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คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่   810   / 2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษา  ครั้งที่ 7 

...........................................…… 
 

 เพื่อให้การดําเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 (Mini_University Knowledge Management Network : Mini_UKM)  ในระหว่างวันที่ 
17-19 มีนาคม 2554  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงแต่งตั้งผู้มีตําแหน่งหรือรายนามต่อไปนี้ 
เป็นคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7  ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ 
  1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม      ประธานกรรมการ 
  2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย            รองประธานกรรมการ 
  3) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
  4) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ       กรรมการ 
  5) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต      กรรมการ 
  6) รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ      กรรมการ 
  7) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ ์     กรรมการ 
  8) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย       กรรมการ 
  9) ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย         กรรมการ 
  10) คณะกรรมการบริหารและดําเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยฯ  กรรมการ  
  11) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศกึษา         กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ 
   ควบคุมดูแล  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุน  และอํานวยความสะดวกในการจดังานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 
 2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
  2.1 คณะกรรมการฝ่ายคุณอํานวย (Facilitators)  
   1) ผศ. ดร. สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
   2) อาจารย์กนกกลุ  มาเวียง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
   3) ผศ. ดร. ณัฐพล  ภูมิสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
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   4) ผศ. ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
   5) อาจารย์ ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเชื้อ คณะเทคโนโลยี    กรรมการ 
   6) อาจารย์ ดร.อังคณา น้อยสุวรรณ คณะเทคโนโลยี    กรรมการ 
   7) อาจารย์อุราพร  มูลศิลป์  คณะการท่องเที่ยวและการโรแรม  กรรมการ 
   8) อาจารย์ณัฐกานต์  บุญศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
   9) ผศ. ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
   10) อาจารย์เชิงชาญ  จงสมชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  กรรมการ 
   11) อาจารย์ นพ. วิทยา จารุพูนผล คณะแพทยศาสตร์    กรรมการ 
   12) อาจารย์ ดร.ภูรดา ส่ือประเสริฐสิทธิ์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ 
   13) ผศ. ดร. สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ  กรรมการ 
   14) อาจารย์พันคม  ศรีบุญรือ คณะการบัญชีและการจัดการ  กรรมการ 
   15) นางประภัสสร  จรัสอรุณฉาย คณะการบัญชีและการจัดการ  กรรมการ 
   16) อาจารย์อนุวัฒน์  การถัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ   กรรมการ 
   17) อาจารย์ ดร. ขวัญใจ ศุกรนันทน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
   18)  นางพรพิมล  มโนชัย  สํานักวิทยบริการ    กรรมการ 
   19) นายนิวัฒน์  พัฒนวิบูลย ์ กองการเจ้าหนา้ที ่   กรรมการ 
   20) นายกัมปนาท  อาชา         ศูนย์พัฒนาและประกันฯ         กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่ 
   1. กําหนดทิศทางการทํางานของกลุ่ม  ดูแลกระบวนการกลุ่ม ประเมินผล และกําหนด
กระบวนการกลุ่ม 
   2. เป็นกลาง กระตุ้นด้วยการใช้คําถามสร้างสรรค์ให้เกิดกระบวนการกลุ่ม  
   3. ไม่ตัดสินผู้อื่น  ไม่พัวพันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 
   4. สรุปและประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมเป็นรายงานสรุป
โครงการต่อไป 
   5. อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.2 คณะกรรมการฝ่ายคุณลิขิต บันทึก และถอดบทเรียน (Note taker) 
   1) นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ ์    ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวพิมพ์พร  กล่ินถาวร    กองแผนงาน    กรรมการ 
   3) นายสวัสดิ์  วัชระโภชน์     กองทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
   4) นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์     กองทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
   5) นายไกรษร  อุทัยแสง     กองแผนงาน    กรรมการ 
   6) นางสาวศศิณี  กันยาบุญ     กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
   7) นายพนมกร  เวชกามา     กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
   8) นางสาวอัญชลี  พลอยเพ็ชร    กองกลาง    กรรมการ 
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   9) นางสาวสุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา   กองคลังและพัสดุ   กรรมการ 
   10) นายศรัณยพงศ์  ไชยเสริม   กองอาคารสถานที่   กรรมการ 
   11) นางสาวแจ่มจันทร์  วังแพน   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ    กรรมการ 
   12) นางสาววาสนา  ปาปะตัง   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   13) นางสาวสมสมัย  บุญทศ   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ   
   14) นางสาวนิจฐ์ภารัตน์ ประกอบแก้ว ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   15) นางสาววรินธร  ไชยปัดชา   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ       กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่ 
   1. ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี จากกลุ่มที่รับผิดชอบ 
   2. จดบันทึกเรื่องราว และสรุปใจความสําคัญการเข้ากลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   3. สรุปผลจากการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรวบรวมเป็นรายงาน
สรุปโครงการต่อไป 
   4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.3  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  และประชาสัมพันธ์ 
   1) นางณัฐยา  จอมพุทรา  กองประชาสัมพันธ์ฯ   ประธานกรรมการ  
   2) นายขวัญชัย  ศิริสุรักษ์  กองประชาสัมพันธ์ฯ   กรรมการ 
   3) นายระวุฒิ   ภามนตร ี  กองประชาสัมพันธ์ฯ   กรรมการ 
   4) นายไตรภพ  น้อยวิมล  กองประชาสัมพันธ์ฯ   กรรมการ 
   5) นายแสงเทียน  วงษาเวียง กองประชาสัมพันธ์ฯ   กรรมการ 
   6) นางสาวพัชรนิทร์  ดอนกระสินธุ์ กองประชาสัมพันธ์ฯ    กรรมการ 
   7) นายแสนศักดิ์  ขันทอง  กองประชาสัมพันธ์ฯ   กรรมการ 
   8) นางสาววรินธร  ไชยปัดชา ศูนย์พัฒนาและประกันฯ         กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่ 
  1. บันทึกภาพวีดีโอและภาพนิ่ง  ตลอดทั้งโครงการระหว่างวันที่ 17–19 มีนาคม 2554  พร้อมทั้ง
จัดเก็บและบันทึกถ่ายทั้งหมดตลอดงานลงบนแผ่นซีดี  เพื่อให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ  และศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   2. จัดเตรียมวิดทีัศน์เพื่อแนะนาํมหาวิทยาลัย  
   3. จดัทําวดิีทัศน์สรุปการดําเนนิงานการจัดการความรู ้
   4. พิธีกรดําเนินรายการตลอดโครงการฯ  
   5. อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.4  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  และโสตทัศนูปกรณ์  
   1) นายชํานาญ  มีนิยม  กองอาคารสถานที่    ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวดารุณี  ศรีธรรมา  กองอาคารสถานที่    กรรมการ 
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   3) นายศรัณยพงศ์  ไชยเสริม กองอาคารสถานที่    กรรมการ 
   4) นายวิญญู  ศาลา   กองอาคารสถานที่        กรรมการ 
   5) บุคลากรกองอาคารสถานที่ทุกคน กองอาคารสถานที่    กรรมการ 
   6) นายไกรษร  อุทัยแสง  กองแผนงาน    กรรมการ 
   7) นายจรัญ  รตันทิพย ์  ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   8) นายพิษณุ  โงนมณ ี  ศูนย์พัฒนาและประกันฯ      กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่ 
   1. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน และดูแลความเรียบร้อย 
   2. จัดเตรียมโต๊ะ และเก้าอี้  และตกแต่งสถานที่ให้พร้อมสําหรับการสัมมนา 
   3. จัดเตรียมเตรียมแสงสว่าง เครื่องเสียง  โต๊ะ และเก้าอี้  และตกแต่งสถานที่ให้พร้อมสําหรับ
งานเลี้ยงรับรอง 

 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมต่างๆ 
 5. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รวมทั้งบันทึกภาพเพื่อทําข่าวในนามของมหาวิทยาลัย 

   6. ประสานงานเตรียมการเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามกําหนดการ  
   7. อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.5  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
   1) ผศ. พีรพงศ์  เสนไสย    คณะศิลปกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
   2) อาจารย์นฤบดินทร์  สาลีพันธ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
   3) อาจารย์วรากร  สีโย  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 
   4) อาจารย์พิภัช  สอนใย  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 
   5) อาจารย์ศราวุธ  โชติจํารัส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 
   6) นางเอื้อมภรณ์  อันทะรัง  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์     กรรมการและเลขานุการ 
   7) นางสาวแจ่มจันทร์  วังแพน ศูนย์พัฒนาและประกันฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่ 
   1. เตรียมการแสดงเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ฟ้อน รํา แสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน 
และดนตรีสากล  
   2. อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.6 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
   1) นายสิทธิศักดิ์  จันทร์สมุด สํานักงานอธิการบดี   ประธานกรรมการ 
   2) นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์  กองบริการการศึกษา   กรรมการ 
   3) นายสุนทร  เดชชัย   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
   4) นางสิริพร  ศิระบูชา  กองแผนงาน    กรรมการ 
   5) นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส กองทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
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   6) นางสาวอนุกูล  บุญอ่อน  กองกลาง    กรรมการ 
   7) นายชํานาญ  มีนิยม  กองอาคารสถานที่    กรรมการ 
   8) นายเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์ กองกิจการนิสิต    กรรมการ 
   9) นายสมหวัง  เพ็ชร์กลาง  สํานักตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
   10) นางณัฐยา  จอมพุทรา  กองประชาสัมพันธ์ฯ   กรรมการ 
   11) นายนิวัฒ  พัฒนิบูลย์  กองการเจ้าหน้าที่    กรรมการ 
   12) นายปลวัชร  ปัดเสน  กองคลังและพัสดุ    กรรมการ 
   13) นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ์     ศูนย์พัฒนาและประกันฯ      กรรมการและเลขานุการ 
   14) นางสาววาสนา  ปาปะตัง     ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่ 
   1. ต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ  รวมถึงจัดหาที่นั่งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   2. ติดต่อและประสานงานเรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็นเพื่อเลี้ยงต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
   3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.7  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
   1) นายปลวัชร  ปัดเสน     กองคลังและพัสดุ   ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวใบศรี  พันเทศ      กองคลังและพัสดุ   กรรมการ 
   3) นายจักริน  เพชรสังหาร      กองคลังและพัสดุ   กรรมการ 
   4) นางวงศ์ผกา  นรินยา      กองคลังและพัสดุ   กรรมการ 
   5) นางสาววิมลฤดี  ทัศคร      กองคลังและพัสดุ   กรรมการ 
   6) นางสาวเพ็ญประภา แพงเวียงจันทร์  กองคลังและพัสดุ   กรรมการ 
   7) นางสาวสุมินทร์ญามาศ  ทิพย์วงศา   กองคลังและพัสดุ   กรรมการ 
   8) นางสาวสมสมัย  บุญทศ      ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   9) นายพิษณุ  โงนมณ ี      ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   10) นางสาวนิจฐ์ภารัตน์  ประกอบแก้ว  ศูนย์พัฒนาและประกันฯ      กรรมการและเลขานุการ
  หน้าที่ 
   1. ออกใบเสร็จรับเงินในนามมหาวิทยาลัย ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
   2. ประสานงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ  และดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   3. อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.8  คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์ 
   1) นายสิทธิศักดิ์  จันทร์สมุด สํานักงานอธิการบดี   ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวอนุกูล  บุญอ่อน  กองกลาง    กรรมการ 



 -6- 

   3) นางสาวสุภา  บุญหล้า  กองกลาง    กรรมการ 
   4) พนักงานขับรถยนต์ทุกคน กองกลาง    กรรมการ 
   5) นายเจริญชัย  เขียวสด  กองกลาง       กรรมการและเลขานุการ 
   6) นางสาวกัญญาณัฐ  นิมิต  กองกลาง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   7) นางสาววรินธร  ไชยปัดชา ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   8) นางสาวนิจฐภ์ารัตน์ ประกอบแก้ว ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่ 
   1. จัดเวลาเดินรถเพื่อรบั-ส่งวิทยากร  และผู้เข้าร่วมโครงการ 
   2. จัดรถรับส่งวิทยากร  และผู้เข้าร่วมโครงการตลอดงาน 
   3. อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.9  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
   1) นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ ์   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวแจ่มจันทร์  วังแพน   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   3) นางสาวสมสมัย  บุญทศ    ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   4) นางสาวนิจฐภ์ารัตน์  ประกอบแก้ว  ศูนย์พฒันาและประกันฯ   กรรมการ 
   5) นางสาวอัญชลี  พลอยเพ็ชร   กองกลาง    กรรมการ 
   6) นายศรัณยพงศ์  ไชยเสริม   กองอาคารสถานที่   กรรมการ 
   7) นางสาวสุมินทร์ญามาศ  ทิพย์วงศา  กองคลังและพัสดุ   กรรมการ 
   8) นางเอื้อมภรณ์  อันทะรัง    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์       กรรมการ 
   9) นายสวัสดิ์  วัชระโภชน์    กองทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
   10) นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์    กองทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
   11) นางสาวพิมพ์พร  กล่ินถาวร   กองแผนงาน    กรรมการ 
   12) นางสาวศศิณี  กันยาบุญ   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
   13) นายพนมกร  เวชกามา    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
   14) นางสาววรนิธร  ไชยปัดชา   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   15) นางสาววาสนา  ปาปะตัง   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ      กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่ 
   1. รับลงทะเบียน 
   2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
   3. อํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
   4. อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.10 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
   1) นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ ์   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   ประธานกรรมการ 
   2) นายกัมปนาท  อาชา    ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   3) นางสาวแจ่มจันทร์  วังแพน   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   4) นางสาววาสนา  ปาปะตัง    ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   5) นายจรัญ  รตันทิพย ์    ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   6) นางสาวสมสมัย  บุญทศ    ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   7) นายพิษณุ  โงนมณ ี    ศูนย์พัฒนาและประกันฯ   กรรมการ 
   8) นางสาวนิจฐภ์ารัตน์  ประกอบแก้ว  ศูนย์พฒันาและประกันฯ   กรรมการ 
   9) นางสาวอัญชลี  พลอยเพ็ชร   กองกลาง    กรรมการ 
   10) นางสาววรนิธร  ไชยปัดชา   ศูนย์พัฒนาและประกันฯ       กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่ 
   1. เสนอโครงการ กําหนดการ หนังสือเรียนเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายและนอกเครือข่ายเข้าร่วม
โครงการ  รวมทั้งการประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
   2. บริหารจัดการงานโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ การติดต่อประสานงานที่พัก ห้องประชุมสัมมนา 
ผู้เข้าร่วมโครงการ การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   3. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
   4. ประสานงาน และอํานวยความสะดวกกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 
   5. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสัมมนา 
   6. จัดเตรียมรายชื่อสําหรับการลงทะเบียน 
   7. ประสานงานและตรวจสอบความเรียบร้อยการเตรียมงานของทุกฝ่าย 
   8. ประเมินผล  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
   9. อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

        ส่ัง    ณ    วันที ่   21    กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2554 

                                                               
 

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ศุภชัย   สมัปปิโต) 
                              อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 
 


