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    แผนกแผนและนโยบาย  กองแผนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง “แนวโน้มในการพัฒนาการอดุมศึกษาไทย” โดยได้รบัเกยีรติ
จาก ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตรี 
เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องบรรยาย
พิเศษ 2 ชัน้ 2 (ห้องส่ือประสม) อาคารบรรณสาร ให้คณะผูบ้รหิาร

   แผนกแผนและนโยบาย กองแผนและพัฒนา จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "การบรรยายพิเศษเพื่อการจัดท�าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
หวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 5 ปี ระยะท่ี 6 (พ.ศ.2560 - 2564)" โดยก�าหนดบรรยายพเิศษในเรือ่ง " แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัที ่13 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดย อาจารย์วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ท่ีปรึกษาอธิการบดี เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 ชั้น 2           
(ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

ทราบถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และอุดมศึกษา
ตลอดจนทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัที ่13 
ของสาธารณรฐัประชาชนจีน เพือ่เป็นข้อมลูในการจัดท�าแผนกลยทุธ์
มหาวิทยาลัยหัวเ ฉียวเฉลิมพระเกียรติ  5 ป ี  ระยะที่  6                        
(พ.ศ.2560 – 2564)

“แนวโน้มในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทย”

การบรรยายพิเศษเพื่อการจัดท�าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี
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      รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศาสตราจารย์เกาซิ่วเหม่ย      
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ประชุมร่วมมือด�าเนินงาน       
และบริหารงานสถาบนัขงจือ่การแพทย์แผนจนีแห่งแรกในประเทศไทย ในการนีไ้ด้รบัเกียรติจาก  ดร.โจวเกาหยู ่ เลขานกุารเอก  และคุณหม่าเชา  
เลขานุการล�าดับ 3 ฝ่ายการศึกษา  สถานเอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย  เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย  ซ่ึงจะมพีธีิ
เปิดป้ายสถาบนัขงจือ่ในเดือนตุลาคม  2559  เมื่อวันอังคารที่  26  เมษายน  2559  เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2       
อาคารอ�านวยการ มฉก.  

      รองศาตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  เป็นประธาน  
ในการต้อนรบัคณะแทนจาก Qilu Institute of Technology  สาธารณรฐัประชาชนจนี  น�าโดย  ศาตราจารย์หยาง ยถ่ิีง (Prof. Yang Yiting)  
รองอธิการบดี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559  เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก.
ท้ังสองฝ่ายได้ประชมุหารอืเกีย่วกบัโครงการความร่วมมอืด้านการแลกเปลีย่นอาจารย์และนกัศกึษา  และได้ตกลงกันจะร่วมมอืจดัท�าหลกัสตูร
ระดับปริญญาตรี  ด้านบริหารธุรกิจในรูปแบบ 2+2 กับรูปแบบ 0.5+3.5  และหลักสูตรระดับปริญญาโท  ด้านบริหารธุรกิจในรูปแบบ 
0.5+1.5  

   ม.หวัเฉยีวฯ และ ม.การแพทย์แผนจนีเทยีนจนิร่วมมือด�าเนนิงาน        
และบริหารงานสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือด้านจีนกับ
Qilu Institute of Technology



 

      อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบองค์กรนายจ้าง โครงการ 
กยศ. กรอ. เพือ่ชาต ิทีก่ระทรวงการคลงั โดยเข้ารับโล่จาก  คณุสมชัย สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั ประธานกรรมการกองทนุเงนิให้กูย้มื    
เพื่อการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

      คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะอนุกรรมการสมาคม     
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่                        
25 มีนาคม 2559 ณ  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ มีมหาวิทยาลัย

เข้าร่วม 20 แห่ง จ�านวน 38 ทีม โดยสาขาวชิาการบัญช ีส่งเข้าร่วม
แข่งขัน 2 ทีม ประกอบด้วย นายญาณวทิย์ บ�ารงุแสง นายศรณัญู 
ดาบสมศรี นางสาวสุธิดา ทาราศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ             
นางสาวศภุานนัท์ เจตนรุกัษ์  นางสาวปณัฐธดิา นมิติรปัญญา และ  
สธุติา ช่วยเจริญสขุ ได้รบัรางวัลชมเชย

ม.หัวเฉียวฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบ 
 องค์กรนายจ้าง โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

ม.หัวเฉียวฯ คว้ารางวัลชนะเลศิและรางวัลชมเชย
การแข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการด้านการบัญชี          
      ระดับมหาวทิยาลัย ครั้งที่ 9 
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 แผนกพัฒนาการเรียนการสอน ส�านักพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ                   
เร่ือง การจดัการเรยีนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) โดยเรยีนเชิญ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิวัลลี สัตยาศัย 
เป็นวิทยากรผูบ้รรยาย ให้กบัคณาจารย์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ณ ห้องบรรยาย 3 ช้ัน 3 อาคารอ�านวยการ มฉก.

อบรมเชงิวชิาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน     
        แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

     ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฝ่ายกิจการนักศึกษาสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. ให้การต้อนรบัและกล่าวเปิด   
การประชมุ ณ ห้องประชุม 1  ช้ัน 2 อาคารอ�านวยการ เมือ่วันศกุร์ท่ี 1 เมษายน 2559          

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
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         รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดงานนิทรรศการ
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้อง 501 อาคาร A มฉก. ซึ่งอยู่ในรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
(Life and Sufficiency Economy) ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548        
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี ตระหนักเห็นคุณค่า และน�าไปประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรม
ของตนเองให้มีความพอเพียงในทุกเรื่อง  

      โดยในปีการศกึษา 2558 น้ี นักศึกษา จ�านวน 1,386 คน  ร่วมจดันทิรรศการและน�าเสนอผลงานเกีย่วกบัโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 
จ�านวนกว่า 45 บูธ อาทิเช่น กระเป๋าเงินจากขวดน�้า คุณช้างจับมือ เทียนไขไข่น้อยพอเพียง ถ่านจากผักตบชวา ผักสวนครัวขวดกินได้  
หมวกรไีชเคลิจากกล่องกระดาษ ชดุรบัแขกสุด create จากขวดน�า้ EM Ball บ�าบัดน�า้เสยี การท�าเกษตรกลางแจ้ง กล่องดนิสอ Handmade 
จากขวดพลาสติก สบู่สมุนไพร น�้ายาเอนกประสงค์ กระเป๋าผ้าจากผ้าส�าเร็จรูป สารพัดประโยชน์จากผักตบชวา และการสอนการท�าบัญชี
รายรับรายจ่าย  เป็นต้น

     ศนูย์จนีแต้จิว๋วทิยา ร่วมกบั สถาบันไทย-จนีศกึษา มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรูเ้ก่ียวกับวัฒนธรรมจนี 
เรื่อง ก้วยก้วย : เอกลักษณ์ของกินของไหว้ในวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว เพื่อให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมา รูปร่างหน้าตาตลอดจนความหมาย     
และวิธีการผลิตของก้วยประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังได้รับทราบ โดย อาจารย์รัตนา จันทรสารโสภณ เป็นวิทยากร           
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 มฉก.  มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวฯ ยศเส  

นศ.ม.หัวเฉียวฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน        
      เศรษฐกิจพอเพียง

HCU News 6

เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน                      

เรื่อง  ก้วยก้วย : เอกลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋ว
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ผลการแข่งขันแต่ละประเภท เนื่องในวัน    

 

      ศนูย์วัฒนธรรม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ จดังานประเพณี รดน�า้ขอพรปีใหม่ไทย ประจ�าปี 2559 โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์
นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ เวทีถนนข้าวต้มกุ๊ย เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา           
เหน็ความส�าคญัของประเพณอีนัดงีาม ช่วยสบืสานให้อยูคู่สั่งคมไทยตลอดไป ท้ังนี ้ภายในงานจัดให้มกิีจกรรมต่าง ๆ เช่น พธิสีรงน�า้พระพทุธรปู    
3 องค์  ณ ศาลาไทย การแสดงสาวร�าวงร่วมกับวงดนตรีร่มโพธิท์อง การประกวดเทพบุตร นางสงกรานต์ นางสงกรานต์จ�าแลง และการแสดง
จากศูนย์วัฒนธรรม โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มาร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

ส่งท้ายกลิ่นอายเทศกาลสงกรานต์          
ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย ม.หวัเฉียวฯ

ผลการแข่งขัน “นางสงกรานต์”
Popular Vote ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะกายภาพบ�าบัด
________________
ผลการแข่งขัน “เทพบุตรสงกรานต์”
Popular Vote ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะนิติศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะกายภาพบ�าบัด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
________________
ผลการแข่งขัน “นางสงกรานต์จ�าแลง”
Popular Vote ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะกายภาพบ�าบัด

ส่งท้ายกลิ่นอาย                                               
         เทศกาลสงกรานต์
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     ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือก�าหนดแผนงานกิจกรรมของนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความซาบซึ้งในมิตรไมตรี และสร้างความภูมิใจในสถาบัน                
โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี         
21 เมษายน 2559

ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลการจัดกจิกรรม          
     ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 182
     มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ ร่วมกบั หน่วยแพทย์

สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน 

คร้ังที่ 182 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ หมู่บ้าน           

เอือ้อาทรเทพารักษ์ 3  จังหวดัสมทุรปราการ เพือ่สร้างสมัพนัธภาพ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชมุชนใกล้เคียง สร้างจิตส�านกึการเสยีสละ

เพ่ือส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงและทักษะทาง

วชิาชพีให้นักศกึษา โดยมหีลายคณะวชิาร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้อาทิ  

คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิตและตรวจมะเร็งเต้านม  

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับ

น�า้ตาล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้บรกิารตรวจพยาธใินเดก็ 

คณะกายภาพบ�าบัดให้บรกิารและให้ความรูใ้นการท�ากายภาพบ�าบัด

คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะ

และการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนติศิาสตร์      

ให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย คณะภาษาและวฒันธรรมจนี คณะสงัคม  

สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และคณะนิเทศศาสตร์ร่วม         

จัดกิจกรรมสนัทนาการให้กับเดก็ ๆ ได้สนกุสนานกัน เช่น  การระบายสี 

การต่อภาพจิ๊กซอ โยนห่วงยาง และแจกขนม นอกจากนี้ หน่วยงาน

ต่าง ๆ  ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา 

ถอนฟัน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ก�าจัดเหา โดยกองกลาง และบริการ

ตดัผมชายและหญิงโดยโรงเรยีนสอนวชิาชีพวดัธรรมมงคล (สุขมุวิท 101) 

ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด



 คณะการแสดงหุน่คน จากศนูย์วฒันธรรม มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิน�าโดย อาจารย์สกุฤตาวฒัน์ บ�ารงุพานชิ อาจารย์
ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ และหัวหน้าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่ (ผู้ฝึกสอน) แนะน�าถึงประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงหุ่นคน                 
ซึ่งเป็นรูปแบบคนกลายเป็นหุ่นให้คนชักและเชิด เทคนิคการเชิด กลไกต่าง ๆ ของการเชิดหุ่น ให้กับ FM 106 MHz. วิทยุครอบครัวข่าว 
106 Society เมื่อวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 ณ อาคารมาลีนนท์ กรุงเทพฯ

อธิการบดีให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Green Network           
ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย

คณะการแสดงหุ่นคนให้สัมภาษณ์ FM 106 MHz.     
     วิทยุครอบครัวข่าว 106 Society

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร 
Green Network ด้านการจดัการพลงังานภายในมหาวทิยาลยั หลงัจากได้รบัรางวลัชนะเลศิสดุยอดอาคารประหยดัพลงังานจาก
การไฟฟ้านครหลวง ในการประกวด MEA Energy Saving Building Awards 2015 และมหาวทิยาลยัจะด�าเนนิการด้านพลงังาน
อย่างต่อเนือ่งเพือ่ยกระดบัสูร่ะดบัสากล สามารถตดิตามบทสมัภาษณ์ได้ในนติยสาร Green Network ฉบับเดอืนพฤษภาคม 2559 นี้
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ร่วมใจแก้ไขวกิฤตน�า้ แนะน�า 8 วธิ ีประหยดัน�า้    
 ใช้น�้าอย่างถูกวิธี ปลูกจิตส�านึกในการใช้น�้า
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ข้อมลูอ้างองิจาก http://health.sanook.com/3073/



รู้มั๊ยว่า...... “ใบบัวบก” มากกว่าแก้ช�้ารัก
ค้นหามาให้...อ่าน

   เดินตลาดห้วงเวลานี้มองไปตรงไหนก็เห็นแต่ “น�้าใบบัวบก” แช่ถังน�้าแข็งเย็นเจี๊ยบ ขวดละ 10 บาท เคยสงสัยกันมั้ยว่า คนอกหัก
ท�าไมต้องไล่ให้ไปกินน�้าใบบัวบก ?

 คนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเนื่องจากใบบัวบกมีฤทธิ์ขับของเสียออกจากร่างกาย อย่างบรรดานักเลงเมื่อก่อนท่ีถูกตีพ่ายกลับมา จะให้เอา         

ใบบวับกมาขยีเ้อาน�า้ ละลายน�า้ตาลทรายแดงสกัหน่อย-ด่ืม จะช่วยดงึเลอืดเสยีท่ีค่ังค้างอยูอ่อกไป แต่ดืม่บ่อย ๆ  ด่ืมมากไปก็ไม่ด ีเพราะจะท�าให้

ไตต้องท�างานหนัก และด้วยความที่เป็น “ยาเย็น” จะมีผลให้เกิดอาการชาตามแขนขาได้

 ขณะท่ีแพทย์สมยัใหม่ว่า ใบบวับกมสีรรพคุณช่วยสมานแผลจึงน�าไปปรุงเป็นครมีรกัษาสวิ ประเด็นนีใ้ครสนใจจะท�าเองก็ได้ แค่เอาใบบวับก 

3-5 ใบมาต�าพอกสกัพกัแล้วล้างออก จรงิ ๆ ใบบวับกมปีระโยชน์อกีร้อยแปดพนัประการ เหมาะกบัคนทกุวยั อย่างผูส้งูอายใุบบวับกกช่็วย   

ในเรือ่งของความจ�า

ย�้ำว่ำ…ไม่ควรดื่มอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ
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 อกีคณุค่าทีน่่าสนใจ คือ การเป็นสมนุไพรลดความดันโลหติสงู เพียง
แค่ดื่มน�้าใบบัวบกทุกวัน ภายใน 1 สัปดาห์ จะเห็นผลได้ทันที   
ว่าสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้

 การจัดสัมมนาและการศึกษาดงูานต่างประเทศส�าหรบันกัศกึษา 
ระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ประจ�าปี 2558

       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  น�าทีมโดย อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์  
ได้น�านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Stock Exchange, Miraikan: The National  
Museum of Engineering Science and Innovation Toyota Megaweb และ The Momofuku Ando Instant Ramen Factory 
ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อเร็ว ๆ  นี้  ซึ่งมีคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งสิ้นรวม  11 คน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ท�าให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการด�าเนินธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น อีกท้ังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมท้ังมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น�าในด้านการบริหารธุรกิจหลัง
จากจบการศึกษา


