
 

 

แนวปฏบิตัทิีด่กีารจัดประชุม 
ผ่านระบบประชุมอเิล็กทรอนิกส ์มศว (SWU e-Meeting) 
ส ำนกัคอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

 

ปรบัปรุง ณ เดือนกรกฎำคม 2564 

เพื่อใหก้ารจดัการประชมุเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ โดยน าเครือ่งมือดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารการประชมุ พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิท่ีดีการจดัประชมุดงันี ้

1. เคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่ ามาใช้ในการบริหารการประชุม  

1.1. ระบบกำรประชมุอิเลก็ทรอนิกส ์มศว (SWU e-Meeting)  
เพื่อใชใ้นการบรหิารการประชมุผา่นออนไลน ์ โดยมีผูร้บัผิดชอบ Framework ท าหนา้ท่ี ก าหนดสทิธิ
ผูใ้ชง้านประชมุ (Organizer)  แผนควบคมุคณุภาพ และคณะกรรมการ (Committee) 
https://emeeting.swu.ac.th 

1.2. ระบบจองหอ้งออนไลน ์(Room Reservation System) 
เป็นระบบการขอใชบ้รกิารหอ้งเพื่อการประชมุและการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีอ าานวยความสะดวก
ใหแ้ก่บคุลากรและนิสติ สามารถตรวจสอบหอ้งว่าหอ้งไหนวา่ง ไม่วา่ง ผา่นหนา้เว็บไซต ์โดยไม่ตอ้
ติดตอ่ผูด้แูลระบบและเพ่ือการจดัเตรยีมหอ้งประชมุลว่งหนา้ของเจา้หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 
http://roombook.swu.ac.th 

1.3. Google calendar  
เพื่อใชใ้นการก าหนดวนัประชมุและนดัวนัประชมุของคณะกรรมการ และสามารถตรวจสอบวนัวา่ง
พรอ้มกนัได ้โดยไม่ตอ้งตดิตอ่สอบถามผา่นทางโทรศพัท ์หรอื อีเมล ์ท าใหส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ 

1.4. Google Shared drives  
เพื่อใชใ้นกำรจดัเก็บเอกสำรและเทปเสียง (ถำ้มี) ในกำรประชมุ โดยก ำหนด Folder ".................." 
ประกอบดว้ย 

− Folder  "committee"  :  เก็บเอกสำรค ำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมกำรฯ 

− Folder  "roster"  :  เก็บเอกสำรใบเซ็นช่ือกำรเขำ้รว่มประชมุแตล่ะครัง้ 

− Folder  "minute"  :  เก็บแฟม้ขอ้มลูรำยงำนประชมุแตล่ะครัง้ 

− Folder  "voice"  :  เก็บแฟม้ขอ้มลูเทปเสียงกำรประชมุแตล่ะครัง้ 

https://emeeting.swu.ac.th/
http://roombook.swu.ac.th/


 

− Folder  "document"  :  เก็บเอกสำรทั่วไป เช่น ขอ้บงัคบัฯ วำ่ดว้ยกำรประชมุ 
    กำรบรหิำรกำรประชมุฯ  เป็นตน้ 

2. ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1. ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยั วำ่ดว้ย กำรประชมุและวิธีด  ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2559  
 ประกำศ ณ วนัท่ี 21 พฤษภำคม 2559 

2.2. ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยั วำ่ดว้ย กำรประชมุและวิธีด  ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลยั  แกไ้ขเพิ่มเตมิ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563   
ประกำศ ณ วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2563  (กำรประชมุผำ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

2.3. ประกำศมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรจ่ำยเงินรำยได ้พ.ศ. 2560 
 ประกำศ ณ วนัท่ี 25 กนัยำยน 2560 (หนา้ 40-42) 

2.4. การจ่ายเงินคา่เบีย้ประชมุระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัหนว่ยงาน 

3. ก าหนดแผนควบคุมคุณภาพการประชุม (SWU e-Meeting) 

หวัขอ้ ขอ้ก ำหนด ผูด้  ำเนินกำร 

2.1 รอบกำรประชมุ รำยเดือน , รำย 2 เดือน เป็นตน้ ประธำนท่ีประชมุ 

2.2 ในการประชมุตอ้งมี
กรรมการเขา้รว่มประชมุ 

อยำ่งนอ้ยกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรม
กำรทัง้หมด 

เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 
(ตรวจสอบ) 

2.3 ขอ้ความจากระบบงาน
ประชมุ 

ไม่ก ำหนดระยะเวลำ เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 

2.4 สง่เชิญประชมุ ก่อนวนัประชมุอยา่งนอ้ย 15 วนั เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 

2.5 สง่วำระกำรประชมุ ก่อนวนัประชมุอยา่งนอ้ย 5วนั  
(หากมีเรือ่งเรง่ดว่นตอ้งการน าสง่
วาระ ใหแ้จง้ผูด้แูลการประชมุเพื่อ
ขยายเวลาสง่วาระการประชมุ
ชั่วคราวใหด้  าเนินการ) 

กรรมการท่ีประสงคส์ง่วาระ
การประชมุ 

2.6 จดัวำระกำรประชมุ  ก่อนวนัประชมุ 3 วนั เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 
2.7 สง่มตกิำรประชมุ หลงัวนัประชมุภำยใน 3 วนั เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 

2.8 สง่รำยงำนกำรประชมุ หลงัวนัประชมุภำยใน 3 วนั เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 



 

หวัขอ้ ขอ้ก ำหนด ผูด้  ำเนินกำร 

2.9 ขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ประชมุ 

ก่อนวนัประชมุ 1 วนั เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 

2.10 ขอเปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาการประชมุ 

ก่อนวนัประชมุ 1 วนั เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 

2.11 ของดกำรประชมุ ก่อนวนัประชมุ 1 วนั เลขำนกุำรท่ีประชมุและทีม 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1. นดัวนัประชมุผำ่นดว้ย Google Calendar 

4.2. จองหอ้งประชมุผำ่นดว้ยระบบจองหอ้งออนไลน ์(Room Reservation System) 

4.3. จดัท ำบนัทกึขอ้ควำมขอเชิญประชมุ 

4.4. สง่เชิญประชมุผำ่นระบบ SWU e-Meeting ก่อนลว่งหนำ้วนัประชมุอยำ่งนอ้ย 15 วนั 

4.5. สง่วำระประชมุ ก่อนวนัประชมุ 5 วนั (หำกมีเรือ่งดว่นตอ้งกำรน ำเขำ้วำระแจง้มำผูด้แูล 
เพื่อขยำยเวลำสง่วำระชั่วครำวให)้ 

− แนวทำงกำรตัง้ช่ือวำระเสนอท่ีประชมุ  
ใหข้ึน้ตน้ดว้ยระบบงำน : ช่ือวำระท่ีเสนอ เช่น HURIS : รำยงำนควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินงำน 

4.6. จดัวำระกำรประชมุ ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัประชมุ 3 วนั 

4.7. บนัทกึจ ำนวนกระดำษท่ีแนบแตล่ะวำระ 

4.8. จดัท ำบนัทกึขอ้ควำมขออนมุตัิเงินคำ่เบีย้ประชมุและคำ่จดัเลีย้งรบัรองประชมุ 
เสนอหวัหนำ้สว่นงำนพิจำรณำ พรอ้มเอกสำรแนบ 

− บนัทกึขอ้ควำม ขอเชิญประชมุ 

− ใบรำยช่ือผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 

− ค ำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมกำร (ถำ้มี) 

4.9. จดัท ำสญัญำกำรยืมเงิน เสนอหวัหนำ้สว่นงำนพิจำรณำ ผำ่นงำนกำรเงิน 

4.10. พิมพร์ำยช่ือคณะกรรมกำร เพื่อใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุไดเ้ซน็ช่ือกำรเขำ้รว่มประชมุ 

4.11. ด ำเนินกำรประชมุ ตำมวนัท่ีก ำหนด   

− เตรยีม notebook จ ำนวน 2 เครือ่ง ส  ำหรบักำรน ำเสนอวำระและสรุปมติ 

− สรุปมติวำระประชมุผำ่นระบบ SWU e-Meeting ใหเ้สรจ็สิน้ในวนัประชมุ  



 

4.12. บนัทกึกำรเขำ้รว่มประชมุ  / เวลำปิดกำรประชมุ   

4.13. จดัท ำรำยงำนประชมุในรูปแบบ MS-word และ PDF 

4.14. สง่มตปิระชมุ หลงัวนัประชมุภำยใน  3 วนั 

4.15. สง่รำยงำนประชมุใหก้บัคณะกรรมกำรผำ่นหวัขอ้ Send Mail (สง่เมล)์ ในระบบ SWU e-Meeting 
หลงัวนัประชมุภำยใน 3 วนั  เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำรบัรองรำยงำนประชมุเบือ้งตน้  

− หำกมีแกไ้ขใหแ้จง้ผำ่นเมลก์ลบัมำยงัผูด้แูลกำรประชมุภำยใน 5 วนั 
หลงัจำกสง่รำยงำนประชมุดงักลำ่ว  

− และหำกไม่แจง้แกไ้ขรำยงำนประชมุกลบัมำยงัผูด้แูลกำรประชมุ 
ใหถื้อวำ่รบัรองรำยงำนประชมุในครัง้นี ้เบือ้งตน้ 

4.16. รวบรวมหลกัฐำนกำรเบกิจ่ำยสง่ใหง้ำนกำรเงิน เพื่อด ำเนินกำรชดใชส้ญัญำกำรยืมเงิน ดงันี ้

− ใบรำยช่ือผูเ้ขำ้รว่มประชมุ พรอ้มลำยมือช่ือ 

− เอกสำรหลกัฐำนกำรจ่ำยเบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนอ่ืน พรอ้มลำยมือช่ือ กำรรบัเงิน 

− ใบเสรจ็กำรจดัเลีย้งกำรประชมุ 

− เงินคงเหลือ (ถำ้มี) 

− กรณีท่ีเป็นกำรประชมุผำ่นออนไลน ์หลกัฐำนใบรำยช่ือผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 

และหลกัฐำนกำรเบกิจ่ำยคำ่เบีย้ประชมุ  เปลี่ยนมำใช ้เอกสำรรบัรองผูเ้ขำ้รว่มประชมุ , 
ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน  
พรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงินเบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมกำร แทน 

4.17. น ำรำยงำนประชมุเขำ้ท่ีประชมุครัง้ถดัไป เพ่ือรบัรองรำยงำนประชมุ 

4.18. น ำรำยงำนกำรประชมุ Upload ผำ่นระบบ SWU e-Meeting หลงัจำกท่ีประชมุมีมตริบัรอง  
 รำยงำนประชมุ 

4.19. ปิดประชมุ (สิน้สดุกำรประชมุ ผำ่นระบบ SWU e-Meeting) 

5. กำรก ำหนดสทิธิกำรเขำ้ถึงขอ้มลู และกำรจดัเก็บแฟม้ขอ้มลูเทปเสียง 

หวัขอ้ กำรก ำหนดสทิธิ 

กำรก ำหนดสทิธิจดักำรประชมุ  
(SWU e-Meeting) 

ผูด้แูล framework เป็นผูก้  าหนดสทิธิ ตามการ
มอบหมายของประธาน 

กำรก ำหนดสทิธิกำรเขำ้ถึงขอ้มลูใน 
Google drive 

ผูด้แูล Framework เป็นผูก้  าหนดสทิธิ ตามการมอบหมาย
ของประธาน 



 

หวัขอ้ กำรก ำหนดสทิธิ 

● ประธาน เลขานกุาร และผูช้ว่ยเลขานกุาร
ประชมุ ก าหนดสทิธิเป็น Editor 

● บคุลากรฝ่าย ก าหนดสทิธิเป็น read only 
เฉพาะ folder "document" 

กำรจดัเก็บแฟม้ขอ้มลูเทปเสียง จดัเก็บ 6 เดือนลำ่สดุ  โดยก ำหนดกำรยกเลกิดงันี ้

● สปัดำหแ์รกของเดือนมกรำคม   :  
ลบแฟ้มขอ้มลูเทปเสียงของ เดือนมกรำคม  – 
มิถนุำยน ปีท่ีผำ่นมำ 

● สปัดำหแ์รกของเดือนกรกฎำคม :  
ลบแฟ้มขอ้มลูเทปเสียงของ  
เดือน กรกฏำคม - ธนัวำคม ปีท่ีผำ่นมำ 

  



 

รูปแบบการส่งข้อความผ่านเมล (Send Mail)  
ในระบบการประชุมอเิล็กทรอนิกส ์มศว (SWU e-meeting) 

สง่รำยงำนประชมุ (ไมเ่ป็นทำงกำร) 

เรยีน คณะกรรมกำร………. ทกุท่ำน 
 
ขอสง่รำยงำนกำรประชมุ……………. ครัง้ท่ี .../25…. เม่ือวนัท่ี ….. เดือน …………….. พ.ศ. 25…  
ณ หอ้ง…………   ชัน้ ….. อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช บวัศร ีตำมเอกสำรแนบ 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณารบัรองรายงานประชมุดงักลา่ว หากมีขอ้แกไ้ขใหแ้จง้กลบัมายงั
คณุ………………….. email : ……………………. ภายในวนัท่ี ……. เดือน ………………… พ.ศ.  25…..   
หากพน้ก าหนดวนัดงักลา่วถือวา่ท่านรบัรองรายงานประชมุครัง้นี ้อยา่งไม่เป็นทางการ ขอขอบคณุยิ่ง 

  



 

ผลด าเนินการตดิตามมตทิีป่ระชุม 

คณะกรรมกำร…………………………………………………………… 

ครัง้ที่ ……/25… เมื่อวนัที่ ….. เดือน …………………… 25.. 

วำระ ช่ือวำระ มติท่ีประชมุ ผูด้  ำเนินกำร ผลด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชมุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

ตัวอย่าง บันทกึข้อความเชิญประชุม 

 
บันทกึข้อความ 

สว่นงำน ส ำนกัคอมพิวเตอร ์ โทร. ……... 

ท่ี อว 8726.1/ วนัท่ี   

เรือ่ง ขอเชิญประชมุคณะกรรมกำร………………... ครัง้ท่ี .../25... 

เรยีน คณะกรรมกำร…...………. 

ดว้ย ประธำนคณะกรรมกำร…...……….ไดก้ ำหนดใหมี้กำรประชมุคณะกรรมกำร……..………  
ครัง้ท่ี .../25... ในวนัท่ี … เดอืน ……...……. พ.ศ. …. เวลำ …... น. เป็นตน้ไป ณ หอ้ง……...….. ชัน้ ... 
อำคำร…………….…..  

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอเชิญทำ่นเขำ้รว่มประชมุตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักลำ่วดว้ย 
จะขอบคณุยิ่ง 

                                                                      (                                                   ) 
                                                                      กรรมกำรและเลขำนกุำร 
                                                             คณะกรรมกำร……………...……………... 

 

  



 

ตวัอย่าง บันทกึข้อความขออนุมัตจิัดเลีย้งและค่าเบีย้ประชุม 

 
บันทกึข้อความ 

สว่นงำน ส ำนกัคอมพิวเตอร ์ โทร. ……... 

ท่ี อว 8726.1/ วนัท่ี   

เรือ่ง ขออนมุตัิเงินคำ่เบีย้ประชมุและคำ่จดัเลีย้งรบัรองประชมุคณะกรรมกำร………... ครัง้ท่ี .../25... 

เรยีน คณะกรรมกำร…...………. 

ตำมท่ี ประธำนคณะกรรมกำร…...……….ไดก้ ำหนดใหมี้กำรประชมุคณะกรรมกำร…..………  
ครัง้ท่ี .../25... ในวนัท่ี … เดอืน ……...……. พ.ศ. …. เวลำ …... น. เป็นตน้ไป ณ หอ้ง……...….. ชัน้ ... 
อำคำร…………….….. โดยมีผูเ้ขำ้รว่มประชมุจ ำนวนประมำณ …. คน นัน้ 

ในกำรนี ้ส  ำนกัคอมพิวเตอรข์ออนมุตัิเงินคำ่เบีย้ประชมุและคำ่จดัเลีย้งรบัรองกำรประชมุดงักลำ่ว 
รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ …………... บำท (.............................................) โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

1. คำ่เบีย้ประชมุ 
1.1. ประธำนกรรมกำร คนละ 400.- บำท จ ำนวน .. คน เป็นเงิน …….. บำท 
1.2. กรรมกำร คนละ 300.- บำท จ ำนวน .. คน เป็นเงิน …….. บำท 

2. อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม คนละไมเ่กิน    50.- บำท จ ำนวน .. มือ้ เป็นเงิน …….. บำท 

3. อำหำรกลำงวนั คนละไมเ่กิน 150.- บำท จ ำนวน .. มือ้ เป็นเงิน …….. บำท 

โดยใชง้บประมำณเงินรำยได ้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25… แผนงำน ……………….….. 
ผลผลิต …………………...….. งบด ำเนินงำน 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนมุตั ิ

                                                                      (                                                   ) 
                                                                      กรรมกำรและเลขำนกุำร 
                                                             คณะกรรมกำร……………...………………  



 

ตวัอย่าง ใบรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

รำยช่ือผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 

คณะกรรมกำร…..………  ครัง้ท่ี .../25...  

ในวนัท่ี … เดอืน ……...……. พ.ศ. …. เวลำ …... น. เป็นตน้ไป  

ณ หอ้ง……...….. ชัน้ ... อำคำร…………….….. 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต ำแหนง่ ลำยมือช่ือ 

1  ประธำน  

2  กรรมกำร  

3  กรรมกำร  

4  กรรมกำร  

5  กรรมกำร  

6  กรรมกำร  

7  กรรมกำรและเลขำนกุำร  

  



 

ตัวอย่าง สัญญาการยืมเงนิ 

  



 



 

ตวัอย่าง หลักฐานการจ่ายค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนอืน่ 

หลกัฐำนกำรจำ่ยคำ่เบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนอ่ืน 
สว่นงำน  ส ำนกัคอมพิวเตอร ์

กำรประชมุคณะกรรมกำร…………………………….  ครัง้ท่ี .../25... 
ในวนัท่ี … เดอืน ……...……. พ.ศ. …. เวลำ …... น. เป็นตน้ไป  

ณ หอ้ง……...….. ชัน้ ... อำคำร…………….….. 

ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหนง่ ผูแ้ทน หมำยเลขโทร
ศพัท ์

เบีย้ประชมุ/ 
คำ่ตอบแทน 

ลำยมือช่ือ 
ผูเ้ขำ้ประชมุ ผูร้บัเงิน 

1.  ประธำน      

2.  กรรมกำร      

3.  กรรมกำร      

4.  กรรมกำร      

5.  กรรมกำร      

6.  กรรมกำรและเลขำนกุำร      

    รวมเป็นเงิน    

เริม่ประชมุเวลำ                           น. จ ำนวนเงิน (ตวัอกัษร) 
เลกิประชมุเวลำ                           น. 

ลงช่ือ ........................................  ผูจ้ดรำยงำนกำรประชมุ ลงช่ือ .......................................................... ผูจ้่ำยเงิน  
        (.............................................................)



 

ตวัอย่าง เอกสารรับรองผู้เข้าร่วมประชุม 

เอกสำรรบัรองผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 

คณะกรรมกำร…..………  ครัง้ที่ .../25...  

ในวนัที่ … เดือน ……...……. พ.ศ. …. เวลำ …... น. เป็นตน้ไป 

ประชมุผ่ำนออนไลน ์ดว้ย Google Meet 

 

  
 (                                                   ) 
                                                                      ประธำนกรรมกำร 
                                                             คณะกรรมกำร……………...……………… 



 

ตัวอย่าง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน 

สว่นงำน  ส  ำนกัคอมพิวเตอร ์ มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

วนั เดือน ปี รำยละเอียดรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน หมำยเหต ุ

 คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำร ................................. 
ครัง้ท่ี .../25… ในวนัท่ี … เดอืน ….……. พ.ศ. …. 
จ ำนวน …. รำย ดงันี ้

  

 นำย ก 400  

 นำงสำว ข 300  

 นำงสำว ค 300  

 นำงสำว ง 300  

 นำย จ 300  

 รวมทั้่งสิน้   

  รวมทัง้สิน้  (ตวัอกัษร) 

  ขา้พเจา้  ………………...   ต  าแหน่ง  …………………… สงักดั  ………………………………  
ขอรบัรองวา่  รายจ่ายขา้งตน้นี ้ ไม่อาจเรยีกเก็บใบเสรจ็รบัเงินจากผูร้บัได ้และขา้พเจา้ไดจ้่ายไปในงาน
ของสว่นงานโดยแท ้

 ลงช่ือ …………………………………………….. 

                                                                     วนัท่ี ……………...………………...………  



 

เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่ ามาใช้ในการบริหารการประชุม 

ระบบการประชมุอิเลก็ทรอนิกส ์มศว (SWU e-Meeting)  

 

 

ระบบจองหอ้งออนไลน ์(Room Reservation System) 

 



 

Google calendar 

 

 

Google Shared drives 

 
  



 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

ว่าด้วย การประชุมและวธีิด าเนินงานของสภามหาวทิยาลัย พ.ศ. 2559  

 ประกาศ ณ วันที ่21 พฤษภาคม 2559 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

ว่าด้วย การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563   

ประกาศ ณ วันที ่25 มิถุนายน 2563  (การประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส)์ 

 

 



 

 
 



 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการจ่ายเงนิรายได้ พ.ศ. 2560 

 ประกาศ ณ วันที ่25 กันยายน 2560 (หน้า 40-42) 

 



 

 



 

 



 

 



 

การจ่ายเงนิค่าเบีย้ประชุมระดบัมหาวทิยาลัยและระดบัหน่วยงาน 

 
  



 

 


