
การใช้ห้องประชุมภายในส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๑ ก.ย. ๖๕ o๙:๓o ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการต่อเวลาราชการให้แก่

ข้าราชการ 
ผู้จอง: นางสาวชญารัศม์   สมนึก 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๔o๖ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๑ ก.ย. ๖๕ ๑๑:oo ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั และการปฏิบตัิงานของอธิการบดี ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวจันทร์พร   สดุจ านงค์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๑ ก.ย. ๖๕ ๑๒:oo โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก” ครั้งท่ี ๕ “การบริหาร

ส่วนงานตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx” 
ผู้จอง: นางสาวพัชราภรณ์   ศรีบัว  เบอร์โทรศัพท์: ๒๗๑๖ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริการ
การศึกษา 

๑ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมลับ 
ผู้จอง: นางสาวธิดารตัน์   สายทะโชติ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองกฎหมาย 

๑ ก.ย. ๖๕ ๑๔:oo ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัล "รัตนบรูพา" 
ผู้จอง: นางศิรินาฏ   แม้นเหมือน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔o 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๕ ก.ย. ๖๕ o๘:๓o จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบตัิ 
ผู้จอง: นางสาวศิรินภา   พึ่งปรีดา 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๓๘  อุปกรณ์โสต: โปรเจคเตอร ์

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองแผนงาน 

๕ ก.ย. ๖๕ o๙:๓o  ประชุุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ ์
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๕ ก.ย. ๖๕ ๑๓:oo การประชุมเพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันส าหรับหน่วยบม่เพาะ
ธุรกิจนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ EEC 
ผู้จอง: นางสาววรรณภา   แตกปัญญา 
เบอร์โทรศัพท์: o๓๘๑o๒๒๒๒ ตอ่ ๓๓๘๓ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๖ ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางอรอินทุ ์ วนิชวัฒนานุวัติ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๖ ก.ย. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวณัฐสุดา   ถาวร 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๗๑๑ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริการ
การศึกษา 

๖ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o การสุ่มรายชื่อผู้ที่จะมาให้การสัมภาษณ์ในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๒) 
ผู้จอง: นางสาวจันทร์พร   สดุจ านงค์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๖ ก.ย. ๖๕ ๑๔:oo ประชุมเกี่ยวกับการถ่ายทอดและการใช้จอ LED หน้ามหาวิทยาลัย 

ผู้จอง: นางสาวตราจิตต์   เมืองคลา้ย  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๒๑ 
๙๒๒ ส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 
๗ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

ผู้จอง: นางสาวอิศราภรณ์   สิงห์บรุี  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๒ 
๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี

กองกฎหมาย 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                            /๘ ก.ย. ๖๕.. 

 
 



- ๒ - 
  

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๘ ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมหารือคณะกรรมการการเลื่อนเงินเดือน (ใช้โน๊ตบุ๊ค) 

ผู้จอง: นางสาวแสงเทียน   เจียมถ้อย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๓ 

๔o๖ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๘ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวเบญจพร   ยุติธรรมภิญโญ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๔o๖ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองกฎหมาย 
๘ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัยบูรพา  

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางทิพวัลย์   กนักา 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๓ 

๕๑๒ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๘ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้จอง: นางสาวศศิธร   วงศ์หนอ่น้อย  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๘๑ 

๘o๕ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองอาคารสถานที ่

๙ ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลยับูรพา  
คร้ังที่ ๓ 
ผู้จอง: นางวนัวิสา  เทียนทองศิร ิ เบอร์โทรศัพท์: ๒๖o๕ 

๘o๕ ส านักงาน
อธิการบดี 

ศูนย์จีนศึกษา 
๙ ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนยศ์ึกษาและประสานงานดา้นสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค 
ผู้จอง: นายนิภัทร์   วานิชคราม  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๙๒๒ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองกฎหมาย 

๙ ก.ย. ๖๕ o๙:๓o ประชุมคณะกรรมการประสานงานส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวสุธาพร   รันชิตโคตร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 

๒o๙ ส านักงาน
อธิการบดี 
กองกลาง 

๙ ก.ย. ๖๕ ๑๓:oo อธิบายวิธีการใชง้านระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ 
ผู้จอง: นายอิทธิวฒัน์   ค าสีม่วง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๕๙o 

๔o๖ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๑๒ ก.ย. ๖๕ ๑๗:oo หารือเร่ืองทรัพยืสินทางปัญญา 

ผู้จอง: นางสาวปทิตตา   ก๋าวงค ์
เบอร์โทรศัพท์: ๓๓๘๓ 

๕๑๒ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองบริหารการวิจัย
และนวัตกรรม 

๑๓ ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ภา
พนักงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ผู้จอง: นางศิรินาฏ   แม้นเหมือน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔o 

๒o๙ ส านักงาน
อธิการบดี 
กองกลาง 

 

                                                                                                                          
                                                                                                                                          /๑๓ ก.ย. ๖๕.. 



- ๓ - 
  

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๑๓ ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้จอง: นางสาวพรกมล   ปัญญาโกวิทกุล 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๓๘  อุปกรณ์โสต: โปรเจคเตอร์ 
อุปกรณ์จัดเลี้ยง: มีการประชุมออนไลน์ 

๕๑๒ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองแผนงาน 

๑๓ ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังที่ ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวอารยา   ธนารักษ์ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๔๑ 

๙o๓ ส านักงาน
อธิการบดี 
กองบริการ
การศึกษา 

๑๓ ก.ย. ๖๕ ๑๑:๓o ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวอัญชิษฐา   ขอสินกลาง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙o๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๑๓ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวอัจฉรียา   ยินดสีุข  เบอร์โทรศัพท์: ๒๗oo ต่อ ๗o๕ 

๙o๓ บัณฑิตวิทยาลัย 
- 

๑๔ ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมประธานกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
ผู้จอง: นางสาวสุธาพร   รันชิตโคตร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๑๔ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o หารือเรื่อง “การบริหารที่เช่ือมโยงโดยระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัเชิงดิจิทัล” 
ผู้จอง: นางกรกช   โรจนศิริพงษ ์ เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๔ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๑๕ ก.ย. ๖๕ ๑o:oo ประชุมให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการภายใตโ้ครงการ UBI จ านวน ๒ ธุรกิจ 

คือ ผลิตภัณฑ์หินมงคล และผลติภัณฑ์วัฟเฟลิ 
ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๑๖ ก.ย. ๖๕ o๙:oo สอบสัมภาษณ์บคุคลเพื่อบรรจเุปน็พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งบุคลากร 

ผู้จอง: นางสาวณฏัฐณิชา   มีสิทธ์ิ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖o 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๑๖ ก.ย. ๖๕ ๑o:oo ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวสุธาพร   รันชิตโคตร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๑๖ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบรูพา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวตราจิตต์   เมืองคลา้ย  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๒๑ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๑๖ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมประเมินผลการปฏิบตัิงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์) 
ผู้จอง: นางสาวดลชญา   ธิติชัยกวิน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๑๙ ก.ย. ๖๕ o๘:๓o พิธีเซ็น MOU กับกรมราชทัณฑ ์

ผู้จอง: นางสาวสุชาดา  วุฒิปัญญารัตนกุลเบอร์โทรศัพท์: o๘๙๔๑๔๒๕o๖ 
๙o๓ คณะบริหารธรุกิจ 

ส านักงานการศึกษา 
๑๙ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมประเมินผลการปฏิบตัิงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์) 
ผู้จอง: นางสาวดลชญา   ธิติชัยกวิน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
             

                                                                                                                                          /๒๐ ก.ย. ๖๕.. 
 
 



- ๔ -    

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๒o ก.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 

และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ ์
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๒o ก.ย. ๖๕ ๑๑:oo ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวอัญชิษฐา   ขอสินกลาง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙o๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒o ก.ย. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรม การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ส าหรับโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ชุดที่ 
๔ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ผู้จอง: นางสาววิมลรัตน์   เจริญ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๒๑ ก.ย. ๖๕ o๘:๓o จัดท าของที่ระลึกส าหรับผู้เกษียณ ในงานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวจิรพัชร   ยอดช่วย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๗ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๒๒ ก.ย. ๖๕ o๘:๓o จัดท าของที่ระลึกส าหรับผู้เกษียณ ในงานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นางสาวจิรพัชร   ยอดช่วย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๗ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๒๒ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการร่างและกลัน่กรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวเบญจพร   ยุติธรรมภิญโญ  เบอรโ์ทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองกฎหมาย 

๒๒ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o หารือแนวทางพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนสิิต 
ผู้จอง: นางสาววรวรรณ   นุตตานนท์ 
เบอร์โทรศัพท์: o๓๘๓๙o๑๑o 

๙o๓ สถาบันภาษา 
ศูนย์บริการวิชาการ

ด้านภาษา 
๒๓ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมประเมินผลการปฏิบตัิงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร์) 
ผู้จอง: นางสาวดลชญา   ธิติชัยกวิน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๒๖ ก.ย. ๖๕ ๑o:oo จัดโครงการเสวนาเรื่องประกันสุขภาพกลุ่มกับผู้ปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัย

บูรพา 
ผู้จอง: นางสาวจิรพัชร   ยอดช่วย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๗ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๒๗ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมประเมินผลการปฏิบตัิงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีวิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา) 
ผู้จอง: นางสาวดลชญา   ธิติชัยกวิน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๒๘ ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวตักราม มหาวิทยาลัยบรูพา 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางรุ่งนภา   ชัยพร  เบอรโ์ทรศัพท์: ๒๕๖๒ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๓o ก.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมประเมินผลการปฏิบตัิงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์) 
ผู้จอง: นางสาวดลชญา   ธิติชัยกวิน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
  

                                                                                                                               งานการประชุมและพิธีการ 


