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วัตถุประสงค : เพื่อเปนสื่อกลางในการสราง

ความสัมพันธ   แล ะ ติดต อปร ะสานงานร ะหว  าง

มหาวิทยาลัย และศิษยเก า ตลอดจนเพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวภายใน

มหาวิทยาลัยตอศิษยเกา

สารศิษยเการั้วเหลืองเทา

 

จุฑามาศ ภิญโญศรี

msualumni01@gmail.com

 สเีหลอืงอรามของดอกคนูพลิว้ไหว เมือ่สายลมในหนารอนพดัออนๆ 

มากระทบ นั่ งมองแล วก็ดู เพลินตา เพลินใจดี เหมือนกันนะคะ

เดือนเมษายน ที่หลายคนตั้งหนาตั้งตารอคอย วันสงกรานต ที่แสน

จะสดชื่น เย็นฉํ่า ก็มาถึงซะที เรื่องจากปกฉบับนี้ จะพาทุกทานไปรูจักกับ 

อาจารย ดร.ดวงทพิย ผโลปกรณ (ดร.ออ) ศษิยเกาสาวสวย (สวยมากจรงิๆ คะ 

บก. ขอการันตี) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เพชรเม็ดงามแหงความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จะมาบอกเลาเรื่องราวดีๆ ประทับใจกับสถาบันอันเปนที่รัก

แหงนี ้ตองตดิตามคะ คอลมัน สาระนารูคูฉบบั หวงใยสขุภาพของทกุทาน 

กับ 10 ผลไมทีเด็ด ดับกระหาย คลายรอน สาระดีๆ ที่มีมาฝากกัน

เปนประจําคะ

 “รอบรั้วเหลืองเทา” ยังอยู เปนคอลัมนประจําของเรา และ

หากศิษยเกาอยากบอกเลาเรื่องราว หรือ สงขาวถึงเพื่อนใหรับรู หรือ

อยากแนะนาํตชิม สามารถสงเขามาไดเลยนะคะ เราจะรอรบัทกุขอเสนอแนะ

ของทุกทานเสมอคะ 

Editor’s
Talk

2

มมส จัดโครงการมหกรรมนําเสนอผลงาน

1 หลักสูตร 1 ชุมชน 

8
คนเกง MSU

มมส จดัโครงการบรกิารวชิาการแกศิษยเกา

หัวขอ “พัฒนาตน พัฒนางาน

สรางจิตสําราญ เพื่องานสําเร็จ”
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 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. สํานักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดโครงการมหกรรมนําเสนอผลงาน
หน่ึงหลักสูตรหนึง่ชุมชน รายวชิา 0035001 หนึง่หลกัสตูรหนึง่ชมุชน ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ณ ลานอัฐศิลป(ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยม ีอาจารย ดร.มลฤด ีเชาวรตัน รองอธกิารบดฝีายพฒันา
นิสิตเปนประธานกลาวเปดโครงการ โดยมี อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม 
รองผูอาํนวยการสาํนกัศกึษาทัว่ไป กลาวรายงานวัตถปุระสงค เพือ่สงเสรมิ
คณุลกัษณะนสิติท่ีสอดคลองกบัเอกลกัษณนสิติ คอื นสิติกับการชวยเหลือ
ชุมชน และปลูกฝงจิตอาสา สูการเปนบัณฑิตผูมีปญญาเพื่อมหาชนตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนั้น ปการศึกษาที่ 2/2558 นับเปนปการศึกษา
แรกของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 1,883 คน โครงการมหกรรมนําเสนอผลงานจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชนครั้งนี้ มุงเนน
ใหนิสิตไดนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนิสิตเจาของ
ผลงานกับผู นําชุมชน อาจารยผู สอน และเพื่อนนิสิตตางกลุ มเรียน
ตางคณะ-วิทยาลัย เพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและการยกยองเชิดชู
ในความดีในการชวยเหลือสังคมและชุมชน การนําเสนอผลงานครั้งน้ี 
มี 2 รูปแบบ ไดแกการนําเสนอผลงานผานโปสเตอร จํานวน 67 ผลงาน 
จากคณะวิทยาการสารสนเทศ 24 ผลงาน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
41 ผลงาน คณะเภสัชศาสตร 1 ผลงาน และคณะสาธารณสุขศาสตร 1 
ผลงาน และรูปแบบการนําเสนอประกอบสื่อวีดิทัศนบนเวที 8 ผลงาน 
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานในแตละโครงการ
มีผูบริหาร อาจารย และนิสิตเขารวมกิจกรรมครั้งนี้จํานวนมาก

มมส จัดโครงการมหกรรมนําเสนอผลงาน 
1 หลักสูตร 1 ชุมชน 
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อาจารย์ ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์
ศิษย์เก่าคนเก่ง ป.ตรี ป.โท ป.เอก จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
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อาจารย	ดร.ดวงทิพย	ผโลปกรณ

ศิษยเก่าแห่งความภาคภูมิใจ	

ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

  วิชาเอกประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 • ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

  สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) 

  สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปจจุบัน :  อาจารย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   (ฝายมัธยม) 

   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

   และวัฒนธรรม

  ...สวัสดีคะชาวศิษยเการั้วเหลืองเทา ศิษยเกา คนเกง

ฉบับนี้ จะพาทุกทานไปรูจักกับ อาจารย ดร.ดวงทิพย ผโลปกรณ 

(ดร.ออ) ศิษยเกาสาวสวย (สวยมากจริงๆ คะ บก ขอการันตี) 

ปริญญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

เพชรเม็ดงามแหงความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จะมาบอกเลาเรือ่งราวดีๆ ประทบัใจกับสถาบันอนัเปนทีร่กัแหงนี้ 

ตามเรามาเลยคะ...
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	 ...ทนัททีีจ่บปริญญาตรี	ก็สอบ

เข ้าท�างานที่ 	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)	เป็นที่แรก......

และไม่เคยเปลี่ยนงานเลยตลอด	13	ปี

.....การเป็นนิสิตมาก่อน	 ท�าให้เข้าใจบริบทของ

มหาลัย	ความประทับใจทั้งหมดที่ได้รับ	ก็ถูกส่ง

ต่อไปยัง	นักเรียนที่ได้สอน	โดยปลูกฝังให้

รักในมหาวิทยาลัย	 และเป็นส่วนหนึ่งของ

มหาลัย	 ท�าทุกงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา...
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ความผูกพัน	สิ่งที่ได้รับ	บรรยากาศ

และความประทับใจจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  เนือ่งจากเปนศิษยเการัว้เหลอืง เทา ตัง้แต เรยีนปรญิญาตรี 

ปรญิญาโท ปริญญาเอก สิง่ทีไ่ดรบัจากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

นอกเหนอืจากความรู คอืความเมตตา กําลงัใจ และความอบอุนใจ 

ชองวางระหวางวยั และคณุวฒุ ิมนีอยมาก อยูกันดวยความเมตตา

เขาใจ และศรัทธา อีกทั้งบุคลากรฝายสนับสนุน 

  ก็ใหความชวยเหลือนิสิตอยางอบอุน และเปนกันเอง 

กิจกรรมตางๆ ในมหาวิทยาลัยท่ีเคย หลังจากเรียนจบ ป.ตรี

ก็เขาทํางานในมหาวิทยาลัย การทํางานไปพรอมกับศึกษาตอ

ในมหาวิทยาลัยเดิมไปดวย ก็ไดรับความชวยเหลือแนะนํา

จากเพื่อนรวมงานในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ในหลายหนวยงาน

รู สึกได ถึงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 

กับบทบาทที่เปลี่ยนไป	

จากวันนั้น	(นิสิต)	ถึงวันนี้	(อาจารย)

  การเปลีย่นสถานะจากนิสติเปนอาจารย ทันทีท่ีจบปรญิญาตรี 

ก็สอบเขาทํางานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝายมัธยม) เปนที่แรก และไมเคยเปลี่ยนงานเลยตลอด 13 ป 

การเปนนิสิตมากอน ทําใหเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย

ความประทบัใจทัง้หมดทีไ่ดรบั กถู็กสงตอไปยงันกัเรยีนทีไ่ดสอน 

โดยปลูกฝงให รักในมหาวิทยาลัย และเปนสวนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยใหดีที่สุดในทุกงานที่ไดรับมอบหมาย

เคลด็ลบัความส�าเร็จทัง้ในการเรียน	และการท�างาน

  การจะมาถึงวันนี้ไดนั้น ความอดทน และกําลังใจ เปนสิ่ง

ทีสํ่าคญั ในการเรยีนมหีลายคร้ังทีถ่อดใจ และวางมอืจากการเรียน

ไปนาน แตสุดทายความอดทน และกาํลังใจ เปนส่ิงผลกัดันใหเดนิ

ทางตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเมตตา และกําลังใจ

จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ทั้งปริญญาโท ปริญญาเอก 

  ท่ีเปนกําลังใจอยางมาก ผลักดันใหเราสูตอไป ทําหนาที่

ของนิสิตใหดีที่สุด 

คติในการท�างาน

 มีความรักในงานท่ีทํา ในชีวติการเปนอาจารย สิง่ท่ีทาํพรอมดวย 

คือการเปนผูปกครอง และเปนแมอีกคนของนักเรียน ไมไดแค

การสอนแตใสความรัก ความเขาใจ และเอาใจใสลงไปดวย 

ข้อคิดดีๆ	จากพี่ถึงน้อง

 ความภูมิ ใ จ ในสถาบัน  มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

เปนมหาวิทยาลัยท่ีอบอุน นอกจากความรูทางวิชาการที่ไดรับ

คือความรักเมตตา และผูกพันที่มีตอกัน เปนส่ิงประทับใจที่สุด

ในชีวิตหนึ่งที่ไดรับจากที่แหงนี้คะ 
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มมส จัดโครงการบริการวิชาการแกศิษยเกา 
หัวขอ “ พัฒนาตน พัฒนางาน 
สรางจิตสําราญ เพื่องานสําเร็จ ”

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หองทุงศรีเมือง 2 โรงแรม
เซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี  จัดโดยงานบริการศิษย  เก า
กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกศิษยเกา หัวขอ 
“พัฒนาตน พัฒนางาน สรางจิตสําราญ เพ่ืองานสําเร็จ”
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ประยุกต ศรีวิไล รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธาน
กลาวเปดงานพรอมปาฐกถาพิเศษ “ศิษยเกากับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธี 
โพธิ์ทอง ผู ช วยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและกิจการ
ตางประเทศมหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลาวรายงานวตัถุประสงค
ของการจัดงาน
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“ พัฒนาตน พัฒนางาน 
สรางจิตสําราญ เพื่องานสําเร็จ ”
(ตอจาก หนา 8) 
 สาํหรบัการจัดโครงการในคร้ังนี ้มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการสรางเสริมองคความรูในดานตางๆ 
ใหแกศิษยเกาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือใหศิษยเกา
ไดมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนในสายวิชาชีพ
ของตนตอไป งานบริการศิษยเกา จึงไดดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแกศิษยเกามาอยางตอเนื่องทุกป โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ ใหแกศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
จากรัว้มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตลอดจนเพ่ือสรางสัมพนัธอนัดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิษยเกา
กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ในคร้ังนี้ กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ
โดยงานบริการศิษยเกา จัดโครงการบริการวิชาการแกศิษยเกา 
หวัขอ “พฒันาตน พัฒนางาน สรางจติสาํราญ เพือ่งานสาํเรจ็” ขึน้ 
เพื่อเสริมสรางความรูในการทํางาน โดยเนนสรางเสริมพลังใจ
แหงความเบิกบาน มีความสุขในการทํางาน แมวาจะมีอุปสรรค
หรอืปญหาตางๆ เกดิขึน้ กส็ามารถฝาฟนและยิม้สูกบัปญหาตางๆ 
ไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถเรียนรูการทํางาน ดวยความคิด
และจิตใจที่สร างสรรค อันจะสงผลทํางานใหสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพตอไป
 ในโอกาสนี้ ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย 
รัตนพร จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
เปนวทิยากรในการบรรยาย และจดักจิกรรมสรางเสรมิความรูและ
สรางพลังใจที่เบิกบานเพื่อพัฒนาตน พัฒนางานใหมีความสําเร็จ
และมีความสขุควบคูกนัไป โดยมศีษิยเกาจากหลากหลายวชิาชพี
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขารวมโครงการกวา 100 คน
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 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2559 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย ดร.สมัพนัธ ฤทธิเดช ผูรกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม พรอมดวย ศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย ในดานการบริหารจัดการหลักสูตร 
งานกจิการนิสติ งานทะเบยีนและการดําเนนิงานทีเ่กีย่วของกบัวทิยานพินธพรอมทัง้เยีย่มชมพพิธิภณัฑเหด็ ศนูยวจัิยและการศกึษาบรรพชวีนิ 
ฟารมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมศูนยแสดงสินคามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU OUTLET) ระหวางวันที่ 3 – 6 เมษายน 2559

มมส ตอนรับคณะศึกษาดูงาน

จากมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นางสาวชลทิชา นารอง บรรณารักษ
ชํานาญการพิเศษ รองผูอํานวยการฝายสารสนเทศเขตพื้นท่ีในเมือง 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขารับเกียรติบัตรและ
เข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2558 โดยมีนาย
วิษณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีเปนประธานในพธีิมอบเกยีรตบิตัร
และเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2558 ณ
ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

รอบรั้ว…เหลืองเทารอบรั้ว…เหลืองเทา 11

บุคลากรสํานักวิทยบริการ 

รับเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการ

พลเรือนดีเดน ประจําป 2558
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 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ อาคารสโมสรบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ “นิทรรศการของสะสม
The collection” โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมัพนัธ ฤทธเิดช ผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานกลาว
เปดงานพรอมเยีย่มชมนทิรรศการของสะสมจากเหลานกัสะสมทัง้ใน

มมส จัดนิทรรศการของสะสม The collection

 เม่ือวันที่ 3 - 6 เมษายน 2559 คณาจารย และนิสิตชมรม
สถาปตยสัญจร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการคายสถาปตยสัญจร ครั้งที่ 15 
โครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนิสิตรูจักการทํางานเพื่อสังคม
และการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในชนบท เปนการสราง
ประโยชน และสรางสัมพันธภาพที่ดีตอสังคม และการมีสวนรวม

จงัหวดัและมาจากตางจงัหวดั การจดัโครงการในครัง้นี ้มวัีตถปุระสงค
เพื่อสรางนิทรรศการหมุนเวียนใหเปนแหลงเรียนรูในวิชาพิพิธภัณฑ 
สรางกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายและหลักการของพิพิธภัณฑ 
ตลอดจนสงเสรมิความนยิมในการสะสมวตัถสุิง่ของอนัมคีาทัง้ในทาง
จิตใจและทางดานมูลคา เพื่อใหวัตถุเหลานั้นเปนเคร่ืองระลึกถึง
เหตุการณในอดีตของผูสะสม โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน ถึง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

12 รอบรั้ว…เหลืองเทา

คณาจารย และนิสิต มมส

จดัโครงการคายสถาปตยสญัจร ครัง้ที ่15
เพื่อเปนการสรางกิจกรรมท่ีดีใหสืบเนื่องเปนประเพณีที่ดีสงตอให
รุนนองตอไป กิจกรรมภายในการออกคายครั้งนี้มีคณาจารย และ
นิสิตคณะสถาปตยฯ พรอมชาวบานในพื้นที่ ไดรวมแรงรวมใจในการ
สรางอาคารหองสมุด และปรับปรุงตอเติมอาคารเรียนโรงเรียน
ประสิทธาราม บานดูโป ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัด
รอยเอ็ด 
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นิเทศศาสตร มมส จัดละคอนเวที

“นะโม โอเวอรเลิฟ” ประจําป 2559 

5

สํานักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรม

หลักสูตรบรรณารักษและการซอมหนังสือ รุนที่ 6

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดแสดงละคอนเวที 
ประจําป 2559 เรื่อง “นะโม โอเวอรเลิฟ” โดยมี อาจารยธวัชวงศ ลาวัลย รองคณบดีฝายบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ กลาวตอนรับ
และรวมรับชมเพื่อใหกําลังใจใหกับทีมงานนักแสดง มีผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต และผูที่สนใจเขารวมรับชมละคอนครั้งนี้จํานวนมาก
ณ หองประชุมใหญ วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13รอบรั้ว…เหลืองเทา

 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. มหาสารคาม สาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม รวมกับเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรม
หลักสูตรบรรณารักษและการซอมหนังสือ ระหวางวันที่ 18 – 22 เมษายน 2559 ณ เรือนจํา
จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสาวลาวัลย ออนสําลี ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม 
กลาวตอนรบั ศาสตราจารย ดร.สมัพนัธ ฤทธเิดช ผูรกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
มหาสารคาม เปนประธานกลาวเปด นางพรพิมล มโนชัย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการฯ โดยไดดําเนินการจัดโครงการฯ มาอยาง
ตอเนื่อง เริ่มตนแตป พ.ศ. 2552 - 2559 รวมเปนรุนที่ 6 มีผูผานการอบรม จํานวนทั้งสิ้น
146 คน โดยจัดใหความรูกับผูตองขังเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ
การใหบริการหองสมุดพรอมปญญา และทําหนาที่ผู ชวยบรรณารักษในการดําเนินงาน
หองสมุด ใหเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา และหลักสูตรผู ช วยบรรณารักษ
เปนหลักสูตรจัดทําขึ้นระยะเวลาการอบรม 5 วัน ประกอบดวยเนื้อหาความรูเกี่ยวกับระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ
และวารสาร การจัดใหบริการและการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การจัดกิจกรรม สงเสริม
การอานและการใชหองสมุด มีการเนนเรื่องการซอมบํารุงรักษาหนังสือ และการทํากฤตภาค 
ซึ่งผูเขารวมการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาฝมือและนําไปประกอบอาชีพไดตอไป 
ณ หองสมุดพรอมปญญา เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม
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ÍÑ¹´Ñº 10 ¼ÅäÁŒµÃÐ¡ÙÅàºÍÃ�ÃÕè

 มสีวนผสมของน้ําและสารประกอบ

ทางธรรมชาตสิาํหรบัรกัษาอาการปวดบวม

อกัเสบ ซึง่สารดงักลาวถูกนาํมาใชเปนสวน

ผสมของยาแอสไพริน ดังนั้น การบริโภค

เบอรรี่รสหวานฉํ่า จึงชวยลดอาการอักเสบ

และชวยถอนพิษ จากการเผาไหมของ

แสงแดดฤดูรอนไดเปนอยางดีเลยจา

ÍÑ¹´Ñº 8 àÊÒÇÃÊ

 ชวยลดความดันสูง โดยเฉพาะ

สําหรับใครท่ีมีโรคประจําตัวเปนความดัน

โลหิตสูง ซึ่ งอาจกําเริบช วงหน าร อน

มโีพแทสเซยีมใยอาหารสูง และยังมวีติามนิ

เอ, วิตามินซี, และซุปเปอรวิตามินอยูในผล

สีมวง ถาจะทานใหอรอยดับรอน แนะนํา

เปนเสาวรสปนหรือใสในโยเกิรตก็เปรี้ยว

อรอย

ÍÑ¹´Ñº 9 ÅÔé¹¨Õè

 ผลไมรสหวานอมเปรี้ยว นิยมกิน

ผลสดหรือนํามาทําเป น น้ําผลไม  ด่ืม

แกกระหายน้ํา ในลิน้จีอุ่ดมไปดวยวิตามนิและ

แรธาตุมากมาย เชน วติามนิบ ี1 ปองกันโรค

เหน็บชา วิตามินบี 2 ชวยใหรางกายเจริญ

เติบโต ปองกันไขมันอุดตันในหลอดเลือด 

นอกจากนี้ประเทศจีนยังนําเปลือกลิ้นจี่ใช

บรรเทาอาการหวัด อาการทองเสีย และ

โรคจากการติดเชื้อไวรัส แกบิด แกผดผ่ืน

ในหนารอนไดดวยคะ
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ÍÑ¹´Ñº 7 ½ÃÑè§

 ชวยดับกระหายดับรอนที่ดีมาก

ชนิดหน่ึงเลยทีเดียว วิตามินซีสูง ชวยตาน

อนุมูลอิสระ นอกจากนั้นยังมีแรธาตุสําคัญ

อยาง ‘โพแทสเซยีม’ ท่ีชวยควบคุมความดัน

โลหิต เพ่ิมแรธาตุในรางกายที่สูญเสียงาย

ไปพรอมกับเหงื่อในหนารอนอีกดวย

ÍÑ¹´Ñº 7 ½ÃÑè§ ÍÑ¹´Ñº 6 ÁÐÁ‹Ç§

 ทั้ ง เป ร้ียว  หวานและเปรี้ ยว

อมหวาน มีฤทธ์ิเย็น ชวยบํารุงกระเพาะ 

ดับกระหาย แกอาเจียน โบราณจีนจึงมีคํา

กลาววา “ถาไปทะเล กินมะมวงแลวจะไม

เมาคลื่น” มะมวงสุกยังใชเนื้อพอกแผล

ไฟไหมนํ้ารอนลวก ชวยลดบวมระงับปวด 

หรือใชเม็ดมะมวงตมเอานํ้าดื่มแกรอนใน 

สวนมะมวงดิบชวยในเร่ืองการขับปสสาวะ

ไดคะ

ÍÑ¹´Ñº 5 ªÁ¾Ù‹

 ชมพูเปนผลไมท่ีมวิีตามนิซอียูเปน

จํานวนมาก ชวยตอตานอนุมูลอิสระ ให

ความชุมชื้น สรรพคุณสามารถชวยในการ

ฟนไข แกทองเสีย รักษาโรคหวัด บาํรงุหัวใจ 

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับระบบขับถาย 

ควบคมุคอเลสเตอรอลในรางกาย มวิีตามนิ

เอชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับสายตาและ

บาํรงุรกัษาเซลลประสาทตา ชมพูนัน้เปนส่ิง

มหัศจรรยจากผักผลไมอีกชนิดที่ไมควร

พลาดเลยคะ

ÍÑ¹´Ñº 4 ÊÒÅÕè

 มรีสหวานรบัประทานงาย เปนผล

ไมท่ีใหประโยชนตอสุขภาพคอนขางดี

มีกากใยสูง เหมาะกับสาวแซบที่กําลังอยู

ในชวงควบคุมน้ําหนัก ชวยปรับความ

สมดุลของนํ้าตาลในเลือด ปองกันมะเร็ง

ลําไสใหญ ลดคลอเลสเตอรอล คลายรอน

ดบักระหาย ชวยยอย สาํหรบัผูทีม่อีาการไอ 

ควรกินสาลี ่เพ่ือเพ่ิมความชุมชืน้ใหกับปอด

ÍÑ¹´Ñº 3 ÊŒÁ

 รสเปรี้ยวอมหวาน ชื่นใจสุดพลัง

สมเปนเบอร 3 จริงๆ ผลสมใหฤทธิ์เย็น ชวย

ยอย ขับลม ดับกระหาย แกเมาคาง

ชวยระบาย ในเนื้อสมมีแบตาแคโรทีนสูง 

กินบอยๆ ตอเนื่องนาน ตัวจะเหลืองได

ที่ตองระวังกันหนอย กอนและหลังกินสม

1 ชั่วโมงไมควรดื่มนมเพราะโปรตีนในนม

พบกับกรดส มในส มจะทําให จับก อน

เกิดการยอยยาก ทองอืด ทองเฟอได

ÍÑ¹´Ñº 2 ¹íéÒÁÐ¾ÃŒÒÇ

 เหมาะกับหนาร อนสุดๆ ด วย

สรรพคุณฤทธ์ิเย็น รสหวาน ชวยดับกระหาย

คลายรอน ทัง้ยังม ี‘อสีโตรเยน’ ท่ีจะชวยชลอ

ความเหี่ยวยน นับเปนเคร่ืองดื่มเกลือแร

จากธรรมชาติแทๆ ที่ดีตอสุขภาพเพราะ

ไมต องกังวลเรื่อง ‘ความเค็ม’ และใน

นํ้ามะพราวมีน้ําตาลธรรมชาติที่ดูดซึมงาย 

เปนนํ้าสะอาดดื่มไดในยามทองเสีย หรือ

รางกายขาดนํ้าอีกดวย

ÍÑ¹´Ñº 1 áµ§âÁ

 เบอรหนึ่งของสาวออฟฟศก็วาได ความเย็น รสหวาน ชวยดับกระหายคลายรอน 

ปองกันอาการช็อคแดดได แถมยังมีสารชวยขยายหลอดเลือด ระบายความรอน ลดความ

ดันเลือด และยังชวยบํารุงหลอดเลือด มี ‘ไลโคปน’ ชวยปกปองผิวใหแข็งแรง และอยาลืม

ลางผลแตงโมทุกคร้ังกอนที่จะผา เพ่ือชําระลางสารฆาแมลงท่ีอาจตกคางอยูบนเปลือก

ดานนอกคะ

ที่มา : http://www.undubzapp.com/top-10-cool-fruits-in-summer-thailand/



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


