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 พฤษภาคม ลมฝนเริ่มพัดมาเบาๆ มองไปทางใดก็ดูสดชื่น ตนไม

ที่ไดรับฝนตนฤดู ดูเขียวชอุม ชุมชื่นใจแกผูพบเห็นยิ่งนักคะ เร่ืองจากปก

ฉบับนี้ เราจะพาทุกทานไปรูจักกับ Seyhak Khon ชื่อเลน สิงโต เปนศิษยเกา

คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จากประเทศกมัพชูา โดยกองทนุสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และปจจุบันเปนผูบริหารการตลาดระหวางประเทศ 

(International Marketing Executive) เฉพาะตลาดกมัพชูาทีโ่รงพยาบาล

เวชธานี จะมาบอกเลาเรื่องราวตางๆ ซ่ึงนาประทับใจตอมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ตองติดตามนะคะ

   สาระนารูคูฉบับ หามพลาด กับ 15 สมุนไพรใกลตัว แกผดผื่นคันหนา

รอน พลาดไมไดนะคะ รอบรัว้เหลอืงเทา ยงัคงเปนคอลมันประจาํใหเราได

ติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยอยูเหมือนเดิม และหากศิษยเกา 

อยากบอกเลาเรือ่งราว หรอื สงขาวถงึเพือ่นใหรบัรู สามารถสงเขามาไดเลย

นะคะ แลวพบกันใหมคะ
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MSU TODAY 

แอดมิชชั่น 59

คณะการบัญชีและการจัดการ อันดับ 1

8
คนเกง MSU

นายกานตชนก ใครอุบล

นายกองคการนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปการศึกษา 2556 
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 นพ.อดุม คชนิทร อธกิารบดีมหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะประธาน
ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) เปดเผยวา ตามที่ สอท.รับสมัคร
บุคคลเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งไดสิ้นสุดการ
รับสมัคร และการชําระเงินคาสมัครไปเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม
มผีูสมคัร และชาํระเงนิรวม 104,297 คน จาํนวนดงักลาวถอืวาใกลเคยีง

....แอดมิชชั่น 59..... 

...นักเรียนทั่วประเทศเลือกสมัคร...

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ......

อันดับ 1

....แอดมิชชั่น 59..... ....แอดมิชชั่น 59..... 

กับปที่ผานมา โดยจะประกาศผลผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ วันที่ 5 
มถินุายน ทาง www.aupt.or.th และหนวยงานทีร่วมประกาศผลกบั 
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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 ...สวัสดีครับ ผมชื่อ Seyhak Khon ชื่อเลน สิงโต 

เปนศษิยเกาคณะการบญัชแีละการจัดการ สาขาธรุกจิระหวาง

ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากประเทศกัมพูชา

โดยกองทนุสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

และปจจุบันทํางานเปนผูบริหารการตลาดระหวางประเทศ 

(International Marketing Executive) เฉพาะตลาด

กัมพูชาที่โรงพยาบาลเวชธานี...

ประสบการณ และความประทับใจ

ในขณะที่เปนนิสิต มมส

 ในความรูสึกของผม ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ไดรับ

ทนุจากกองทนุสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เพราะเปนโอกาสที่ไดเปดโลกใหมใหกับผม และพาผมเขาสู 

ความฝนของผม ผมมคีวามมัน่ใจตัง้แตวนัแรกทีไ่ดรบัทนุจากกองทนุ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีวา ผมจะมชีีวิต

ทีด่ขีึน้ และจะไดรบัโอกาสดีๆ  อกีมากมายทีผ่มสามารถพฒันาตัวเอง 

และเปนทางใหผมเดินไปหาความฝน กอนที่จะไดรับทุนนี้ 

ผมมคีวามฝนหลายอยางมาก แตไมรูวาจะเดนิไปหามนัไดอยางไร 

เพราะผมรูสึกวามันมืดในรอบๆ ตัวผม หลังจากผมไดรับทุนนี้ 

มันเปนจุดเริ่มตนที่จุดประกายใหผมมองเห็นทางท่ีพาผม

ไปหาความฝน ซ่ึงขณะนีผ้มกท็าํไดบางสวนแลว และยงัจะสูอกี

ตอไปเพราะยังมีหลายอยางที่ยังไมไดทํา

 สําหรับผม ผมคิดวา มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปน

บานหลังที่สองของผม เพราะผมไดอยูที่นี่มานานมาก ซึ่งเปน

ครั้งแรกที่ออกจากบานนานขนาดนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปนที่ที่ใหทั้งความรู ประสบการณ มิตรภาพ และโอกาสดีๆ 

อกีมากหมายใหกบัผม มหาสารคามเปนมหาวทิยาลยัท่ีมีอากาศ

บริสุทธิ์ ผมรูสึกวา ผมมีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดเวลาที่ผมเรียน

ทีน่ี ่มหาวิทยาลยัมหาสารคามเปนหวัใจของภาคอสีาน และเปน

มหาวิทยาลัยท่ีมีคนกัมพูชามาเรียนมากที่สุด อีกอยางหนึ่ง

มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

โดยคณะอาจารย และบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไดให

ความสําคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามใหเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ผมจึงมีความ

ภาคภูมิใจมากที่ไดรับทุน และไดมาเรียนที่นี่

Seyhak Khon
ศิษยเกาคณะการบัญชีและการจัดการ 

สาขาธุรกิจระหวางประเทศ จากประเทศกัมพูชา

โดยกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปจจุบัน : ผูบริหารการตลาดระหวางประเทศ (International Marketing Executive)    

   กัมพูชาโรงพยาบาลเวชธานี 
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จากวันที่เริ่มตนการเรียนรู

จนมาถึงวันนี้  

 ชวงระยะ 4 ป ของการเรียนรูท่ีมีทั้งความงาย และ

ความยากทีท่กุคนสามารถสมัผสัถงึความรูสึกเหลานัน้ได แตไมวา

จะเจอกับความยากลําบากอยางไร ผมก็ไมเคยทอ เพราะผม

สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีและครอบครวัทีก่าํลงัรอความสาํเรจ็จากผม

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 

Univers i ty American Corner ที่คณะมนุษศาสตร 

และสังคมศาสตร และเคยเปนตัวแทนนิสิตเอกอัครราชทูต

ที่ไดชวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผมพูดไดวา 

ประสบการณทั้งหมดนี้มีความสําคัญ และประโยชนมากๆ 

เพราะตลอดระยะเวลา 4 ป ในการเรยีนทีม่หาวทิยาลยัมหาสารคาม

ถูกเอามาใชหมดในชีวิตทํางานจริง 

  นอกจากนี้ผมเป นคนที่ชอบเรียนรู สิ่งใหมๆ และ

ชอบคนหาประสบการณใหมๆ ทุก Summer Break เชน ตอน

เรยีนป 1 ผมไดมีโอกาสไปทาํงาน และไดเรยีนรูเกีย่วกบัวฒันธรรม

ที่สหรัฐอเมริกาเปนระยะเวลา 3 เดือน ในโครงการ Work and 

Travel สวนตอนเรียนป 2 ผมไดทุนเปนนิสิตแลกเปลี่ยน และ

เรยีนรูเกีย่วกบัการบรหิารธรุกจิ และวฒันธรรมทีป่ระเทศฝร่ังเศส 

เมืองมงตเปลลิเยร เปนระยะเวลา 1 เดือน และในชวงปที่ 3

ผมกไ็ดเขามาฝกงานทีก่รงุเทพฯ ทีบ่รษิทั Singha Corporation 

และบริษัทซีวาโลจิสติกสไทยแลนดจํากัด CEVA logistic 

company เปนประสบการณที่มีคุณคาของผมอยางยิ่งครับ
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ขอคิดดีๆ จากพี่สูนอง

 สดุทายผมอยากจะฝากนองๆ ทกุคนวา ทกุความสําเรจ็

ขึ้นอยูกับความพยายาม และตั้งใจ ถาเราอยากไดอะไร ที่เราไม

เคยได เราก็ตองทาํในสิง่ทีเ่ราไมเคยทาํเชนกนั ถาเรามคีวามฝน 

จงมุงมั่นเดินไปหามัน ถึงระหวางทางจะมีอุปสรรค และปญหา

มากมาย อยาทอ และทิ้งมัน เพราะปญหามีไวใหแกไข เมื่อไหร

เรารูสกึวาทอ และหมดกาํลงัใจ จงนกึถงึพอแม และคนท่ีเรารกั

ทีร่อทีจ่ะใหกาํลงัใจเราเสมอ และรอยนิดกีบัความสาํเรจ็ของเรา 

ขอใหนองๆ ไดประสบกับความสําเร็จทุกคนครับ ขอเปนกําลัง

ใจใหทุกคนนะครับ
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“เพราะมหาวิทยาลัย ใหมากกวาการศึกษา”

 จากเด็กชนบทคนหนึ่ง ที่มีความฝนในการเปนครู มีความหวังในการ

ศึกษาตอระดับปริญญาตรี ผมตั้งคําถามกับตัวเองวาจะเปนครูจริงๆ หรือ 

เพราะตองตัดสินใจสมัคร และเรียนในหลักสูตรท่ีจบออกไปแลวเปนครู 

คําถามวนไปวนมาแตทายท่ีสุดเปนเพราะบุพเพสันนิวาสหรือบุญนําพา

ผมสมคัรเรยีนครเูกอืบทกุมหาวิทยาลยั ผมมคีวามภมูใิจ และคดิวาตนเปนคน

ที่มีความโชคดีที่ ได มี โอกาสเข าเรียนในสถาบันการศึกษาที่ชื่อว า 

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มมส เปนสถาบันที่นาศึกษาเลาเรียน มีพื้นที่

กวางขวางสิ่งแวดลอมที่สวยงามเหมาะกับการเรียนการสอน อีกทั้งมีสาขา

วิชาหลักสูตรที่หลากหลาย มีคณาจารยที่ทรงคุณวุฒิ ความรู  

ความเชี่ยวชาญ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนสถานศึกษาที่

มีความโดนเดน และมีความพรอมสําหรับผูที่สนใจ

ศกึษาตอในระดบัอดุมศกึษา โดยเฉพาะคณะศกึษาศาสตร 

ที่กระผมไดมีโอกาสศึกษา เพราะเรารูกันดีวาคณะ

ศกึษาศาสตรมหาวทิยาลัยมหาสารคาม เปนหนวย

งานผลิตครูท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคมตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

 ปพุทธศักราช 2553 ผมเขาศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษา

ศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเปน

โอกาสที่ทําใหผมไดเรียน และเขาร วม

กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เริ่มแรก

ต้ังแตกิจกรรมรับนองประชุมเชียร ผมไดรับ

คัดเลือกใหเปนรองประธานรุนเสือดาว 10 

ทํากิจกรรมในสวนของชมรมรุนสัมพันธ

ผมไดรวมเพื่อนนักกิจกรรมจากคณะตางๆ 

ชมรม กลุมนิสิตอิสระ รวมกันจัดตั้งกลุมนิสิต

พรรคมอนํา้ช ีโดยมวีตัถุประสงคเพือ่เปนบาน

ใหนักกิจกรรมไดรวมกันทําสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

ในปการศึกษา 2556 ผมไดเขาดํารงตําแหนง

นายกองคการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไดทํากิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ โครงการ

“เพราะมหาวิทยาลัย ใหมากกวาการศึกษา”“เพราะมหาวิทยาลัย ใหมากกวาการศึกษา”

 จากเด็กชนบทคนหนึ่ง ที่มีความฝนในการเปนครู มีความหวังในการ จากเด็กชนบทคนหนึ่ง ที่มีความฝนในการเปนครู มีความหวังในการ

ศึกษาตอระดับปริญญาตรี ผมตั้งคําถามกับตัวเองวาจะเปนครูจริงๆ หรือ 

เพราะตองตัดสินใจสมัคร และเรียนในหลักสูตรท่ีจบออกไปแลวเปนครู 

คําถามวนไปวนมาแตทายท่ีสุดเปนเพราะบุพเพสันนิวาสหรือบุญนําพา

ผมสมคัรเรยีนครเูกอืบทกุมหาวิทยาลยั ผมมคีวามภมูใิจ และคดิวาตนเปนคน

ที่มีความโชคดีที่ ได มี โอกาสเข าเรียนในสถาบันการศึกษาที่ชื่อว า 

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มมส เปนสถาบันที่นาศึกษาเลาเรียน มีพื้นที่

กวางขวางสิ่งแวดลอมที่สวยงามเหมาะกับการเรียนการสอน อีกทั้งมีสาขา

วิชาหลักสูตรที่หลากหลาย มีคณาจารยที่ทรงคุณวุฒิ ความรู  

ความเชี่ยวชาญ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนสถานศึกษาที่

มีความโดนเดน และมีความพรอมสําหรับผูที่สนใจ

ศกึษาตอในระดบัอดุมศกึษา โดยเฉพาะคณะศกึษาศาสตร

ที่กระผมไดมีโอกาสศึกษา เพราะเรารูกันดีวาคณะ

ศกึษาศาสตรมหาวทิยาลัยมหาสารคาม เปนหนวย

งานผลิตครูท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคมตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

 ปพุทธศักราช 2553 ผมเขาศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษา

ศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเปน

โอกาสที่ทําใหผมไดเรียน และเขาร วม

กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เริ่มแรก

ต้ังแตกิจกรรมรับนองประชุมเชียร ผมไดรับ

คัดเลือกใหเปนรองประธานรุนเสือดาว 10 

ทํากิจกรรมในสวนของชมรมรุนสัมพันธ

ผมไดรวมเพื่อนนักกิจกรรมจากคณะตางๆ 

ชมรม กลุมนิสิตอิสระ รวมกันจัดตั้งกลุมนิสิต

พรรคมอนํา้ช ีโดยมวีตัถุประสงคเพือ่เปนบาน

ใหนักกิจกรรมไดรวมกันทําสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

ในปการศึกษา 2556 ผมไดเขาดํารงตําแหนง

นายกองคการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไดทํากิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ โครงการ

เรื่องเลาจากศิษยเกา.....

นายกานตชนก ใครอุบล
ศิษยเกาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร

นายกองคการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปการศึกษา 2556 



9คนเกง MSU 9
ลูกพระธาตุนาดูน โครงการ 1 ชุมชน 1 จิตอาสา โครงการตักบาตรนองใหม โครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง, สงกรานต ทั้งกิจกรรมดานกีฬา วิชาการ

 ตลอดเวลาที่ผมใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทําใหผมไดเรียนรูทั้ง

วชิาการควบคูไปกบัการทาํกจิกรรมผมไดรบัโอกาสมากมาย ไดทาํกจิกรรมเพ่ือสวนรวม 

ใน มหาวทิยาลยั ชมุชน และสงัคมภายนอก มหาวทิยาลยัมหาสารคามไมเปนเพยีงสถาน

ศกึษาทีใ่หความรูดานวชิาการแกนิสติเพยีงอยางเดยีวแตยงัเปนสถาบนัทีห่ลอหลอมนสิติ

ใหตระหนัก และทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมโดยเฉพาะชุมชนบานเกิด มมส แหงนี้

จึงเปนสถาบันการศึกษาที่ทําให นิสิตไดเปนนิสิตที่สมบูรณ ทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ

จากการเรียน และทํากิจกรรมนับเปนเวลา 5 ป ที่ผมศึกษาอยูผมไดรับความเมตตาจาก

คณาจารยเจาหนาที่ใหรับรางวัลตอบแทนซึ่งเปนสิ่งท่ีมีคาตอผม และครอบครัว เชน

ทุนภูมิพล รางวัลคนดีศรี มมส ทุนนักกิจกรรม และยังเปนตัวแทนนิสิตไปดูงานใน

ตางประเทศ 

 หลังจากที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีผมสอบไดเปนอาจารย

ท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึง

เปนทั้งที่ศึกษาหาความรูฝกหัดความเปนครู และเปนที่ทํางานเลี้ยงชีพ กระผมระลึกอยู

เสมอวา “เพราะมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงทําใหผมมีวันนี้”

รางวัล และกิจกรรม

 - นายกองคการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2556 

 - นิสิตทุนเฉลิมราชกุมารี 

 - ประธานสมชัชาเดก็อีสาน รองประธานสภาเดก็ และเยาวชนจงัหวดัหนองคาย 

 - 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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 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
จัดแสดงผลงานในรูปแบบแฟช่ันโชว ในทรีม “GEE-LAX-ZAA” 
โดยรวมกับหองเสื้อปฏิมา คณะศิลปประยุกต และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ซึง่เปนการเผยแพรผลงานของนสิติ
ออกสูสาธารณะ อีกทัง้เปนการสรางประสบการณในการทาํงานใหกบั
นสิติ โดยไดรับเกยีรตจิาก ดร.โชคชยั เดชอมรธญั ผูวาราชการจงัหวดั

มมส จัดโครงการแสดงผลงานดานแฟชั่น และสิ่งทอ

Creative Arts Fashion (CAF) ครั้งที่ 4

วรรณจันทร (คณบดี) บุคลากร นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตามที่ไดรับคําเชิญจากวัด
อมัพวนัอเมริกา เมอืงฟรีสโบโร มลรฐัเทนเนสซี ่ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยมีวัตถุประสงค เ พ่ือเป นการเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย

มหาสารคาม เปนประธานเปดงาน โดยมี ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ 
ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลาวรายงาน
วัตถุประสงค โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปนการเสริมสรางความรวมมือ
ทางดานสาขาวิชาชีพระหวางองคกรภาครัฐ และเอกชน ทั้งยังเปน
การเผยแพรผลงาน ในรปูแบบแฟชัน่โชว ตลอดจนเปนการสงเสรมิ และ
พฒันาศกัยภาพผลงานดานการออกแบบ และเพือ่เปนการประชาสมัพนัธ
หลกัสตูรสาขาวชิานฤมติศลิป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมอืงและ
นฤมติศลิป มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จดัข้ึน ณ ช้ัน 2 หางสรรพสนิคา
เสริมไทยคอมเพล็กซ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผูบริหาร อาจารย 
บคุลากร นสิติ นกัศกึษา และประชาชนเขารวมกจิกรรมครัง้นีจ้าํนวนมาก

12 รอบรั้ว…เหลืองเทา

มมส เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ณ มหาวิทยาลัย Middle Tennessee University

ออกไปสูสากล เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ สรางชื่อเสียง และการศึกษาดูงานท่ีเปนประโยชน
ตอการเรียนการสอน และการประสานงานดานการศึกษาในการ
แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย และบุคลากรของคณะ ที่มีศักยภาพในการ
ฝกประสบการณ และคนควาวิจัยในอนาคต โดยไดรับการสนับสนุน
ทีพ่กัและอาหารทกุมือ้จากพระครูสมหุปรดีา สมุงคฺลคโุณ (เจาอาวาส
วัดอัมพวันอเมริกา)

 เมื่อวันที่ 2-16 พฤษภาคม 
2559 คณะวัฒนธรรมศาสตร 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นาํโดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ซิสิกกา 
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 เมือ่วนัที ่20-21 พฤษภาคม 2559 ณ บรเิวณหนาสาํนกังานเทศบาลตาํบลพเุตย อาํเภอวเิชียรบุร ีจงัหวดัเพชรบูรณ 
โดยมี อาจารยรักบรรชา พิมพพระจันทร พรอมดวย นิสิตสาขาดุริยางคศิลปพื้นบาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป รวมกับ 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามวงกลองยาวศิลปอีสาน เขารวมการประกวดการขบวนแห
บั้งไฟ และขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ ประจําป 2559 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดย
การประกวดในครั้งนี้ วงศิลปอีสานไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึง่เปนการสรางชือ่เสยีง และเกยีรตปิระวัตใินดานดนตร ีและศลิปวฒันธรรมใหกบัมหาวิทยาลยัฯ 
และหนวยงานตอไป

วงศิลปอีสาน มมส ควา

แชมปถวยพระราชทานฯ 

การประกวดขบวนแหบั้งไฟ

และขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ เพชรบูรณ

ประจําป 2559

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. ศาสตราจารย 
ดร.สมัพันธ ฤทธเิดช อธกิารบดีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตอนรบันสิติ 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน จาก Faculty of Integrated 
Technology (FIT) , Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรไูน 
เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ดานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา ระหวางวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผู ชวย
ศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
และกิจการตางประเทศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชิดา สุวแพทย และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ ปตติยะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร นําเขาพบในครั้งนี้ ณ หองประชุม 6 ช้ัน 4 
อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รอบรั้ว…เหลืองเทารอบรั้ว…เหลืองเทา 11

Universiti Brunei Darussalam

ประเทศบรูไน

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามวงกลองยาวศิลปอีสาน เขารวมการประกวดการขบวนแห
บั้งไฟ และขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ ประจําป 2559 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดย
การประกวดในครั้งนี้ วงศิลปอีสานไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึง่เปนการสรางชือ่เสยีง และเกยีรตปิระวัตใินดานดนตร ีและศลิปวฒันธรรมใหกบัมหาวิทยาลยัฯ 

มมส ตอนรับนิสิตจาก
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดง
ความยินดีกับอาจารยประสิทธิ์ วิชายะ 
อาจารย ภาควิชาทัศนศิลป   คณะ
ศิ ลปกรรมศาสตร   มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคาม ทีไ่ดรบัเหรยีญทองจากการ

อาจารยประสิทธิ์ วิชายะ

คณะศิลปกรรมศาสตร มมส

ควารางวัลเหรียญทอง

การแสดงศลิปกรรมแหงชาต ิครัง้ที ่62

 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
นานาชาติในคร้ังน้ี ซ่ึงเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูไดรับ
รางวัลแมกไซไซ ที่มีประสบการณในการสรางธรรมาภิบาลภายใต

12 รอบรั้ว…เหลืองเทา

วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง มมส จัดประชมุนานาชาติ คร้ังที ่4 

The 4th International Conference on Magsaysay Awardees 

: Good Governance and Transformative Leadership in Asia

ภาวะผูนําที่มีศักยภาพ กับนักวิชาการในเอเชีย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต การประชุมครั้งนี้ จึงเปนเรื่องสําคัญในการสรางการจัดการ
ที่ดีภายใตภาวะผูนําในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งผูเขารวม
ประชุมจะไดบทเรยีน และประสบการณจากผูปฏบัิตกิารจรงิในองคกร 
อีกทั้ง กอใหเกิดองคความรูใหมๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
งานวิชาการ งานวิจัย และการสรางองคกรท่ียั่งยืนตอไป ณ
หองประชุม D-415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

แสดงศลิปกรรมแหงชาตคิรัง้ที ่62 จากชิน้งานประตมิากรรม ‘ชวีติทีเ่สียสมดุล’ 
และสงผลใหไดรบัการเชดิชเูกยีรตใิหเปนศลิปนชัน้เยีย่ม จากรางวัล 2 เหรียญ
ทองรางวัลศิลปกรรมแหงชาติ (ป 2547 และ 2559) และ 2 เหรียญเงิน
(ป 2552 และ 2554)
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มมส จัดงานปจฉิมนเิทศ และมอบเข็ม

สถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 16

7

มมส จัดตรวจ รักษาฟน
โครงการหนวยทันตกรรมพระราชทานฯ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยม ีรองศาสตราจารย ดร.ดรณุ ีรจุกรกานต 
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร เปนประธานมอบเขม็สถาบนัพรอมกลาว
ใหโอวาทแกนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอุไร 
จําปาวะดี รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต กลาวรายงาน ประธานในพิธี
พรอมคณาจารยไดกลัดดอกไมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปที่ 4 โดย
มีนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปนี้จํานวนท้ังสิ้น 84 คน กิจกรรมครั้งนี้ 
จัดขึ้นเพื่อใหคณาจารย บุคลากร ผูปกครอง และนิสิตพยาบาล
ไดรวมแสดงความยินดีกับนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา ตลอดจนเพื่อ
เปนการสรางความมัน่ใจชีแ้นะแนวทางในการปฏบิตังิานภายหลังจาก
ที่สําเร็จการศึกษา

13รอบรั้ว…เหลืองเทา

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 
09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี 
พลเอกวาภิรมย มนัสรังสี ที่ปรึกษาโครงการ
ตามพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี และประธานอาํนวยการ
โครงการพระราชทานความชวยเหลอืแกราช
อาณาจักรกัมพูชา ดานการศึกษา เปน
ประธานกลาวเปดงาน และศาสตราจารย 
ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลาวรายงาน 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรวม

กับ หนวยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
และแพทยผูเช่ียวชาญจากหนวยทันตกรรม
พระราชทาน ไดใหความอนุเคราะหอาสา 
ตรวจ รักษาฟน การใหบริการขูดหินปูน 
การอุดฟน และการถอนฟน ใหกับนิสิต
นักศึกษากัมพูชาในโครงการพระราชทาน
ความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา
ดานการศกึษา ประจาํปการศกึษา 2559 รวมถงึ
บคุลากร และนิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ระหวางวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ 
หอประชุม และอาคารอเนกประสงค  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝายมัธยม)

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. 
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดพิธีปจฉิมนิเทศ และ
มอบเข็มสถาบันแกนิสิตหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบณัฑติ รุนที ่16 ประจาํปการศกึษา 2558 ขึน้ 
ณ หองประชุมกันทรวิชัย คณะพยาบาลศาสตร 
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 ...สมุนไพรแกผดผื่นคันหนารอน หนึ่งทางเลือกในการรักษาผดผื่นคัน โดยเฉพาะอากาศรอนๆ ที่มักจะมีอาการกัน
มากขึ้น  ปกติอาการคันบนผิวหนังก็รบกวนความสงบสุขของเรามากพออยูแลว แตในชวงหนารอน ยิ่งอากาศรอนก็ยิ่งเหมือน
ผดผื่นคันจะเหอขึ้นมากเปนเทาตัว ตายๆ ปลอยไปแบบนี้ผิวคงเสียโฉมจนอาจกูไมกลับ งั้นเรามาแกผดผื่นคันหนารอนดวย
สมุนไพรใกลตัวทั้ง 15 ชนิดนี้ดีกวา...

 แตงกวา 
แตงกวามคีณุสมบตัขิองความเยน็ ดงันัน้เมือ่เกิดผดผืน่คนัหนารอนก็จะชวยบรรเทาความรอน 

และความแสบของผื่นคันเหลานั้นได โดยฝานแตงกวาเปนแวนบาง ๆ  แลวนํามาประคบบริเวณที่

รูสึกคัน และแสบรอนไดเลย

1

2

3

4

5

 ตําลึง
 ตามตํารับยาสมุนไพรบงชี้เลยวาตําลึงเปนยาเย็น ดับพิษรอน สามารถแกผื่นคัน และผดรอนที่

เกิดขึ้นตามผิวหนังได โดยนําใบตําลึงสดประมาณ 4-5 ใบมาขยี้ใหพอไดนํ้าตําลึงมาทาบริเวณผื่นคัน 

 เปลือกกลวย 
 เปลือกกลวยก็มีฤทธ์ิเย็น สามารถบรรเทาผดผื่นคัน และอาการแสบรอนบริเวณผิวหนังได 

โดยใชดานในของเปลือกกลวยมาประคบผดผื่นรอน ถูเบาๆ และวางทิ้งไวสักพักจนอาการทุเลาลง

 เปลือกแตงโม
 นอกจากจะเปนผลไมคลายรอนแลวเปลอืกของแตงโมยังมฤีทธ์ิเย็นไมตางจากแตงกวา

สักเทาไร ฉะนั้นหากกินเนื้อแตงโมหมดแลวก็อยาเพิ่งทิ้งเปลือกเลยนะคะ เพราะเมื่อเกิดผดรอน

และผื่นคัน เราสามารถนําเปลือกดานในของแตงโมมาประคบผิวหนังไดอีกตอ

มะระ
 หวานเปนลม ขมอยางมะระก็ตองเปนยา โดยมะระมีสรรพคุณแกผื่นคันไดเปนอยางดี 

เพียงแคนําใบมะระสดมาตม จากนั้นคั้นเอานํ้ามาทาแกผดผื่นคัน และผดรอนตามผิวหนังไดเลย 

หรือจะใชผลตากแหงมาบดจนเปนผงแลวโรยผิวหนังที่เปนผดรอนก็ไดเชนกัน
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 วานหางจระเข 
 วุนในวานหางจระเขมีความเย็น และมีคุณสมบัติบรรเทาอาการแสบรอน รวมทั้งรอยไหม

บนผิวหนังไดอยางดี แตพวกผื่นคัน และผดรอน หรือแมกระท่ังอาการคันจากผ่ืนแพวานหางจระเขก็

แกไดชะงัดไมนอยหนาไปกวากันเลยละ

 มะยม
 รากตัวผูของมะยมมสีรรพคณุรักษาโรคผิวหนงั แกผดผ่ืนคนัไดชะงดั อกีท้ังยังชวยขบัน้ําเหลอืง

ใหแหงเรว็ขึน้ดวย โดยใชรากมะยมลางสะอาดมาตมด่ืมเปนประจาํ หรอืจะนํามาทาถูบรเิวณทีเ่กิดผดรอนดวยก็ได

 ขมิ้นชัน
 นําเหงาขมิ้นยาวประมาณ 2 น้ิว มาฝนใสในน้ําตมสุกแลวใชทาบริเวณผดรอน และผ่ืนคัน หรือ

จะใชผงขมิ้นโรยบริเวณที่มีอาการคัน และแสบรอนก็ไดคะ ขมิ้นมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา 

ลดการอักเสบ และชวยขับนํ้าไดดี

 สะเดา
 สะเดามสีรรพคณุตานเชือ้แบคทีเรยี เชือ้รา และเชือ้ไวรสั ดงันัน้หากมอีาการคนับรเิวณผวิหนงั 

ไมวาจะเปนผดรอน ผื่นคันจากอาการแพ หรือผื่นคันทั่วไป ก็สามารถนํานํ้าตมสะเดามาทาถูบริเวณ

ที่คันไดเชนกัน
 ไพล 
 นํ้ามันหอมระเหยจากไพลจะชวยทําใหผิวหนังชุมชื้น ลดอาการคัน ผดรอน และผดผ่ืนจาก

การแพได โดยนําเหงาสดของไพลมาฝานบางๆ และนําไปตมจนไดนํ้ามันมาใชแกคันตอไป

 ใบพลู
  สารสําคัญในใบพลูมีหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์เปนยาชา และชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต 

ยับย้ังการเติบโต และฆาเชือ้แบคทเีรยีท่ีเปนสาเหตขุองวัณโรค และเชือ้หนอง ตานเชือ้ราของโรคผวิหนงั

และกลากเกลือ้น ฮองกงฟุต ดงันัน้เมือ่เกิดผดรอนหรือผ่ืนคนัใหนําใบพลูสดโขลกใหละเอยีด ผสมเหลา

ขาวเล็กนอย ใชทาจนหาย 
 มะนาว  
 เหน็เปรีย้วๆ แบบนีม้ะนาวกม็สีรรพคณุชวยแกผืน่คนัทีเ่กดิเพราะอากาศรอนๆ ได เนือ่งจากมะนาว

มีคุณสมบัติชวยลดความมันสวนเกินบนผิวหนัง อีกทั้งยังชวยบํารุงผิวพรรณใหกระชับเตงตึงอีกตางหาก

 ขา
  นอกจากกลิ่นหอมๆ แลว ขายังมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราติดอยูกับตัวเอง โดย

ในการแกผดรอน และผื่นคันที่มากับหนารอน ใหใชเหงาขาแกๆ 1 แงง ตําใหละเอียด แลวผสมกับ

เหลาขาวใหพอขลุกขลิก จากนั้นใชทั้งนํ้า และเนื้อขามาทาบริเวณที่เกิดผดรอนจนกวาอาการจะทุเลา
 ประคําดีควาย  
 สมุนไพรที่มีมานานอยางประคําดีควาย จุดนี้หากจะนํามาแกผดรอน และผ่ืนคันแนะนําให

ใชสวนดอกประคําดีควายคะ โดยนําดอกประคําดีควายประมาณ 4-5 ดอก ตมกับนํ้า 1 ถวยตวง และ

นํานํ้าที่คั้นไดมาทาผิวหนังทุกเชา-เย็น

 ฟาทะลายโจร
 ฟาทะลายโจรมสีรรพคณุเกือบเทยีบเทายาปฏชิวีนะทีใ่ชรักษาโรคหวัดท่ัวไป อกีท้ังยังสามารถ

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 

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


