
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ oo๔๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ครั้งที่๑/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙)

ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม

๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ความแจ้งแล้วนั้น

          ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์   

 มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา

๑๙ (COVID-๑๙) และเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา จึงขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐

น. 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



oo๔๑/๒๕๖๓

สำนักงานอธิการบดี

เลขรับ o๙o๕

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๔:o๓:๒๓

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กองกิจการนักศึกษา ขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา

๑๔.๐๐น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรีย์พร ใจเอื้อ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางศศิประภา ชนะบุญ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

อนุญาต

(รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๓ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ วoo๔o/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่

๑/๒๕๖๓

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

              ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) โดยอ้างถึงประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มีนาคม

๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา

๒๐๑๙(COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น               

              ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินด้านพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา 

         

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



วoo๔o/๒๕๖๓

งานพัฒนานักศึกษา

เลขรับ o๑๒๙

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๔:๑๔:๔๕

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจันทร์จิรา ตลับแก้ว)

นักวิชาการศึกษา

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

รับทราบ

(นายเอกรินทร์ สารีพัว)

รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

๓ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ วoo๔o/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่

๑/๒๕๖๓

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

              ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) โดยอ้างถึงประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มีนาคม

๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา

๒๐๑๙(COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น               

              ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินด้านพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา 

         

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



วoo๔o/๒๕๖๓

งานพัฒนานักศึกษา

เลขรับ o๑๑๘

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๓:๕๗:๔๔

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน

๒๕๖๓ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา

(นายธนดล บุญมี)

ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

รับทราบ

(นายธรรมรัตน์ บุญรอด)

รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

๓ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ วoo๔o/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่

๑/๒๕๖๓

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

              ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) โดยอ้างถึงประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มีนาคม

๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา

๒๐๑๙(COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น               

              ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินด้านพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา 

         

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



วoo๔o/๒๕๖๓

งานพัฒนานักศึกษา

เลขรับ oo๖๖

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๕:o๒:๔๑

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

- ขอเชิญร่วประชุมออนไลน์ วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ อุไรโคตร)

นักวิชาการศึกษา

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

ทราบและเข้าร่วมประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ วงค์เจริญ)

รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

๓ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ วoo๔o/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่

๑/๒๕๖๓

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

              ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) โดยอ้างถึงประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มีนาคม

๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา

๒๐๑๙(COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น               

              ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินด้านพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา 

         

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



วoo๔o/๒๕๖๓

งานพัฒนานักศึกษา

เลขรับ o๑o๓

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๔:o๖:o๔

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ด้วยกองกิจการนักศึกษา

ขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่านร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

(นายอรรคเดช อิ่มพัฒน์)

นักวิชาการศึกษา

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล เรืองแสน)

รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

๓ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ วoo๔o/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่

๑/๒๕๖๓

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

              ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) โดยอ้างถึงประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มีนาคม

๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา

๒๐๑๙(COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น               

              ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินด้านพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา 

         

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



วoo๔o/๒๕๖๓

งานพัฒนานักศึกษา

เลขรับ oo๖๖

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๔:o๕:๕๗

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสัณห์ แทบพล)

นักวิชาการศึกษา

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

ทราบ

_มอบสัณห์

_ประสานผู้เกี่ยวข้อง

(นายปัญญา เถาว์ชาลี)

รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

๒ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ วoo๔o/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่

๑/๒๕๖๓

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

              ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) โดยอ้างถึงประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มีนาคม

๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา

๒๐๑๙(COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น               

              ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินด้านพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา 

         

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



วoo๔o/๒๕๖๓

งานพัฒนานักศึกษา

เลขรับ oo๔๗

วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๑:๑๖:๑๖

เรียน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

- งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา

ขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่านร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา

(นายเศรษฐพงศ์ แพงจันทร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓ เม.ย. ๒๕๖๓

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม)

รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

๓ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ วoo๔o/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่

๑/๒๕๖๓

เรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

              ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) โดยอ้างถึงประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มีนาคม

๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา

๒๐๑๙(COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น               

              ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินด้านพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา 

         

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



วoo๔o/๒๕๖๓

กองกิจการนักศึกษา

เลขรับ o๑o๔

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๓:๕๖:o๔

เรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.พร้อมแนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุติปภา โคกลือชา)

นักวิชาการศึกษา

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

ทราบ ดังเสนอ

(นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

๘ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ วoo๔o/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่

๑/๒๕๖๓

เรียน หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

              ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มีกำหนดจัดประชุมคณะ

กรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) โดยอ้างถึงประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มีนาคม

๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา

๒๐๑๙(COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น               

              ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินด้านพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านและนายกสโมสรนักศึกษาสังกัดคณะท่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้

ได้แนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา 

         

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



วoo๔o/๒๕๖๓

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เลขรับ oo๑๓

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๔:๑๑:๑๓


