตามระเบียบ นําบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบเสร็จ
รับเงินติดตัวมาดวยทุกครั้ง
 2. ตรวจสอบรายช่ือเขาสอบกอนเวลาสอบทุกคร้ัง ถาไมมีรายช่ือใหติดตอ
ประสานงานการควบคุมการสอบ หอง 2-104
 3. อนุญาตใหเขาหองสอบลาชาไดไมเกิน 30 นาที
 4. นักศึกษาตองเขาสอบทุกคร้ัง ถาไมมาถือวาขาดสอบ
 5. การไมมาสอบตามวัน-เวลาท่ีกําหนด ใหถือวาเปนการขาดสอบ
 6. หามออกจากหองสอบจนกวาการสอบจะผานไปแลว 45 นาที
 7. หามพกพาเอกสารใดๆ เขาหองสอบ ถาตรวจพบถือวาเปนการทุจริต
ในการสอบ
 8. การกระทําใดๆ ท่ีถือวาเปนการทุจริตในการสอบใหปรับตก (F) ทุก
รายวิชา ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 
และทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร
 9. ถานักศึกษาทําการทุจริตเปนคร้ังท่ี 2 ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัยจะไมรับเขาเปนนักศึกษาอีก

ขอปฏิบัติในการสอบเปนกรณีพิเศษ
 มหาวิทยาลัยจะจัดสอบเปนกรณีพิเศษ ถานักศึกษาขาดสอบในวันสอบ
เนื่องจากตนเองมีเหตุจําเปน
   บิดา-มารดา เสียชีวิต
   ประสบอุบัติเหตุจนตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
   ประสบอุบัติภัย สาธารณภัย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
   ถูกประทุษรายตอรางกายและจิตใจจนตองเขารับการรักษาใน
   โรงพยาบาล
   เจ็บปวยรุนแรงจนตองเขารับการรักษาและพักรักษาตัวตามคําส่ังแพทย 
   ภายในโรงพยาบาล
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   มีเหตุจําเปนและสําคัญย่ิงอันไมอาจท่ีจะคาดหมายและหลีกเล่ียงได 
   ไมวาดวยเหตุผลดานกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม อันเปนท่ียึดถือ
   ปฏิบัติของบุคคลท่ัวไป
   ตองแสดงหลักฐานประกอบเหตุผลในการขอจัดสอบกรณีพิเศษ
   ทุกคร้ัง

การขอสําเร็จการศึกษา

 นักศึกษาช้ันปสุดทายของทุกคณะวิชาท่ีเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ที่กําหนดไวและมีความประสงคจะขอสําเร็จการศึกษา จะตองยื่นขอสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  กรอก มฉก. 35 ใบขอสําเร็จการศึกษา ผานเว็บไซตสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล http://reg2.hcu.ac.th ใหครบถวนสมบูรณ และพิมพแบบฟอรม
พรอมแนบ มฉก.92 หรือเอกสารประกอบ (ถามี)

 คําแนะนําในการกรอกแบบฟอรม มฉก.35 ใบขอสําเร็จการศึกษา

  1. ใหนักศึกษาตรวจสอบความถูกตองของช่ือ-นามสกุล ภาษาไทย และ
   ภาษาอังกฤษ และท่ีอยูของนักศึกษา ในกรณีท่ีตองการแกไขขอมูล 
   ใหกรอกขอมูลท่ีถูกตอง พรอมแนบเอกสารประกอบการขอแกไข
   ขอมูล เชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล สําเนา
   ทะเบียนบาน
  2. ตรวจสอบรายวิชาท่ีลงทะเบียน และรายวิชาท่ีเรียนตามโครงสราง
   หลักสูตร หากนักศึกษามีการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรเกากับ
   หลักสูตรใหม ใหกรอก มฉก.92 คํารองเทียบโอนรายวิชา แนบกับ 
   มฉก.35 ใบขอสําเร็จการศึกษา ย่ืนขออนุมัติสําเร็จการศึกษาดวย
  3. กรณีเรียนขามสถาบัน ใหระบุวิชาท่ีเรียน สถาบันท่ีเรียน และวิชา
   รหัสวิชาของ มฉก. ท่ีจะนํามาเทียบโอนใหชัดเจน
  4. กรณีการยายคณะ/สาขาวิชา ใหระบุสาขาวิชาเดิม ภาคการศึกษาและ
   ปการศึกษาท่ียาย
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  5. กรณีเคยแจงขอสําเร็จการศึกษาแลวกรุณาระบุ ภาคการศึกษา และ
   ปการศึกษาลาสุดท่ีแจงขอสําเร็จการศึกษา พรอมแนบสําเนาใบเสร็จ
   รับเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต
  6. นักศึกษาต้ังแตรหัส 51XXXX  เปนตนไป ใหแจงขอสําเร็จการศึกษา
   ผานอินเตอรเน็ต สําหรับนักศึกษาท่ีเขากอนรหัส 51XXXX ใหติดตอ
   แผนกสําเร็จการศึกษา เพ่ือรับเอกสารการแจงขอสําเร็จการศึกษา 
   และดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2-4 ตอไป  

  นํา มฉก.35  ใบขอสําเร็จการศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบจาก อาจารย
ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะตองเรียงลําดับของเอกสาร ดังนี้
  1. มฉก.35 ใบขอสําเร็จการศึกษา และใบประวัติการศึกษา (พิมพจาก
   เว็บไซต htt://reg2.hcu.ac.th)
  2. มฉก.92 คํารองเทียบโอนรายวิชา (ถามี)
  3. เอกสารประกอบการขอแกไขขอมูลนักศึกษา (ถามี)

  ชําระคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีกองคลัง
  1. คาธรรมเนียมการแจงขอสําเร็จการศึกษา (Grade Report) 50 บาท
  2. คาธรรมเนียมข้ึนทะเบียนบัณฑิต และการประสาทปริญญาบัตร 
   จํานวน 2,500 บาท
  3. คาธรรมเนียมการจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
   ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 500 บาท (ตองสอบทุกคน)
  4. ขอเอกสารสําเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ (ใชรูปถายชุดครุย
   ขนาด 1 น้ิว ฉบับละ 1 รูป) ฉบับละ 100 บาท
  5. คาธรรมเนียมการจัดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จํานวน 
   100 บาท (โดยระบุช่ือผูรับ สถานท่ีจัดสงเอกสาร และรหัสประจําตัว
   นักศึกษา ดวยตัวบรรจงลงบนซองเอกสารกอนสงเอกสารแจงขอ
   สําเร็จการศึกษา สามารถขอรับซองเอกสารไดท่ี สํานักทะเบียนและ
   ประมวลผล)
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  6. คาปรับการแจงขอสําเร็จการศึกษาลาชา จํานวน 1,000 บาท  (เฉพาะ 
   นศ. ท่ีไมแจงขอสําเร็จ ตามวันท่ีกําหนดและตองย่ืนขอสําเร็จ
   การศึกษา ภายใน 1 สัปดาห หลังการแจงขอสําเร็จการศึกษา

  นําใบเสร็จคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต และ มฉก.35 ใบขอสําเร็จการศึกษา 
ที่ผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลวสงท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล   
ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา หากพนกําหนดจะถือวาไมประสงค
ขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยใหแจงขอสําเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไป และเสียคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา

  กรณีการแจงขอสําเร็จการศึกษา คร้ังท่ี 2 แผนกสําเร็จการศึกษา
จะเก็บ มฉก.35 พรอมรูปถายของนักศึกษาไวและจะดําเนินการใหเม่ือสําเร็จการศึกษา 
แตนักศึกษาตองย่ืนขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
โดยชําระเฉพาะคาธรรมเนียมการแจงขอสําเร็จการศึกษา (Grade Report) และยื่น
เอกสารเฉพาะรายการตอไปนี้
   มฉก.35 ใบขอสําเร็จการศึกษา และประวัติการศึกษา  
   สําเนาใบเสร็จคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตและเอกสารสภาอนุมัติ
   มฉก.92 คํารองเทียบโอนรายวิชา (ถามี)
   เอกสารประกอบการขอแกไขขอมูลนักศึกษา (ถามี)
  ส่ิงท่ีนักศึกษาควรปฏิบัติ :
  1. หลังจากแจงขอสําเร็จการศึกษาแลวประมาณ 1 เดือน ใหนักศึกษา
   ตรวจสอบความถูกตองของช่ือ และนามสกุล ท้ังภาษาไทยและภาษา
   อังกฤษทางเว็ปไซต ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (http://reg.
   hcu.ac.th) หากพบความผิดพลาดหรือตองการแกไขช่ือ และ
   นามสกุล ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะตองแจงให
   สํานักทะเบียนและประมวลผลทราบ กอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห 
   โดยเขียนคํารองขอเปล่ียนแปลงช่ือและนามสกุล พรอมแนบสําเนา
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   หลักฐานท่ีถูกตอง มิฉะน้ันจะถือวาเปนช่ือท่ีถูกตองและระบุใน
   เอกสารสําเร็จการศึกษา
  2. สําหรับนักศึกษาท่ีแจงขอสําเร็จการศึกษาและมีการถอนรายวิชา
   หลังจากการแจงขอสําเร็จการศึกษาแลว จะตองแจงใหแผนกสําเร็จ
   การศึกษาทราบ ภายใน 1 สัปดาห หลังจากการถอนรายวิชาดังกลาว
  3. กรณีท่ีไดรับการแตงต้ังยศ เชน วาท่ีรอยตรี จะตองย่ืนสําเนาคําส่ัง
   แตงต้ังการครองยศจากตนสังกัด ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล 
   กอนสอบปลายภาคอยางนอย 1 สัปดาห

  การแจงขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
  นักศึกษาขอรับเอกสารไดท่ีสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรอก
เอกสารใหครบถวนและถูกตอง โดยเฉพาะผูที่มีคํานําหนาชื่อ จะตองเขียนใหถูกตอง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงยศ กอนวันท่ีสอบปองกัน
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ขอใหนําสําเนาคําส่ังแตงต้ังการครองยศ มาย่ืนท่ีสํานักทะเบียน
และประมวลผลหลังจากท่ีไดรับการแตงต้ังยศแลว เพ่ือท่ีใชเปนหลักฐานอางอิง
ในการขอการสําเร็จการศึกษาตอไป) นําเอกสารขอสําเร็จการศึกษา สงท่ีสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  ภายในวันท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา จากน้ันเจาหนาท่ี
ของบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการรวบรวมเอกสารท้ังหมด สงมายังสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลตอไป

  การสําเร็จการศึกษา – กรณีลาชา
  กรณีท่ีนักศึกษาเรียนขามสถาบัน หรือนักศึกษาไดรับสัญลักษณ  I  หรือ 
P นักศึกษาจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาทันตามกําหนด ซ่ึงในกรณีน้ี หากมีการรอผล
การเรียนขามภาคเรียน นักศึกษาควรยื่นแจงขอสําเร็จการศึกษาอีกครั้ง ในภาคเรียน
ที่คาดวาจะไดรับผลการเรียนครบทุกรายวิชา
  กรณีการเรียนขามสถาบัน นักศึกษาตองระบุรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันที่ไปเรียนไวใน มฉก.35 ใบขอสําเร็จการศึกษา 
หลังจากการสอบปลายภาคแลว แตละสถาบันการศึกษาจะเปนผูสงผลการสอบมายัง
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สํานักทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงกรณีน้ีอาจจะทําใหไดรับผลการสอบลาชากวา
ที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษาและนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาชากวาปกติ ดังน้ัน 
ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษารอผลการศึกษาจึงไมตองลงทะเบียน เพ่ือรักษาสถานภาพ
การเปนนักศึกษา
  กรณีการติดสัญลักษณ I : นักศึกษาท่ีไดรับสัญลักษณ I ในรายวิชาใด 
จะตองเปล่ียนเปนคาระดับคะแนนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนถัดไป มิฉะน้ันจะตองเปล่ียนเปนจากสัญลักษณ I เปน
ระดับคะแนน F
  กรณีการติดสัญลักษณ P : นักศึกษาไดรับสัญลักษณ P ในรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอนตอเน่ือง และยังไมมีการประเมินผลการศึกษา สัญลักษณ P 
จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรับการประเมินผลการศึกษาแลว ท้ังน้ีไมเกินวันสุดทายของ
กําหนดการสอบปลายภาคการศึกษา ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป เม่ือพนกําหนด
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนจากสัญลักษณ P ใหเปนระดับคะแนน F หรือ 
สัญลักษณ U
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อาจารยฉลอง   แขวงอินทร

 การเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จน้ัน มีปจจัยหลายอยาง
ประกอบกัน ถาตีความหมายของคําวาประสบความสําเร็จคือ “ใบปริญญา” เพียง
เทานั้น อาจไมถูกตองเสียทีเดียว สิ่งที่จะบอกกลาวผานเรื่องราวตอไปนี้ เปนมุมมอง
โดยสวนตัว ท่ีไดพบเห็น ไดเรียนรูในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแหงน้ี 
มากวาย่ีสิบป อยากจะเชิญชวนใหนักศึกษาใหมทุกคนไดใชเวลาสักเล็กนอย 
อานบทความน้ีใหจบ อานไปคิดตามไปดวย ผมเช่ือวา สาระท่ีนักศึกษาไดอานตอไปน้ี 
อยางนอยก็เปนขอมูลท่ีเปนประโยชน เปนอนุสติใหนักศึกษาไดใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
อยางมีคุณคา มีความสุข ไมต้ังอยูบนความประมาท และสามารถนําขอมูลน้ีไปปรับใช
ใหเหมาะสมกับตนเองได
 การเรียนในมหาวิทยาลัย มีสูตรสําเร็จอยูสูตรหน่ึงท่ีจะขอแนะนําใหนักศึกษา
ใหม (ตอไปน้ีผมจะเรียกนักศึกษาใหมยอๆ วา “เรา” นะครับ) นําไปใชเปนการเบ้ืองตน
กอนเลย เพราะถาใชสูตรน้ีอยางเขาใจ ต้ังใจ บริสุทธ์ิใจแลว ความสําเร็จรออยูขางหนา
แนนอน นั่นคือ “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู” ซึ่งเปนสูตรสําเร็จ
ประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (คุณธรรม 6 ประการ) ผมวาน่ีคือ
สูตรมหัศจรรยเลยทีเดียว ใครทําใครได ย่ิงทําครบสูตรย่ิงไดมาก แตสูตรน้ีมีเง่ือนไข
เล็กนอยคือ เม่ือลงมือใชสูตรแลว อยาคาดหวังวา จะตองไดอะไรตอบแทน หรือ
ตัง้คําถามชนิดวา ทํามาต้ังนานไมเห็นจะไดอะไรเลย เพ่ือนคนอ่ืนลอกการบาน ไมคอย
เขาเรียน ใชชีวิตไมเปนโลเปนพาย ยังไมเห็นเดือดรอนอะไร หากคิดอยางน้ีก็ยากครับ
ที่จะเขาใจและประสบความสําเร็จ 
 เราหลายคนอาจกังวลวา จะเรียนไหวไหม จะยากไหม จะอยูไดไหม ขอบอกวา 
มนุษยเปนสัตวสังคม มีการปรับตัวเปนธรรมชาติอยูแลว อยาไดกังวลในส่ิงท่ียังมาไมถึง 
และตองมีความม่ันใจวา เราตองทําได สวนจะไดแคไหนขอลองกันสักต้ังดู ทีน้ีลองมาดู
กันวา จะเรียนอยางมีความสุข สนุกกับการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยไดอยางไร 

เรียนอยางมีความสุขสนุกกับการทํากิจกรรม
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   ใชความใหมสรางใหม การท่ีเราใหมท้ังสถานท่ี ท้ังระดับการเรียน 
ทั้งเพื่อน ทั้งพี่ ทั้งอาจารย ทั้งหองสมุด ทั้งทุกๆ อยางที่ใหม ใหใชความใหมเหลานี้
เปนความ “สดช่ืน” สรางความต่ืนเตน ต่ืนตัว ใหกับตัวเรา เพ่ือจะไดเร่ิมตนใหม ไดคนหา
สิง่ใหมๆ  ต้ังใจทําแตส่ิงดีๆ ใหกับตนเอง สรางคุณคา สรางท่ียืนใหกับตนเอง อยางภาค
ภูมิใจ สุขใจ หากพบปญหา อุปสรรคบาง ก็อยาใหส่ิงน้ันมาเปนเคร่ืองทําลายความต้ังใจ
ดีๆ ของเรา เราเทาน้ันท่ีจะเปนคนกําหนดชีวิตและอนาคตของเรา ปญหาอุปสรรค
เปนเพียงเครื่องทดสอบความมุงมั่นตั้งใจของเราเทานั้นเอง 
   ใชความใหมชนความกลัว หลายคนอาจเปนคนข้ีกลัว กลัวไปหมด 
ขอบอกวาในโลกน้ี อะไรท่ีวายากมนุษยเราสามารถทําไดอยางไมนาเช่ือ ขนาด
ดวงดาวบนทองฟาอันไกลลิบที่เราไดแตเงยหนาดู มนุษยยังไปเหยียบมาแลว แลวเรา
เปนใคร ใชเลยเราคือ “มนุษย” คนหน่ึง ดังน้ันวิชาท่ีวายากๆ (บางคนอาจจะวางาย) 
เราจะไปกลัวทําไม ว่ิงชนไปเลย จัดเต็ม น่ังหนา ต้ังใจฟง จดทุกขอสงสัย ถามเพ่ือน 
ถามอาจารย ไมรูอยาอาย อยากลัวเสียฟอรม ถาจะกลัวเสียฟอรม ควรกลัวเสียฟอรม
ในเรื่องทําไมดี ถาทําไดอยางนี้มีโอกาสรุงครับ
   ใชคนท่ีใชเปนแรงบันดาลใจ เราทุกคนคงมีคนท่ีเราช่ืนชอบและ
ฝนอยากจะเปนอยางเขาบาง อยากเรียนเกงอยางเขา อยากพูดไดดีอยางเขา อยาก
มีบุคลิกดีอยางเขา การมีตัวอยางดีๆ จากคนท่ีใชเปนแรงบันดาลใจ จะชวยใหเรา
มีความฝน มีเปาหมาย มีหลักคิด มีความพยายาม นําเราไปสูจุดหมายปลายทางท่ี
ปรารถนา มีชีวิตชีวาในการศึกษาเลาเรียน สําคัญอยูที่วา คนที่ใชของเรานั้น เราควร
ชื่นชมท่ีความเปนคนดีของเขา โดยเฉพาะคนท่ีสูชีวิต มีมุมคิดเชิงบวก มองสังคม
อยางสรางสรรค แลวเราก็จะไดเปนคนดีเชนนั้นในแบบฉบับของเราครับ
   คบเพ่ือนใหมไปสูหนทางแหงความสําเร็จ มีหลายคนท่ีตอง
ประสบปญหาเรียนจบไมทันเพื่อนเพราะถูกพักการเรียน หรือติด F หลายวิชา หรือ
ดวยเหตุผลอ่ืน บางคนถึงกับถูกคัดช่ือออกไปจากมหาวิทยาลัย จากสาเหตุของการ
คบเพื่อนที่ไมเหมาะสม เพื่อนที่คบอาจจะถูกใจ แตการใชชีวิตไมถูกตอง บางทีเพ่ือน
ก็พาเราไปเท่ียวดึกด่ืน บางทีก็พาเราไปในแหลงอบายมุข บางทีก็พาเราไปกอเหตุ
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ทะเลาะวิวาท บางทีก็พาเราไปดื่มเหลา บางทีก็พาเราไปเสพสิ่งเสพติด แลวเราก็ตาม
เพื่อน เพราะเพื่อนมีอิทธิพลตอวิธีคิด พฤติกรรมและการตัดสินใจของเรา ยิ่งถาจิตใจ
เราไมแข็งแกรงพอ เรามีความมุงม่ันไมมากพอ เราข้ีเกรงใจ เราก็มีโอกาสสูงมากท่ีจะถูก
ชักจูงไปในทางท่ีไมดี แลวทําใหเกิดขอผิดพลาดในการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
สุดทายเราก็อาจจะจบชา หรือเรียนไมจบ ซ่ึงมีตัวอยางใหเห็นมาแลวหลายราย ดังน้ัน
การคบเพื่อนจึงมีความสําคัญมาก และถาใหดี เราน่ีแหละท่ีจะเปนคนกําหนดอนาคต
โดยชวนเพ่ือนของเราใชสูตรมหัศจรรยดังท่ีกลาวไวขางตน เพ่ือตัวเขาเองจะไดประสบ
ผลสําเร็จไปดวยกันกับเรา
   ใชชีวิตเพ่ือสรางคุณคาใหกับชีวิต พวกเราทุกคนตองเขาพักอยูใน
หอพักตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดวยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวา การใชชีวิตอยูใน
หอพักนั้น จะชวยใหนักศึกษาใหมไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ และสังคม เราไมตองเสียเวลาไปกับการเดินทาง เราไดอยูกับ
เพื่อนๆ ไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกัน ไดฝกฝนวินัยในการอยูหอพักรวมกับผูอื่น เราได
อยูในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวก แหลงเรียนรูตางๆ มากมาย  
นีคื่อโอกาสของการสรางคุณคา สรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวเราเอง เราจะมีเวลามากมาย
ในการทบทวนบทเรียน การคนควาเพ่ิมเติมในหองสมุดท่ีเปดถึงเท่ียงคืน ไดออกกําลัง
กายดวยกิจกรรมท่ีชอบ เชน แอโรบิคดานซ ไทเกก ฟตเนสท้ังในรมและกลางแจง 
กีฬาสารพัดชนิด จอคก้ิงในลูว่ิงยางสังเคราะหท่ีไดมาตรฐาน เปนตน ไดทํากิจกรรม
นักศึกษารวมกับเพื่อนๆ ทั้งดนตรี กีฬา วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน 
ซึ่งมีชมรมกิจกรรมตางๆ มากมาย ใครมีความสามารถในการรองเพลง เลนดนตรี
ก็ไปเขารวมกิจกรรมกับชมรมดนตรีสากล ชมรมขับรองประสานเสียง ชมรมดนตรี
ลูกทุงโพธ์ิทอง ใครมีความสามารถดานกีฬาก็ไปเขารวมกิจกรรมกับชมรมกีฬาท่ีมี
อยูหลายชมรม ใครมีความสามารถดานนาฏศิลป ดนตรีไทย ก็มีชมรมศิลปวัฒนธรรม
อยูหลายชมรมเชนเดียวกัน ใครมีความสามารถดานการพูด ก็สามารถทํากิจกรรม
เพื่อฝกฝนการพูด ทั้งการพูดโตวาที สุนทรพจน หรือการพูดในฐานะพิธีกร สิ่งตางๆ 
เหลานี้ ลวนแลวแตสรางคุณคาใหกับชีวิตทั้งสิ้น เพียงแตเราตองไขวควาวิ่งหาโอกาส
ตางๆ เหลาน้ี ในปจจุบันการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานของบริษัทตางๆ คุณสมบัติ
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ประการหน่ึงท่ีถูกกําหนดไวคือ ประสบการณการทํากิจกรรมในสมัยท่ีเปนนักศึกษา 
ดวยเขาเล็งเห็นวา ผูท่ีผานการทํากิจกรรมนักศึกษามาน้ัน เปนผูมีทักษะการทํางานรวม
กับผูอื่น มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรค มีความขยันและอดทน ซึ่งเปนคุณสมบัติ
ทีดี่และเปนประโยชนตอองคกรอยางมาก ตางจากผูท่ีเรียนหนังสืออยางเดียวไมสนใจ
ทํากิจกรรม เพราะจะขาดส่ิงท่ีไดกลาวมาและมักจะเปนปญหาเม่ือตองทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน เคยมีบัณฑิตเกียรตินิยมท่ีไดงานทําเพราะมีผลการเรียนท่ีดีมาก แตไมผานการ
ทดลองงานดวยสาเหตุท่ีไมสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีอุปนิสัยเก็บตัว ไมสุงสิง
กับใคร ดังน้ันการฝกฝนตนเองต้ังแตปหน่ึง ท้ังในดานการเรียนและการทํากิจกรรม 
จะชวยใหเรามีทักษะ มีความชํานาญ มีประสบการณในการทํางาน การเขาสังคม 
เปนการสรางคุณคาใหกับชีวิต เพิ่มโอกาสที่ดีในอนาคตนั่นเอง
   ใชชีวิตดวยความรับผิดชอบตอสังคม มหาวิทยาลัยมีปณิธานอัน
แนวแนในการปลูกฝงใหนักศึกษาไดเปนผูท่ี “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” มหาวิทยาลัย
ของเราตั้งอยูในหมูที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การท่ีพวกเราเขามา
เปนสมาชิกคนหน่ึงในชุมชนแหงน้ี ส่ิงท่ีพวกเราควรตระหนักก็คือ การเปนสมาชิก
ทีดี่ของสังคมในชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยู กลาวคือ เราไมทําตัวใหเปนภาระแกสังคม
นัน่เอง แลวอยางไรท่ีเรียกวา ไมเปนภาระแกสังคม อาทิเชน การไมท้ิงขยะไมเปนท่ีเปน
ทางการไมสงเสียงดัง การไมกอเหตุทะเลาะวิวาท การไมลักขโมย การไมแตงกาย
ทีไ่มเหมาะสม การไมพูดจาไมสุภาพ การไมเขาไปในแหลงอบายมุข การไมด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล การไมสูบบุหร่ีในท่ีชุมนุมชน การไมมีพฤติกรรมชูสาว การไมขับยวดยาน
ดวยความเร็วสูง การไมขับข่ีจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัย เปนตน ส่ิงท่ี
กลาวมาน้ีถาจะมองในอีกมุมหน่ึงก็คือ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคม 
หรือ การประพฤติตนใหเปนแบบอยางแกสังคมน่ันเอง มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ
ในเร่ืองน้ีอยางมาก ดังน้ันมาตรการหลายอยางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน จึงเปน
มาตรการที่มุงสงเสริมใหพวกเราเกิดความตระหนัก ในการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 
กอใหเกิดประโยชนตอสังคม สรางความดีงาม ความเจริญใหกับสังคม ตัวอยาง
มาตรการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนอาทิเชน มาตรการหามนักศึกษาเขาไปในราน
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จําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในเขตชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยู หากพบจะถูก
ตัดคะแนนความประพฤติทันที 50 คะแนน (ไมวาการเขาไปน้ันจะด่ืมหรือไมด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ตาม) มาตรการนี้มีนักศึกษาถูกตัดคะแนนไปแลวหลายสิบคน 
บางคนตองถูกพักการเรียนเพราะเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติจากกรณีอ่ืน
อยูกอนดวย มาตรการไมอนุญาตใหนักศึกษาท่ีอยูหอพักของมหาวิทยาลัยใชจักรยานยนต 
เพราะมองเห็นวา นักศึกษาหอพักไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีจะตองใชจักรยานยนต 
เพราะหอพักก็อยูในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย มีจักรยานสีขาวไวใหบริการภายใน
มหาวิทยาลัยหลายรอยคัน มีรถไฟฟาเปนบริการทางเลือก ซ่ึงสรางความสะดวก
สบายตามสมควร และการท่ีพวกเราไมใชจักรยานยนตน้ัน ยอมสรางความสบายใจ
แกผูปกครองอยางมากอีกดวย อีกมาตรการหน่ึง คือมาตรการการสวมหมวกนิรภัย
ทุกคร้ังท่ีขับข่ีจักรยานยนต หากมีการขับข่ีหรือซอนทายจักรยานยนตโดยไมสวมหมวก
นิรภัย มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนําจักรยานยนตเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
โดยเด็ดขาด ไมวาจะเปนนักศึกษา เจาหนาท่ี อาจารย หรือประชาชนท่ัวไป ก็ตาม ท้ังน้ี
ก็เพื่อการเปนแบบอยางที่ดีของสังคมในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 
 จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดน้ี หากเราใชจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง 
ตอครอบครัว ตอสถาบัน ตอสังคม ก็ไมใชเรื่องยากเลยที่เราจะใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
อยางมีคุณคา เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับการทํากิจกรรม เพ่ือการมีอนาคต
ที่ดี และการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม ขอใหนักศึกษาใหมทุกคนประสบความสําเร็จ
และมีความสุขตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
แหงนี้นะครับ
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อาจารยศนิชา  แกวเสถียร

 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยท่ัวไป อาจารยจะเปนผูบรรยาย
เน้ือหาวิชา หรือเรียกวา การเลคเชอร (Lecture) และนักศึกษาก็จะฟงคําบรรยาย
พรอมกับจดตามไปดวย ซ่ึงมีลักษณะแตกตางไปจากการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา อาจารยแตละคนจะมีทวงทํานองการบรรยายแตกตางกันไป นักศึกษาใหม
ที่ยังไมเคยชินกับระบบการเรียนการสอนแบบน้ี อาจจะประสบปญหาคือ ไมมีสมาธิ
ในการฟงไปดวย จดไปดวย และไมรูเทคนิคการจด จึงไมทราบวาอาจารยพูดไปถึง
ขั้นตอนไหน จับประเด็นไดยาก และจดคําบรรยายของอาจารยตามไมทัน ทําให
นักศึกษาบางคนนั่งฟงอยางเดียว พอถึงชวงกอนสอบจึงยืมสมุดโนตของเพื่อนไปถาย
เอกสาร ทําใหเกิดปญหาการไมเขาใจเน้ือหาท่ีเพ่ือนจด เพราะเพ่ือนแตละคนก็มีเทคนิค
สวนตัวในการจดแตกตางกัน ซ่ึงอาจเปนการยอคําหรือใชสัญลักษณสวนตัวท่ีผูจดเอง
เทาน้ันจะเขาใจได ดังน้ัน หากนักศึกษารูเทคนิคการจดเลคเชอรก็จะสามารถจดโดยใช
ภาษาที่ตนเองเขาใจได  
 ในการจดเลคเชอรไมจําเปนตองจดทุกคําพูดของอาจารย เพราะนอกจาก
จะทําใหเสียเวลาแลวยังอาจจะจดเน้ือหาในสวนใหญท่ีเราไมทราบไมทันได  ดังน้ัน
ควรจดเฉพาะส่ิงท่ียังไมทราบ เชน หากทราบวาสงครามโลกคร้ังท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือไร 
ใครคือผูประดิษฐโทรศัพทเปนคนแรก เมืองหลวงของประเทศอังกฤษช่ืออะไร ฯลฯ  
ก็ไมจําเปนตองจดส่ิงเหลาน้ีใหเสียเวลา ตามปกติอาจารยมักจะเกร่ินส่ิงท่ีเราทราบ
อยูแลว เพ่ือนําไปสูเร่ืองใหมท่ียากและซับซอนกวาเดิม บางคร้ังในขณะท่ีบรรยาย
เร่ืองใหมก็อาจแทรกดวยเร่ืองเกา เพ่ือเช่ือมโยงเน้ือหาใหเขากัน ทําใหจําไดงายข้ึน 
จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหอาจารยพูดในส่ิงท่ีนักศึกษาทราบแลว จึงไมควรจด แตควรใช
เวลาน้ันทําความเขาใจส่ิงใหมกับส่ิงเกาวามีความสัมพันธกันอยางไร  
 นอกจากน้ีลักษณะของโนตท่ีดีตองชวยใหจําและเขาใจประเด็นสําคัญของ
เน้ือหาท้ังหมดไดงายข้ึน ทําใหไมตองใชเวลาในการทบทวนความรูกอนสอบมากนัก  

ทักษะการจดเลคเชอร (Lecture)
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เราสามารถยอขอความท่ีฟงบรรยายใหส้ันลงได โดยยังคงสาระสําคัญไวครบถวน
ไดหลายวิธี ดังตอไปนี้*
 1. ตัดตัวสะกดการันตทิ้ง
  เราสามารถตัดตัวสะกดการันตออกไปโดยไมตองกังวลเร่ืองความถูกตอง
ตามพจนานุกรม เชน 
 เกณฑ  เกณ เจดีย  เจดี  มนุษย   มนุษ
 ศุกร  ศุก พฤกษ  พฤก หัตถ  หัต
 2. ตัดบางพยางคทิ้ง
  หากคําใดท่ียาว ใหตัดพยางคทาย เหลือแตพยางคตน หรืออาจจะตัด
เฉพาะพยางคกลาง เพื่อใหยังสามารถเขาใจสวนที่เหลือได  เชน
  ตัวอยางการตัดพยางคทาย
 อุตสาหกรรม  อุตสา. พงศาวดาร  พงศา.
 วัฒนธรรม  วัฒน. ปฏิสังขรณ  ปฏิสัง.
 พฤติกรรม  พฤติ.
  ตัวอยางการตัดพยางคกลาง 
 ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพ.ชาติ อาวุธยุทโธปกรณ  อาวุธ.กรณ
 ศิลปวัฒนธรรม  ศิลป.ธรรม กิริยามารยาท  กิริ.ยาท
 บุคลิกภาพ  บุค.ภาพ
 3. ใชสัญลักษณมาตรฐานแทนคําตางๆ
  เราสามารถใชสัญลักษณท่ีมาจากวิชาคณิตศาสตรมาเขียนแทนคําได เชน
 ~ ประมาณ = เทากับ หมายถึง + และ กับ / หรือ
 > มากกวา < นอยกวา   สงผลให ทําใหเกิด  
   เปนผลมาจาก เกิดจาก  เพ่ิมข้ึน  ลดลง

* เรียบเรียงจาก ยุดา รักไทย และณัฐพงศ เกศมาริษ, คูมือ…คนเรียนเกง (กรุงเทพฯ : เอ็กชเปอรเน็ท 
จํากัด, 2546) : 62-63.
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 4. ใชอักษรยอตางๆ
  ใชตัวอักษรยอภาษาไทยแทนคําไทย หรืออักษรยอภาษาอังกฤษแทน
คําไทยที่มาจากภาษาอังกฤษก็ได
  ตัวอยางอักษรยอภาษาไทย
 รัชกาลท่ี 1  ร.1 ฉบับ  ฉ. เศรษฐกิจ  ศก. 
 หนา  น. โรงเรียน  รร.
  ตัวอยางอักษรยอภาษาอังกฤษ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  IT การวิจัยและพัฒนา  R & D
 การประกันคุณภาพ  QA
 5. ใชคําสามัญแทนคําท่ีเปนทางการ
  คําบางคําท่ีเปนทางการจะมีความยาวมากกวาคําสามัญหรือภาษาปาก 
เราควรเลือกใชคําท่ีส้ันกวาในการจด เชน 
 ดวงตราไปรษณียากร  แสตมป รถประจําทาง  รถเมล
 รถจักรยานยนต  รถเคร่ือง โรงภาพยนตร  โรงหนัง
 6. สรางสัญลักษณหรือคํายอของเราเอง
  สามารถวาดรูปแทนการเขียนคําน้ัน
  ตัวอยางเชน
 ดวงดาว   ดวงอาทิตย   ดวงจันทร   
 จากท่ีไดกลาวมาขางตน สามารถนําวิธียอคํามาใชรวมกันได หากใชคํายอ
เปนประจําสม่ําเสมอ ก็จะย่ิงยอคําไดมากข้ึน ทําใหสามารถจดเลคเชอรไดเร็วและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จะเห็นไดวาการจดเลคเชอรท่ีดีควรเขียนดวยถอยคําของตัวเอง 
เพราะจะเขาใจไดมากที่สุด และควรใชสื่อที่ชวยใหเขาใจไดเร็วขึ้น ไมวาจะเปนกราฟ 
ตาราง รายการ เครื่องชวยความจํา ฯลฯ นอกจากนี้หากมีเวลานักศึกษาควรนําโนต
ทีจ่ดไดมาเรียบเรียงเสียใหม ซ่ึงควรทําทันทีหลังฟงการบรรยายจบ เพราะหากท้ิงไวนาน
ก็มีโอกาสลืมมากขึ้นเทานั้น

เอกสารอางอิง
ยุดา รักไทย และณัฐพงศ เกศมาริษ. คูมือ…คนเรียนเกง. กรุงเทพฯ : เอ็กชเปอรเน็ท จํากัด, 2546
วิทยากร เชียงกูล. ทําอยางไรใหเรียนเกง. กรุงเทพฯ : ปรีชา, 2544.
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อาจารยนุดี  หนูไพโรจน 

 นักศึกษาช้ันปท่ีหน่ึงหลายคนท่ีเขามาเรียนแลว ประสบปญหาในการปรับตัว
หลายเสต็ป ไหนจะตองเรียน ไหนรุนพี่จะบังคับใหทํากิจกรรมบาง เขาหองเชียรบาง 
คณะก็โครงการเยอะ เพ่ือนก็ชวนไปเขาชมรม แถมยังมีปญหาหัวใจอีก แลวจะไมใหเกิด
อาการสับสนชีวิตไดอยางไร บางคนก็เพลิดเพลินไปกับอิสระในการเขาเรียนท่ีปลอดการ
เพงเล็งไมเหมือนกับตอนเรียนมัธยม สุดทายเลยติด F บาง โปรฯ (รอพินิจ) บาง หลายคน
เสียเวลาเปนปไปกับการลาออกแลวสมัครเขามาใหม หรือยายคณะไปมา...ปแลวปเลา 
แตก็ยังปรับตัวไมไดสักที 
 ใครท่ีคิดวาตัวเองอาจจะเจอปญหาอยางน้ี หรือเคยแลว หรือวากําลัง
ตอสูกับมันอยูเลย ลองอาน “เคล็ดวิชาท้ังเจ็ด” สําหรับการเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัย
นี้ดู ...เจ็ดขอเทานั้น - ไม “เยอะ” ไปใชมั้ยคะ ;)
 1. เรียนในหอง ทองนอยลง 2. เรียนอยางเทพ เรียนเปนทีม 
 3. กิจกรรมดี มีอนาคต 4. อะไรสําคัญ ตองทํามันกอน 
 5. คิดวันน้ี ทําวันน้ี   6. หานาที ไมมีแพ
 7. เคร่ืองแบบน้ัน สําคัญย่ิง 
 เม่ือทองเคล็ดวิชาท้ังเจ็ดน้ีไดแลว ตองหม่ันฝกฝนเคล็ดวิชาใหแตกฉาน
ในทุกขั้นตอนดวย 

 1. เรียนในหอง ทองนอยลง 

  “การเรียนดวยความเขาใจ ดีกวาการเรียนดวยการทองจํา” เพราะ
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ไมเหมือนกับการเรียนในระดับมัธยม การเขาหองเรียน 
จึงเรียกไดวาเปนหัวใจของการเรียนในมหาวิทยาลัยเลยก็วาได บอยครั้งที่เนื้อหาของ
บทเรียนในระดับอุดมศึกษามีความซับซอนมากกวา บางทีอาจารยก็ใหอานหลายเลม
จนอานไมทัน ทําใหการอานดวยตนเองไมใชเร่ืองงายอีกตอไป ดังน้ัน การเขาไป
ทําความเขาใจกับบทเรียนเสียต้ังแตอยูในหองเรียนจึงเปนส่ิงท่ีไมควรหลีกเล่ียง ส่ิงท่ีเรา

การเรียนในมหาวิทยาลัยกับเคล็ดวิชาทั้งเจ็ด
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เรียนรูและเขาใจน้ัน มักจะอยูในหัวไดยืนยาวกวาส่ิงท่ีเราทองมา (ซ่ึงหมายถึง
การ “ลืม” ทันทีที่ออกจากหองสอบ) และแมแตอาจอยูกับเราไปตลอดชีวิตเลยก็ได  
เม่ือเกิดความเขาใจแลว เราก็ไมจําเปนตองน่ังทองตําราเปนช่ัวโมงๆ (หรือเปน
วันๆ) อีกตอไป เพียงอานทบทวนไมนานก็นําความรูที่มีไปใชในการสอบไดแลว 
  หัวใจของการฝกเคล็ดวิชาข้ันน้ี คือ “ปุจฉา-ถาม”...การทําความเขาใจ
ในหองเรียนจะเกิดข้ึนไมไดเลย หากนักศึกษาไมถามเม่ือสงสัยหรือไมเขาใจ เพราะ
อาจารยจะไมมีทางรูวานักศึกษาไมเขาใจ และคงสอนตอไปเร่ือยๆ นักศึกษาก็งง
กันตอไปเร่ือยๆ แถมบางทียังแอบไป “ตีความ” กันเอง ตีถูกก็ดี ตีผิดก็มีสิทธ์ิ
ตกยกชั้น ดังนั้น สิ่งสําคัญในการทําความเขาใจก็คือ การถาม   
  นอกจากน้ี การเขาหองเรียนยังเปนหัวใจของการทําขอสอบใหไดคะแนนดี
อีกดวย เพราะส่ิงท่ีอาจารยพูดในช้ันเรียนน้ัน เปนส่ิงท่ีอาจารยพิจารณาแลววามีความ
สําคัญ นักศึกษาจึงควรจําไววา สิง่ท่ีอาจารยพูดและสอนในช้ันเรียนน้ัน เปนส่ิงท่ีนาจะ
อยูในขอสอบ น่ันเอง เม่ือทราบดังน้ีแลว การคะเนขอสอบก็เปนเร่ืองกลวยๆ แค
เขาหองเรียนก็เหมือนสอบผานไปแลวคร่ึงตัว จะมัวมาน่ังเสียเวลาตามลอกตามจด
เล็กเชอรจากเพ่ือน หรือกลับไปน่ังทองช้ีตท่ีอาจารยแจกใหงวงอยูทําไม ถาเขาเรียน
และเรียนใหรูเร่ืองไปทีเดียว ก็จะไดไมตองทองมาก พอไมตองทองมาก ก็มีเวลาพัก
ผอนนานขึ้น ไดสนุกมากขึ้น...ดีเสียอีก 

 2. เรียนอยางเทพ เรียนเปนทีม
  ในหมูเพ่ือนๆ มักจะมีคนเกงแตละวิชาแตกตางกันไป การจับกลุม
ติวหนังสือกับเพ่ือนจึงทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลความรู เม่ือคนในกลุมท่ีถนัด
วิชาใดวิชาหน่ึงหรือมีความสนใจในเน้ือหาสวนใดเปนพิเศษก็สามารถนําความรูท่ีตน
มีอยู ท้ังส่ิงท่ีไดจากการเขาเรียนในหอง และจากการคนควาเพ่ิมเติมเพราะความสนใจ
สวนตัว มาแบงปนกับเพ่ือนๆ นอกจากน้ี การจับมือเรียนกันเปนทีมแบบน้ี ยังอาจ
ทําใหเกิดหรือแลกเปลี่ยนเทคนิคการจําของแตละคนไปสูเพื่อนๆ อีกดวย หรือคุยไป
คุยมาอาจปงไอเดียวิธีการจําสนุกๆ ก็จะทําใหการอานหนังสือไมนาเบ่ือ และยังจํา
ไปใชในหองสอบไดอยางแมนยําอีกดวย นี่แหละ ถึงเรียกวา “เรียนอยางเทพ” แตถา
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เราเปนจอมยุทธโดดเด่ียว น่ังอานอยูคนเดียวก็ตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไปหมด
ทุกวิชา แตการเรียนเปนทีมทําใหแชรกันได ประหยัดเวลาไดอีก อยางไรก็ตาม 
นักศึกษาตองเขาใจหลักการของการทํางานหรือเรียนเปนทีมดวย ...อยาทําตัวเปน
ชาวเกาะ...เพราะการเรียนเปนทีม หมายถึง ทุกคนในกลุมหรือในทีม ตองมีขอมูลความรู
มาแลกเปล่ียนและแบงปนกับคนอ่ืนๆ ไมใชมาคอยตอดเอาความรูท่ีเกิดจากความ
มานะพยายามของเพ่ือนแตเพียงฝายเดียว แมวาเราอาจจะไม “เกงข้ันเทพ” แต
เราก็สามารถคนหาความรูเพ่ิมเติมมาเพ่ือแบงปนกับคนอ่ืนๆ ใน “ทีม” และอาศัย
การเรียนเปนทีมน้ี พัฒนาใหตัวเองเปน “เทพ” ได  นอกจากจะมีผลทางดานการเรียน
แลว การเรียนเปนทีมยังชวยสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมชั้นดวย รีบไปชวน
เพื่อนๆ ใหเปน “เทพ” ดวยกันเรว

 3. กิจกรรมดี มีอนาคต 

  จริงเหรอ...กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย สําคัญตออนาคตขนาดน้ัน
เชียวหรือ..คําตอบสุดทายคือ แนนอนอยูแลว เหตุผลนะหรือ 
  3.1 การทํากิจกรรม เปนการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ฝกความ
รับผิดชอบและความเปนผูนําใหกับตัวเราเอง ทําใหเกิดลักษณะนิสัยและทักษะการ
ทํางานที่ดี เพราะในการทํากิจกรรม บางครั้งเราก็ตองทํางานรวมกับคนที่เราไมชอบ 
หรือคนที่ทํางานไมเปน หรือแมแตคนที่ไมถูกชะตา แตงานก็ตองเดินและทําใหสําเร็จ
ใหไดในท่ีสุด น่ีเองจึงเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพเม่ือเรียนจบ 
  3.2 การทํากิจกรรมเปนปจจัยหน่ึงท่ีบางบริษัทใชในการพิจารณา
รับคนเขาทํางาน (นอกเหนือจากผลการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ) เพราะคนท่ีผาน
การทํากิจกรรมในระหวางเรียนมหาวิทยาลัยมักเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบ (ในระดับ
หน่ึง) และผานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงเปนทักษะสําคัญอยางหน่ึงในการทํางาน
ระดับอาชีพ จึงเปนตัวบงช้ีวาบุคคลท่ีผานการทํากิจกรรมในระหวางเรียนนาจะทํางาน
รวมกับผูรวมงานคนอื่น ๆ ได   
  3.3 การทํากิจกรรมเปนการสรางโอกาสในการพบปะเพ่ือนใหมๆ 
ทัง้จากคณะเดียวกัน และตางคณะ (เชน การเขาชมรมตางๆ หรือการติดตอประสานงาน) 
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เพ่ือนๆ ท่ีหลากหลายเหลาน้ี เม่ือจบไปแลวแยกยายกันไปประกอบอาชีพตามสาขา
ของตนก็จริง แตใครจะรูวาในวันหน่ึงขางหนา หนาท่ีการงานของเราอาจทําใหเรา
ไดมาพบปะหรือทํางานรวมกันอีกก็ได และแนนอนวาการทํางานหรือทําธุรกิจรวมกับ
คนที่เรารูจักหรือมี connection ดวยอยางรุนพ่ีรุนนองจากมหาวิทยาลัยเดียวกันน้ัน 
ยอมสะดวกและงายดายกวาการทํางานกับคนท่ีไมมีอะไรรวมกันเปนไหนๆ แต
เด๋ียวกอน! การจะฝกเคล็ดวิชาข้ันน้ีใหสําเร็จได จําเปนตองฝกวิชาข้ันท่ี 4 ใหสําเร็จดวย   

 4. อะไรสําคัญ ตองทํามันกอน 
  กิจกรรมมักมีอยางตอเน่ืองและบางคร้ังเนืองแนนจนหมดแรงจะเรียน
หนังสือ แตอะไรละ คือส่ิงท่ีสําคัญสําหรับนักศึกษา กิจกรรมแมจะสําคัญ แตก็ยังมีศักด์ิ
เปนแคส่ิงท่ีมา “เสริม” การเรียนหรือหลักสูตร หาใชหัวใจของการมาเปนนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม... ส่ิงท่ีจะชวยใหเราบรรลุข้ันท่ี 3 (กิจกรรมดี มีอนาคต) ไดก็คือ
การฝกวิชาข้ันท่ี 4 ซ่ึงก็คือ “การจัดลําดับความสําคัญ” (priority) ของกิจกรรมตางๆ  
ในชีวิตนั่นเอง (สิ่งที่เมื่อเปนผูใหญจบไปแลว ก็ตองทําใหไดเหมือนกัน) อยาไปคิดวา
มันคือเร่ืองยุงยาก แตใหคิดวา “น่ีคือหนทางท่ีจะทําใหเราไดเท่ียวเลนพักผอน
มากข้ึน” (ปง!) ส่ิงท่ีนักศึกษาตองทําก็คือ จัดลําดับความสําคัญระหวางการเรียน 
การทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย การใหเวลากับครอบครัว และการใชเวลาสวนตัว 
  หลายคนชอบพูดวา “ไมมีเวลา” ท้ังๆ ท่ีความจริงแลวมันคือการ “ใชเวลา
ไมเปน” เม่ือใดก็ตามท่ีเราจัดเวลาใหดี และมีวินัยในตัวเองท่ีจะทําตามน้ันใหได 
เราจะพบวาเรามีเวลา “เหลือเฟอ” ตางหาก
  การจัดลําดับความสําคัญ อาจมีเกณฑท่ีแตกตางกันไปตามสถานการณ 
เชน เกณฑในเร่ืองความจําเปน หรือใช ผลของการกระทํามาชวยในการตัดสินใจ 
เชน ทําแลวเกิดผลเสียมากวาผลดี หรือใชลําดับของเวลา เชน กําหนดสงงาน แตไมวา
จะใชอะไรเปนเกณฑ เราก็ควรพิจารณาดวยเหตุและผล อยางถวนถ่ี (ไมใชอารมณ
ลวนๆ) รูวาอะไรท่ีตองทํากอน อะไรท่ีทํารองลงมาได และอะไรท่ีควรทําเปนลําดับ
สุดทาย อยางที่ชื่อเคล็ดวิชาบอกนั่นแหละ “อะไรสําคัญ ก็ทํามันกอน” 
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  โปรดอานอีกคร้ังหน่ึง...การจัดลําดับความสําคัญจะไดผลก็ตอเม่ือ
การจัดลําดับน้ัน ถูกตองตามหลักเหตุผล ท่ีผานการพิจารณาอยางรอบคอบ ไมใช
ตามใจชอบ ในขณะเดียวกัน บางอยางอาจตองทํามากขึ้น (มักเปนเรื่องที่เราไมชอบ 
เชน อานหนังสือ) บางอยางอาจตองทําลดลง (มักเปนเร่ืองท่ีชอบ เชน เลนโซเชียล
เน็ตเวิรค เลนเกม ไปดูหนัง) ซ่ึงก็คงตอง “ทําใจ” เพราะเม่ือเราโตข้ึน ภาระหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบก็ตองเพ่ิมข้ึนไปดวยเปนธรรมดา (และถามันไมเพ่ิมก็เร่ิมวิตกไดแลว) 

 5. คิดวันนี้ ทําวันนี้ 
  คิดวันน้ี แตไวกอนแลวกัน ทําวันหลังก็ได...แลวเม่ือไหรจะไดทํา 
เพราะพูดแบบนี้ทุกวัน  
  คนท่ีชอบผัดวันประกันพรุง เปนคนท่ีไมมีทางทําอะไรไดสําเร็จ เพราะ
มัวแต “ไวกอน เด๋ียวคอยทํา” สรุปก็เลยไมไดทําสักที การผัดวัน ประกันพรุงน้ีเอง
ที่เปนมารราย ทําใหฝกวิชาข้ันไหนก็ไมผาน ไมวาจะเปนการเขาหองเรียน แตก็คิด 
“เอาไวคราวหนาคอยเขา วันน้ีขอโดดกอน..งวง” ตอนเย็นมีนัดติวงานทําการบาน
กับทีม แตก็ “ไมไหวอะ วันน้ีเหน่ือยท้ังวัน พรุงน้ีคอยเร่ิมไปติวแลวกัน” หรือมีนัด
ทํากิจกรรมชมรม แตก็ “หยุดซักคร้ังคงไมเปนไรม้ัง” และเม่ืออุตสาหน่ังจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรมทุกอยาง แตพอถึงเวลาก็มัวอางโนนอางน่ี สุดทายหน่ึงวัน
ก็หมดลงไปอยางเสียเปลา  
  หากการเขาหองเรียนคือหัวใจของการเรียนในมหาวิทยาลัยใหไดดีแลว 
การเปนคนไมผัดวันประกันพรุงคือหัวใจของเคล็ดวิชาชุดน้ี (และหัวใจของการ
ประสบความสําเร็จในชีวิต) เพราะมันคือรากฐานของการทํางานทุกๆ อยางใหสําเร็จ
ลุลวง ซ่ึงตองอาศัยจิตใจท่ีเขมแข็งและความมีวินัยในตัวเองอยางสูง ผูท่ีสามารถบรรลุ
เคล็ดวิชาขอนี้ได เทากับขึ้นบันไดแหงความสําเร็จไปแลวกาวหนึ่ง 

 6. หานาที ไมมีแพ 
  เคล็ดวิชาขอท่ี 6 เปนข้ันตอนท่ีจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพใหกับเคล็ด
วิชาขอแรก เพราะถาไมอยาก “แพ” แกเพื่อนๆ ในดานการเรียน กอนเขาหองเรียน
ทุกคร้ังสละเวลาเพียง 5 นาทีเทาน้ัน (มากกวาก็ไมผิดกติกา แตนอยกวาน้ีเกรงวา
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จะไมพอ) ควรอานช้ีตหรือหนังสือท่ีใชในการเรียนคร้ังน้ันๆ ทุกคร้ัง ไมจําเปนตองอาน
ละเอียด แตอานเพื่อใหรูเนื้อหาโดยรวมของเรื่องที่จะเรียนในคาบนั้นๆ หรือถา “ไมมี
เวลา” จริงๆ (ซ่ึงถาบรรลุเคล็ดวิชาขอท่ี 4 ไดก็จะไมมีเง่ือนไขประการน้ี) ก็ขอแคเพียง
อานผานๆ ตาก็ยังดี แตถาย่ิงอานไดละเอียดมากเทาไหร ก็ย่ิงเปนผลดีตอตนเองเทาน้ัน 
  การอานบทเรียนกอนเขาหอง มีผลชวยใหการจดเล็กเชอรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะทําใหรูวาส่ิงใดท่ีมีอยูแลวในเอกสารหรือหนังสือ 
และส่ิงใดท่ีอาจารยอธิบายเพ่ิมเติม และส่ิงท่ีอาจารยเนนย้ําอยูตรงสวนใดของเอกสาร 
ก็จะไดทําเคร่ืองหมายไดถูกตองโดยไมเสียเวลาน่ังเปดหา อีกท้ังเม่ืออาจารยอธิบายจบ
ก็ไดรูวาตรงไหนที่อานไมเขาใจและอาจารยยังไมไดอธิบาย ก็จะไดถาม ซึ่งแนนอนวา
เปนการชวยใหเราเขาใจและจดจําบทเรียนไดดีข้ึน จําไววา การถามชวยใหการส่ือสาร
สมบูรณ เพราะเมื่อผูสอนรูวาผูเรียนไมเขาใจ ก็จะไดหาวิธีอธิบายใหเขาใจไดในท่ีสุด 
แตถาสงสัยแลวเก็บเอาไว อาจารยก็ไมทราบวาเราไมรูไมเขาใจ เราเองก็ไมไดคําตอบ
ในส่ิงท่ีสงสัย แลวเวลาสอบจะตอบอะไรดี (คําเตือน : การเขียนขอความขอความเมตตา
ในขอสอบนั้น ไมไดผลหรอก)

 7. เครื่องแบบนั้น สําคัญยิ่ง
  นักศึกษาหลายคนไมเขาใจวา ทําไมอาจารยถึงตองเขมงวดกับการแตงกาย
ใหถูกระเบียบ แถมพวกแตงตัวผิดระเบียบยังชอบมองคนท่ีแตงกายถูกระเบียบวาเปน
พวก “เด็กเรียน” ที่ฝรั่งเรียก nerd อีกตางหาก ท้ังท่ีเคร่ืองแบบนักศึกษาน้ัน มีความ
สําคัญตั้งแตระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับบุคคลคือตัวนักศึกษาเองนั่นแหละ 
  เคร่ืองแบบนักศึกษา เปนชุดท่ีแสดงความเปนสถาบัน จึงเปน “หนาตา” 
ของสถาบันดวย เมื่ออยูในชุดนักศึกษา สิ่งที่ผูคนรอบขางมองเห็นในตัวเราคือ “เด็ก
ม.หัวเฉียวฯ” ไมใชนายวีกิจ หรือนางสาวมุตตา หมายความวาเม่ืออยูในเคร่ืองแบบ
นักศึกษาน้ัน เราก็คือตัวแทนของสถาบัน ความดีงามท่ีทําจะถูกจารึกไวในนามของ
สถาบัน ในขณะเดียวกัน ความประพฤติท่ีไมดีไมงามก็เปนช่ือเสียง (ในดานไมดี) 
ของมหาวิทยาลัยท่ีชาวบานชาวเมืองจดจําไดเชนกัน ไมวาคุณจะอยูท่ีใดในประเทศไทย  
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  เม่ือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยไมดี คนท่ีรับกรรมก็คือตัวนักศึกษาเอง 
เพราะเม่ือจบไปแลวก็ไมมีใครอยากรับนักศึกษาท่ีจบจากสถาบันท่ีช่ือเสียงไมดี ดังน้ัน
ตอไปน้ีหากคิดท่ีจะแตงกายไมถูกระเบียบ หรือหากคิดจะประพฤติในส่ิงท่ีไมถูกไมควร 
ไมวาจะนอกหรือในร้ัวมหาวิทยาลัย จงรําลึกไวเสมอวาคุณกําลังจะทํารายและทําลาย
ตัวเองและเพ่ือนรวมสถาบันทุกคน รวมท้ังสถาบันท่ีใหการประสิทธ์ิประสาทวิชาจน
คุณจบออกไปทํางานหาเล้ียงตัวเองและครอบครัวได และจงรูไวเถิดวา ความสําเร็จ
ของสถาบัน ทายที่สุดแลวก็จะสงผลยอนกลับมาเปนความสําเร็จและความภาคภูมิใจ
ใหกับตัวนักศึกษาเอง
  สําหรับใครท่ีคิดหลายช้ันไมได เอาเปนวานักศึกษาท่ีแตงกายเรียบรอย
ถูกระเบียบ ใครเห็นใครก็เอ็นดู ไมวาจะเปนอาจารย เจาหนาท่ี หรือคนภายนอก 
ไปไหนใครก็ถาม หนูเรียนท่ีไหนจะ น่ันแหละคุณกําลังทําหนาท่ีตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย และมีสวนชวยสรางช่ือเสียงใหกับสถาบัน มันอาจดูเปนเร่ืองเล็กนอย 
แตส่ิงเล็กๆ นอยๆ เหลาน้ี จากหน่ึงเปนสิบ จากสิบเปนรอย จากรอยเปนพัน ก็สามารถ
สงเสียงไดดังไมแพการสรางความโดดเดนทางดานวิชาการหรือดานกิจกรรมเลย 
  เม่ือใดท่ีคุณไดสวมชุดนักศึกษา จงภูมิใจเถิด เพราะเกิดมาท้ังชีวิต ก็มีแค 
4 ปน้ีเทาน้ันแหละ (บางคนอาจมีโอกาสถึง 7 ป – ไมแนะนํา) ท่ีคุณจะไดสวมมัน...
เม่ือเรียนจบอยากกลับมาใสก็หมดโอกาสแลว...เอาเถิด เม่ือคุณแกตัวลงแลวมองดู
นักศึกษาในชุดเครื่องแบบที่ถูกตองเรียบรอย...คุณจะเขาใจเอง
  เคล็ดวิชาท้ังเจ็ดท่ีกลาวมา ตองเร่ิมจาก “หัวใจของเคล็ดวิชา” ชุดน้ีกอน 
(ขอไหนเอย) และบางขอก็ฝกไปพรอมๆ กันได ย่ิงฝกสําเร็จจนครบไดเร็ว ก็จะย่ิงสะสม
ผลการเรียนดีๆ ไดเร็ว เพียงเทาน้ีนักศึกษาก็ประสบความสําเร็จในการเรียนระดับ
อุดมศึกษาแลว ท้ังดานศีลธรรม จรรยา และวิชาการ ขอใหนักศึกษาสนุกกับการเรียน 
กิจกรรม และการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษาอยางเต็มท่ี และจงภูมิใจท่ีไดเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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 สํานักทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ   
สนับสนุนประสานงานดานการศึกษาและดานวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให
บริการและประสานงานระหวางคณะวิชา นักศึกษา หนวยงาน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
โดยดําเนินงานหลักๆ สรุปไดดังนี้
   บริหาร จัดการ  และประสานงานต้ังแตการรับนักศึกษาเขาศึกษา
จนกระท่ังสําเร็จการศึกษา การจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน 
การบันทึกผลการเรียน การประมวลผล การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การออก
เอกสารสําคัญ และการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
   เปนศูนยรวมขอมูลดานทะเบียนนักศึกษาเพ่ือการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
   ศึกษาวิเคราะหขอมูลนักศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
   บริหาร จัดการการใชหองเรียนของอาคารเรียนรวมใหเกิดประโยชน
สูงสุด

 การใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล  แยกตามแผนกท่ีรับผิด

ชอบ ดังนี้

  1. แผนกรับนักศึกษา  หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 1711 – 1718, 
1139, 1506, 1186, 1187 
    การรับสมัครนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก
    การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม
    การเทียบโอนรายวิชาและหนวยวิชา (กรณีเขาใหม/ปริญญา
ใบที่ 2)   

สํานักทะเบียนและประมวลผล
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    การแนะแนวศึกษาตอ
    การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม
  2. แผนกระเบียน หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 1466, 1189
    จัดทําทะเบียนหลักสูตรและรายวิชา
    จัดตารางสอน – ตารางสอบ และ มฉก. 30 คูมือลงทะเบียนเรียน
    การลงทะเบียนเรียน เพ่ิม/ถอน/เปล่ียนกลุม และการเปด
รายวิชาเพิ่ม/เปดกลุมเพิ่ม/ปดกลุม
    การบริหารจัดการหองเรียน
    จําแนกสถานภาพนักศึกษา จัดทําทะเบียนผลการศึกษา และ
ดูแลทะเบียนประวัตินักศึกษา
    การแจงผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาใหนักศึกษา คณะวิชา  
และผูปกครอง
    การยายหลักสูตร/สาขาวิชาภายในสถาบัน และเทียบโอน
รายวิชา ภายใน/ภายนอกสถาบัน
    การจัดสอบประจําภาคการศึกษา
  3. แผนกสําเร็จการศึกษา หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 1458, 1682
    งานตรวจสอบเอกสารการแจงขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
พรอมท้ังคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและเสนอ
ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
    งานอนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา และจัดพิมพ
ใบปริญญาบัตรของผูสําเร็จการศึกษา
    งานออกเอกสารรับรองการศึกษาใหกับนักศึกษาปจจุบันและ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลว
    งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
จากหนวยงานภายนอก
    การแจงขอสําเร็จการศึกษาออนไลน
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  4. แผนกประมวลผลและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพทติดตอ
ภายใน  1467, 1684
    งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน
    ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม  
    ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
    ระบบลงทะเบียน 
    ระบบการเงินและใบเสร็จตางๆ
    ระบบชวยจัดช้ันเรียน 
    ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
    ระบบบํารุงรักษาขอมูลหลัก
    ระบบรายงาน
    ระบบตรวจสอบการเรียนจบตามเง่ือนไขของหลักสูตร
    งานพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
    งานประมวลผลการศึกษา
    งานประมวลผลการสอบคัดเลือก
    งานพัฒนาและดูแลฐานขอมูลของสํานักทะเบียนและประมวลผล
    งานบริการขอมูลออนไลน และบริการขอมูลผาน Website 
“http://reg.hcu.ac.th”
    งานบริการขอมูลใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
  5. สํานักงานเลขานุการ หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 1192, 1190
    การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
    งานธุรการและงานสารบรรณ
    งานบริการประสานงานภายในและภายนอก
    งานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
    งานงบประมาณวัสดุ – ครุภัณฑ
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 ศูนยบรรณสารสนเทศ มีหนาท่ีในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ตางๆ ท้ังหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพตอเน่ือง ตลอดจนส่ือโสตทัศนวัสดุ ท่ีมีเน้ือหา
สอดคลองกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีระบบการสืบคน และการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดโดย สะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง ตรงกับความตองการ 
 ปจจุบันมีสถานท่ีสําหรับใหบริการ 2 แหง คือ ท่ีอาคารบรรณสาร 
เปนอาคาร 6 ช้ัน มีเน้ือท่ีใชสอยประมาณ 8,600 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผูใชบริการไดประมาณ 2,000 คน มีการจัดใหบริการทุกวันตั้งแต
 วันจันทร – วันศุกร เวลา 07.30 – 20.00 น. (กอนสอบกลางภาคและปลายภาค      
ขยายเวลาถึง 21.00 น. ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน)
 วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 10.00 – 18.00 น. 
 และท่ีวิทยาเขตยศเส ช้ัน 1 มีเน้ือท่ีใชสอย 238 ตารางเมตร รองรับผูใชบริการ
ได 104 คน ใหบริการในวันศุกร เวลา 12.00-20.00 น. และวันเสาร –วันอาทิตย  
เวลา 08.30 – 18.30 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดของมหาวิทยาลัย 
ชวงเวลาปดภาคการศึกษา เปดใหบริการ  วันจันทร – วันศุกร  เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ทุกชั้น สวนวันเสาร และวันอาทิตย ปดใหบริการ สวนที่วิทยาเขตยศเส ไมมีบริการ
ชวงปดภาคการศึกษา

 การสมัครสมาชิก 

 - ผูใชท่ีเปนนักศึกษานําบัตรนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนในภาค
ปจจุบัน พรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
 - ผูใชท่ีเปนอาจารย และบุคลากรนําบัตรประจําตัวบุคลากร พรอมรูปถาย
ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป ติดตอขอทําบัตรสมาชิกไดท่ีบริการยืม-คืนช้ัน 1 (สมาชิก
สภาพของอาจารย และบุคลากรมีอายุเทากับระยะเวลาการจางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด)

ศูนยบรรณสารสนเทศ
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   หนังสือใชระบบการจัดหมวดหมู 2 ระบบ คือ
   - ระบบการจัดหมวดหมูหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน (U.S. Library 
    of Congress Classification System = LC)  ใชสําหรับหนังสือ 
    และเอกสารท่ัวไปทุกสาขาวิชา ยกเวนสาขาแพทยศาสตร
   - ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน  (U.S. National Library 
    of Medicine Classification System = NLM) ใชสําหรับ
    หนังสือและเอกสารทางสาขาวิทยาศาสตรการแพทย เชน     
    เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด เภสัชศาสตร สาธารณสุข
    ศาสตร พยาบาลศาสตร การแพทยแผนจีน
   โสตทัศนวัสดุ ไดแก แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน สไลดจัดเก็บโดย
กําหนดสัญลักษณแทนสื่อโสตทัศนวัสดุแตละประเภท
   วารสารจัดเก็บไวท่ีช้ัน 6 โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรแรกของ
ชื่อวารสาร และจัดเก็บในลักษณะของชั้นเปดสําหรับวารสารฉบับปจจุบัน และฉบับ
เย็บเลม สวนวารสารฉบับปลีก จัดเก็บในลักษณะของชั้นปด
   ราชกิจจานุเบกษา จัดเก็บในลักษณะของช้ันเปด ท่ีหองสมุด
กฎหมาย ชั้น 3 ปที่เริ่มมีใหบริการ คือ ป 2535 – ปจจุบัน
   หนังสือพิมพฉบับปจจุบัน และฉบับยอนหลัง 1 เดือน จัดใหบริการ
บริเวณงานวารสาร
   จุลสาร กฤตภาค จัดเก็บไวตามลําดับอักษรของหัวเร่ืองในตูจุลสาร 
ตูกฤตภาค
   ทรัพยากรสารสนเทศท่ีไมอนุญาตใหยืมออก ไดแก หนังสืออางอิง 
หนังสือหายาก วารสาร จุลสาร กฤตภาค หลักสูตร คูมือการศึกษา และสื่อโสตทัศน
วัสดุ 

 บริการของศูนยบรรณสารสนเทศ
   บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
   บริการยืมดวยตนเองผาน Web Opac ท่ี http://lib.hcu.ac.th
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   บริการยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีหมายเลขภายใน 1332, 1337
   บริการตอบคําถามและชวยการคนควา ท่ีหมายเลขภายใน 1433, 
1472, 1473
   บริการสืบคนฐานขอมูลสารสนเทศจาก หนาจอ OPAC ช้ัน 1,3,4,5,6 
และผานเว็บไซตของศูนยบรรณสาร สนเทศที่ http://www.lib.hcu.ac.th
   บริการยืมระหวางหองสมุด
   บริการฐานขอมูลออนไลน 
   - ฐานขอมูล ThaiLIS
   - ฐานขอมูล journallink   
   - ฐานขอมูล Science Direct
   - ฐานขอมูล MD Consult
   - ฐานขอมูล Micromedex 
   - ฐานขอมูล Hoovers
   - ฐานขอมูล Law E-Learning and E-Testing
   - ฐานขอมูลออนไลนอ่ืนๆ ท่ีขอทดลองใช
   บริการแนะนําการใชหองสมุด และการคนควาวิจัย
   บริการยืมกรณีพิเศษ
   บริการแนะนําการเขียนรายงาน และการทําบรรณานุกรม

 ระเบียบในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

  1. แสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรสมาชิกทุกคร้ัง กอนการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ หากปรากฏวาผูถือบัตรมิใชเจาของ ทางศูนยบรรณสารสนเทศจะยึดบัตร
นั้นไว
  2. สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดตอกันได 3 คร้ัง
  3. สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
    นักศึกษาปริญญาตรียืมได 7 เลม นาน 7 วัน       
    นักศึกษาปริญญาโท ยืมได 10 เลม นาน 14 วัน
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    อาจารย ยืมได 15 เลม นาน 1 เดือน                  
    บุคลากร ยืมได 10 เลม นาน 14 วัน

  หมายเหตุ :
   3.1 หากสมาชิก สงทรัพยากรสารสนเทศชากวาวันกําหนดสง
ที่ไดประทับตราไว  สมาชิกตองเสียคา ปรับวันละ 5 บาท/เลม/วัน
   3.2 หนังสืออางอิง หนังสือหายาก ไมอนุญาตใหยืมออก แตสมาชิก
สามารถยืมถายสําเนาเอกสารได ไดที่เคานเตอรบริการยืม – คืน ช้ัน 1 และตองนํา
สงคืนภายในวันเดียวกัน หากสมาชิกไมสงคืนตามกําหนด สมาชิกตองเสียคาปรับ
เลมละ 10 บาท/เลม/วัน
   3.3 วารสาร เอกสารส่ิงพิมพตอเน่ือง ไมอนุญาตใหยืมออก
แตสมาชิกสามารถยืมถายสําเนาเอกสารได โดยกรอกแบบฟอรมยืมถายเอกสาร ไดที่ 
เคานเตอรบริการยืม – คืน ช้ัน 6 และตองนําสงคืนภายในวันเดียวกัน หากสมาชิก
ไมสงคืนตามกําหนด สมาชิกตองเสียคาปรับเลมละ 10 บาท/เลม/วัน
   3.4 ส่ือโสตทัศนวัสดุ ไมอนุญาตใหยืมออก สมาชิกสามารถ
ขอใชบริการไดที่เคานเตอรบริการ แผนกทรัพยากรการเรียนรู ชั้น 2  

 บริการยืมระหวางหองสมุด
 ผูใชสามารถติดตอขอยืมหนังสือจากหองสมุดอ่ืนๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนได โดยใชการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) โดยติดตอท่ี งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ช้ัน 3 และช้ัน 4 และหรืองานบริการวารสารและเอกสาร
ตอเน่ือง ช้ัน 6 เพ่ือกรอกแบบฟอรมขอยืมระหวางหองสมุด และนําแบบฟอรมท่ีมี
ลายมือช่ือของบรรณารักษผูรับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุดไปแสดงยังหองสมุด
ที่ผูใชตองการยืมหนังสือ ภายใน 7 วัน ทําการนับต้ังแตวันออกหนังสือ Interlibrary 
Loan หลังจากสงคืนหนังสือแลวใหนําสงแบบฟอรมสําเนาสีเหลืองคืนศูนยบรรณสาร
สนเทศดวย ในกรณีขอทําสําเนาเอกสารผานระบบ Interlibrary Loan ผูใชบริการ
ตองเปนผูเสียคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขอรับบริการนั้น
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 ขอปฏิบัติสําหรับสมาชิกที่ทําหนังสือหาย
  1. สมาชิกตองแจงใหเจาหนาท่ีงานบริการยืม – คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ ช้ัน 1 ทราบเร่ืองการทําหนังสือหายดวยตนเองทันที เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการบันทึก และดําเนินการเกี่ยวกับคาปรับที่เกิดขึ้น
  2. สมาชิกตองเสียคาธรรมเนียมดําเนินการแจงหนังสือหาย 50 บาท/
เลม หากมีคาปรับหนังสือเลมน้ันๆ สมาชิกตองจายคาปรับท่ีเกิดข้ึนในระบบนับต้ังแต
วันกําหนดสงคืนจนถึงวันแจงในอัตราวันละ 5 บาท/เลม/วัน
  3. หลังจากดําเนินการเรียบรอยแลว สมาชิกตองจัดหาหนังสือท่ีเทียบเทา
หรือเหมือนกับเลมท่ีสูญหายมาชดใชใหทางศูนยบรรณสารสนเทศในเวลา 14 วันทําการ 
หากไมสามารถหาหนังสือมาชดใชได ตองยอมชดใชราคาหนังสือใหทางศูนยบรรณ
สารสนเทศเปน 2 เทา ของราคาหนังสือท่ีทําหาย และหากเลยกําหนด 14 วันทําการ
หลังจากที่ไดแจงหายแลวสมาชิกไมมาติดตอหรือนําหนังสือมาคืน สมาชิกตองเสียคา
ปรับอีกวันละ 5 บาท/เลม/วัน จนกวาจะหาหนังสือมาคืนได การชําระคาปรับในกรณี
นี้จะคิดตั้งแตวันที่แจงหายเปนตนไปจนกวาจะมีการชดใช

 ขอปฏิบัติในการใชศูนยบรรณสารสนเทศ
  1. แตงกายสุภาพเรียบรอย
  2. ไมสูบบุหร่ีในศูนยบรรณสารสนเทศ
  3. ไมนําอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเขามาในบริเวณพ้ืนท่ีใหบริการ
ของศูนยบรรณสารสนเทศ
  4. ไมคุยหรือสงเสียงดัง รวมท้ังงดใชเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด ภายใน
บริเวณพื้นที่บริการของศูนยบรรณสารสนเทศ
  5. การตัด ฉีก ขีดเขียน หรือทําลายทรัพยากรสารสนเทศของศูนย
บรรณสารสนเทศ ถือวาเปนการทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ผูกระทําผิด ตอง
ไดรับการพิจารณาลงโทษ
  6. กอนออกจากศูนยบรรณสารสนเทศ ตองใหบุคลากรของศูนยบรรณ
สารสนเทศตรวจเอกสารหรือหนังสือที่นําออกทุกครั้ง
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 สถานที่เก็บทรัพยากรสารสนเทศ

  ช้ันท่ี 1 เคานเตอร ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
  ช้ันท่ี 2 บริการโสตทัศนวัสดุ
  ช้ันท่ี 3 หนังสือสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรหมวดหมู  
A-P, Z (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หนังสืออางอิง หนังสือหายาก หนังสือสํารอง 
วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ วิจัย เอกสาร มฉก. (เอกสารประกอบการเรียน การสอนวิชา
ตางๆ ของ มฉก.) นวนิยาย และเร่ืองส้ัน มุมหนังสือคุณธรรม มุมหนังสือพุทธทาสภิกขุ   
หลวงวิจิตรวาทการ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และมุมเศรษฐกิจพอเพียง  และหองสมุด
กฎหมาย รวมถึงวารสารฉบับปจจุบันและวารสารเย็บเลมเฉพาะดานกฎหมาย
  ช้ันท่ี 4 หนังสือสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมวดหมู Q– WZ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หนังสืออางอิง และหนังสือท่ัวไป
หองศึกษาคนควากลุม (Study Room) และหอจดหมายเหตุ  http://arc.hcu.ac.th/
  ช้ันท่ี 5 หองสมุดภาษาจีน หองทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอเอกสาร ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย หองสมุด
การแพทยแผนจีน
    - หองสมุดภาษาจีน หมวดหมู A-Q, S-V, Z 
    - หองสมุดการแพทยแผนจีนหมวด QS–AZ, W-WZ  
  ช้ันท่ี 6 วารสารและเอกสารตอเน่ือง  จุลสาร  กฤตภาค คูมือการศึกษา 
ติดตอศูนยบรรณสารสนเทศ 02-312-6300-79 ตอเบอรภายในตามแผนกตางๆ 
    - แผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ 1332 (ช้ัน 1 ) 1472, 
     1473 (ช้ัน 3 ), 1432 (ช้ัน 4), 1421 (ช้ัน 5), 1464 (ช้ัน6)
    - แผนกทรัพยากรการเรียนรู(บริการส่ือฯ) 1476, 1475 (ช้ัน 2)
    - แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 1335, 1336 
     (ช้ัน 2)
    - หอจดหมายเหตุ 1560, 1561 (ช้ัน 4)
    - สํานักงานเลขานุการ 1334, 1418 (ช้ัน 2)
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    - ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ 1417
    - Email Address : cenoflb@hcu.ac.th
    - Facebook : http://www.facebook.com/libhcu
    - web Site : http://www.lib.hcu.ac.th 
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 งานบริการสวนหนา

  1. การรับเงินคาลงทะเบียนเรียน ไดแก ลงทะเบียนเรียนลาชา 
ลงทะเบียนเพ่ิม/ถอน/เปล่ียนกลุม และลงทะเบียนเรียนดวยทุนของมหาวิทยาลัยฯ   
โทร.1128 , 1554
   วิธีการชําระเงิน

   - เงินสด
   - แคชเชียรเช็คหรือต๋ัวแลกเงิน ส่ังจาย “มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
    เฉลิมพระเกียรติ”
  2. การรับชําระเงินประเภทอ่ืนๆ โทร. 1128, 1554
   2.1 คาธรรมเนียมตามคํารองทุกประเภท ไดแก คาใบรับรอง
    การเปนนักศึกษาใบแสดงผลการศึกษา คาลาพักการเรียน และ
    คาแปลปริญญาบัตร เปนตน
   2.2 คาบํารุง และคาประกันหอพักนักศึกษา
   2.3 คาข้ึนทะเบียนบัณฑิต และคาทดสอบภาษาอังกฤษ
  3. การคืนเงินนักศึกษาประเภทตางๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
ดังตอไปนี้
   3.1 คาลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษาทุนรัฐบาล โทร. 1556  1437
   3.2 คาหนวยกิตถอนรายวิชา สําหรับนักศึกษาปกติ โทร. 1556
   3.3 คาหนวยกิต เน่ืองจากปดกลุม / เทียบโอนรายวิชา ฯลฯ สําหรับ
    นักศึกษาปกติ โทร.1557
   3.4 คาประกันของเสียหาย เม่ือสําเร็จการศึกษา/ลาออก/หรือ
    พนสภาพ โทร.1557 
   3.5 คาประกันหอพักนักศึกษา โทร. 1194

กองคลัง
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 ท้ังน้ี การคืนเงินนักศึกษาทุกประเภท มหาวิทยาลัยจะดําเนินการโอนเงิน
เขาบัญชีของนักศึกษาเทาน้ัน โดยกรอกแบบขอแจงเลขท่ีบัญชีเงินฝากออมทรัพย
เพ่ือขอคืนเงินทุกประเภท (มฉก.กค.006) พรอมแนบสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และเปนบัญชีท่ีมีการเคล่ือนไหวภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยนักศึกษา
สามารถแจงไดทุกธนาคาร ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด  
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 สํานักพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีมีภาระบทบาทในงานดานบริการและ
การพัฒนานักศึกษา เพ่ือสงเสริมการผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณ เอ้ือใหนักศึกษามีความพรอม
ในการศึกษาเลาเรียนและเปนบัณฑิตท่ีพรอมดวยประสบการณในการดําเนินชีวิต 
งานสํานักพัฒนานักศึกษาประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ
 1. การใหบริการดานตางๆ เพ่ือชวยแกปญหาหรือลดปญหาของนักศึกษา
ระหวางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยการจัดบริการและสวัสดิการตางๆ สําหรับ
นักศึกษา เชน การจัดทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีประสบปญหาขาดแคลน
ทุนทรัพย การจัดหาท่ีพักสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาเร่ืองท่ีพักอาศัย การบริการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาสําหรับนักศึกษาท่ีตองการคนหาทางออกในปญหาตางๆ บริการขอมูล
ตําแหนงงานและเตรียมความพรอมนักศึกษาในการกาวเขาสูโลกของอาชีพ การจัดบริการ
สําหรับนักศึกษาวิชาทหาร การขอผอนผันการตรวจเลือกการเขารับราชการทหาร 
การผอนผันระดมพล การประกันอุบัติเหตุ การบริการสถานท่ีออกกําลังกายและ
การเลนกีฬา ฯลฯ 
  2. การพัฒนานักศึกษา คือ การสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในดานตางๆ ไดแก กิจกรรมดานกีฬา กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานศิลป
วัฒนธรรม และกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนและอาสาพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษา
ไดรับประสบการณในการทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ 
เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค เกิดภาวะความเปนผูนํา รูจักเสียสละ รูจักคิด รูจักตัดสินใจ
ในการทํางานตามขอบเขตหนาท่ีของตน นอกจากน้ียังดูแลนักศึกษาใหประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในกรอบระเบียบวินัยท่ีเหมาะสม ดีงาม โดยไมฝาฝนกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายบานเมือง ท้ังน้ีเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความสงบสุข
ในการอยูรวมกันในสังคมของมหาวิทยาลัย         
 เม่ือนักศึกษาเขาสูร้ัวมหาวิทยาลัย สวนใหญจะเปนนักศึกษาจากท่ัวประเทศ 
ดังน้ันส่ิงแรกท่ีนักศึกษาควรรูคือ เม่ือเรามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สํานักพัฒนานักศึกษา
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แลวเราจะพักที่ไหนกันดีนะ มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สําหรับนักศึกษาท่ีจะเขาพัก โดยแบงเปน หอพักชายรับ
นักศึกษาได 280 คน และหอพักหญิง รับนักศึกษาได 1,245 คน

ถาม : หองพักเปนอยางไรบาง และอยูไดก่ีคน
ตอบ : 1. หองพักนักศึกษาแบงเปน 2 ลักษณะ ตามโครงสรางของอาคาร ดังน้ี
  - อาคาร 1 และ 2 จัดนักศึกษาอยูหองละ 4  คน มีครุภัณฑภายในหอง  
   ไดแก เตียงนอนแบบ 2 ช้ัน 2 เตียง ท่ีนอน ตูเส้ือผา โตะเขียนหนังสือ
   พรอมเกาอ้ี (สามารถรับนักศึกษาเขาพักได แบงเปน หญิง 600 คน /ชาย 
   280 คน)
  - อาคาร 3 จัดนักศึกษาอยูหองละ 3 คน มีหองน้ําภายในหองพัก มีครุภัณฑ
   ภายในหอง ไดแก เตียงนอน ท่ีนอน ตูเส้ือผา โตะเขียนหนังสือ พรอม
   เกาอ้ีคนละ 1 ชุด และโทรศัพทภายในหองพัก 1 เคร่ือง (สามารถรับ
   นักศึกษาหญิง 645 คน)

ถาม : นักศึกษาท่ีจะเขามาอาศัยในหอพักนักศึกษาจะตองเสียคาใชจายอะไรบาง
ตอบ : นักศึกษาท่ีจะเขาพัก จะตองชําระคาบํารุงหอพัก คาประกันความเสียหาย
และคาใชจายอื่นๆ ดังตอไปนี้
  อาคาร 1 และ 2
  - ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 4,000 บาท คาประกัน 1,000 บาท
  - ภาคฤดูรอน  ภาคละ 2,000 บาท คาประกัน 1,000 บาท
  - คาคียการด จํานวน 100 บาท - คามัดจํากุญแจหองพัก จํานวน 100  
   บาท/ดอก (จะคืนใหเม่ือนักศึกษาลาออกจากหอพักและสงคืนกุญแจ
   ตามกําหนด)
  - คาบัตรประจําตัวนักศึกษาหอพัก จํานวน 20 บาท สําหรับหอพักอาคาร 1 
   และ 2 จะใหใชไฟฟาฟรี 50 หนวย/เดือน/หอง หากใชไฟฟาเกินกวา
   ท่ีกําหนดไว จะตองชําระเพ่ิมตามจํานวนท่ีใชจริง หนวยละ 6 บาท/เดือน/
   หอง  
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  อาคาร 3

  - ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 5,200 บาท คาประกัน 2,000 บาท
  - ภาคฤดูรอน  ภาคละ 2,600 บาท คาประกัน 2,000 บาท
  - คาคียการด   จํานวน 100 บาท
  - คาไฟฟา   หนวยละ 6 บาท
  - คาน้ําประปา  หนวยละ 18 บาท
  - คามัดจํากุญแจหองพัก จํานวน 100 บาท/ดอก (จะคืนใหเม่ือนักศึกษา
   ลาออกจากหอพักและสงคืนกุญแจตามกําหนด)
  - คาบัตรประจําตัวนักศึกษาหอพัก จํานวน 20 บาท
  สําหรับเงินคาประกันความเสียหาย จะคืนใหนักศึกษาตอเม่ือนักศึกษา
ลาออกจากการเปนนักศึกษาหอพัก และนักศึกษาไมไดทําทรัพยสินภายในหองพัก
เสียหาย 

ถาม : ภายในหอพักนักศึกษามีการใหบริการอะไรบาง

ตอบ : การบริการท่ีหอพักนักศึกษาจัดใหกับนักศึกษา ไดแก หองพักผอน หอง
รับประทานอาหาร หองดูโทรทัศน ตูเย็นซ่ึงมีอยูทุกช้ัน เคร่ืองทําน้ํารอน เคร่ืองทํา
นํ้าเย็น นอกจากน้ีภายในหองพักนักศึกษาอาคาร 1-2 จะมีโทรศัพทภายในช้ันละ 
3 เคร่ือง สวนอาคาร 3 จะมีโทรศัพทสําหรับใชงานหองละ 1 เคร่ือง สวนช้ันลาง
ของอาคารจะมี หองอานหนังสือ เคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ รานซักรีด รานอาหาร 
รานสะดวกซื้อ
  เม่ือเราไดท่ีพักเปนท่ีเรียบรอยแลว วิถีชีวิตการเรียนของเราในมหาวิทยาลัย
ก็เร่ิมอุนใจ เม่ือนักศึกษาเร่ิมใชชีวิตของการเปนนักศึกษา หลายคนอาจประสบปญหา
เร่ืองทุนการศึกษาทําใหรูสึกขัดของหมองใจ ถานักศึกษาตองการทราบเร่ืองทุนการศึกษา 
เราควรเร่ิมตนท่ี แผนกทุนและบริการนักศึกษา ซ่ึงต้ังอยูท่ี อาคารชิน โสภณพนิช ช้ัน 2 
โทร 1461 1517
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ถาม : ถาตองการทราบแหลงขอมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนักศึกษา
  ควรทําอยางไรบาง   
ตอบ : นักศึกษาท่ีตองการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถศึกษา
หาขอมูลไดจากแหลงขอมูล ดังนี้
  1. ติดตอสอบถามท่ีแผนกทุนและบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช 
   ช้ัน 2 โทร 02-312-6300 ตอ 1517 และ 1461 หรือตอหนวยบริการ
   นักศึกษา 1410 1411  
  2. ศึกษาขอมูลจาก http://sdo.hcu.ac.th  
  3. ศึกษาขอมูลจาก http://ssd.hcu.ac.th  
  4. ติดตามจากบอรดประชาสัมพันธตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและควร
   ดูบอรดทุกสัปดาห

ถาม : ทุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรไวในแตละปการศึกษา นักศึกษาทุกคนมีสิทธ์ิ
  ขอรับไดหรือไม
ตอบ : ทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรไวนักศึกษาทุกคนสามารถย่ืนใบสมัคร
และไดเขารับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ แตจะมีสิทธิ์ไดรับทุนหรือไมขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจจากคณะกรรมการเพราะทุนของมหาวิทยาลัยเปนทุนใหเปลา จะชวยเหลือ
นักศึกษาในระดับหนึ่งเทานั้น รับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน

ถาม : ในปการศึกษา 2557 จะมีทุนกูยืมของรัฐบาลใหนักศึกษาท่ีเขาใหมกูยืม
  หรือไม
ตอบ : กองทุนฯ ไดแจงวามีการใหผูกูรายใหมกูยืมได ถาหากมีคุณสมบัติเปนไป
ตามเกณฑการพิจารณาของกองทุนก็สามารถย่ืนกูไดแตตองผานการสัมภาษณ จาก
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาและท่ีสําคัญนักศึกษาจะตองสมัครผานระบบ  
e-studentloan มาใหเรียบรอยกอน หากไดรับการคัดเลือกใหกูยืม นักศึกษาตองติดตาม
ขอมูลขาวอยูตลอดเวลา หรือสอบถามท่ีแผนกทุนและบริการนักศึกษาไดตามวัน 
เวลา ทําการ หรือเขาไปดาวนโหลดใบสมัครและเอกสารตางๆ จากเว็บไซต http://
ssd.hcu.ac.th
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ถาม : หากตองการขอทุนกูยืมรัฐบาลจะตองทําอยางไร
ตอบ : นักศึกษาจะตองเขาสมัครขอรับทุนผานระบบ e-studentloan โดยผูกู
ตองดําเนินการดวยตัวเอง และหากผูกูไมดําเนินการใหครบทุกข้ันตอน ก็จะถือวา
ไมขอกูยืม โดยมีรายละเอียดดังน้ี นักศึกษาเขาเว็บไซต www.studentloan.or.th 
และดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทํางาน e-studentloan

นักเรียน นักศึกษา

1

2

3

4

5
6

ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผานของผูกูยืม 
(www.studentloan.or.th)
กรอกแบบคําขอกูยืมเงินผาน 
(www.studentloan.or.th)
ติดตอขอรับใบสมัครขอกูยืมที่
3.1 หนวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 
 อาคารชิน โสภณพนิช
3.2 ดาวนโหลดที่ http://ssd.ac.th
3.3 จุดบริการทุนการศึกษา ท่ีสํานักทะเบียน
 และประมวลผล (เฉพาะชวงเวลา
 รับสมัครนักศึกษาใหมเทาน้ัน)
ยื่นใบสมัครคําขอกูยืมพรอมหลักฐานที่
4.1 หนวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 
 อาคารชิน โสภณพนิช
4.2 จุดบริการทุนการศึกษา ท่ีสํานักทะเบียน
 และประมวลผล (เฉพาะชวงเวลา
 รับสมัครนักศึกษาใหมเทาน้ัน)

ตรวจสอบรายชื่อผูที่ยื่นขอกูยืมเงิน
ประกาศเรียกสัมภาษณ
6.1 http://ssd.hcu.ac.th
6.2 บอรดประชาสัมพันธทุนการศึกษา 
 ช้ัน 2 อาคารชิน โสภณพนิช

สถานศึกษา
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ขั้นตอนการทํางาน e-studentloan

นักเรียน นักศึกษา

7

11

12

13

14

8

9

10

ติดตอสถานศึกษาเพื่อรับการสัมภาษณ

ดูผลการคัดเลือกผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน กยศ. 
http://ssd.hcu.ac.th
รับใบอนุมัติขอเปดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่
- หนวยบริการนักศึกษา ช้ัน 2 
 อาคารชิน โสภณพนิช
ผูไดรับสิทธิกูยืมเงิน กยศ. เขามาทําสัญญา
กูยืมเงิน ผานระบบ e-studentloan 
(www.studentloan.or.th) โดยตองพิมพ
สัญญาออกจากอินเทอรเน็ต 2 ชุด และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและ
สัญญาเพื่อสงใหสถานศึกษา
นําสัญญาพรอมหลักฐานและผูค้ําประกัน
ไปลงชื่อในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
14.1 หนวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 
 อาคารชิน โสภณพนิช
14.2 จุดบริการทุนการศึกษาท่ีสํานักทะเบียน
 และประมวลผล (เฉพาะชวงเวลา
 รับสมัครนักศึกษาใหม เทาน้ัน)
14.3 ที่อําเภอท่ีผูค้ําประกันมีช่ืออยูตาม
 สําเนาทะเบียนบาน

สถานศึกษาสัมภาษณและคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษาผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน
บันทึกกรอบวงเงินคาเลาเรียนของผูท่ีผาน
การคัดเลือก สถานศึกษาสามารถแกไข
กรอบวงเงินของผูกูยืม หรือ ยกเลิกกรอบ
วงเงินที่บันทึกไปแลวได
ประกาศผูมีสิทธิกูยืมเงิน กยศ. ตามที่ไดรับ
การจัดสรร

สถานศึกษา
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ขั้นตอนการทํางาน e-studentloan

นักเรียน นักศึกษา

15

17

19

16

18

20

21

22

23

สงสัญญากูยืมที่ลงชื่อเรียบรอยแลวที่
- หนวยบริการนักศึกษา ช้ัน 2 
 อาคารชิน โสภณพนิช 

นัก ศึกษาบันทึกยอดเ งินลงทะเ บียน
เรียนจริง เลขท่ีใบเสร็จ วันท่ี ผานเว็ป
ไซด(www.studentloan.or.th)

ติดต อสถานศึกษา เ พ่ือลงนามและ
ตรวจสอบ จํ านวน เ งิ นขอ กู  ใ นแบบ
ลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา
เลาเรียนและคาครองชีพ

ตรวจเอกสารสัญญาและยืนยันความ
ถูกตองของสัญญา
สถานศึกษาบันทึกคาเลาเรียน และพิมพ
แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงิน 
คาเลาเรียนและคาครองชีพ 2 ชุด เพ่ือให
นักเรียน นักศึกษา ลงนาม

จัดใหนักเรียน นักศึกษา ลงนามในเอกสาร
แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงิน 
คาเลาเรียน และคาครองชีพ
ยืนยันความสมบูรณของแบบลงทะเบียน
เรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน 
และคาครองชีพผานระบบ
จัดสงเอกสารสัญญาให บมจ.ธนาคาร
ก รุง ไทย และธนาคาร อิสลามแห  ง
ประเทศไทย
จัดส งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/
แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน และ
คาครองชีพให บมจ.ธนาคารกรุงไทย  และ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

สถานศึกษา



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ208

ขั้นตอนการทํางาน e-studentloan

นักเรียน นักศึกษา

24

25

นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินคาครองชีพ
เม่ือเปดภาคการศึกษา ทางบัญชีธนาคาร
กรุงไทยและธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

สถานศึกษารอรับเงินคาเล าเรียนเม่ือ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย ตรวจสอบเอกสาร
ทุกอยางเรียบรอยแลว

สถานศึกษา

ขั้นตอนการทํางาน e-studentloan ในเทอมตอไป

นักเรียน นักศึกษา

1

3

5

2
4

6

7

ยื่นแบบคําขอกูยืมเงินผานเว็ปไซด
(www.studentloan.or.th)

นัก ศึกษาบันทึกยอดเ งินลงทะเ บียน
เรียนจริง เลขท่ีใบเสร็จ วันท่ี ผานเว็ปไซด
(www.studentloan.or.th)

ติดต อสถานศึกษา เ พ่ือลงนามและ
ตรวจสอบ จํ านวน เ งิ นขอ กู  ใ นแบบ
ลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา
เลาเรียนและคาครองชีพ

ตรวจสอบรายชื่อผูที่ยื่นขอกูยืมเงิน
สถานศึกษาบันทึกค าเล าเรียน และ
พิมพแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน
จํานวนเงินคาเลาเรียนและคาครองชีพ 
2 ชุด เพื่อใหนักศึกษาลงนาม

จัดใหนักศึกษา ลงนามในเอกสารแบบ
ลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงิน คา
เลาเรียน และคาครองชีพ
ยืนยันความสมบูรณของแบบลงทะเบียน
เรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน 
และคาครองชีพ

สถานศึกษา
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ขั้นตอนการทํางาน e-studentloan ในเทอมตอไป

นักเรียน นักศึกษา

9

8

10

นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินคาครองชีพ
เมื่อเปดภาคการศึกษา ทางบัญชีธนาคาร
ก รุ ง ไ ท ย แ ล ะ ธ น า ค า ร อิ ส ล า ม แ ห  ง
ประเทศไทย

จัดสงเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบ
ยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน และคา
ครองชีพ ให บมจ.ธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

สถานศึกษารอรับเงินคาเล าเรียนเม่ือ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย ตรวจสอบเอกสาร
ทุกอยางเรียบรอยแลว

สถานศึกษา

ถาม : ถาหากจะกูยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได
  ในอนาคต(กรอ.)ตองมีคุณสมบัติอยางไร
ตอบ : 1. ตองเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 เทาน้ัน
  2. เขาศึกษาในคณะ/สาขาท่ีขาดแคลน
  3. มีสัญชาติไทย
  4. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในวันท่ี 1 มกราคม 2557
  5. ไมดูรายไดครอบครัวของบิดามารดาแตถารายไดครอบครัวไมเกิน 
200,000 บาทตอป จะสามารถกูคาครองชีพในอัตราเดือนละ 2,200 บาท
  นอกจากทุนการศึกษาในเบ้ืองตน มหาวิทยาลัยยังมีทุนอาหารกลางวัน 
เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอีกดวย โดยนักศึกษาท่ีมีความ
ประสงคขอทุนจะตองติดตอผานคณะวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
  ในระหวางกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาคนใดประสงคจะทํางาน
พิเศษเพ่ือหาทุนทรัพยจุนเจือตนเอง และยังเปนการแบงเบาภาระของผูปกครอง 
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มหาวิทยาลัยก็ไดจัดหนวยงานท่ีดูแลดานงานพิเศษ คือ แผนกแนะแนวและ
สวัสดิการนักศึกษา ตั้งอยูที่ อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1 โทร 1216

ถาม : อยากหางานพิเศษทําระหวางเรียน จะหาขอมูลไดจากท่ีไหน
ตอบ : นักศึกษาสามารถหาขอมูลตําแหนงงานงานพิเศษ (Part time) งานประจํา 
(Full time) ไดจากบอรดประชาสัมพันธของคณะวิชา/หอพักนักศึกษา Facebook  
แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา          
  เม่ือการดําเนินชีวิตของการเปนนักศึกษาดําเนินไป ในชวงช้ันปท่ี 1 มีเร่ือง
มากมายตองปรับตัวทั้งการเรียน เพื่อนใหม กิจกรรมตางๆ นักศึกษาหลายๆ คน  
อาจรูสึกขัดของหมองใจ กังวลใจ อยาปลอยใหความรูสึกเหลาน้ีสะสมจนพอกพูน      
สํานักพัฒนานักศึกษา มีหนวยงานสําหรับใหการดูแลนักศึกษาท่ีประสบปญหา
ในการเรียนและการดําเนินชีวิต คือ แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา 
ณ อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1 โทร 1216 1340

ถาม : จะขอรับบริการไดท่ีไหน 
ตอบ : นักศึกษาท่ีเผชิญกับภาวะขัดของหมองใจ อึดอัดใจ สามารถขอรับบริการไดท่ี 
แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งใหบริการดังนี้
   การใหบริการโดยตรงท่ีแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา อาคาร
   ชิน โสภณพนิช ช้ัน1 วันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น.
   การใหบริการระบบอินเตอรเน็ต E-mail address nawan.s@hotmail.com 
   และ nuengrutai11@hotmail.com 
   การใหบริการผาน Facebook Fanpage ของแผนกแนะแนวและ
   สวัสดิการนักศึกษา
  นอกจากน้ีกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได  โดย
ติดตอที่ หนวยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2
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ถาม : เม่ือนักศึกษาไดรับอุบัติเหตุจะตองทําอยางไร
ตอบ : ถารักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีเปนโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทประกันภัย 
เม่ือย่ืนบัตรอุบัติเหตุ นักศึกษาไมตองจายเงินสด (รักษาภายใน 24 ช่ัวโมงนับจาก
เกิดเหตุ) แตถานักศึกษาตองจายเงินสดใหขอใบรับรองแพทย และใบเสร็จคารักษา 
เพ่ือเปนหลักฐานในการเคลมประกัน กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุจากรถยนตหรือรถจักรยานยนต
ใหเรียกรองจากประกันภัย พ.ร.บ. กอน ถามีสวนเกิน จึงทําเร่ืองขอเคลมประกันตอไป

ถาม : อุบัติเหตุแตละคร้ังจะเคลมประกันไดเทาไร
ตอบ : จะเบิกคารักษาพยาบาลไดตามจายจริง และเปนไปตามกรมธรรมท่ีระบุ
ไวในวงเงิน 15,000.- บาท ตออุบัติเหตุหน่ึงคร้ัง จะรักษาก่ีคร้ังก็ได รักษาก่ีแหงก็ได 
แตตองมีใบรับรองแพทยทุกคร้ัง กรณีเสียชีวิตผูรับผลประโยชนจะไดรับคาสินไหม
ทดแทน จํานวน 150,000 บาท โดยจะใหความคุมครองอุบัติเหตุทุกชนิดท่ีเกิดข้ึน
ทุกสถานท่ีท่ัวโลกตลอด 24 ช่ัวโมง โดยนักศึกษาสามารถติดตอขอใชบริการไดท่ี
หนวยบริการนักศึกษา ณ อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2
  นอกจากบริการ สวัสดิการเบ้ืองตน ท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษาแลว  
ยังมีบริการสวัสดิการ ท่ีสําคัญอีกหลายอยางท่ีนักศึกษาจะไดรับ โดยมีแผนกแนะแนว
และสวัสดิการนักศึกษา เปนหนวยงานท่ีดูแล ณ อาคารชิน โสภณพนิช ช้ัน 1 

โทร 1216 1340 การสมัครเขาศึกษาวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) 

ถาม : การเรียน ร.ด. ท่ี มฉก. น้ีจะเร่ิมไดตั้งแตช้ันปไหน
ตอบ : เม่ือลงทะเบียนเปนนักศึกษาแลวก็ขอสมัครเรียน ร.ด. ไดเลยท้ังชายและหญิง 
ตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึงช้ันปท่ี 5 ชวงการสมัครเรียน ร.ด. ระหวาง ธันวาคม-พฤษภาคม  
ของทุกป

ขอผอนผันหมายเรียกพล 
ถาม : การติดตอเพ่ือขอทําเร่ืองขอผอนผันหมายเรียกพลน้ันจะติดตอในชวงใด
  และตองใชเอกสารอะไรบาง
ตอบ : การขอผอนผันหมายเรียกพลจะรับเร่ืองระหวาง 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 
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ของทุกป โดยใหนักศึกษาจัดเตรียม 1) สําเนาใบสําคัญ สด. 8 จํานวน 2 ฉบับ 2) สําเนา
บัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 2 ฉบับ และยื่นที่หนวยบริการนักศึกษา

การขอผอนผันการรับราชการทหาร  
ถาม : การขอผอนผันการรับราชการทหารเปนบริการท่ีจัดใหกับนักศึกษา
  กลุมใดบาง
ตอบ : การขอผอนผันการรับราชการทหาร เปนบริการท่ีจัดใหนักศึกษาชายท่ี
ไมเรียนวิชารักษาดินแดนและมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ ระยะเวลาการย่ืนเอกสาร 
กรกฎาคมถึงธันวาคมของทุกป และยื่นที่หนวยบริการนักศึกษา

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
ถาม : หนังสือรับรองความประพฤติคืออะไร
ตอบ : เปนเอกสารใชรับรองความประพฤติของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยสําหรับ
การขอรับทุน หรือสมัครงาน ขอไดที่ หนวยบริการนักศึกษา 

ถาม : ความประพฤติท่ีดีจะทราบไดอยางไร
ตอบ : เม่ือนักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ถือวานักศึกษามีคะแนนความประพฤติ
เร่ิมตน 100 คะแนน ถาระหวางเรียนนักศึกษามิไดประพฤติผิดระเบียบวินัยของ
มหาวิทยาลัย คะแนนก็จะคงอยู 100 คะแนน แตถาประพฤติผิดระเบียบ จะถูกหัก
คะแนนความประพฤติตามความผิดน้ันๆ เชน ทุจริตการสอบถูกตัดคะแนน 50 คะแนน  
เปนตน

ถาม : แลวจะตรวจสอบคะแนนความประพฤติของตนเองไดอยางไร
ตอบ : ตรวจสอบคะแนนความประพฤติออนไลนของนักศึกษา ไดที่ 
  http://comonline.hcu.ac.th/activity เลือก conduct 

ถาม : ถาถูกตัดคะแนนความประพฤติตองทําอยางไร
ตอบ : นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมคะแนนความประพฤติได โดยขอรับ
คําแนะนําไดที่ หนวยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2
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  เม่ือนักศึกษาเดินทางจากบานมาเขาเรียนในมหาวิทยาลัย อาจมีการ
ติดตอกับผูปกครองหรือเพ่ือนๆ ดวยการสงจดหมาย หรือพัสดุตางๆ การติดตอ
รับจดหมาย-พัสดุ (ไปรษณียภัณฑ) ควรทําอยางไร
ถาม : การระบุท่ีอยูท่ีจะใหทางบานหรือบุคคลอ่ืนๆ สงจดหมายหรือพัสดุมาให
  คือท่ีไหน 
ตอบ : ถานักศึกษาช่ือวา นางสาวสุดสวย แสนขยัน ใหจาหนาดังน้ี
  “นางสาวสุดสวย  แสนขยัน 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
  18/18 กม.18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
  จ.สมุทรปราการ 10540”
  โดยนักศึกษาตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาติดตอในการรับจดหมาย
ลงทะเบียน EMS หรือพัสดุ ทีห่นวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช 
  กรณีเปนนักศึกษาหอพัก มฉก. สามารถติดตอรับจดหมายลงทะเบียน EMS 
หรือพัสดุ ที่หนวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช ใหระบุจาหนาซอง 
ดังนี้ 
  “นางสาวสุดสวย  แสนขยัน 
  (หอพักนักศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
  18/18 กม.18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี  
  จ.สมุทรปราการ 10540”

ถาม : การตรวจสอบวามีจดหมาย EMS - พัสดุ สงมาถึงนักศึกษา จะทราบ
  ไดอยางไร
ตอบ : จดหมายลงทะเบียน EMS หรือพัสดุ ดูรายช่ือท่ีหนวยบริการนักศึกษา ช้ัน 2 
อาคารชิน โสภณพนิช จดหมายธรรมดา ดูจดหมายไดที่ ตูใสจดหมาย - เอกสาร ช้ัน 1 
บริเวณบันไดขึ้น ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช ฝงสํานักงานเลขานุการ สํานักพัฒนา
นักศึกษา 
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  สวนวิชาชีวิตนักศึกษาจะเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยท้ังในสวนของผูจัดทําโครงการ และผูเขารวมโครงการ โดยหนวยงาน
ของสํานักพัฒนานักศึกษาท่ีเปนหนวยงานหลักในการดูแลงานกิจกรรมของ
นักศึกษา คือ แผนกสงเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา ต้ังอยูท่ี อาคารชิน 
โสภณพนิช ช้ัน 1 โทร. 1341 1342 สําหรับกิจกรรมแรกท่ีนักศึกษานองใหม
จะไดเขารวม คือ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2557
ถาม : กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม รหัส 57XXXX ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  เฉลิมพระเกียรติ เปนอยางไร
ตอบ : เปนกิจกรรมท่ีสรางความรัก ความอบอุน ความซาบซ้ึงในมิตรไมตรี และ
การสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน ซ่ึงเปนกิจกรรมโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย      
เปนการรวมมือรวมใจของสโมสรนักศึกษาและผูนําจากทุกคณะวิชา

ถาม : แลวมหาวิทยาลัยเขามาดูแลกิจกรรมน้ีอยางไร
ตอบ : มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมกับผูนําท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือสรางความเขาใจ
รวมกันเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม รหัส 57XXXX โดยคณะวิชา
จะจัดคณาจารยดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยางใกลชิด เพ่ือดูแลกิจกรรม
ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสํานักพัฒนานักศึกษาจะทําหนาท่ีอํานวย
ความสะดวกในเร่ืองการประสานงานการดูแลกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมรวมกับ
คณะวิชา โดยมีศูนยประสานงาน

ถาม : สโมสรนักศึกษาคืออะไร
ตอบ : องคกรของนักศึกษา ท่ีไดรับการคัดเลือกโดยผานกระบวนการการเลือก
ตั้งจากนักศึกษาในแตละปและไดรับแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยในนามคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา เพ่ือเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ระหวาง
นักศึกษาดวยกัน หากนักศึกษาตองการทํางานรวมกับสโมสรนักศึกษาสามารถ
แจงความจํานงไดท่ีช้ัน 2 อาคารอัฒจันทร สนามกีฬากลาง โทร. 1443
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ถาม : แลวชมรมคืออะไร 
ตอบ : ชมรมเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาท่ีมีแนวความคิดในการดําเนินงาน
ดานกิจกรรมท่ีสอดคลองหรือคลายคลึงกัน มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง
มีนโยบายและวัตถุประสงคท่ีแนนอน และเปนกลุมกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสโมสรนักศึกษา โดยสังกัดอยูในฝายตางๆ ของสโมสรนักศึกษา 
หากนักศึกษาสนใจในการจัดตั้งชมรมใหมที่ยังไมมีในมหาวิทยาลัย สามารถสอบถาม
รายละเอียดไดที่สโมสรนักศึกษา 

ถาม : รางวัลเกียรติยศคืออะไร 
ตอบ : รางวัลเกียรติยศ คือ รางวัลท่ีมอบใหกับนักศึกษาท่ีรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา และเขารวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ มีผลการเรียนโดยมี
แตมเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.30 ข้ึนไป เปนผูมีความประพฤติดี มีน้ําใจงาม มีมนุษยสัมพันธ
โดยผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลประจําสถาบัน โดยรางวัลน้ี
จะมอบใหในวันพิธีไหวครู

  การมีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ จะชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการ
ศึกษาเลาเรียนและการดําเนินชีวิตมหาวิทยาลัยตระหนักในการเปนบุคคลท่ีมี
สุขภาพกายใจท่ีแข็งแรง จึงจัดเตรียมสนามกีฬา และสถานท่ีตางๆ เพ่ือเอ้ืออํานวย
ใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย     
ถาม : มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาใดบาง สําหรับใหบริการในการออกกําลังกาย
  และเลนกีฬา
ตอบ : มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาสําหรับใหบริการนักศึกษา ไดแก สนามกีฬากลาง 
(สนามฟุตบอล 1 สนามกรีฑา) สนามกีฬาภายในอาคารชิน โสภณพนิช (สนาม
บาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล สนามแบดมินตัน สนามเทเบิลเทนนิส หองฟตเนส 
หองเตนรํา ) สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเปตอง และลานกีฬาอเนกประสงค (สนาม
บาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล สนามฟุตซอล)
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ถาม : ตองการเลนกีฬาแตไมมีอุปกรณกีฬาจะทําอยางไร 
ตอบ :  นักศึกษาสามารถยืมอุปกรณกีฬาไดตามท่ีแผนกสงเสริมศักยภาพนักศึกษา
และการกีฬากําหนดไว โดยย่ืนบัตรนักศึกษาเพ่ือขอยืมอุปกรณกีฬาได 1 ช้ิน ตอ 1 วัน 
สถานที่ใหบริการ คือ หองอุปกรณกีฬา ชั้น 1 อาคารชิน โสภณพนิช ตามเวลาตอไปน้ี
   ชวงพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.  
   ชวงบาย เวลา 15.30 - 17.00 น. 
   นักศึกษาสามารถคืนอุปกรณกีฬาไดในวันถัดไปโดยไมเสียคาปรับ 
  แผนกสงเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา ไดจัดเตรียมอุปกรณกีฬา 
ไดแก ลูกบาสเกตบอล ลูกฟุตบอล ไมแบดมินตัน และไมเทเบิลเทนนิส ใหนักศึกษา
ไดนําไปใชในการออกกําลังกาย โดยไมตองยืม ไวท่ีสนามกีฬาอาคารชิน โสภณพนิช และ
เม่ือใชเสร็จแลวนักศึกษาตองนํามาเก็บไวท่ีเดิม เพ่ือสงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 

ถาม : สนามกีฬามีสถานท่ี ท่ีใหบริการจัดเก็บอุปกรณกีฬาหรือสถานท่ีในการ
  เปล่ียนชุดกีฬาหรือไม
ตอบ : สนามกีฬาภายในอาคารชิน โสภณพนิช มีสถานท่ีในการเปล่ียนชุดกีฬาและ
หองอาบนํ้า รวมถึงการใหบริการตูล็อกเกอรสําหรับนักศึกษาที่ตองการความสะดวก
ในการเก็บอุปกรณกีฬาและวัสดุในการเรียน โดยนักศึกษาสามารถติดตอขอใชบริการ
ไดที่หนวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช 

 ขอมูลเบ้ืองตนเหลาน้ีคือภารกิจสําคัญของสํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการเอ้ือใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
เพื่อรับใชสังคม บริการและสวัสดิการเหลานี้ยังรอใหบริการนักศึกษาอยูทุกคน ซึ่งเรา
คาดวานักศึกษาจะไดศึกษาขอมูลเหลาน้ีและสามารถเลือกใชบริการ สวัสดิการของ
นักศึกษาไดอยางคุมคา สามารถใชชีวิตการเปนนักศึกษาไดอยางสมบูรณแบบ เพ่ือ
จะเปนบัณฑิตที่เปยมดวยคุณภาพทางวิชาการและพรอมดวยคุณธรรม ออกสูสังคม

ความกตัญูและความซื่อสัตยสุจริตเปนยอดแหงคุณธรรม
Gratitude and Honesty are the Noblest of Virtues
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 ศูนยวัฒนธรรม จัดต้ังข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหกับนักศึกษา โดยผาน
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ท้ังยังเปนศูนยกลางดานศิลปและวัฒนธรรมของ
จังหวัดสมุทรปราการและชุมชนทองถิ่น 

การใหบริการนักศึกษา

 1. การฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรม

  ศูนยวัฒนธรรมจัดฝกอบรมศิลปวัฒนธรรมในดานตางๆ  เพ่ือใหนักศึกษา
เขารวมโครงการ โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมนักศึกษาเปน 6 กลุม ดังน้ี
  1. กลุมดนตรีไทย 2. กลุมดนตรีจีน 3. กลุมนาฏศิลปไทย 
  4. กลุมเชิดหุนคน 5. กลุมละครชุมชน 6. กลุมนาฏศิลปสมัยใหม
  ซ่ึงจะเปดรับสมัครในชวง 2 เดือนแรกของปการศึกษา และฝกอบรม
ตลอดปการศึกษา รวมท้ังมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาท่ีผานการฝกอบรม
ออกสูสาธารณชนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ

 2. การบริการใหคําปรึกษาดานศิลปวัฒนธรรม

  ศูนยวัฒนธรรมมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานศิลปและวัฒนธรรม
หลายแขนง และพรอมท่ีจะใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน ดนตรีไทย  
ดนตรีจีน นาฏศิลปไทย การแสดงหุนคน การแสดงรวมสมัย วัฒนธรรมทองถิ่น และ
ภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ เปนตน

 3. การใหบริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑความสัมพันธไทย-จีน  

   พิพิธภัณฑใหบริการการศึกษาและวิชาการตางๆ แกนักศึกษา ไดแก  
บริการในการเรียนการสอนแกนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ เชน วัฒนธรรมชาวจีน

ศูนยวัฒนธรรม
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โพนทะเลในประเทศไทย ความสัมพันธไทย-จีน และจัดแสดงนิทรรศการศิลปและ
วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ  
นอกจากน้ี ยังใหบริการขอมูลเอกสาร ภาพถาย และคําปรึกษาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดสมุทรปราการ ขอมูลเก่ียวกับกลุมชาติพันธุจีน
ในสังคมไทย รวมทั้งประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย

 4. โครงการตางๆ ของศูนยวัฒนธรรม
  ศูนยวัฒนธรรมมีการจัดทําโครงการตางๆ ตลอดป เพ่ือใหสอดคลอง
กับประเพณีและวันสําคัญตางๆ ของไทย ท้ังยังเปนการทํานุบํารุงและสืบสานงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการอนุรักษประเพณีแหเทียนพรรษา โครงการอนุรักษ
ประเพณีรับบัว โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานต โครงการกฐินพระราชทาน และ
โครงการพิธีไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย เปนตน
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ความเปนมา

 สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือกําเนิดในป 
พ.ศ. 2539 ในระหวางท่ีโรงเรียนผดุงครรภอนามัยหัวเฉียว วิทยาลัยหัวเฉียว และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดดําเนินการมาครบ 55 ป ตามนโยบาย
ในปณิธานอันแนวแนของมูลนิธิปอเต็กต๊ึงท่ีสงเสริม ขยายขอบขายงานดานการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเม่ือศิษยเกาทุกรุนทุกสมัยไดมีโอกาสรวมงานสังสรรค
กันอยางพรอมเพรียงกัน ในงาน “คืนสูเหยาชาวหัวเฉียว” ไดแสดงถึงพลังท่ีย่ิงใหญ    
จึงรวมตัวดําเนินการกอต้ังสมาคมศิษยเกาโดยใชช่ือวา “สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” และไดรับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539

วัตถุประสงคของสมาคม 

 1. เพ่ือสมานสามัคคีและเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ระหวางผูเรียนวิชาชีพ
ในสถาบันเดียวกัน
 2. รวมกันรักษาจรรยาวิชาชีพใหเปนท่ีนิยม ผดุงเกียรติของสมาชิกและ
เชิดชูเกียรติสถาบัน
 3. เปนศูนยกลางแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นประสบการณ เผยแพร
ขาวสารขอมูลใหแกสมาชิก ชวยเหลือสมาชิกในดานสวัสดิการตามกําหนด
 4. รวมมือประสานงานกับองคกรเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งในและตางประเทศ
 5. เพ่ือสงเสริมงานวัฒนธรรม

การสมัครสมาชิก

 สนใจสมัครได  ท่ี สํานักงานสมาคมศิษยเก ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 อาคารชิน โสภณพนิช เลขท่ี 18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง 

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท 0-2312-6300 ตอ 1350 หรือ โทรสาร 
0-2312-6408

ประเภทของการเปนสมาชิก

 1. สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลท่ีเคยศึกษา หรือสําเร็จจากโรงเรียนผดุงครรภ
อนามัย นับแตป พ.ศ. 2484 วิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ตลอดจนบุคคลท่ีเปนหรือเคยเปนครู อาจารย มีสิทธ์ิในการเลือกต้ังหรือไดรับ
การเลือกต้ัง หรือแตงต้ังเปนกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ
ในที่ประชุม
 2. สมาชิกวิสามัญ ไดแก ศิษยป จจุบันของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ สามารถเขารวมประชุมได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
 3. สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก บุคคลท่ีผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมี
อุปการคุณแกสมาคม ซ่ึงคณะกรรมการลงมติท่ีเชิญเขาเปนสมาชิกสมาคม ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงมติ แตสามารถใหคําแนะนําได

สิทธิประโยชน

 1. สวัสดิการชวยเหลือคาฌาปณกิจศพ เม่ือบิดา/มารดา/บุตรของสมาชิก
ถึงแกกรรม จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
 2. เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป
 3. รับขาวสารความเคล่ือนไหวของสมาคม มีโอกาสพบปะสังสรรค
เพื่อนรวมสถาบัน
 4. รับสิทธิพิเศษสวนลดการใชบริการในโรงพยาบาลและรานคาตางๆ 
(สอบถามรายรายละเอียด ไดท่ีสํานักงานสมาคมศิษยเกา หรือ (http://alumni.
hcu.ac.th)
 5. รับขาวสารความเคล่ือนไหวของสมาคม และมหาวิทยาลัย ผาน facebook 
สมาคมศิษยเกา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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รานอาหาร  
 รานอาหารภายในมหาวิทยาลัยต้ังอยูท่ี อาคารโภชนาการ 1 และ 2 มีท้ัง
อาหารคาว อาหารหวาน และมีรานสะดวกซ้ือ (seven eleven) 1 ราน ไดแก ประตู 3 
หนามหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัย รานอาหาร ใหบริการในวันทําการปกติ 
(จันทร – ศุกร) เวลา 06.00–17.00 น. สําหรับวันหยุดท่ีมีการเรียนการสอน (เสาร – 
อาทิตย) รานอาหารจะเปดเฉพาะ อาคารโภชนาการ 2 เวลา 06.00–15.00 น. จํานวน 
3 ราน คือ อาหารคาว 1 ราน ขนมหวานและผลไม 1 ราน เครื่องดื่ม 1 ราน

ธนาคาร 
 ธนาคารท่ีสะดวกในการติดตอ ไดแก  
 ธนาคารธนชาต 
  โทร 02-312-6300 ตอ 1425  อยูท่ีอาคารบริการ ช้ัน 1
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  โทร 02-312-6625, 02-312-6719  อยูท่ีอาคารบริการ ช้ัน 1      
 ธนาคารกสิกรไทย   
  โทร 02-740-6611-8  อยูบริเวณทางเขาสนามกอลฟเลควูด     
 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  
  โทร 0-2312-6752-4  อยูดานขางมหาวิทยาลัยติดกับประตู 1

ศูนยยา มฉก.  

 ต้ังอยูท่ีอาคารบริการ ช้ัน 1 (ขางธนาคารธนชาต) โทร 0-2312-6300 
ตอ 1460 หรือ 02-312-6446 เปดจันทร – เสาร เวลา 07.00–20.00 น. และ
วันอาทิตย เวลา 08.00-20.00 น.

การบริการ
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ไปรษณียอนุญาตบางพลี 101 (มฉก.)

 ต้ังอยูท่ี อาคารอํานวยการ ช้ัน 1 (ดานขางศูนยถายเอกสาร Double A)  
โทร 0-2312-6300-73 ตอ 1129 ใหบริการ รับจดหมาย จดหมายลงทะเบียน พัสดุ 
โทรเลข และสงตอไปรษณียบางพลี จําหนายต๋ัวแลกเงินไปรษณีย และตราไปรษณียากร 
เปดวันจันทร-ศุกร (เวนวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม และหนวยพยาบาลเบื้องตน  

 ใหบริการ ตรวจท่ัวไป ตรวจสุขภาพ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจเลือด
วิเคราะหโรค คลื่นไฟฟา หัวใจ เอกซเรย สายตรง 0-2312-6464 และ 0-2312-6441  
0-2312-6300 ตอ 1490, 1492, 1496 เปดวันจันทร-ศุกร (เวนวันหยุดมหาวิทยาลัย) 
เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร เวลา 08.00-17.00 น. ต้ังอยูท่ีอาคารบริการ ช้ัน 2   

คลินิกการแพทยแผนจีน  

 ใหบริการฝงเข็ม ตรวจแมะ ทานยา โทร 0-2312-6300 ตอ 1633 เปดบริการ
วันจันทร-ศุกร (ยกเวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร 
เวลา 08.00-17.00 น. ต้ังอยูท่ีอาคารบริการ ช้ัน 2

คลินิกกายภาพบําบัด 

 ใหบริการ ตรวจรักษาทางกายภาพบําบัด ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ อบรม
และบริการวิชาการสงเสริมสุขภาพและความงาม โทร 0-2312-6300 ตอ 1247  
เปดวันจันทร-ศุกร (เวนวันหยุดมหาวิทยาลัย) เวลา 08.00-16.30 น. และนอกเวลา  
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00- 19.00 น. ต้ังอยูท่ีตึกปฏิบัติการ อาคาร  5 ช้ัน 
(อยูชั้น  1)

ศูนยหนังสือ มฉก. 

 ใหบริการ จําหนายหนังสือประกอบการเรียน อุปกรณการเรียน เคร่ืองแบบ
นักศึกษา หนังสือบันเทิง และขนมขบเค้ียว ของท่ีระลึกและของเบ็ดเตล็ด 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557

Freshy Guide

223

โทร 0-2312-6400, 0-2312-6300 ตอ 1675 เปดวันจันทร-ศุกร (เวนวันหยุด
มหาวิทยาลัย) เวลา 08.00-16.30 น. ตั้งอยูที่อาคารโภชนาการ ชั้น 1

ศูนยถายเอกสารเอกชน 

 ต้ังอยูท่ี อาคารบรรณสาร ช้ัน 1 อาคารเรียน ช้ัน 1 และ อาคารอํานวยการ 
ชั้น 1 เปดวันจันทร-ศุกร 08.00-17.00 น. เสาร 08.00-17.00 น.

รถไฟฟา

 มหาวิทยาลัยจัดรถไฟฟาว่ิง รับ-สง ภายในมหาวิทยาลัย ว่ิงไป-กลับ 
ผานจุดตางๆ ดังนี้ อาคารบริการ ขางหอประชุม ลานจอดรถ 5 ไร อาคารโภชนาการ    
สนามกีฬา อาคารอํานวยการ รั้วเขียว หอพักนักศึกษา คาบริการ 1 บาทตลอดสาย

รถรับ-สง

 สายท่ี 1 วิทยาเขตยศเส - มฉก.บริการรับ เวลา 07.00 น. จุดรับวิทยาเขต
ยศเสและบริการสงเวลา16.45 น. จุดรับ สวนลวดลาย รายเดือน 1,000 บาท ตอเท่ียว 
50 บาท
 สายท่ี 2 อุดมสุข - มฉก. มีเฉพาะบริการรับ เวลา 07.15 น. คาบริการ 
25-20 บาท
 สายท่ี 3 ปากน้ํา สําโรง บางนา - มฉก. มีเฉพาะบริการ รับเวลา 07.15 น. 
จุดรับ สามแยกไฟฟา ปากนํ้า คาบริการ 25-20 บาท 
 สายท่ี 4 THE MALL บางกะป ลําสาลี ซีคอนสแควร ศรีเอ่ียม - มฉก. 
มีเฉพาะบริการรับ เวลา 07.15 น. จุดรับ ตรงกันขามกับ THE MALL บางกะป 
คาบริการ  25-20  บาท
 สายท่ี 5 ลาดกระบัง - มฉก. มีเฉพาะบริการรับ เวลา 07.15 น. จุดรับ 
ลาดกระบังทายซอยกิ่งแกว คาบริการ 10 บาท
 สายท่ี 6 ชลบุรี บางปะกง บางวัว บางพลีนอย บางบอ เคหะ - มฉก. 
มีเฉพาะบริการ รับเวลา 07.15 น. จุดรับ เฉลิมไทย คาบริการ 30-20 บาท 
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1. วินัยสวนตัวท่ีนักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติโดยเครงครัดและสอดคลองกับกติกา
 ของมหาวิทยาลัย ไดแก
 1.1 นักศึกษาตองแตงกายใหถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวย 
  เคร่ืองแบบนักศึกษา
 1.2 นักศึกษาตองพกบัตรประจําตัวนักศึกษา และแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา
  ไดทันทีเม่ือมีการขอตรวจสอบ
 1.3 นักศึกษาตองปฏิบัติตนเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
 1.4 นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในส่ิงท่ีอาจนํามา
  ซ่ึงความเส่ือมเสียแกตนเองและมหาวิทยาลัย
 1.5 นักศึกษาตองไมกลาวถอยคํา หรือการกระทําอ่ืนใด อันจะเกิดความเสียหาย
  แกคณาจารย ผูอ่ืนและมหาวิทยาลัย
 1.6 นักศึกษาตองไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว
 1.7 นักศึกษาตองไมคางแรม และ/หรืออยูในมหาวิทยาลัยยามวิกาล เวนแต
  จะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ในโอกาสท่ีจําเปนหรือในงานตางๆ 
  เปนลายลักษณอักษร
 1.8 นักศึกษาตองเช่ือฟงคําแนะนําตักเตือนและตองไมแสดงปฏิกิริยากาวราว 
  ทาทายตออาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
 1.9 นักศึกษาตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
  ประกาศ หรือคําส่ังของมหาวิทยาลัย
 1.10 นักศึกษาตองไมกระทําการหรือสอใหเห็นพฤติการณ อันเปนตัวการหรือ
  ผูสนับสนุนใหกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหาย หรือเส่ือมเสียเกียรติ
  ของมหาวิทยาลัยไมวาในทางใดๆ 

ขอบังคับ วาดวย วินัยและการพัฒนานักศึกษา
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2. วินัยท่ีนักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง โดยไมขัดกับกติกาของสังคมและ
 กฎหมายบานเมือง
 2.1 นักศึกษาตองไมเลนหรือมีสวนเก่ียวของไมวากรณีใดๆ ในการเลนการพนัน 
  หรือมีอุปกรณสําหรับการเลนการพนันไวในครอบครอง รวมท้ังไมเขาไป
  ในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีการเลนการพนัน
 2.2 นักศึกษาตองไมเสพหรือนําส่ิงเสพติดตองหามตามกฎหมายทุกประการ
  รวมท้ังสุราเมรัยและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
 2.3 นักศึกษาตองไมพกพาอาวุธ หรือมีไวในครอบครองซ่ึงอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
  ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
 2.4 นักศึกษาตองไมจัดพิมพหรือมีส่ืออนาจารตางๆ ไวในครอบครองหรือ
  การกระทําอ่ืนใด อันกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนและมหาวิทยาลัย
 2.5 นักศึกษาตองไมกระทําอนาจารในบริเวณมหาวิทยาลัย และสาธารณสถาน
 2.6 นักศึกษาตองไมกระทําการทุจริตใดๆ ไดแก การปลอมลายมือช่ือ การ
  ปลอมแปลงเอกสาร การลักทรัพย ยักยอก หรือว่ิงราวทรัพย อันเปน
  การเส่ือมเสียแกมหาวิทยาลัย
 2.7 นักศึกษาตองไมกอกวน หรือเขารวมการทะเลาะวิวาทไมวากับผูใดหรือ
  การกระทําใดๆ อันเปนการกอกวนความสงบเรียบรอยข้ึน
 2.8 นักศึกษาผูใดกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล 
  ใหถือวานักศึกษาผูน้ันกระทําผิดวินัยรายแรง เวนแตโทษท่ีกระทํา
  โดยประมาท

3. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการพัฒนานักศึกษาท้ังความรูทางวิชาการ และ
 ทักษะจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงสนับสนุนใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหรือ
 เขารวมโครงการการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ ไดแก
 3.1 โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 3.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
 3.3 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
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 3.4 โครงการสงเสริมจริยธรรม
 3.5 โครงการทํานุบํารุงและอนุรักษวัฒนธรรม
 3.6 โครงการพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม
 3.7 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
 3.8 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส
 3.9 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
 3.10 โครงการสงเสริมคุณคาชีวิต คานิยม การประหยัด และอดออม
 3.11 โครงการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาเห็นสมควร

4. นักศึกษาท่ีไดรับการลงโทษถึงเกณฑท่ีจะตองไดรับการพัฒนาตนเองจะตองเปน
 ผูรับผิดชอบโครงการ หรือเขารวมโครงการ

5. การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองในฐานะผูนําโครงการและการประเมินผล
 เปนท่ีนาพอใจจะไดรับคะแนนความประพฤติโครงการละไมเกิน 20 คะแนน

6. การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองในฐานะผูเขารวมโครงการ จะไดรับ
 คะแนนความประพฤติโครงการละไมเกิน จะไดรับคะแนนความประพฤติ
 โครงการละไมเกิน 5 คะแนน

7. เม่ือนักศึกษาพัฒนาตนเองและไดรับคะแนนความประพฤติเพ่ิม ขอใหคณะวิชา
 หรือหนวยงานดูแลงานวินัยนักศึกษา แจงผลใหผูปกครองของนักศึกษาผูน้ัน
 รับทราบเปนลายลักษณอักษร แลวรายงานผลการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ
 ไปยังหนวยงานดูแลงานวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

8. การลงโทษมี 5 ระดับ ดังนี้
 8.1 วากลาวตักเตือน และบันทึกเปนลายลักษณอักษร
 8.2 ตัดคะแนนความประพฤติ
 8.3 ภาคทัณฑ และแจงผูปกครองทราบเปนลายลักษณอักษร
 8.4 พักการเรียน ตัดสิทธ์ิการเขาสอบ งด ระงับ หรือยับย้ังหนังสือรับรองของ
  มหาวิทยาลัยหรือการเสนอช่ือเพ่ือรับวุฒิบัตรทางการศึกษา
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 8.5 ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
  การใหพนสภาพการเปนนักศึกษากําหนดเปนสองวิธี ไดแก
  8.5.1 ใหออก
  8.5.2 ไลออก และไมมีสิทธ์ิไดรับหลักฐานและผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
    ระดับการลงโทษตาม 8.4-8.5 มหาวิทยาลัยถือวาเปนโทษข้ัน
    รุนแรง เกณฑการลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ ในขอ 8.2 
    ใหเปนไปตามเกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา 
    ท่ีแนบทายขอบังคับน้ี

9. หลักเกณฑการลงโทษ
 9.1 กําหนดใหนักศึกษาแตละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน 
  ตลอดระยะเวลาท่ีมีสถานภาพเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 9.2 การรับโทษระดับวากลาวตักเตือนตามขอ 8.1 ใหกระทําไดสูงสุดไมเกิน 
  3 คร้ัง หากกระทําความผิดซ้ําอีกในอัตราเดียวกัน จะไดรับการลงโทษ
  ในระดับท่ีสูงข้ึน
 9.3 การรับโทษในลักษณะความผิดท่ีนักศึกษากระทําและปรากฎชัด อาจารย
  หรือบุคลากรดานวินัยสามารถตัดคะแนนความประพฤติไดคร้ังละไมเกิน 
  20 คะแนน โดยใหรายงานผลการตัดคะแนนไปยังหนวยงานดูแลงานวินัย
  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
    ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีตองลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
  คร้ังละเกินกวา 20 คะแนนข้ึนไปใหเสนอหลักฐานการกระทําผิดและเสนอ
  ตัดคะแนนความประพฤติตอคณะกรรมการวินัยของคณะวิชาหรือ
  คณะกรรมการวินัยกลางของมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี ถานักศึกษาคูกรณี
  เปนนักศึกษาอยูในคณะวิชาเดียวกันใหอยู ในความรับผิดชอบของ
  คณะกรรมการวินัยของคณะวิชา ถาคูกรณีเปนนักศึกษาตางคณะวิชา
  ใหคณะกรรมการวินัยของคณะวิชาหารือรวมกัน หากหาขอยุติไมไดใหเสนอ
  คณะกรรมการวินัยกลางของมหาวิทยาลัย พิจารณาแลวรายงานผลการ
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  พิจารณาโทษณไปยังรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  เพ่ือรวบรวมหรือ
  ดําเนินการอยางอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร
 9.4 นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติจะถูกบันทึกการตัดคะแนนสะสม
  ไวทุกคร้ัง
 9.5 นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกัน ต้ังแต 40 คะแนน 
  แตไมถึง 60 คะแนนใหถูกลงโทษภาคทัณฑและแจงผูปกครองทราบ
  เปนลายลักษณอักษร
 9.6 นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันต้ังแต 60 คะแนน 
  แตไมถึง 80 คะแนนใหถูกลงโทษพักการเรียนมีกําหนด 1 ภาคการศึกษา 
  และ/หรือใหถูกลงโทษตามขอ 8.4
 9.7 นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันต้ังแต 80 คะแนน 
  แตไมครบ 100 คะแนน ใหถูกลงโทษพักการเรียนมีกําหนด 2 ภาค
  การศึกษา และ/หรือใหถูกลงโทษตามขอ 8.4
 9.8 นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันครบ 100 คะแนน 
  ใหถูกลงโทษพนสภาพการเปนนักศึกษา

10. การพิจารณาโทษ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการทําหนาท่ีพิจารณาโทษ 
 ดังน้ี
 10.1 คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาสวนกลาง ประกอบดวย 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เปนประธาน คณบดีอยางนอย 3 คน 
  ไมเกิน 5 คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา เปน
  กรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาโทษตามผลการสอบสวน
  สืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนสืบสวน
 10.2 คณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษาระดับคณะวิชา ประกอบดวย 
  คณบดี เปนประธานผูแทนอาจารยตามท่ีคณะวิชาเห็นสมควร เปนกรรมการ 
  และแตงต้ังอาจารยผูหน่ึง เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ี
  สอบสวนสืบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษาของคณะวิชา แลวรายงาน
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  การพิจารณาโทษ ไปยังรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เพ่ือรวบรวม
  หรือดําเนินการอยางอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร
 10.3 คณะกรรมการสอบสวนสืบสวน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
  นักศึกษา เปนประธาน อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาคูกรณีของคณะวิชา 
  และนิติกรประจํามหาวิทยาลัยเปนกรรมการ บุคลากรดานวินัยนักศึกษา 
  เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีสอบสวนสืบสวนและหารายละเอียด
  เพ่ือเปนหลักฐานในการประกอบคําพิจารณาเพ่ือสงมอบใหคณะกรรมการ
  วินัยและพัฒนานักศึกษาสวนกลางพิจารณาโทษตอไป

11. อํานาจการลงโทษใหคณะกรรมการวินัยและการพัฒนานักศึกษา ท้ังระดับ
 คณะวิชาและสวนกลางมีอํานาจลงโทษตามขอ 8.1 8.2 และ 8.3 สําหรับ
 การลงโทษตามขอ 8.4 และ 8.5 ใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 บริหารวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากอธิการบดี

12. เม่ือนักศึกษาผูใดไดรับโทษตามท่ีกําหนดในขอ 8 ใหคณะวิชาบันทึกประวัติ
 ความผิดไวเปนหลักฐานและแจงการลงโทษไปยังผูปกครองของนักศึกษาผูน้ัน
 ทราบเปนลายลักษณอักษร สําหรับในกรณีท่ีมีการตัดคะแนนความประพฤติ
 ใหสงไปยังหนวยงานดูแลงานวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมตอไป
 นักศึกษาผูใดไดรับการลงโทษตามขอ 8.5 มหาวิทยาลัยจะไมรับเขาเปนนักศึกษา
 ของมหาวิทยาลัยอีก



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557

Freshy Guide

233

เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา

กรณีความผิด เกณฑพิจารณาโทษ

1. ความผิดในกรณีวินัยสวนตัวและกติกาของ
 มหาวิทยาลัย
 1.1 แตงกายผิดระเบียบวาดวยเคร่ืองแบบ
  นักศึกษา
 1.2 ไมพกบัตรประจําตัวนักศึกษา
 1.3 รบกวนความสงบของผูอ่ืน
 1.4 จอดรถในท่ีหามจอด จอดรถไมเปน
  ระเบียบ
 1.5 ก า ร ค  า ง แร ม แ ล ะ / ห รื อ อ ยู  ใ น
  มหาวิทยาลัยยามวิกาลโดยไมได 
  รับอนุญาต
 1.6 พูดจากาวราว ทาทาย และ/หรือ
  แสดงกิริยาหยาบคาย ไม  สุภาพ
  ตออาจารยและบุคลากณ
2. ความผิดตอกติกาของสังคมและกฎหมาย
 บานเมือง
 2.1 การมีส่ิงตีพิมพ ส่ิงเขียน ส่ิงวาดหรือ
  ส่ือตองหามอ่ืนๆ ไวในครอบครอง
  - เก่ียวกับอนาจาร
  - กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน
 2.2 มีอุปกรณสําหรับการเลนการพนัน
  หรือเลนการพนัน หรืออยูในสถานท่ี
  ท่ีมีการเลนการพนัน
 2.3 มีและ/หรือด่ืมสุราหรือของมืนเมา
  ในบริเวณมหาวิทยาลัย

วากลาวตักเตือนหรือตัดคะแนนไมเกิน 5 คะแนน

วากลาวตักเตือนหรือตัดคะแนนไมเกิน 5 คะแนน
วากลาวตักเตือนหรือตัดคะแนนไมเกิน 10 คะแนน
วากลาวตักเตือนหรือตัดคะแนนไมเกิน 10 คะแนน

ตัดคะแนนไมเกิน 20 คะแนน

ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน

ตัดคะแนนไมเกิน 20 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต 20-40 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน

ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน
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กรณีความผิด เกณฑพิจารณาโทษ

 2.4 ความผิดทางเพศ
  - กระทําอนาจาร
  - ประพฤติตนสอไปในทางชูสาวหรือ
   พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับสถานภาพ
   ของนักศึกษา
  - กอเร่ืองชูสาวผิดทํานองคลองธรรม
   และมีการรองเรียนตอมหาวิทยาลัย
   และพิสูจนไดวาเปนความจริง
 2.5 ทุจริตในการสอบ
 2.6 การกระทําผิดทางอาญา
  - ปลอมลายมือช่ือ
  - ปลอมแปลงเอกสาร
  - ลักทรัพย ยักยอก หรือว่ิงราวทรัพย
 2.7 ทํ าลายท รัพย  สินของ ผู  อ่ื นห รือ
  มหาวิทยาลัย
 2.8 กอการทะเลาะวิบาทไมวาภายในหรือ
  ภายนอกมหาวิทยาลัย
 2.9 พกพาอาวุธและ/หรือวัตถุระเบิด
 2.10 ทํารายรางกายผูอ่ืน
  2.11 ใชอาวุธเพ่ือจุดประสงคท่ีผิดกฎหมาย
  หรือใชโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
 2.12 ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
  - เสพยาเสพติด
  - มีไวในครอบครองเพ่ือเสพ/หรือ
   เพ่ือจําหนายจายแจก
 2.13 เปนตัวการกอเหตุ หรือยุยงกอใหเกิด
  เหตุรายแรงในมหาวิทยาลัย หรือแตก
  ความสามัคคีระหวางนักศึกษา

ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน

ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน

ตัดคะแนน 50 คะแนน

ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน
ตัดคะแนนตั้งแต 20-60 คะแนน

ตัดคะแนนตั้งแต 40 คะแนนขึ้นไป

ตัดคะแนนตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป
ตัดคะแนนตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป
ตัดคะแนนตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป

ตัดคะแนนตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป
ตัดคะแนน 100 คะแนน

ตัดคะแนน 100 คะแนน
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กรณีความผิด เกณฑพิจารณาโทษ

3. ความผิดท่ีนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวขางตน การพิจารณาโทษใหอยูในดุลพินิจของอาจารย
บุคลากรดานวินัยผูพบเห็น หรือ คณะกรรมการ
วินัยและการพัฒนานักศึกษาแลวแตกรณี

ดูรายละเอียดขอบังคับ วาดวย วินัยนักศึกษา ไดที่ www.hcu.ac.th
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ขอ 1 เพ่ือปองกันและปองปรามนักศึกษาไมใหเขาไปในแหลงอบายมุข  สถานบันเทิง  
 รานจําหนายสุรา และการประพฤติตนไมเหมาะสมในเขตชุมชนโดยรอบ
 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงกําหนดมาตรการดังน้ี
 1.1 หามมิใหนักศึกษาเขาไปในแหลงอบายมุข สถานบันเทิง และรานจําหนาย
  สุรา ไมวาการเขาไปน้ันจะเปนการเขาไปใชบริการหรือไมก็ตาม
 1.2 หามมิใหนักศึกษานําสุราไปด่ืมในรานอาหาร สถานท่ีสาธารณะ หอพัก 
  หรือสถานท่ีเปดเผย
 1.3 หามมิใหนักศึกษากระทําการใดๆ อันนําไปสูความเดือดรอน วุนวาย 
  และกอใหเกิดความไมสงบ

ขอ 2 หากนักศึกษาผูใดฝาฝนขอใดขอหนึ่งตามความในขอ 4 จะไดรับการพิจารณา
 โทษและการลงโทษ ดังน้ี
 2.1 การกระทําท่ีฝาฝนขอ 1.1 หรือ 1.2 จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
  50 คะแนน ทําทัณฑบนและแจงใหผูปกครองทราบ
 2.2 การกระทําท่ีฝาฝนขอ 1.3 จะถูกตัดคะแนนความประพฤติต้ังแต 
  40 คะแนนข้ึนไป ทําทัณฑบนและแจงใหผูปกครองทราบ

ดูรายละเอียดคําสั่ง เรื่อง หามมิใหนักศึกษาเขาไปในแหลงอบายมุข
และรานจําหนายสุราในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ไดที่ www.hcu.ac.th

คําสั่ง เรื่อง การปองกันและปองปรามนักศึกษา
ไมใหเขาไปในแหลงอบายมุขและรานจําหนายสุรา พ.ศ. 2552
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1. นักศึกษาหญิง
  เส้ือเช๊ิตแขนส้ันสีขาว เน้ือผาเรียบไมมีลวดลาย ดานหนาผาตลอด ติดกระดุม
  ตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย ท่ีหนาอกดานซาย
  กระโปรงสีกรมทา สีดํา เน้ือผาเรียบ ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพยาวคลุมเขา 
  หามใชผายีนส
  ใชเข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย และใชหัวเข็มขัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย
  ใชรองเทาหุมสนแบบและสีสุภาพ สีดํา สีขาว
  ใหสวมทับชายเส้ือไวในกระโปรง โดยเรียบรอย

2. นักศึกษาชาย
  เส้ือเช๊ิตสีขาวแขนส้ัน หรือแขนยาว หากใชแขนยายไมตองพับแขน ดานหนา
  ผาตลอด ใชกระดุมสีขาว
  กางเกงขายาวสีกรมทา สีดํา เน้ือผาเรียบ ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ หามใชผายีนส
  ใชเข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย และใชหัวเข็มขัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย
  ผูกเนคไทสีกรมทา ตามแบบของมหาวิทยาลัย
  ใชรองเทาหุมสนแบบและสีสุภาพ สีดํา สีน้ําตาล และสวมถุงเทาสีเดียวกับ
  สีรองเทา
   ใหสวมทับชายเส้ือไวในกางเกง โดยเรียบรอย

ขอบังคับ วาดวย เครื่องแบบนักศึกษา
เครื่องแบบปกติของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ
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เคร่ืองแบบงานพิธีการของนักศึกษา (พิธีการปฐมนิเทศ พิธีไหวครู พิธีประสาท
ปริญญาบัตร พิธีการปจฉิมนิเทศ และพิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

1. นักศึกษาหญิง
  เส้ือเช๊ิตแขนส้ันสีขาวติดกระดุม ติดเข็มเคร่ืองหมายตามเคร่ืองแบบปกติ
  กระโปรงสีกรมทา
  เข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย และใชหัวเข็มขัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย
  รองเทาหนังหุมสนสีดําแบบสุภาพ
  ใหสวมทับชายเส้ือไวในกระโปรงโดยเรียบรอย

2. นักศึกษาชาย
  เส้ือเช๊ิตสีขาวแขนยาว ไมพับแขนเส้ือ ผูกเนคไทสีกรมทา ตามแบบของ
  มหาวิทยาลัย
  กางเกงสีกรมทา ไมสวมยีนส
  เข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย และใชหัวเข็มขัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย
  รองเทาหนังหุมสนสีดํา สวมถุงเทาสีดํา
  ใหสวมทับชายเส้ือไวในกางเกงโดยเรียบรอย

ดูรายละเอียดขอบังคับ วาดวย เครื่องแบบนักศึกษา ไดที่ www.hcu.ac.th



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557

Freshy Guide

239

 1. รองอธิการบดี  ประธานกรรมการ
  (นายฉลอง  แขวงอินทร) 
 2. ผูชวยอธิการบดี  กรรมการ
  (ผูชวยศาสตราจารยนิก  สุนทรธัย) 
 3. ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา กรรมการ
 4. อาจารยพิจิตรา  ชุณหฐิติธรรม กรรมการ
 5. อาจารยศิริพร  เก้ือกูลอนุรักษ กรรมการ
 6. อาจารยเบญจพร  บัวสําลี กรรมการ
 7. อาจารยกฤตวรรณ  สาหราย กรรมการ
 8. อาจารยทัศนีย  นิลสูงเนิน กรรมการ
 9. อาจารย ดร.ภุชงค  เสนานุช กรรมการ
 10. อาจารยอิมธิรา  ออนคํา กรรมการ
 11. อาจารยณัฐพล  พนมเลิศมงคล กรรมการ
 12. อาจารยเกษม  พลายแกว กรรมการ
 13. อาจารยรุงนภา  มีศรีผอง กรรมการ
 14. อาจารย ดร.รุงเพชร  สงวนพงษ กรรมการ
 15. อาจารยอโนทัย  ผลิตนนทเกียรติ กรรมการ
 16. อาจารยแพทยจีนพรพรรณ  กิตติคุณาภรณ กรรมการ
 17. ผูชวยศาสตราจารย ช.ชยินทร  เพ็ชญไพศิษฐ กรรมการ
 18. อาจารยธีระ  ราชาพล กรรมการ
 19. อาจารยชาตรี  บัวคล่ี กรรมการ
 20. อาจารยไพศาล  ทองสัมฤทธ์ิ กรรมการ
 21. นางสาวอภิวันท  สุวรรณชูโต กรรมการ
 22. นายใจบุญ  แยมย้ิม กรรมการ

คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
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 23. หัวหนาแผนกรับนักศึกษา กรรมการ
 24. นางสาวธันยชนก  ปทมานันท กรรมการ
 25. นางสาวอนงควดี  พุมไสว กรรมการ
 26. นายพิศิษฐ  วงษถาวร กรรมการ
 27. หัวหนาแผนกสงเสริมศักยภาพนักศึกษา กรรมการ
  และการกีฬา 
 28. หัวหนาแผนกบริการ กรรมการ
 29. นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการ
 30. หัวหนาแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ
 31. นางสาวหน่ึงฤทัย  กูระเสถียร กรรมการและผูชวยเลขานุการ



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557

Freshy Guide

241

  แสงทองท่ีทอสูพ้ืนดิน   หล่ังรินความรักย่ิงใหญ   ด่ังตนโพธิญาณย่ังยืน   
อยูคูผืนแผนดินของไทย   เดนไสวในความรูย่ิงปญญา   เหลืองทองประกายด่ังแสงเทียน
สองเพียรเรียนรูคุณคา   สองมือประสานกันไว   ลําบากเพียงไหนรวมใจศึกษา   
ปรารถนาชีวารับใชมวลชน   พ่ีนองผูกพันน้ําใจม่ันรักกลมเกลียว   เปนน้ําหน่ึงเดียว
แหงหัวเฉียวสถาบัน   มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติเกรียงไกร   เทิดพระนามล้ําสุด
รําพัน   ผานฟาไทยชโย

 เฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน เทิดพระบริบาลมงคลสมัย
หัวเฉียวมหาวิทยาลัย กอกําเนิดภายใตพระบารมี
รมโพธิ์ทองสัญลักษณประจักษกรุน พระกรุณาธิคุณอุนเกษี 
ปณิธานพันผูกปลูกความดี ชุบชีวีชื่นบานดวยธารรัก
*รวมศรัทธารวมมือกันชวยสรรสราง รวมหนทางใฝรูสูฝกฝน
ทั้งสืบทอดศิลปวัฒนธรรมมิ่งมงคล เราเตรียมคน เพ่ือรับใช ในสังคม
เฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน เทิดพระบริบาลมงคลสมัย
หัวเฉียวมหาวิทยาลัย  กอกําเนิดภายใตพระบารมี (ซํ้า*)

เพลงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพลงรมโพธิ์ทอง
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 ตึกสีแดงงามเดน  เห็นประจักษ ท่ีเรารักเราช่ืนชม  สมศักด์ิศรี
แหลงอบรมเยาวชนเปนคนดี สอนใหมีเมตตาธรรมคํ้าจุนกัน
ความรูคุณธรรมลํ้าคุณคา ชูสงาบัณฑิตจิตสรางสรรค
รับใชสังคมอเนกอนันต เพ่ือสถาบันศาสนกษัตริยและชาติไทย
สีเหลือง  เรืองอรามงามวิลาศ เหลืองประกาศคุณธรรมนําสดใส
สีประจํา  มหาวิทยาลัย ทุกดวงใจซาบซึ้ง  ปณิธาน
ตนโพธิ์ทองสุดรมเย็นเดนตระหงาน แผกิ่งกานความสุขทุกถิ่นฐาน
ชาวหัวเฉียวภูมิใจในปณิธาน จะสืบสานความดีนิรันดร

 ทุกดวงใจใฝปองฉันนองพ่ี รักใครสามัคคีผูกพัน
อยูหางไกลเพียงไหนจิตใฝสัมพันธ ไมลืมกันตราบวันชีพมลาย
วันและคืนชื่นสุขทุกขหางหาย โพธิ์ขยายแผคลุมใหสุขศรี
โอหัวเฉียวเปรียบเปนเชนชนนี ลูกภักดีบูชาคุณนิจนิรันดร
ครั้นเมื่อจวนเจียนจะไดเวลาจาก จําตองพรากจากไปใหโศกศัลย
ทุกคํ่าเชาเราคงใจจาบัลย ไมลืมกันเพื่อนเอยเคยเกื้อกูล
โอลาแลวโพธิ์ทองอันพิสุทธิ์ อยากจะหยุดโลกไวไมใหหมุน
ยอนอดีตกลับไปใจใฝรูคุณ ใตรมบุญโพธิ์ทองของพวกเรา

ตึกสีแดง

ลา-โพธิ์ทอง
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 ผูกพันปรองดองดวยหัวใจ  จับมือกันกาวไปเพ่ือสังคม
ดวยปณิธานอันซื่อตรง  อยากเห็นสังคมนี้สวยงาม
*แมบางทีกายจะออนลา  และบางเวลาเราจะทอใจ
แตทุกนาทีที่ผานไป  อยากใหรูความตั้งใจที่มั่นคง
 **ด่ังรมโพธ์ิทองท่ีแผกานใบ ส่ือความหมายใหความรมเย็น
สิ่งที่ตัวเราฝนอยากจะใหเปน อยากชวยสังคมใหสวยงาม
(อยากชวยสังคมใหงดงาม) ซํ้า**
 (ชาย)  (หญิง)
พวกเราตางมีความตั้งใจ ไมเคยหว่ันไหวตอปญหา
หากวาใครเดือดรอนมา พวกเราพรอมจะชวยคุณ
(ซํ้า *,**,**)

ปรองดองดวยหัวใจ
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ภาพชุดนักศึกษาพิธีการ
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ภาพเครื่องแตงกายชุดครุย
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