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ลมพัดเบาๆ อากาศยามเชาแจมใส ดอกไมหลากสีสัน บานสะพรั่ง
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมตอนรับบัณฑิตซึ่งจะกลับมาสูออมกอด
ของบานเหลืองเทาอีกครั้ง เพื่อเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป 2557-2558 เรื่องจากปกฉบับนี้ เราจึงไดนําภาพบรรยากาศ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2557-2558 มาฝากทุกทาน
และเรื่องเลาจากศิษยเกาคนเกง Mr.Sann Raksmey ศิษยเกา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง คณะการจัดการการทองเที่ยวและ
การโรงแรม หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยว และ การโรงแรม
นานาชาติ ซึ่งเปนนิสิตกัมพูชา ในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะมาบอกเลาเรื่องราวประทับใจกับมหาวิทยาลัย
อันเปนที่รักแหงนี้ ตองติดตามนะคะ สาระนารูคูฉบับ กับ 10 วิถีคนสูชีวิต
แกปญหานอนไมพอแตงานก็ตองทํา จะทําอยางไร เรามีเคล็ดลับดีๆ
มาฝาก หามพลาดนะคะ
“รอบรั้ว เหลืองเทา” ยังอยูเปนคอลัมนประจําของเราคะ และหาก
ศิษยเกาทานใด อยากบอกกลาว เลาเรื่อง หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากจะให
เพือ่ นเราไดรบั รู สามารถสงกันเขามาไดเลยนะคะ แลวพบกันใหมฉบับหนา
สวัสดีคะ
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msualumni01@gmail.com
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป
การศึกษา 2557-2558 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง
อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดย นายปญญา ถนอมรอด
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และ ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกลาฯ ถวายปริญญา
สาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แด ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนการ
เฉลิมพระเกียรติคุณใหปรากฏและเพื่อเปนเกียรติอันสูงยิ่ง
แกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ปริญญา ไดแก
- ศาสตรเมธีนนทิวรรธน จันทนะผะลิน
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- นางพวงเพ็ญ วิบูลยสวัสดิ์
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
- นายวีระ โรจนพจนรัตน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร
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และมีผูสําเร็จการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 6,940 ราย
ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี 6,044 ราย ระดับปริญญาโท
724 ราย และระดับปริญญาเอก 172 ราย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคลดีเดนประจําป ซึ่งถือเปนบุคคลที่สรางคุณงามความดี
ทําคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ สมควรไดรับ
พระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคํา จํานวน 3 คน
ในโอกาสนี้ นายป ญ ญา ถนอมรอด นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เข า เฝ า ฯ ทู ล เกล า ถวายเงิ น
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตํารวจตระเวน
ชายแดน ผู  ดู แ ลนิ สิ ต ในโครงการนั ก เรี ย นในพระราชานุ
เคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข า เฝ า ฯ จํ า นวน 3 ราย บั ณ ฑิ ต และนิ สิ ต ในโครงการ
ในพระราชานุ เ คราะห ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เขาเฝาฯ จํานวน 5 ราย และ ผูรักษา
ราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุน
นักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานผลการดําเนินงาน
กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําปการศึกษา 2558
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร มมส
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 14.35 น. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระทีน่ งั่
จากอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังโรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ทรงกดปุ  ม ไฟฟ า เป ด
แพรคลุมปายชื่อ “โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร” ทรง
ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร และ
ทรงลงพระนามาภิไธยในแผนศิลา
ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2558 โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เป น ล น พ น จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานชือ่ โรงพยาบาลวา “สุทธาเวช” (หมายถึง โรงพยาบาลซึง่ พรอม
ดวยการแพทยอันดีงาม) และพระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญอักษร
พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ปายชื่อโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร
เริ่มใหการบริการรักษาพยาบาลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยเปด
ศูนยบริการทางการแพทย เขตพืน้ ทีข่ ามเรียง และเปดศูนยบริการทางการแพทย
เขตพืน้ ทีใ่ นเมือง เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2549 เพือ่ เปนแหลงฝกงานของนิสติ
รวมทั้งใหบริการดานการแพทยแกนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป
ต อ มาคณะแพทยศาสตร ไ ด รั บ งบประมาณก อ สร า งอาคาร
โรงพยาบาลโดยใชงบประมาณกอสรางทัง้ สิน้ 279,538,600 บาท เปนอาคาร
สูง 12 ชั้น มีพื้นที่ใชสอย 17,430 ตารางเมตร เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2552 แลวเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2556 โรงพยาบาล มีขนาด 200 เตียง
โดยมีหองตรวจ จํานวน 6 หอง หองผาตัด จํานวน 6 หอง รับผิดชอบในการ
ใหบริการแกประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามรวมกับโรงพยาบาล
มหาสารคาม ในป พ.ศ. 2558 มีผูปวยที่มาใชบริการ จํานวน 112,187 คน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มมส
เวลา 15.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากโรงพยาบาลสุ ท ธาเวช
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังสถาบันขงจือ่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผูอํานวยการ
สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายไทย) กราบบังคมทูลรายงาน
ความเปนมาการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทรงกดปุม
ไฟฟาเปดแพรคลุมปายชื่อ “อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ” ทรงลง
พระนามาภิไธยในสมุดเยีย่ ม ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ทอดพระเนตรเกีย่ ว
กับการแสดงของชนเผาจวง จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทรงพระอักษรจีน และฉายพระฉายาลักษณ รวมกับคณะ
ผูบริหารและอาจารยสถาบันขงจื่อ
สํ า หรั บ อาคารวั ฒ นธรรมสถาบั น ขงจื่ อ เดิ ม คื อ หอประชุ ม
“เคียงคะคาง” ซึ่งตอมาสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาติ (Hanban) ประจํากรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี สาธารณประชาชนจีน ไดรวมกันปรับปรุงขึ้น
เพือ่ รองรับผูเ ขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
ซึง่ มีทงั้ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงครูผสู อนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีม่ จี าํ นวนเพิม่ มากขึน้ โดยไดปรับปรุงโครงสรางและภูมทิ ศั นโดยรอบอาคาร
หอประชุม จากหอประชุมแบบเปดโลง เปนหอประชุมแบบปด และไดเปลีย่ น
ชือ่ เดิมจากหอประชุม “เคียงคะคาง” เปน “อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจือ่ ”
โอกาสนี้ ไดทอดพระเนตรนิทรรศการ การดําเนินงานของ
“สถาบันขงจือ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึง่ กอตัง้ ขึน้ ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช
2549 เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนใหแกมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยความรวมมือของสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

นานาชาติ (Hanban) สํานักงานใหญประจํากรุงปกกิง่ สาธารณรัฐประชาชน
จีน และมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี สาธารณประชาชนจีน ปจจุบนั ไดขยาย
การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปยังโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จํานวน 39 โรง และระดับอุดมศึกษา 8 แหง ในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

คนเกง MSU

Mr. Sann Raksmey

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง

คณะ การจัดการการทองเที่ยวและ การโรงแรม
หลักสูตร การจัดการการทองเที่ยว และ การโรงแรม นานาชาติ
*** นิสิตกัมพูชา กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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คนเกง MSU

ผ

มเปนคนธรรมดาคนหนึ่งที่ ตั้งใจเรียนและพยายามใสใจในเรื่อง
การเรียน ไมวา จะเปนการเขาเรียน การตรงตอเวลา,ขยันมัน่ เพียร,
อานหนังสือทบทวน ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยและ
เขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งใน และนอกสถานที่เปนจํานวน
มากทําใหผมไดรจู กั กับเพือ่ นทัง้ ในมหาวิทยาลัยเดียวกันและมหาวิทยา
ลัยอื่นๆ รวมถึงครูอาจารยเจาหนาที่จํานวนมาก ผมก็มีความสุขมาก
ที่ ไ ด เข า ร ว มกิ จ กรรมที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น และถ า เพื่ อ นๆ
หรือนองๆ คนไหนมีโอกาสอยากใหลองเขารวมกิจกรรม ทีม่ หาวิทยาลัย
จัดขึ้นนะครับ
ผมทํางานไปดวยในขณะที่ผมยังเรียนอยู ซึ่งผมคิดวาเรา
ควรจะใชเวลาทีม่ ใี หเปนประโยชนเพราะทุกชวงเวลาคือการเรียนรูแ ละ
ฝกฝนประสบการณใหกับตัวเอง เวลาผานไปเร็วมากจนผมรูสึกตัวอีก
ทีกจ็ บการศึกษาแลว สิง่ ทีผ่ มไดยนิ และดีใจทีส่ ดุ คือผมจะไดรบั ปริญญา
ครั้งแรกในชีวิต ผมทําตัวไมถูกตื่นเตนมากและภาคภูมิใจกับปริญญา
ใบแรกของผมมาก ผมไดทุมเทและใสใจตลอดระยะเวลาสี่ป และ
ในวันซอมรับปริญญาผมซาบซึ้งและตื้นตันจนบอกไมถูก อีกไมนาน
ผมจะไดรับปริญญาอยางที่ผมไดรอคอยแลว
แลววันนี้ก็มาถึง วันที่ผมไดรับปริญญาจริง วันนี้เปนวันที่
ผมมีความสุขที่สุดในชีวิต ผมและครอบครัวของผมตางก็รอคอยวันนี้
กับผมและรวมยินดีกบั ความสําเร็จในครัง้ นี้ และอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จ
ของผมนั่ น คื อ การที่ ผ มได ทุ  ม เทกั บ การเรี ย นจนผมได เกี ย รติ นิ ย ม
อันดับหนึ่ง เหรียญทอง ผมรูสึกยินดีและภาคภูมิใจเปนอยางมาก
กับความสําเร็จในครั้งนี้ ภาพในวันที่ผมไดรับพระราชทานปริญญา
จากสมเด็จพระเทพฯ ผมยังจําไดดีเสมอมา ยอนกลับไปนึกภาพ
ในวันทีผ่ มไดรบั ปริญญาเมือ่ ไหรผมก็รสู กึ ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองคทา นทีไ่ ดพระราชทานปริญญาและทุนการศึกษา
ใหกับผมและทําใหผมไดมีวันนี้ ผมขอขอบคุณทุกๆคน ที่ชวยผลักดัน
ทําใหผมประสบผลสําเร็จในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณจากใจจริงครับ สิ่งที่
ทํ าให ผมมี วัน นี้ ไ ด คื อกํ า ลัง ใจจากครอบครัวของผม กัลยาณมิตร
อาจารย ที่ไดชวยเหลือผมจนทําใหผมไดรับทุนการศึกษาของสมเด็จ
พระเทพฯ ผมรูสึกปลื้มปติยินดี ผมไมเคยลืมวันแรกที่เขามาเรียน
ในมหาวิทยาลัยแหงนี้ เพราะอาจารยทุกทานสอนผมใหมีความรู
ความสามารถและผมได นําความรูนี้ไ ปใชป ระโยชนและผมตั้งใจ
จะศึกษาตอจนจบปริญญาเอกอยางที่ผมตั้งใจ ผมขอขอบพระคุณ
อาจารยทกุ ทาน เพือ่ น ครอบครัว และมหาวิทยาลัยแหงนีเ้ ปนอยางมาก
ผมจะไมมีวันลืมวามหาวิทยาลัยแหงนี้ที่ไดสรางผมมาครับ
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อาคารศูนยประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไดจัดพิธีวางศิลาฤกษอาคารศูนยประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ
เขตพื้นที่ในเมือง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
นายปญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธาน
ในพิธี ในการนี้มี ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช ผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พรอมดวย ผูบริหาร คณาจารย
บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขารวมพิธีจํานวนมาก
โดยมี พระครูวินัยวรญาณ เจาคณะอําเภอกันทรวิชัย (ฝายธรรมยุติ)
เปนประธานฝายสงฆ
ในการกอสรางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ใชในการกอสรางครัง้ นี้ จํานวน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน)
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ ทีใ่ ชสอยรวมประมาณ 16,600 ตารางเมตร
องคประกอบของโครงการหลัก ไดแก หองโถงอเนกประสงคหลักที่มีความจุ
5,000 คน ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นใหรองรับกิจกรรมอืน่ ๆ ได หองประชุมยอย
และสวนสนับสนุน สรางความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใชสอย
พื้นที่ โดยอาคารแหงนี้มีลักษณะเปนหอประชุมอเนกประสงค สามารถ
รองรั บ กิ จ กรรมงานพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร กิ จ กรรมการประชุ ม

2

การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงบนเวที การจัดงานเฉลิม
ฉลองงานเลี้ยง และงานสังสรรคทั่วไป เพื่อตอบสนองความตองการของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส จัดโครงการเปดประตูสูโลกตะวันออก ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 17.30 น. ณ ลานอัฐศิลป (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการงานเปดประตูสูโลกตะวันออก ครั้งที่ 14 โดยมี ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ
ฤทธิเดช ผูร กั ษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานกลาวเปดโครงการฯ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.กนกพร รัตนสุธรี ะกุล คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงานเปดประตูสูโลกตะวันออก ครั้งที่ 14 เพื่อใหคณาจารย นิสิต และผูที่สนใจ
ไดเรียนรู และไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมของกลุมประเทศโลกตะวันออก พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ
อันดีเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมจากกลุมประเทศโลกตะวันออก ตลอดจนเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแกชุมชน
งานเปดประตูสูโลกตะวันออกในครั้งนี้ จัดขึ้นระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
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มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ผูไดรับพระราชทานเชิดชูเกียรติ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไดจัดงานแสดงความยินดีแกผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคํา และรางวัลนักวิจัยดีเดน ณ ลานคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะเขารับพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รและรางวั ล ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก ผู  สํ า เร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2557-2558
ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีผูไดรับพระราชทานเชิดชูเกียรติ จํานวน 7 ทาน ดังนี้
ผูเขารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
- ศาสตรเมธีนนทิวรรธน จันทนะผะลิน ผูเ ขารับพระราชทานปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- นางพวงเพ็ ญ วิ บู ล ย ส วั ส ดิ์ ผู  เข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญา
สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- นายวีระ โรจนพจนรัตน ผูเขารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร
ผูเขารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคํา
- ศาสตราจารยพิเศษนายแพทยไพจิตร ปวะบุตร ผูเขารับรางวัล
พระราชทานพระธาตุนาดูนทองคํา ประเภทบุคคลดีเดนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สาขาบําเพ็ญประโยชน
- ดร.คมคาย อุดรพิมพ ผูเขารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูน
ทองคํา ประเภทบุคคลดีเดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
- นายสมจิต ทองบอ ผูเ ขารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคํา
ประเภทบุ ค คลดี เ ด น ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สาขาทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ผูเขารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดน
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษกร ปาสาใน ผูเขารับพระราชทานรางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดน
ในการนี้ นายปญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และ ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบชอดอกไมแสดงความยินดีและโลประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ผู  ไ ด รั บ รางวั ล เพื่ อ เป น เกี ย รติ ป ระวั ติ แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามสืบไป
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àÃÒà¢ŒÒã¨¹ÐÇ‹ÒÀÒÃÐË¹ŒÒ·ÕèÍÑ¹ãËÞ‹ËÅÇ§
ÁÒ¾ÃŒ Í Á¡Ñ º ¤ÇÒÁÃÑ º ¼Ô ´ ªÍºÍÑ ¹ Ë¹Ñ ¡ ÍÖé § !
¨ÐàºÅÍ ¨Ð§‹Ç§á¤‹äË¹ ¡çµÍ
Œ §ÅØÂ¡Ñ¹µ‹Í¨¹¡Ç‹Ò
§Ò¹¨ÐàÊÃç¨ äÁ‹à»š¹äÃ¹Ð àÃÒ¨ÐÊÙŒä»´ŒÇÂ¡Ñ¹!
àÃÒÃÇºÃÇÁ 10 ÇÔ¸àÕ ´ç´æ ·ÕèºÍ¡àÅÂÇ‹ÒµŒÍ§ãËŒ
§‹Ç§á¤‹äË¹ ¡ç¾ÃŒÍÁÊÙŒµÒÂá¹‹¹Í¹ ÅØÂ!

1.¨Ñ´ÁÒàÅÂãËŒ¾ÃŒÍÁ
¡Ô¨ÇÑµÃÂÒÁàªŒÒÍÑ¹á¢ç§á¡Ã‹§

2.¢Í¹íéÒàÂç¹æ
ÁÒ»ÅØ¡ãËŒµ×è¹¨Ò¡ÀÇÑ§¤

3.ÍÐäÃáÇºà¢ŒÒÁÒã¹ËÑÇ
à¢ÕÂ¹Å§¡ÃÐ´ÒÉãËŒËÁ´!

ลองนึกดูดๆี วาตอนเชาเราทําอะไร
กันมั่ง ออกกําลังกาย? อานหนังสือ? ขอสั่ง
งานที่บานกอนจะไปอาบนํ้า? หรือ ขอหลับ
จนนาทีสุดทายเถอะนะ (ฮา) เอาเปนวา
ไมวาคุณจะเคยทําอะไรยามเชามากอน
หน า นี้ ปล อ ยมั น ไป นั บ แต นี้ เ ป น ต น ไป
เริ่มใหมซะ! บังคับตัวเองใหทําอะไรก็ไดที่
เปนประโยชนกบั งาน กับเปาหมายของชีวติ
แลวทําแบบนัน้ ใหไดทกุ วัน ทีนรี้ า งกายของคุณ
ก็จะเซ็ตระบบอัตโนมัติ ไมวาจะนอนนอย
มาขนาดไหนยังงาย ยังไงรางกายก็จะรูส กึ วา
ตองทําสิง่ นีแ้ หละ ใหเหมือนกับทีท่ าํ มาทุกวัน
บอกเลยวา Productive แนนอน

นํ้ า เย็ น ๆ นี่ แ หล ะ ตื่ น แน น อน
แตไมไดใหเอาเทใสหนานะ แคดมื่ สวยๆ ก็ชว ย
ไดแลว เราไปแอบอานเจอมาวา แพทย
ในตางประเทศเขาแนะนําเลยวาดืม่ นํา้ เย็นๆ
กอนจะดืม่ กาแฟแกวแรกของวัน จะเปนเหมือน
เชื้อเพลิงดีๆ ที่ชวยอัพพลังงานใหรางเกือบ
พังของเรา มีแรงฮึดกลับมาสูต อ ไดอกี ทัง้ วัน
แนนอน!

เวลานอนนอยแตละทีนี่บอกเลย
วาอึนสุดๆ คิดอะไรก็ไมออก มืดแปดดาน
ไปหมด หนทางแก อ ย า งนึ ง ที่ จ ะช ว ยให
สถานการณใหไมแยไปกวานี้ คือ เขียนคะ!
อาจจะยืดเสนยืดสายกอนซักนิด แลวหลัง
จากนัน้ อะไรแวบเขาหัวมาก็เขียนลงกระดาษ
ใหหมด เขียนลงไปตัวใหญๆ ดวยวาวันนี้
ตองทําอะไรบาง แลวทีนแี้ หละเราจะไดเห็น
ภาพมากขึน้ ตัง้ สติไดงา ยขึน้ แลวมาลุยงาน
ตอเนอะ

สาระนารู…คูฉบับ
4.¢Í§áºº¹Õé
µŒÍ§¾Öè§à¾Å§¡Ñ¹Ë¹‹ÍÂ!

7.§‹Ç§æ áºº¹Õé
¢ÍÅØÂ§Ò¹·ÕèªÍº¡‹Í¹ÅÐ¡Ñ¹

เพลงคลาสสิคอาจจะไมใชคาํ ตอบ
เสมอไปนะ ยิ่งอดนอนมาแบบนี้ เผลอๆ
มี ห ลั บ แน น อน ถ า เราอยากจะโฟกั ส กั บ
การทํางาน การอานหนังสือ แคเพลงชาๆ
เครื่องดนตรีธรรมดาๆ ที่เราชอบ ขอจังหวะ
แบบไมหลับมากนะ แตถางานที่เรากําลัง
จะทํานี่ตองใชสมองหนักหนอย เปนเรื่อง
ของตัวเลข การคิดวิเคราะหอะไรพวกนี้ เรา
แนะใหอพั บีทเพลงขึน้ มาซักนิด รับรอง..เวิรค !

เปนเรือ่ งปกติอะนะ คนเราเวลางวงๆ
แลวยังใหมาทําอะไรนาเบือ่ ๆ นีก่ พ็ าจะหลับ
กันเขาไปใหญ ถางั้นขอแอบลําเอียงหนอย
แล ว งาน เลื อ กงานพาร ท ที่ เ ราเอนจอย
มากอนเลย นอกจากจะไมนา เบือ่ ยังกระตุน
ใหสมองเราตื่นดวย

5.ËÑ¹à¢ŒÒËÒáÊ§
ÁÍ§ÍÐäÃÊÇ‹Ò§æ ´‹Ç¹!

8.ä»ä¡Åæ
¡‹Í¹àÅÂÁ×Í¶×Íà¹ÕèÂ!

ถ า ให อ ธิ บ ายทางวิ ท ยาศาสตร
จริงจัง ก็กลัววาจะงงกันไปใหญ (เอาจริงๆ
เราก็อธิบายไมถูก) แตเอาเปนวาเราอาน
เจอมาว า เวลาที เ รามองไปที่ แ สงสว า งๆ
รางกายของเราจะรูสึกตื่นขึ้นมาในระดับ
นึงเลย

รู  ห รื อ ไม ? มี ง านวิ จั ย ออกมาว า
คนเราเช็คมือถืออยางนอย 150 ครั้ง ตอวัน
แลว 67% ของคนสวนใหญหยิบมาเช็คทัง้ ๆ
ที่ไมมีโนติฟเคชั่นอะไรเดงขึ้นมาดวยซํ้า!
เพราะฉะนั้นพอเลยคะ! นอนก็ไมพอ งานก็
ตองทํา สติไมคอยมี มือถือก็ยังจะเลน!
โอยยยย

6.§Ò¹ãËÞ‹á¤‹äË¹
¡çËÑè¹à»š¹ªÔé¹æ «ÐàÅÂ!

9.¶ŒÒÂÑ§äÁ‹äËÇµŒÍ§·‹ÒäÁŒµÒÂ!

สมองของคนเราจะแฮปป  สุ ด ๆ
เวลาที่ ตั ว เองทํ า อะไรสํ า เร็ จ แต ไ องาน
ใหญๆ เนี่ยกวาจะสําเร็จทีนึงใชเวลานาน
เหลือเกิน! ดังนั้น จัดการเลย แบงงานใหญ
กอนนี้ออกเปนยอยๆ เริ่มจากวาตองทํา
สวนไหนกอน ไลไปทีละเสต็ป สําเร็จไป
เสต็ ป นึ ง สมองเราก็ ฟ  น ที นึ ง เป น แรงฮึ ด
ใหมีแรงจัดการเสต็ปตอไปจนสําเร็จแนอน

ถาลองมาหมดทุกวิธี หนังตามันก็
ยังหยอน หัวจะทิ่มลงโตะ จะหลับใหไดเลย
คราวนี้งานตอสูกับแรงโนมถวงโลกตองมา
แลวหละ “ยืนทํางาน” มันซะเลยใหรเู รือ่ งรูร าว
ที่นี่รางกายที่วาจะหลับๆ ขนาดไหน ยังไง
ก็ตอ งตืน่ แลวหละะเอาสมาธิทไี่ หนมาโฟกัส
กั บ งาน ขอเถอะ เก็ บ มื อ ถื อ ลงก อ นนะ
งานเสร็จคอยวากันนะคะ
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10.»ÅØ¡Ã‹Ò§¾Ñ§ãËŒ¿„œ¹
´ŒÇÂ¡ÅÔè¹¡Òá¿ËÍÁæ
จะบอกเลยว า งานนี้ ค นไม กิ น
กาแฟก็ ทํ า ได น ะ (แต ถ  า กาแฟหอม
จนอดใจไมไหวก็อีกเรื่องนึง!) เขาทําการ
ศึ ก ษามาแล ว ว า แค ก ลิ่ น กาแฟนี่ แ หล ะ
ก็กระตุนใหสมองของเราตื่นตัว แถมยัง
ทําใหเรารูส กึ อารมณดี แฮปป ลืมความอึน
ความงวงไปไดเลย!

ขั้นตอนงายๆ ดังนี้
อยากใหเธอกด “like”
…อยากใหเธอกดรัก อยากใหเธอมาทัก…

จะไดรูจัก ม.มหาสารคาม

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

