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พฤษภาคม ลมฝนเริ่มพัดมาเบาๆ มองไปทางใดก็ดูสดชื่น ตนไม
ที่ไดรับฝนตนฤดู ดูเขียวชอุม ชุมชื่นใจแกผูพบเห็นยิ่งนักคะ เรื่องจากปก
ฉบับนี้ เราจะพาทุกทานไปรูจักกับ Seyhak Khon ชื่อเลน สิงโต เปนศิษยเกา
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากประเทศกัมพูชา โดยกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และปจจุบันเปนผูบริหารการตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing Executive) เฉพาะตลาดกัมพูชาทีโ่ รงพยาบาล
เวชธานี จะมาบอกเลาเรื่องราวตางๆ ซึ่งนาประทับใจตอมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตองติดตามนะคะ
สาระนารูคูฉบับ หามพลาด กับ 15 สมุนไพรใกลตัว แกผดผื่นคันหนา
รอน พลาดไมไดนะคะ รอบรัว้ เหลืองเทา ยังคงเปนคอลัมนประจําใหเราได
ติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยอยูเหมือนเดิม และหากศิษยเกา
อยากบอกเลาเรือ่ งราว หรือ สงขาวถึงเพือ่ นใหรบั รู สามารถสงเขามาไดเลย
นะคะ แลวพบกันใหมคะ
จุฑามาศ ภิญโญศรี
msualumni01@gmail.com
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สารศิษยเการั้วเหลืองเทา
วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อ เป น สื่ อ กลางในการสร า ง
ความสั ม พั น ธ และติ ด ต อ ประสานงานระหว า ง
มหาวิ ท ยาลั ย และศิ ษ ย เ ก า ตลอดจนเพื่ อ เป น การ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวภายใน
มหาวิทยาลัยตอศิษยเกา
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....แอดมิชชั่น 59.....
...นักเรียนทั่วประเทศเลือกสมัคร...

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ......

อันดับ 1

นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธาน
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) เปดเผยวา ตามที่ สอท.รับสมัคร
บุ ค คลเข า ศึ ก ษาต อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระบบกลางการรั บ นิ สิ ต
นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งไดสิ้นสุดการ
รับสมัคร และการชําระเงินคาสมัครไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
มีผสู มัคร และชําระเงินรวม 104,297 คน จํานวนดังกลาวถือวาใกลเคียง

กับปที่ผานมา โดยจะประกาศผลผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ วันที่ 5
มิถนุ ายน ทาง www.aupt.or.th และหนวยงานทีร่ ว มประกาศผลกับ
สอท. สอบสัมภาษณ และตรวจรางกาย วันที่ 14-17 มิถุนายน
ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา
ในวันที่ 1 กรกฎาคม ทาง www.aupt.or.th รวมถึง เว็บไซตของ
พันธมิตรตางๆ นพ.อุดม กลาวตอวา สําหรับ 20 อันดับ คณะที่มีผู
สนใจสมัครมากที่สุด ประจําปการศึกษา 2559
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Seyhak Khon
ศิษยเกาคณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาธุรกิจระหวางประเทศ จากประเทศกัมพูชา

โดยกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปจจุบัน : ผูบริหารการตลาดระหวางประเทศ (International Marketing Executive)
กัมพูชาโรงพยาบาลเวชธานี
...สวัสดีครับ ผมชื่อ Seyhak Khon ชื่อเลน สิงโต
เปนศิษยเกาคณะการบัญชีและการจัดการ สาขาธุรกิจระหวาง
ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากประเทศกัมพูชา
โดยกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และปจจุบันทํางานเปนผูบริหารการตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing Executive) เฉพาะตลาด
กัมพูชาที่โรงพยาบาลเวชธานี...

ประสบการณ และความประทับใจ
ในขณะที่เปนนิสิต มมส

ในความรูสึกของผม ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ไดรับ
ทุนจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพราะเปนโอกาสที่ไดเปดโลกใหมใหกับผม และพาผมเขาสู
ความฝนของผม ผมมีความมัน่ ใจตัง้ แตวนั แรกทีไ่ ดรบั ทุนจากกองทุน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวา ผมจะมีชวี ติ
ทีด่ ขี นึ้ และจะไดรบั โอกาสดีๆ อีกมากมายทีผ่ มสามารถพัฒนาตัวเอง
และเป น ทางให ผ มเดิ น ไปหาความฝ น ก อ นที่ จ ะได รั บ ทุ น นี้
ผมมีความฝนหลายอยางมาก แตไมรวู า จะเดินไปหามันไดอยางไร

เพราะผมรูสึกวามันมืดในรอบๆ ตัวผม หลังจากผมไดรับทุนนี้
มั น เป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ จุ ด ประกายให ผ มมองเห็ น ทางที่ พ าผม
ไปหาความฝน ซึง่ ขณะนีผ้ มก็ทาํ ไดบางสวนแลว และยังจะสูอ กี
ตอไปเพราะยังมีหลายอยางที่ยังไมไดทํา
สําหรับผม ผมคิดวา มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปน
บานหลังที่สองของผม เพราะผมไดอยูที่นี่มานานมาก ซึ่งเปน
ครั้งแรกที่ออกจากบานนานขนาดนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปนที่ที่ใหท้ังความรู ประสบการณ มิตรภาพ และโอกาสดีๆ
อีกมากหมายใหกบั ผม มหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยทีม่ อี ากาศ
บริสุทธิ์ ผมรูสึกวา ผมมีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดเวลาที่ผมเรียน
ทีน่ ี่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหัวใจของภาคอีสาน และเปน
มหาวิทยาลัยที่มีคนกัมพูชามาเรียนมากที่สุด อีกอยางหนึ่ง
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามก็ เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยคณะอาจารย และบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามใหเปน
มหาวิ ท ยาลั ย สี เขี ย ว (Green University) ผมจึ ง มี ค วาม
ภาคภูมิใจมากที่ไดรับทุน และไดมาเรียนที่นี่
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เรื่องจากปก

จากวันที่เริ่มตนการเรียนรู
จนมาถึงวันนี้

เมืองมงตเปลลิเยร เปนระยะเวลา 1 เดือน และในชวงปที่ 3
ผมก็ไดเขามาฝกงานทีก่ รุงเทพฯ ทีบ่ ริษทั Singha Corporation
ชวงระยะ 4 ป ของการเรียนรูที่มีทั้งความงาย และ และบริ ษั ท ซี ว  า โลจิ ส ติ ก ส ไ ทยแลนด จํ า กั ด CEVA logistic
ความยากทีท่ กุ คนสามารถสัมผัสถึงความรูส กึ เหลานัน้ ได แตไมวา company เปนประสบการณที่มีคุณคาของผมอยางยิ่งครับ
จะเจอกับความยากลําบากอยางไร ผมก็ไมเคยทอ เพราะผม
สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และครอบครัวทีก่ าํ ลังรอความสําเร็จจากผม
ในการเรียนรูที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผมไดรับการศึกษาที่ดี
ที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้ ตองขอขอบคุณเปนอยางมากถึงอาจารยทุกทาน
ที่มีความกรุณา เมตตา ตั้งใจสอน และใสใจนิสิตตางชาติอยางผม
และเพื่อนๆ ทุกคนครับ นอกจากการเรียนรูในหองเรียน ผมก็ได
เรียนรูจากประสบการณที่ไดชวยงานตางๆ ของพี่ๆ ที่ International
Relation Ofﬁce (IRO ) เขารวมสัมมนา และคายตางๆ ผมเคย
เปนอาสาสมัคร เปนพนักงานตอนรับใหหอง Mahasarakham
University American Corner ที่ ค ณะมนุ ษ ศาสตร
และสั ง คมศาสตร และเคยเป น ตั ว แทนนิ สิ ต เอกอั ค รราชทู ต
ที่ไดชวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผมพูดไดวา
ประสบการณ ทั้ ง หมดนี้ มี ค วามสํ า คั ญ และประโยชน ม ากๆ
เพราะตลอดระยะเวลา 4 ป ในการเรียนทีม่ หาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถูกเอามาใชหมดในชีวิตทํางานจริง
นอกจากนี้ ผ มเป น คนที่ ช อบเรี ย นรู  สิ่ ง ใหม ๆ และ
ชอบคนหาประสบการณใหมๆ ทุก Summer Break เชน ตอน
เรียนป 1 ผมไดมโี อกาสไปทํางาน และไดเรียนรูเ กีย่ วกับวัฒนธรรม
ที่สหรัฐอเมริกาเปนระยะเวลา 3 เดือน ในโครงการ Work and
Travel สวนตอนเรียนป 2 ผมไดทุนเปนนิสิตแลกเปลี่ยน และ
เรียนรูเ กีย่ วกับการบริหารธุรกิจ และวัฒนธรรมทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส

เรื่องจากปก

ขอคิดดีๆ จากพี่สูนอง

สุดทายผมอยากจะฝากนองๆ ทุกคนวา ทุกความสําเร็จ
ขึ้นอยูกับความพยายาม และตั้งใจ ถาเราอยากไดอะไร ที่เราไม
เคยได เราก็ตอ งทําในสิง่ ทีเ่ ราไมเคยทําเชนกัน ถาเรามีความฝน
จงมุงมั่นเดินไปหามัน ถึงระหวางทางจะมีอุปสรรค และปญหา
มากมาย อยาทอ และทิ้งมัน เพราะปญหามีไวใหแกไข เมื่อไหร
เรารูส กึ วาทอ และหมดกําลังใจ จงนึกถึงพอแม และคนทีเ่ รารัก
ทีร่ อทีจ่ ะใหกาํ ลังใจเราเสมอ และรอยินดีกบั ความสําเร็จของเรา
ขอใหนองๆ ไดประสบกับความสําเร็จทุกคนครับ ขอเปนกําลัง
ใจใหทุกคนนะครับ
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คนเกง MSU

เรื่องเลาจากศิษยเกา.....

นายกานตชนก ใครอุบล

ศิษยเกาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
นายกองคการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปการศึกษา 2556
“เพราะมหาวิทยาลัย ใหมากกวาการศึกษา”
จากเด็กชนบทคนหนึ่ง ที่มีความฝนในการเปนครู มีความหวังในการ
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี ผมตั้งคําถามกับตัวเองวาจะเปนครูจริงๆ หรือ
เพราะตองตัดสินใจสมัคร และเรียนในหลักสูตรที่จบออกไปแลวเปนครู
คําถามวนไปวนมาแตทายที่สุดเปนเพราะบุพเพสันนิวาสหรือบุญนําพา
ผมสมัครเรียนครูเกือบทุกมหาวิทยาลัย ผมมีความภูมใิ จ และคิดวาตนเปนคน
ที่ มี ค วามโชคดี ที่ ไ ด มี โ อกาสเข า เรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาที่ ชื่ อ ว า
“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มมส เปนสถาบันที่นาศึกษาเลาเรียน มีพื้นที่
กวางขวางสิ่งแวดลอมที่สวยงามเหมาะกับการเรียนการสอน อีกทั้งมีสาขา
วิ ช าหลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย มี ค ณาจารย ที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ความรู 
ความเชี่ยวชาญ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนสถานศึกษาที่
มีความโดนเดน และมีความพรอมสําหรับผูที่สนใจ
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร
ที่กระผมไดมีโอกาสศึกษา เพราะเรารูกันดีวาคณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหนวย
งานผลิตครูที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน
ปพุทธศักราช 2553 ผมเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษา
ศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเปน
โอกาสที่ ทํ า ให ผ มได เรี ย น และเข า ร ว ม
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เริ่มแรก
ตั้งแตกิจกรรมรับนองประชุมเชียร ผมไดรับ
คัดเลือกใหเปนรองประธานรุนเสือดาว 10
ทํากิจกรรมในสวนของชมรมรุนสัมพันธ
ผมไดรวมเพื่อนนักกิจกรรมจากคณะตางๆ
ชมรม กลุมนิสิตอิสระ รวมกันจัดตั้งกลุมนิสิต
พรรคมอนํา้ ชี โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนบาน
ใหนักกิจกรรมไดรวมกันทําสิ่งดีๆ เพื่อสังคม
ในปการศึกษา 2556 ผมไดเขาดํารงตําแหนง
นายกองคการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไดทํากิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ โครงการ

คนเกง MSU
ลูกพระธาตุนาดูน โครงการ 1 ชุมชน 1 จิตอาสา โครงการตักบาตรนองใหม โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง, สงกรานต ทั้งกิจกรรมดานกีฬา วิชาการ
ตลอดเวลาที่ผมใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทําใหผมไดเรียนรูทั้ง
วิชาการควบคูไ ปกับการทํากิจกรรมผมไดรบั โอกาสมากมาย ไดทาํ กิจกรรมเพือ่ สวนรวม
ใน มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคามไมเปนเพียงสถาน
ศึกษาทีใ่ หความรูด า นวิชาการแกนสิ ติ เพียงอยางเดียวแตยงั เปนสถาบันทีห่ ลอหลอมนิสติ
ใหตระหนัก และทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมโดยเฉพาะชุมชนบานเกิด มมส แหงนี้
จึงเปนสถาบันการศึกษาที่ทําให นิสิตไดเปนนิสิตที่สมบูรณ ทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ
จากการเรียน และทํากิจกรรมนับเปนเวลา 5 ป ที่ผมศึกษาอยูผมไดรับความเมตตาจาก
คณาจารยเจาหนาที่ใหรับรางวัลตอบแทนซึ่งเปนสิ่งที่มีคาตอผม และครอบครัว เชน
ทุนภูมิพล รางวัลคนดีศรี มมส ทุนนักกิจกรรม และยังเปนตัวแทนนิสิตไปดูงานใน
ตางประเทศ
หลั ง จากที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผ มสอบได เ ป น อาจารย
ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึง
เปนทั้งที่ศึกษาหาความรูฝกหัดความเปนครู และเปนที่ทํางานเลี้ยงชีพ กระผมระลึกอยู
เสมอวา “เพราะมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงทําใหผมมีวันนี้”

รางวัล และกิจกรรม

- นายกองคการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2556
- นิสิตทุนเฉลิมราชกุมารี
- ประธานสมัชชาเด็กอีสาน รองประธานสภาเด็ก และเยาวชนจังหวัดหนองคาย
- ประธานกลุมนิสิตพรรคมอนํ้าชี

รางวัล

- ทุนภูมิพลประจําปการศึกษา 2555
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- รางวัลเยาวชนคนเกง ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพฯ พ.ศ. 2554
- รางวัลนิสิตดีเดน 2 ปซอน ประจําปการศึกษา 2553 และ 2554
- รางวัลคนดีศรี มมส ปการศึกษา 2555
- รางวัลเยาวชนดีเดนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2555
- รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติสาขากฎหมายฯ
- รางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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ณ มหาวิทยาลัย Middle Tennessee University

เมื่อวันที่ 2-16 พฤษภาคม
2559 คณะวั ฒ นธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ซิสิกกา
วรรณจันทร (คณบดี) บุคลากร นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตามที่ไดรับคําเชิญจากวัด
อัมพวันอเมริกา เมืองฟรีสโบโร มลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น การเผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย

ออกไปสูสากล เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ สรางชื่อเสียง และการศึกษาดูงานที่เปนประโยชน
ตอการเรียนการสอน และการประสานงานดานการศึกษาในการ
แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย และบุคลากรของคณะ ที่มีศักยภาพในการ
ฝกประสบการณ และคนควาวิจัยในอนาคต โดยไดรับการสนับสนุน
ทีพ่ กั และอาหารทุกมือ้ จากพระครูสมุหป รีดา สุมงฺคลคุโณ (เจาอาวาส
วัดอัมพวันอเมริกา)

2 Creative Arts Fashion (CAF) ครั้งที่ 4

มมส จัดโครงการแสดงผลงานดานแฟชั่น และสิ่งทอ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดโครงการ
แสดงผลงานดานแฟชั่น และสิ่งทอ Creative Arts Fashion (CAF)
ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนการ
สอน และนําเสนอ Final Project ของนิสิตชั้นปที่ 2 และ 3 เปนการ
จัดแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว ในทรีม “GEE-LAX-ZAA”
โดยรวมกับหองเสื้อปฏิมา คณะศิลปประยุกต และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึง่ เปนการเผยแพรผลงานของนิสติ
ออกสูส าธารณะ อีกทัง้ เปนการสรางประสบการณในการทํางานใหกบั
นิสติ โดยไดรบั เกียรติจาก ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผูว า ราชการจังหวัด

มหาสารคาม เปนประธานเปดงาน โดยมี ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ
ฤทธิ เ ดช อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม กล า วรายงาน
วัตถุประสงค โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปนการเสริมสรางความรวมมือ
ทางดานสาขาวิชาชีพระหวางองคกรภาครัฐ และเอกชน ทั้งยังเปน
การเผยแพรผลงาน ในรูปแบบแฟชัน่ โชว ตลอดจนเปนการสงเสริม และ
พัฒนาศักยภาพผลงานดานการออกแบบ และเพือ่ เปนการประชาสัมพันธ
หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึน้ ณ ชัน้ 2 หางสรรพสินคา
เสริมไทยคอมเพล็กซ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผูบริหาร อาจารย
บุคลากร นิสติ นักศึกษา และประชาชนเขารวมกิจกรรมครัง้ นีจ้ าํ นวนมาก

3
วงศิลปอีสาน มมส ควา
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แชมปถวยพระราชทานฯ

การประกวดขบวนแหบั้งไฟ
และขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ เพชรบูรณ

ประจําป 2559

เมือ่ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
โดยมี อาจารยรักบรรชา พิมพพระจันทร พรอมดวย นิสิตสาขาดุริยางคศิลปพื้นบาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป รวมกับ
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามวงกลองยาวศิลปอีสาน เขารวมการประกวดการขบวนแห
บั้งไฟ และขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ ประจําป 2559 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดย
การประกวดในครั้งนี้ วงศิลปอีสานไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ เปนการสรางชือ่ เสียง และเกียรติประวัตใิ นดานดนตรี และศิลปวัฒนธรรมใหกบั มหาวิทยาลัยฯ
และหนวยงานตอไป

มมส ตอนรับนิสิตจาก
4
Universiti Brunei Darussalam

ประเทศบรูไน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. ศาสตราจารย
ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอนรับนิสติ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน จาก Faculty of Integrated
Technology (FIT) , Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน
เข า รั บ การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ด า นกิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ระหว า งวั น ที่ 16
พฤษภาคม 2559 ถึ ง วั นที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผูชว ย
ศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
และกิจการตางประเทศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชิดา สุวแพทย และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ ปตติยะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร นําเขาพบในครั้งนี้ ณ หองประชุม 6 ชั้น 4
อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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5

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดประชุมนานาชาติ ครัง้ ที่ 4
The 4th International Conference on Magsaysay Awardees
: Good Governance and Transformative Leadership in Asia
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมนานาชาติ เรื่อง The
4 th International Conference on Magsaysay Awardees :
Good Governance and Transformative Leadership in Asia
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลาวตอนรับผูเขารวมงาน และเปดงานการประชุม
นานาชาติในครั้งนี้ ซึ่งเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูไดรับ
รางวัลแมกไซไซ ที่มีประสบการณในการสรางธรรมาภิบาลภายใต

ภาวะผูนําที่มีศักยภาพ กับนักวิชาการในเอเชีย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต การประชุมครั้งนี้ จึงเปนเรื่องสําคัญในการสรางการจัดการ
ที่ดีภายใตภาวะผูนําในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งผูเขารวม
ประชุมจะไดบทเรียน และประสบการณจากผูป ฏิบตั กิ ารจริงในองคกร
อีกทั้ง กอใหเกิดองคความรูใหมๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
งานวิ ช าการ งานวิ จั ย และการสร า งองค ก รที่ ยั่ ง ยื น ต อ ไป ณ
หองประชุม D-415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

6
อาจารยประสิทธิ์ วิชายะ
คณะศิลปกรรมศาสตร มมส

ควารางวัลเหรียญทอง
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครัง้ ที่ 62
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดง
ความยินดีกับอาจารยประสิทธิ์ วิชายะ
อาจารย ภ าควิ ช าทั ศ นศิ ล ป คณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ทีไ่ ดรบั เหรียญทองจากการ
แสดงศิลปกรรมแหงชาติครัง้ ที่ 62 จากชิน้ งานประติมากรรม ‘ชีวติ ทีเ่ สียสมดุล’
และสงผลใหไดรบั การเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนชัน้ เยีย่ ม จากรางวัล 2 เหรียญ
ทองรางวัลศิลปกรรมแหงชาติ (ป 2547 และ 2559) และ 2 เหรียญเงิน
(ป 2552 และ 2554)

7
มมส จัดงานปจฉิมนิเทศ และมอบเข็ม
รอบรั้ว…เหลืองเทา

13

สถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 16

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดพิธีปจฉิมนิเทศ และ
มอบเข็ ม สถาบั น แก นิ สิ ต หลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต รุน ที่ 16 ประจําปการศึกษา 2558 ขึน้
ณ หองประชุมกันทรวิชัย คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ดรุณี รุจกรกานต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธานมอบเข็มสถาบันพรอมกลาว
ใหโอวาทแกนิสิตที่สําเร็จการศึกษา โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอุไร
จําปาวะดี รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต กลาวรายงาน ประธานในพิธี
พรอมคณาจารยไดกลัดดอกไมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปที่ 4 โดย
มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในปนี้จํานวนทั้งสิ้น 84 คน กิจกรรมครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อใหคณาจารย บุคลากร ผูปกครอง และนิสิตพยาบาล
ไดรวมแสดงความยินดีกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ตลอดจนเพื่อ
เปนการสรางความมัน่ ใจชีแ้ นะแนวทางในการปฏิบตั งิ านภายหลังจาก
ที่สําเร็จการศึกษา

มมส
จั
ด
ตรวจ
รั
ก
ษาฟ
น
8

โครงการหนวยทันตกรรมพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา
09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
พลเอกวาภิรมย มนัสรังสี ที่ปรึกษาโครงการ
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และประธานอํานวยการ
โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราช
อาณาจั ก รกั ม พู ช า ด า นการศึ ก ษา เป น
ประธานกลาวเปดงาน และศาสตราจารย
ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลาวรายงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรวม

กับ หนวยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
และแพทยผูเชี่ยวชาญจากหนวยทันตกรรม
พระราชทาน ไดใหความอนุเคราะหอาสา
ตรวจ รัก ษาฟน การใหบริการขูดหินปูน
การอุ ด ฟ น และการถอนฟ น ให กั บ นิ สิ ต
นักศึกษากัมพูชาในโครงการพระราชทาน
ความช ว ยเหลื อ แก ร าชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
ดานการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 รวมถึง
บุคลากร และนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระหวางวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ
หอประชุ ม และอาคารอเนกประสงค
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
(ฝายมัธยม)
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สาระนารู…คูฉบับ

...สมุนไพรแกผดผื่นคันหนารอน หนึ่งทางเลือกในการรักษาผดผื่นคัน โดยเฉพาะอากาศรอนๆ ที่มักจะมีอาการกัน
มากขึ้น ปกติอาการคันบนผิวหนังก็รบกวนความสงบสุขของเรามากพออยูแลว แตในชวงหนารอน ยิ่งอากาศรอนก็ยิ่งเหมือน
ผดผื่นคันจะเหอขึ้นมากเปนเทาตัว ตายๆ ปลอยไปแบบนี้ผิวคงเสียโฉมจนอาจกูไมกลับ งั้นเรามาแกผดผื่นคันหนารอนดวย
สมุนไพรใกลตัวทั้ง 15 ชนิดนี้ดีกวา...

1

แตงกวา

แตงกวามีคณ
ุ สมบัตขิ องความเย็น ดังนัน้ เมือ่ เกิดผดผืน่ คันหนารอนก็จะชวยบรรเทาความรอน
และความแสบของผื่นคันเหลานั้นได โดยฝานแตงกวาเปนแวนบาง ๆ แลวนํามาประคบบริเวณที่
รูสึกคัน และแสบรอนไดเลย

2

ตําลึง

ตามตํารับยาสมุนไพรบงชี้เลยวาตําลึงเปนยาเย็น ดับพิษรอน สามารถแกผื่นคัน และผดรอนที่
เกิดขึ้นตามผิวหนังได โดยนําใบตําลึงสดประมาณ 4-5 ใบมาขยี้ใหพอไดนํ้าตําลึงมาทาบริเวณผื่นคัน

3

มะระ

หวานเปนลม ขมอยางมะระก็ตองเปนยา โดยมะระมีสรรพคุณแกผื่นคันไดเปนอยางดี
เพียงแคนําใบมะระสดมาตม จากนั้นคั้นเอานํ้ามาทาแกผดผื่นคัน และผดรอนตามผิวหนังไดเลย
หรือจะใชผลตากแหงมาบดจนเปนผงแลวโรยผิวหนังที่เปนผดรอนก็ไดเชนกัน

4

เปลือกกลวย

เปลือกกลวยก็มีฤทธิ์เย็น สามารถบรรเทาผดผื่นคัน และอาการแสบรอนบริเวณผิวหนังได
โดยใชดานในของเปลือกกลวยมาประคบผดผื่นรอน ถูเบาๆ และวางทิ้งไวสักพักจนอาการทุเลาลง

5

เปลือกแตงโม

นอกจากจะเปนผลไมคลายรอนแลวเปลือกของแตงโมยังมีฤทธิเ์ ย็นไมตา งจากแตงกวา
สักเทาไร ฉะนั้นหากกินเนื้อแตงโมหมดแลวก็อยาเพิ่งทิ้งเปลือกเลยนะคะ เพราะเมื่อเกิดผดรอน
และผื่นคัน เราสามารถนําเปลือกดานในของแตงโมมาประคบผิวหนังไดอีกตอ

6

สาระนารู…คูฉบับ

วานหางจระเข

15

วุนในวานหางจระเขมีความเย็น และมีคุณสมบัติบรรเทาอาการแสบรอน รวมทั้งรอยไหม
บนผิวหนังไดอยางดี แตพวกผื่นคัน และผดรอน หรือแมกระทั่งอาการคันจากผื่นแพวานหางจระเขก็
แกไดชะงัดไมนอยหนาไปกวากันเลยละ

8

7

มะยม

รากตัวผูข องมะยมมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง แกผดผืน่ คันไดชะงัด อีกทัง้ ยังชวยขับนํา้ เหลือง
ใหแหงเร็วขึน้ ดวย โดยใชรากมะยมลางสะอาดมาตมดืม่ เปนประจํา หรือจะนํามาทาถูบริเวณทีเ่ กิดผดรอนดวยก็ได

ขมิ้นชัน

นําเหงาขมิ้นยาวประมาณ 2 นิ้ว มาฝนใสในนํ้าตมสุกแลวใชทาบริเวณผดรอน และผื่นคัน หรือ
จะใชผงขมิ้นโรยบริเวณที่มีอาการคัน และแสบรอนก็ไดคะ ขมิ้นมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา
ลดการอักเสบ และชวยขับนํ้าไดดี

10

9

ไพล

สะเดา

สะเดามีสรรพคุณตานเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา และเชือ้ ไวรัส ดังนัน้ หากมีอาการคันบริเวณผิวหนัง
ไมวาจะเปนผดรอน ผื่นคันจากอาการแพ หรือผื่นคันทั่วไป ก็สามารถนํานํ้าตมสะเดามาทาถูบริเวณ
ที่คันไดเชนกัน

นํ้ามันหอมระเหยจากไพลจะชวยทําใหผิวหนังชุมชื้น ลดอาการคัน ผดรอน และผดผื่นจาก
การแพได โดยนําเหงาสดของไพลมาฝานบางๆ และนําไปตมจนไดนํ้ามันมาใชแกคันตอไป

11

ใบพลู

12

มะนาว

สารสําคัญในใบพลูมีหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์เปนยาชา และชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต
ยับยัง้ การเติบโต และฆาเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ปนสาเหตุของวัณโรค และเชือ้ หนอง ตานเชือ้ ราของโรคผิวหนัง
และกลากเกลือ้ น ฮองกงฟุต ดังนัน้ เมือ่ เกิดผดรอนหรือผืน่ คันใหนาํ ใบพลูสดโขลกใหละเอียด ผสมเหลา
ขาวเล็กนอย ใชทาจนหาย

เห็นเปรีย้ วๆ แบบนีม้ ะนาวก็มสี รรพคุณชวยแกผนื่ คันทีเ่ กิดเพราะอากาศรอนๆ ได เนือ่ งจากมะนาว
มีคุณสมบัติชวยลดความมันสวนเกินบนผิวหนัง อีกทั้งยังชวยบํารุงผิวพรรณใหกระชับเตงตึงอีกตางหาก

14

13

ประคําดีควาย

ขา

นอกจากกลิ่นหอมๆ แลว ขายังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราติดอยูกับตัวเอง โดย
ในการแกผดรอน และผื่นคันที่มากับหนารอน ใหใชเหงาขาแกๆ 1 แงง ตําใหละเอียด แลวผสมกับ
เหลาขาวใหพอขลุกขลิก จากนั้นใชทั้งนํ้า และเนื้อขามาทาบริเวณที่เกิดผดรอนจนกวาอาการจะทุเลา

สมุนไพรที่มีมานานอยางประคําดีควาย จุดนี้หากจะนํามาแกผดรอน และผื่นคันแนะนําให
ใชสวนดอกประคําดีควายคะ โดยนําดอกประคําดีควายประมาณ 4-5 ดอก ตมกับนํ้า 1 ถวยตวง และ
นํานํ้าที่คั้นไดมาทาผิวหนังทุกเชา-เย็น

15

ฟาทะลายโจร

ฟาทะลายโจรมีสรรพคุณเกือบเทียบเทายาปฏิชวี นะทีใ่ ชรกั ษาโรคหวัดทัว่ ไป อีกทัง้ ยังสามารถ
รักษาฝ และแผลอักเสบไดดวย แตสําหรับอาการผดรอน และผื่นคันจากอากาศรอนจัด ใหนําใบสด
ของฟาทะลายโจรมาคั้น จากนั้นนํานํ้ามาทาบริเวณที่เกิดอาการไดเลย
15 สมุนไพรไทยใกลตัวทั้งหมดนี้ก็หาไมยากเทาไร และหากรูสรรพคุณของสมุนไพรเหลานี้แลวก็เหมือนมียาดีๆ อยูไมไกลเกินเอื้อมเลยคะ
ขอขอบคุณขอมูลจาก : หมอชาวบาน / โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ / Reader’s digest / http://health.kapook.com/view146537.html

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

