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ดอกไมมงคลประจํา 12 ราศี 

เหมาะกับการปลูกไวในบาน

คณะผูจัดทํา

ประธานที่ปรึกษา :
ศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์		ฤทธิเดช
ที่ปรึกษา :
นางณัฐยา	จอมพุทรา
บรรณาธิการ :
นางจุฑามาศ	ภิญโญศรี
กองบรรณาธิการ :
นางสินีนาฎ	พรั่งพร้อมกุล
สถานที่ติดตอ :
งานบริการศษิย์เก่า	กองประชาสมัพนัธ์และกจิการต่างประเทศ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	1722
โทรสาร	0-4375-4315	
พิมพที่ :
หจก.อภิชาติการพิมพ์	
โทรศัพท์	0-4372-1403	โทรสาร	0-4372-2397

วัตถุประสงค : เพื่อเปนสื่อกลางในการสราง

ความสัมพันธ   แล ะ ติดต อปร ะสานงานร ะหว  าง

มหาวิทยาลัย และศิษยเก า ตลอดจนเพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวภายใน

มหาวิทยาลัยตอศิษยเกา

สารศิษยเการั้วเหลืองเทา

	

จุฑามาศ	ภิญโญศรี

msualumni01@gmail.com

	 เดอืนกมุภาพนัธ์		เดอืนแห่งสชีมพ	ูเวยีนวนและวนเวียนมาถงึอกีแล้ว		

นิสิตหนุ่มสาวหน้าตาแจ่มใส	 ถือดอกกุหลาบเดินไปมา	 นั่งมองแล้ว	 ก็ดู

เพลินตา	เพลินใจดีเหมือนกันนะคะ		สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทาฉบับนี้จะพา

ทกุท่านไปรูจ้กักบั	ศษิย์เก่าคนเก่ง	ศุภชาต	ิศภุเมธ	ีศษิย์เก่าคณะวทิยาการ

สารสนเทศ	 	 ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ส่ือข่าวสายสังคม	 	 ส�านักข่าวไทย	 อสมท	

ช่อง	9	โมเดร์ินไนท์ทวี	ีMCOT	HD	จะมาบอกเล่าเรือ่งราวทีน่่าสนใจหลายๆ

เรื่องให้เราทราบ		อยากให้ทุกท่านติดตามค่ะ		คอลัมน์สาระน่ารู้คู่ฉบับกับ		

ดอกไม้มงคลประจ�า	 12	 ราศี	 เหมาะกับการปลูกไว้ในบ้าน	 สาระดีๆ

ที่มีมาฝากกันเป็นประจ�าทุกฉบับค่ะ		

	 “รอบรั้วเหลืองเทา”	ยังอยู่เป็นคอลัมน์ประจ�าของเรา	และหากศิษย์เก่า

อยากบอกเล่าเรื่องราว	หรือ	ส่งข่าวถึงเพื่อนให้รับรู้		หรืออยากแนะน�าติชม		

สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะ	 	 เราจะรอรับทุกข้อเสนอแนะของทุกท่าน

เสมอค่ะ

Editor’s
Talk

2

มมส กับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

Webometrics  :  Edit January 2016

8
คนเกง MSU

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ 

มมส ควารางวัลชนะเลิศ

กรุงไทยตนกลาสีขาว ประจําป 2558
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 กับ
ผลการจดัอันดบั	Webometrics	Ranking	
of	World	Universities	ครั้งที่	1	ประจ�าป	ี
2559	 	 ในปีน้ีได้รับการจัดอันดับเป็น	
อั นดับที่ 	 1 , 151 	 ของ โลก 	 (ลดลง
จาก	 1,052),	 อันดับที่	 277	 ของเอเชีย	
(ขยับขึน้จาก	282),	อนัดบัที	่25	ของเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้	(คงที่)	และอันดับที่	12	
ของประเทศ	 (ขยับขึ้นจาก	 14)	 ในรอบนี้	
Webometric	 :	 Edit	 January	 2016	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อยู ่อับดับ	
1,151	ของโลก	ร่วมกับ	California	State	
University	Chico	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
และ	Makerere	University	สาธารณรัฐ
ยูกันดา	ประเทศในแอฟริกาตะวันออก	
	 โดยการประกาศผลจัดอันดับ
จะท�าทุกเดือนมกราคม	 และกรกฎาคม
ของทุกปี	มาตั้งแต่ปี		ค.ศ.	2004	เป็นต้น
มา	 โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับ
คุณภาพของสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด		
แต ่ เป ็นเพียงดัชนี ช้ีวัดความสามารถ

มมส กับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
Webometrics  :  Edit January 2016

ในการผลิต	Web	Publications	และความเป็น	
Open	 Access	 ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
ซึง่เป็นการวดัผลงานทางวิชาการทีเ่ผยแพร่
บนอนิเตอร์เนต็	นอกเหนือจากการวดัด้วย
ดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิง
ผลงานวิจัย	 แบบที่เรารู้จักกันดี	 ที่เรียกว่า	
Bibliometric	 Indicators	 เท่านั้น	 หรือ	
มองอีกแง่หนึ่ง	 ก็คือ	 วัดความสามารถ

ในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส 
(E-University)”	นบัเป็นอกีความภาคภมูใิจ
ของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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นายศุภชาติ ศุภเมธี 
ศิษยเกาคณะวิทยาการสารสนเทศ  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ปจจุบัน  :  ผูสื่อขาวสังคม  สํานักขาวไทย อสมท ชอง 9 
                 โมเดิรนไนนทีวี  MCOT HD
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	 ...สวัสดีคะชาวศิษยเการั้วเหลืองเทา

วันนีเ้ราพามาพดูคยุกบัศษิยเกาคนเกง รัว้เหลอืงเทา 

เคาคนนี้ดูภายนอกเปนนักขาวหนุมเครงขรึม 

จรงิจงั นาเช่ือถอื แตเม่ือไดพูดคยุกนั พบวาเปน

คนอารมณดี มีเสนหที่รอยยิ้ม... 

áนÐนíาตÑÇเอ§
	 สวสัดคีรบั	ผมชือ่นายศภุชาติ	

ศุภเมธี	 ชื่อเล่น เตย เพื่อนๆ	 เรียก

หมาก	 เอิ่มๆ	แต่ไม่ใช่	 	 หมาก	 (ปริญ)		

นะครับ	 	 แต่เป็นหมากแข้ง	 เพราะ

บ้านเกิดอยู่	 ต�าบลหมากแข้ง	 จังหวัด

อุดรธานีครับ	 (หัวเราะ)	 ผมเป็นศิษย์เก่า	

คณะวิทยาการสารสนเทศ	 สาขาวิชา

สื่อสารมวลชน	Mass	 Communication	

หรอื	MC	(ตอนนีเ้ป็นภาควชิานิเทศศาสตร์แล้ว)	

รหสันสิติ	4511210162		เป็นสือ่สารมวลชน	

รุ ่นที่	 3	 ปัจจุบันท�างานที่ส�านักข่าวไทย

อสมท	 ช่อง	 9	 โมเดิร์นไนน์ทีวี	MCOT	HD	

ต�าแหน่งผู้สื่อข่าวสังคม	//	ผลงาน	ผู้ด�าเนิน

รายการ	 “เดินหนาประเทศไทย”	 เทป

สมัภาษณ์	วรีะ	โรจน์พจนรตัน์	รมว.วฒันธรรม	

ปราสาทสด๊กก๊กธม	จ.สระแก้ว	5	ธ.ค.	2558	

และ	เทปสัมภาษณ์	พล.อ.ธนะศกัดิ	์ปฏมิาประกร	

รองนายกรัฐมนตรี	&	กอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	รมว.ท่องเที่ยว

และกฬีา	&	อาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	รมว.คมนาคม	งานเรอืส�าราญ

นานาชาติและมารีน่า	 จ.ภูเก็ต	 20	 ก.พ.2559	 /	 ผู้ประกาศข่าว	

“รอบวันขาว”	ทุกวันจันทร์	เวลา	00.26	น.	/	ลงพื้นที่ท�าข่าวและ

รายงานสดภาคสนาม	อาทิ	พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	

สมเด็จพระสังฆราช,	อาการปวยปอ	ทฤษฎี	สหวงษ์	ร.พ.รามาธิบดี,	

งานตรุษจีนเยาวราช	ฯลฯ	

สวัสดีคะชาวศิษยเการั้วเหลืองเทา

วันนีเ้ราพามาพดูคยุกบัศษิยเกาคนเกง รัว้เหลอืงเทา

เคาคนนี้ดูภายนอกเปนนักขาวหนุมเครงขรึม 

จรงิจงั นาเช่ือถอื แตเม่ือไดพูดคยุกนั พบวาเปน

	 สวสัดคีรบั	ผมชือ่นายศภุชาติ	

เพื่อนๆ	 เรียก

	 เอิ่มๆ	แต่ไม่ใช่	 	 หมาก	 (ปริญ)	

นะครับ	 	 แต่เป็นหมากแข้ง	 เพราะ

บ้านเกิดอยู่	 ต�าบลหมากแข้ง	 จังหวัด

อุดรธานีครับ	 (หัวเราะ)	 ผมเป็นศิษย์เก่า	

คณะวิทยาการสารสนเทศ	 สาขาวิชา

สื่อสารมวลชน	Mass	 Communication	

หรอื	MC	(ตอนนีเ้ป็นภาควชิานิเทศศาสตร์แล้ว)

รหสันิสติ	4511210162		เป็นสือ่สารมวลชน	

รุ ่นที่	 3	 ปัจจุบันท�างานที่ส�านักข่าวไทย

อสมท	 ช่อง	 9	 โมเดิร์นไนน์ทีวี	MCOT	HD	

ต�าแหน่งผู้สื่อข่าวสังคม	//	ผลงาน	ผู้ด�าเนิน

“เดินหนาประเทศไทย”	 เทป

สมัภาษณ์	วรีะ	โรจน์พจนรตัน์	รมว.วฒันธรรม	

ปราสาทสด๊กก๊กธม	จ.สระแก้ว	5	ธ.ค.	2558	

และ	เทปสัมภาษณ์	พล.อ.ธนะศกัดิ	์ปฏมิาประกร

รองนายกรัฐมนตรี	&	กอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	รมว.ท่องเที่ยว

และกฬีา	&	อาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	รมว.คมนาคม	งานเรอืส�าราญ

นานาชาติและมารีน่า	 จ.ภูเก็ต	 20	 ก.พ.2559	 /	 ผู้ประกาศข่าว	

“รอบวันขาว”

รายงานสดภาคสนาม	อาทิ	พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระสังฆราช,	อาการปวยปอ	ทฤษฎี	สหวงษ์	ร.พ.รามาธิบดี,

งานตรุษจีนเยาวราช	ฯลฯ	
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เหตผุลที่มาเลอืกเรยีนสาขานี้
	 เริ่มต้นจากรู้ตัวเองว่าอยากเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการ

วิทยุครับ	 เพราะชอบใช้เสียง	 เป็นคนที่หลงใหลในเสียงตัวเอง	

มันคนละด้านกับงานข่าวทีวีที่ท�าอยู่ตอนนี้เลยเนอะ	 (หัวเราะ)		

คือจรงิๆ	ตอนนัน้รุน่ผมเป็นการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวทิยาลัย	

ก็รู ้แค่ถ้าอยากท�าอาชีพดีเจ	 ก็ต้องเรียนนิเทศน์ศาสตร์หรือ	

สื่อสารมวลชน	แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่นิเทศน์	จุฬาฯ	ก็วารสารฯ	มธ.	

หรอืไม่กต้็อง	ม.กรงุเทพฯ	ยอมรบัเลยว่าเป็นคนกลวัการเข้าเมอืง

หลวงไม่อยากเข้ามาอยู่	 เหตุผลคือกลัวใจแตก	 กลัวเรียนไม่จบ	

ดปัูญญาอ่อนเนอะ	(หวัเราะ)	จริงๆ	นะ	คือตอนนัน้คิดแบบนัน้จรงิๆ	

อีกอย่างเป็นลูกคนเดียว	 ไม่อยากไปไกลบ้านเกิดมาก	 เราเลยไป

ขอค�าปรกึษาจากอาจารย์แนะแนว	แบบว่ามสีือ่สารมวลชนท่ีไหน	

ใกล้ๆ	บ้าง	ท่านชี้เป้ามาที่	ม.สารคาม	เลย	บอกเพิ่งเปิดมาได้สองรุ่น	

เราก็เด็กว่านอนสอนง่าย	 เชื่อครูซะงั้น	 กลับไปบอกท่ีบ้านว่าจะ

สอบเข้าคณะนีน้ะ	ท่านกต็ามใจ	ไม่ขดั	พอผลคะแนนสอบออกมา	

มั่นใจมาก	ตอนเลือกคณะนี้	อันดับ	1	คือ	สื่อสารมวลชน	ม.สารคาม		

ส่วนอันดับ	2	เป็น	ม.เชียงใหม่	แบบว่าถ้าไม่เรียนใกล้ก็เรียนไกล

โคตรๆ	 ไปเลยฮะ	 สรุปสอบติด	 ม.สารคามแดนฝันตามที่ตั้งใจ	

แม้ปัจจุบนัไม่ได้เป็นนกัจดัรายการวทิยแุต่การอ่านข่าว	ท�าข่าวทีวี

ทีต้่องรายงานข่าวหรอืท�าสกูป๊กต้็องใช้การลงเสยีงของเราด้วยอยูแ่ล้ว	

ท�างานทุกวันนี้ก็คิดซะว่าก�าไรได้ท้ังภาพและเสียง	 แถมสุดท้าย	

ยังต้องมาใช้ชีวิตท�างานใน	กทม.	อีก	เกลียดอะไรมักได้อย่างนั้น

มันสนุกตรงนี้ล่ะครับชีวิต	(หัวเราะ)

	

ความประทับใจ ความภาคภูมใิจ
ที่เป็น นสิติ มมส
	 ต้องบอกว่าการเข้ามาเรียนท่ีส่ือสารมวลชน	มหาวทิยาลยั

สารคาม	ท�าให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมาย	ตั้งแต่การเรียนรู้ตัวเอง

ว่าชอบงานอะไร	เรียนรูก้ารเข้าสงัคมการท�างานกบัผูอ้ืน่	โดยเฉพาะ

กิจกรรมต่างๆ	 ที่ได้ท�าตลอด	 4	 ปี	 ทั้งละครเวที	 ผลิตรายการ

โทรทัศน์	รายการวิทยุ	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	ล้วนสามารถน�ามา

ปรับใช้กับการท�างานในชีวิตการท�างานจริง	 อาจจะไม่ทั้งหมด	

แต่ผมว่ามนัคือการฝึกฝน	เป็นบทเรยีนแรกก่อนทีจ่ะก้าวเข้าสูโ่ลก

การท�างานจริงอนัโหดร้ายได้เป็นอย่างดี	ทีส่�าคัญผมว่า	“ความเป็น

ท้องถิ่น”	 คือเสน่ห์ของ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ตอนช่วง	

ปิดเทอมที่สาขาจะมี	 “ค่ายหัดบิน”	 ซึ่งอาจารย์โต้ง	 (ชาคริต	

สุดสายเนตร)	 และอาจารย์ในสาขาวิชา	 พาผมรวมทั้งเพื่อนๆ	

พี่ๆ	น้องๆ	เข้าไปท�ากิจกรรมในหมู่บ้าน	เรียนรู้กระบวนการผลิต

สื่อด้านต่างๆ	ในชุมชนเหล่านั้น	น�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	

มนัเป็นประสบการณ์ทีห่ล่อหลอมให้ผมและทกุๆคนก้าวสูก่ารเป็น

นกัส่ือสารมวลชนได้เฉกเช่นทกุวนันี	้ตอบได้เต็มปากว่าภาคภูมใิจ

ที่ได้เป็นนิสิตที่นี่ครับ

 
เล่าการท�างาน เข้ามาท�างานได้อย่างไร 
ท�างานมานานแค่ไหน
	 ปีนีเ้ป็นปีที	่11	ในการท�างานด้านสือ่สารมวลชนของผม	

โชคดีที่ได้เริ่มท�างานด้านนี้ตั้งแต่เรียนจบ	 คือเป็นผู้ช่วยผู้ก�ากับ	

ในกองละครกลิง้ไว้ก่อนพ่อสอนไว้	/	ครเีอทีฟรายการกบนอกกะลา	

บริษัททีวีบูรพา	/	 เป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงที่เอเอสทีวีผู้จัดการ	และ	

ผู้สื่อข่าวสังคมที่ช่อง	 9	ส�านักข่าวไทย	อสมท	มาจนถึงปัจจุบัน	

ดูเหมือนท�ามานานแต่ผมก็รู้สึกว่ายังมีอะไรมากมายให้เรียนรู	้

เพราะงานส่ือแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไป	 ได้ลงมือท�า	 ลองผิด	

ลองถูก	ท�างานกับพี่ๆ	น้องๆ	ในวงการสื่อที่แต่ละคนเก่งๆ	ทั้งนั้น	

เหมือนได้ฝึกฝนตัวเองเก็บสั่งสมประสบการณ์พร้อมกับเอาวิชา

ความรู้ในช่วงมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ไปด้วยครับ	



เรื่องจากปก 7

	ข้อคดิดæี จาก¾ี่¶Öงน้อง  
	 ค้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นและ

อยากท�าให้เจอ	 และจงพาตัวเองไปอยู่ที่นั่น	

หากปราศจากความทะเยอทะยาน	

คนเรากไ็ม่อาจเร่ิมต้นท�าส่ิงใดได้	

ถ้าไม่ได้ท�างาน	คนๆ	นั้นก็ท�า

อะไรไม่ส�าเรจ็สกัอย่าง	รางวลั

ไม่ใช่ของที่มีใครมาส่งให้

แต่เราต้องไปเอาชนะมา	

แต่หากไปไม่ถึงเป้าหมาย

ก็อย่าเสียใจ	 อย่างน้อยเรา

ก็ได้พยายามลงมือท�าและเอาชนะ

ตัวเองก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ	

ข้อคดิดæี จาก¾ี่¶Öงน้อง  
	 ค้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นและ

อยากท�าให้เจอ	 และจงพาตัวเองไปอยู่ที่นั่น	

หากปราศจากความทะเยอทะยาน	

คนเรากไ็ม่อาจเร่ิมต้นท�าส่ิงใดได้	

ถ้าไม่ได้ท�างาน	คนๆ	นั้นก็ท�า

อะไรไม่ส�าเรจ็สกัอย่าง	รางวลั

ไม่ใช่ของที่มีใครมาส่งให้

ก็อย่าเสียใจ	 อย่างน้อยเรา

ก็ได้พยายามลงมือท�าและเอาชนะ

ตัวเองก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ	

ความภาคภูมใิจกบัรางวัลที่ได้รับ  
“รางวัล¾ระกนิรี”
	 เป็นสิง่ทีไ่ม่เคยคดิมาก่อนว่าจะได้รับรางวลั	เพราะผมคดิ

เสมอว่าท�าหน้าที่สื่อมวลชนตัวเล็กๆ	 ของเราให้เต็มท่ีและดีที่สุด		

ตอนทีพ่ีเ่ค้าโทรมาบอกยงังงๆ	อยูเ่ลยครบั	คดิว่าได้จรงิหรอืเปล่า	

ให้พ่ีหัวหน้าช่วยเปิดกูเก้ิลดูว่าเป็นรางวัลอะไร	 ปรากฎว่าเป็น

รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระ

สังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	 ซึ่งรางวัลนี้มาจากที่ผมไป

เกาะตดิรายงานข่าวพระราชพธิพีระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ

พระสังฆราชฯ	 ถือว่าเป็นบุญของชีวิตและเป็นเกียรติสูงสุด

ครั้งหนึ่งในชีวิตของนักข่าวตัวเล็กๆ	อย่างผมครับ
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คณะการบัญ ชี และก า รจั ด ก า ร	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ได้ส่งนสิติ

เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ	 โครงการ	
“กรุงไทยตนกลาสีขาว” ประจ�าปี	2558	
ในชือ่ทมี	“คนรกัษ์ควาย”	และได้ผ่านรอบ
คัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
	 	 	 โดยในการแข่งขันรอบชงิชนะเลศิ
นี้	ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่	4	-	5	กุมภาพันธ์	
2559	ณ	Banking	Hall	ธนาคารกรุงไทย	
กรงุเทพมหานคร	ซึง่ผลการแข่งขนัปรากฏ
ว่า	ทีม	“คนรกัษ์ควาย”	จากคณะการบญัชี
และการจดัการ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
ชนะเลิศระดับประเทศ	 ได ้ รับถ ้ วย

พระราชทานพร้อมทุนการศึกษา	 เป็น
จ�านวนเงิน	900,	000	บาท	ส�าหรับเรียน
ภาษาอังกฤษ	 ณ	 ประเทศออสเตรเลีย
เป็นเวลา	2	สัปดาห์	ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งใน
ความภาคภูมิใจและเป็นการน�าชื่อเสียง
สู ่ ค ณ ะ ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
	 	 	 โ ดยที ม 	 “คน รักษ  ควาย”
มอีาจารย์ทีป่รกึษาโครงการ	ประกอบด้วย		
อาจารย์	ดร.อคัรเดช	ฉวรีกัษ์	ผูอ้�านวยการ
ส�านักกิจการพิเศษ			และ	อาจารย์เอกภูมิ	
วงษาไฮ	 อาจารย์ประจ�าคณะการบัญชี
และการจัดการ			และคณะการบัญชีและ

การจัดการ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีค่ว้ารางวลัโครงการ	“กรงุไทยตนกลาสขีาว”	
ประจ�าปี		2558		ประกอบด้วย
 1. นางสาวปาริชาติ เพียรประดับ 
	 	 สาขาวชิาการจัดการการประกอบการ
 2. นายเกียรติจรัส แกวพวง 
	 	 สาขาวชิาการจัดการการประกอบการ
 3. นางสาวสัจจาพร พิลึก 
	 	 สาขาวิชาการตลาด	
 4. นางสาวทรงสุดา นามจันทร
	 	 สาขาวิชาการบัญชี	
 5. นายนพเกา ภูคงคา 
	 	 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
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	 เมือ่วนัที	่8	กมุภาพนัธ์	2559	เวลา	09.00	น.		ศาสตราจารย์	ดร.สมัพนัธ์	
ฤทธิเดช	ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ร่วมพิธี
เปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
	 ครั้งที่	4	The	fourth	Higher	Education	Research	Promotion	
Congress	(HERP	CONGRESS	IV)	โดยความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัภาย
ใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา	70	แห่ง “ สรางสรรควิชาการ 
สบืสานกระบวนไทย งานวจิยัระดบัชาต ิ” ระหว่างวนัที	่8-10	กมุภาพนัธ์	
2559	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	โดยมี	นายขจร	จิตสุขุมมงคล	

มมส รวมพิธีเปดและลงนามความรวมมือ

เครือขายศนูยความหลากหลายทางชวีภาพ  วฒันธรรม และ ภมูปิญญาทองถิน่

	 เมือ่วนัที	่2	กมุภาพนัธ์	2559	เวลา	09.30	น.	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	
จัดโครงการวันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก	โดยมี	นายโชคชัย	เดชอมรธัญ	ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม	เป็นประธานในพิธีเปิด	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์	
ดร.โรจน์ชยั	ศตัรวาหา	ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	และนายมงคล	
อันปัญญา	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเก้ิง	 ร่วมต้อนรับ	 และร่วมกัน
เปิดศูนย์เรียนรู ้เกษตรอินทรีย์	 สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง	 (กุดแดง)	
สถาบันวจิยัวลยัรุกขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	สถานฏีบิตักิารบ้านเกิง้	
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�านึก	 และเสริมสร้าง

แนวคดิการอนรุกัษ์พืน้ที่
ชุ่มน�้า	 เช่น	 การแข่งขัน
สุดยอดนักเรียนรู ้พื้นที่
ชุ่มน�้า	 การจัดซุ้มแสดง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 ฯลฯ	 โดยมีประชาชนโดยรอบ	 และนักเรียน
ในชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆ	 เป็นจ�านวนมาก	ณ	สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง
(กุดแดง)	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

รองเลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการฯ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัย	ภายใต้
คลัสเตอร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	
ส�าหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ก�าลังพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย	 50	 แห่ง	
และ	ภายใต้ซุปราคลัสเตอร์	6	ด้าน	ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติส�าหรับ
กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ	20	แห่ง	โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักวิจัย	
คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	 เข้าร่วม
กว่า	1,000	คน	ณ	หอประชมุไพรพะยอม	มหาวทิยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี
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of	 Northeast	 Pharmacy	 Research	 2016	 โดยมี	 ศาสตราจารย์
ดร.สัมพันธ์	 ฤทธิเดช	 ผู ้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	เป็นประธานเปิดงาน	โดยการจดัประชมุดงักล่าวได้จดัขึน้จาก
ความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์	3	สถาบัน	ในเขตภาคอีสาน	ประกอบ
ด้วย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ	มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือจัดบริการวิชาการให้เกิดเวทีการน�า
เสนอผลงานวิจัยของนิสิต	 นักศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิตศึกษา	
ของคณะเภสชัศาสตร์	และเป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการวจิยั	และเป็น
ส่วนของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา	 โครงงานวิจัย	 (Research	
project)	 ส�าหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	 ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพ	 และทักษะในการน�าเสนอผลงานวิจัย	 ของนิสิต	 นักศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิจัยดีเด่น	 ให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ที่คณะก�าหนด	 	 	 ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้	 ประกอบด้วย
นสิติ	นกัศึกษา	ระดับปรญิญาตร	ีระดับบณัฑิตศกึษา	อาจารย์	นกัวจิยั	ศษิย์เก่า/
เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรในสาขาอื่นๆ	 ประมาณ	 300	 คน
ณ	ห้องประชุมกันทรวิชัย	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

คณะเภสัชศาสตร 3 สถาบัน 

	 เมือ่วนัที	่10	กมุภาพันธ์	
2559	โดย	อาจารย์	ดร.มลฤด	ี
เชาวรัตน์	รองอธกิารบดฝีาย
พัฒนานิสิตมหาวิทยาลัย	
มหาสารคาม	 เป็นประธาน

ในการฝึกอาชีพอิสระตามที่ต้องการ	ซึ่งในแต่ละปีมีนิสิตที่ส�าเร็จการศึกษา
เป็นจ�านวนมาก	 ปัญหาการว่างงานก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงของนิสิตที่ส�าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว	 การสมัครท�างานไม่ตรงกับความถนัด	 และความชอบ	
อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้		ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น		คือหลักสูตร	“ชอดอกไม
วาเลนไทนและรับปริญญา”	 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด	 จ�านวน	 80	 คน
ณ	 ห้องประชุม	 1	 อาคารพัฒนานิสิต	 กองกิจการนิสิต	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

เปิดงานโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน	 ครั้งท่ี	 1/2559	พร้อมด้วย	
รองศาสตราจารย์	ดร.สุดสาคร	อินธิเดช	ผู้ช่วยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต		
การจัดโครงการในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนิสิตที่สนใจ

	 เ ม่ือวันที่ 	 13 	 กุมภา พันธ ์ 	 2559
คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
จัดประชุมวิชาการของ	 คณะเภสัชศาสตร์
3	สถาบัน	The	8th	Annual	Conference	
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มมส ลงนามความรวมมือการ

พัฒนาผลิตภัณฑบํารุงผิว

ที่มีสวนผสมถั่งเชาและโปรตีนไหม

12 รอบรั้ว…เหลืองเทา 5

	 เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2559	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ศูนย์ความ

ร่วมมอืกบัภาคอตุสาหกรรม	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	จดัพธิลีงนามความ

ร่วมมือในโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนระหว่างศูนย์ความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 เอ.ไอ.

ดไีซน์	แอนด์	อินเตอร์	เทรด	เรือ่ง	“การพฒันาผลติภณัฑบาํรงุผวิทีม่สีวน

ผสมถั่งเชาและโปรตีนไหม”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.สัมพันธ์	 ฤทธิเดช

ผูร้กัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม		คณุมนสกิาญจน์	

ศรีรัตนสมบูรณ์	 ผู้จัดการทั่วไป	 หจก.เอ.ไอ.ดีไซน์	 แอนด์	 อินเตอร์เทรด

ร่วมลงนามความร่วมมอื	รองศาสตราจารย์เกยีรตศัิกดิ	์ศรปีระทปี	ผูจ้ดัการ

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม		ลงนามเป็นพยานความร่วมมือ

	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์วัลยา	 สุทธิข�า	 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ลงนามผู้รับทุน	 	 ทั้งนี้มีผู ้บริหารและบุคลากร	 ศูนย์ความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม	เข้าร่วมพิธีครั้งนี้จ�านวนมาก		ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	4	

อาคารบรมราชกุมารี

	 เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2559	เวลา	18.00	น.	
วทิยาลยัดริุยางคศลิป	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	
ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต	 PLAY	 in	 The	 Groove	
Concert	 โครงการดุริยางคนิพนธ์	 ครั้งที่	 17	
เป็นการน�าเสนอผลงานการปฏิบตัริวมดนตรพีืน้
บ้าน	ดนตรีไทย	และดนตรีตะวันตก	ก่อนที่นิสิต
ชั้นปีที่	 4	 จะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	
เป็นการรวมเอาดนตรี	 3	 สาขาวิชา	 ดนตรีไทย	
ดนตรีพื้นบ้าน	และดนตรีสากล	มาร่วมบรรเลง
ในคอนเสร์ิตเดยีวกัน		มกีารเนรมติ	Auditorium	
ให้กลายเป็นสวนสนุกดินแดนแห่งความฝันของ
ทุกคน	 ในการน้ี	 นายโชคชัย	 เดชอมรธัญ
ผูว่้าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองศาสตราจารย์	
ดร.ประยุกต์	 ศรีวิไล	 รองอธิการบดีฝายวิจัย	
นโยบายและวางแผน	ได้เข้าร่วมรบัชมการแสดง
คอนเสิร์ตและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
และเป็นก�าลังใจให้กับนิสิต	มีผู้บริหาร	อาจารย์	
บุคลากร	นิสิต	นักเรียน	ตลอดจนผู้ปกครองเข้า
ร่วมรับชมการแสดงครั้งนี้จ�านวนมาก		กิจกรรม
จัดขึ้น	ณ	Auditorium		วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มมส 

จัดแสดงคอนเสิรต PLAY in The Groove Concert



ผูบริหาร มมส รับรางวัล “สยามไอยรา”

เกียรติยศบุคคลแหงสยาม ประจําป 2559

13รอบรั้ว…เหลืองเทา

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ขอแสดงความ
ยินดีกับ	ผู้บริหาร	ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคล
แห่งสยาม	 “สยามไอยรา” ประจ�าปี	 2559
ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.วิเชียร	มากตุ่น	คณบดี
คณะวทิยาศาสตร์		รับรางวลัสาขาบคุคลตวัอย่าง
ดีเด่น	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมเกียรติ
ภู ่ พัฒน ์วิบูลย ์ 	 คณบดีคณะการท ่องเที่ยว
และการโรงแรม	 รับรางวัลสาขานักบริหาร
และผู้น�าองค์กรดีเด่น	 รางวัลบุคคลแห่งสยาม	
“สยามไอยรา”	 จัดโดย	 สมาคมสื่อมวลชน
สัมพันธ ์ 	 ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อส ่งเสริม	 คนดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม
เพื่อสังคมไทย	โดยตระหนักถึงคุณค่าของบุคคล	
คิดดี	 ท�าดี	 เป ็นแบบอย่างที่ดี	 ทรงคุณค่า
ต ่อสั งคมไทย	 ตามพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	
ในการยกย่องส่งเสริมคนด	ีบคุคล	เพ่ือสร้างขวญั
และก�าลังใจ	 ณ	 ห้องเทวกรรมรังรักษ์	 สโมสร
ทหารบก	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร

7

8

	 เมื่อวันที่		24		กุมภาพันธ์	2559	เวลา	10.20	น.	รองศาสตราจารย์	
ดร.ประยุกต์	 ศรีวิไล	 รองอธิการบดีฝายวิจัย	 นโยบายและวางแผน	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม		พร้อมด้วย		ผูบ้รหิาร	และบคุลากร	กองส่งเสริม
การวิจัยและบริการวิชาการ	 ให้การต้อนรับ	 คณะผู้บริหาร	 และบุคลากร	
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ	 	 น�าโดย	 อาจารย์	 ดร.	 ศาสดา	 วิริยานุพง

มมส ตอนรับคณะศึกษาดูงาน

จากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
ณ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในโครงการ	 1	 หลักสูตร	 1	 ชุมชน
พร้อมทั้งซักถาม	 และแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ 	 กับคณะศึกษาดูงาน
ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคารบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ดอกไมมงคลของ 12 ราศี มาดูกันวาแตละราศีเหมาะ

กับการปลูกตนอะไร หากจะจัดสวนควรจะปลูกดอกไมอะไรดี

เพ่ือความเปนสิริมงคลกับชีวิต  ใครที่กําลังจะจัดสวนใหมหรือ

เพ่ิงลงมือจัดสวนเปนครั้งแรก มาดูดอกไมประจําราศีที่เรานํา

มาฝากใหคนรักสวนไดเลือกนําไปปลูกกัน เพราะนอกจากจะชวย

ปรบับรรยากาศใหสดชืน่ไดแลวนัน้ ยังชวยเสรมิความเปนสริิมงคล

ใหชวิีตของแตละราศดีขีึน้ไดอกีดวย เอาเปนวาจะมดีอกไมชนดิไหน

เหมาะกับราศีของคุณบาง ก็ตามไปดูกันเลยคะ

1. ÃÒÈÕÁÑ§¡Ã

        ราศีมังกรมีลักษณะนิสัย

เปนผู นําและไมเกรงกลัวกับ

การตอสูทุกสถานการณ เปนคน

อบอุน สามารถปกปองคนที่อยู

รอบขางได ฉะน้ันชาวราศมีงักร

จงึเหมาะทีจ่ะปลกูแอฟรกัินไว

โอเลต ซึ่งลักษณะและสีสัน

ของดอกแอฟริ กันไวโอเลต

ก็เหมือนกับอารมณสุขุมท่ีอยู

ภายในตัวของชาวราศีมังกร

นั่นเอง

2. ÃÒÈÕ¡ØÁÀ�

        ชาวราศีกุมภรักในการใช

ชวิีตอยางอสิระ เปนคนโรแมนตกิ 

ซื่อสัตย ต อคนรักอย างมาก 

มองโลกในแงดี และเปนท่ีรัก

ของทุกคน ดอกไมที่เหมาะกับ

ชาวราศีกุมภนั่นก็คือ  กลวยไม 

ที่ จ ะช  วยให  ชาวราศี กุมภ 

มีสงาราศี เปนที่ตองตาตองใจ 

และดึงดูดผูคนใหเขาหา 

3. ÃÒÈÕÁÕ¹

        ราศีมีนมีนํ้าเปนสัญลักษณ

ประจําราศี ซึ่งสื่อถึงความคิด

ส ร  า ง ส ร ร ค  แ ล ะ สิ่ ง เ ห นื อ

ธรรมชาต ิชาวราศน้ีีเปนคนใจกวาง 

เขาสังคมงาย มีเหตุมีผล และ

เปนที่รักของคนรอบขาง ฉะนั้น

จึงควรปลูกดอกบัวเอาไวใน

สวน เพ่ือเสริมสิริมงคลใหมีแต

ส่ิ ง ดี ๆ  เ ข  า ม า ใ น ชี วิ ต

และคนในครอบครัว 

4. ÃÒÈÕàÁÉ

        ชาวราศเีมษมไีฟสัญลกัษณ

ประจําราศี ดังนั้นบุคลิกของ

ชาวราศีนี้จึงดูแข็งแกรง มั่นใจ 

มพีลงัในตวัเยอะ ชอบการผจญ

ภัย แตเอาแตใจตัวเองไปบางก็

มี ฉะนั้นดอกไมที่ เหมาะกับ

ชาวราศีเมษนั่นก็คือบานชื่น 

เพ่ือนําความสุข สดชื่น และ

ทําใหคนในบานมีจิตใจแจมใส

ดังชื่อของดอกไม
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5. ÃÒÈÕ¾ÄÉ¡

        ชาวราศีพฤษกภายนอก

อาจจะดูแข็งกราวและดุดันไป

บาง แตภายในกลับเปนคนท่ี

คอนขางออนไหว โรแมนติก 

รักใครรักจริง และชอบใชชีวิต

แบบชาๆ สบายๆ แตมั่นคง 

จึงเหมาะท่ีจะปลูกดอกลิลลี่ 

ท่ีจะสื่อถึงความรักอันงดงาม 

อีกท้ังยังทําใหเปนที่ประทับใจ

แกผูที่พบเห็นดวย 

6. ÃÒÈÕàÁ¶Ø¹

        ชาวราศีเมถุนเปนคนที่มี

ความคิดสรางสรรค ใชชีวิต

อยางเรียบงายและเปนกันเอง 

เขากับทุกคนไดหมด ดวยบคุลกิ

เหลานี้นี่ เองท่ีทําใหชาวราศี

เมถุนกลายเปนท่ีรกัของคนรอบ

ขาง ดังนั้นดอกกุหลาบจึงเปน

ดอกไมทีเ่หมาะสมกบัชาวราศนีี้

มากที่สุด ที่สําคัญยังชวยเสริม

ความสง างามและภาคภูมิ

ใหแกผูที่ปลูกดวย

7. ÃÒÈÕ¡Ã¡¯

         ชาวราศีกรกฎภายนอก

จะดูเปนคนเขมแข็งสามารถ

ปกปองคนรอบขางได แตภายใน

กลับออนไหวตออารมณความ

รูสกึงาย คดิมาก และเปนราศทีี่

มีความโรแมนติกสูง ดังนั้นจึง

เหมาะกับการปลูกต นมะลิ

และกุหลาบ เพราะไมดอก

ทั้ง 2 ชนิดน้ีจะสะทอนตัวตน

ของของชาวราศี ท้ังยังชวยให

รู สึกผ อนคลายและเสริมสิริ

มงคลใหกับชีวิตดวย

8. ÃÒÈÕÊÔ§Ë�

        ชาวราศีสิงหเปนผูที่บุคลิก
โดดเดน มีความคิดสรางสรรค 
มั่นใจในตัวเองสูง ใจกวาง และ
ชอบที่จะเปนศูนยกลางของคน
รอบขางเสมอ ฉะนั้นคงไมมี
ดอกไมไหนที่จะเหมาะสมกับ
ชาวราศีสิ งห นอกจากดอก

ท า น ต ะ วั น  เ พ ร า ะ ด อ ก
ทานตะวันจะสื่อถึงความสุข 
ความอบอุน และความมั่นใจ
ในตัวของชาวราศีน้ีเปนอยางดี 
อีกท้ังยังทําใหผู คนอยากเปน
มิตรและเสริมดวงการงาน
ใหรุงโรจนอกีดวย ดอกไมมงคล

9. ÃÒÈÕ¡Ñ¹Â�

        ชาวราศีกันยเปนคนที่

พิ ถี พิ ถั น กั บ ก า ร ใ ช  ชี วิ ต

เจาระเบียบ ทํางานหนัก และ

มักขี้ อ าย  ชอบสงวนท  า ที

ภายนอกไว ท้ังที่จริงแลวชาว

ราศีกันยน้ันเปนคนฉลาดและ

รอบคอบคนหนึ่ง ใสใจคนรอบ

ขางเสมอ ฉะนั้นจึงเหมาะท่ีจะ

ปลูกดอกเดซี่และดอกเวอรบีนา 

ที่ชวยใหชาวราศีน้ีรูสึกผอนคลาย

จากความเหนื่อยลาได

10. ÃÒÈÕµØÅÂ�

        ชาวราศีตุลยขึ้นชื่อในเรื่อง

ของความยุติธรรม ซื่อสัตย  

และสามัคคี แตขณะเดียวกัน

ชาวราศี น้ี ก็มีมุมโรแมนติก

อยูไมนอย ดวยเหตุผลเหลาน้ี

จึง ทําให ราศีตุลย  ดู เป นคน

มี เสน ห  มาก ท่ีสุ ด ราศีหนึ่ ง 

ดอกไมทีเ่หมาะกับชาวราศนีีค้อื

ดอกไฮเดรนเยีย  เพราะ

จะสะท อนถึงความจริ ง ใจ 

ความสขุมุนุมลกึ และชวยเสรมิ

ความเปนสิริมงคลใหกับชาว

ราศีตุลยได 

11. ÃÒÈÕ¾Ô¨Ô¡

        ชาวราศีพิจิกเปนคนที่มี

ความมุ งมั่น ทะเยอทะยาน 

แข็งแกร ง และดูน าเชื่อถือ 

แมจะด้ือร้ันไปบาง แตภายใน

กลับออนไหวตออารมณความ

รู สึกง าย อารมณแปรปรวน 

ฉะนั้นเหมาะที่จะปลูกดอก

โบตั๋นแดง ซึ่งจะชวยเติมเต็ม

บ ร ร ย า ก า ศ โ ร แ ม น ติ ก

ใหกับที่พักอาศัย ท่ีสําคัญเมื่อ

อ อ ก ด อ ก ก็ ใ ห  โ ช ค ล า ภ

และชวยเรียกสิ่งดีๆ เข ามา

ในชีวิตอีกดวย 

12. ÃÒÈÕ¸¹Ù

        ชาวราศีธนูเปนคนฉลาด 

มีสติปญญาดี แข็งแกรง และ

ที่ สํ าคัญชอบออกเดินทาง

เพ่ือคนหาสิ่งใหมๆ ใหกับชีวิต 

แถมยังเปนคนมองโลกในแงดี

อีกตางหาก ดอกไมที่เหมาะกับ

ชาวราศีนี้ก็คือดอกคารเนชั่น 

ที่แสดงถึงความมุงมั่น ความ

เปนนักสูในตัวของชาวราศีธนู 

อีกทั้งยังช วยเสริมดวงด าน

โชคลาภดานการเงินดวย

        เมื่อรูอยางนี้แลว กอนจะลงมือปลูกดอกไมหรือจัดสวน ก็อยาลืมนําดอกไมประจําราศีของคุณไปปลูกติดบานไวดวยนะคะ 

จะไดชวยเสริมความเฮงและราศีของแตละคนใหดียิ่งขึ้นยังไงละ



ขั้นตอนงายๆ ดังนี้ 

1.  เขาที่เว็ปไซต www.facebook.com
2.  ล็อกอินดวยบัญชี Facebook ของคุณ
3.  คนหาคําวา Mahasarakham University
 แลวเลือก Mahasarakham University, thailand
 จากรายการที่แสดง
4.  กดปุม like ที่ปรากฏดานขาง

ขั้นตอนงายๆ ดังนี้ ขั้นตอนงายๆ ดังนี้ 

อยากใหเธอกด “like”
…อยากใหเธอกดรัก อยากใหเธอมาทัก…

จะไดรูจัก ม.มหาสารคาม


