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

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๓ ต.ค. ๖๕ o๙:๓o ประชุุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งท่ี ๑o/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 
อุปกรณ์จดัเลีย้ง: ชอโน๊ตบุุค 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๓ ต.ค. ๖๕ ๑o:oo ประชุมหารือเรื่องข้อเสนอโครงการ Reinventing ปี ๖๖ 
ผู้จอง: นางสาวกชนัช  หร่องบุตรศรี  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๑๔ 

๙๒๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๓ ต.ค. ๖๕ ๑๔:๓o ประชุมให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการภายใตโ้ครงการ UBI 
ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๓ ต.ค. ๖๕ ๑๕:oo ประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ผู้จอง: นางสาวสมปรารถนา  ทยานศิลป์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๑ 
๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี

กองกฎหมาย 
๔ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นางอรอินทุ ์ วนิชวัฒนานุวัติ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 
อุปกรณ์โสต: โปรเจคเตอร์ Visualizer 
อุปกรณ์จดัเลีย้ง: ขออุปกรณ์จัดเลีย้ง จ านวน ๖๕ ชุด 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๔ ต.ค. ๖๕ ๑๓:oo การท าความร่วมมือทางวิชาการ กบั Ocean University of China 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้จอง: นายพลชัย   ไชยอินทร ์
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๑๗ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
ศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
๕ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมทีมศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 

ผู้จอง: นายสมเกียรติ   พันธ์ศิริ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๕๖๒ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๕ ต.ค. ๖๕ ๑๕:๓o ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิแทน

ต าแหน่งท่ีว่างลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ ์
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๖ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการนโยบายการด าเนินงานในลักษณะโครงการ  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวศรดุา   อ่อนจันทึก  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๓๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองแผนงาน 

๖ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมระบบตดิตามผลลัพธ์ของนักศึกษษในเป้าหมายการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน SDG 
ผู้จอง: นายพลชัย   ไชยอินทร ์
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๑๗ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
ศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
๖ ต.ค. ๖๕ ๑๓:oo ให้ค าปรึกษาด้านการท าธุรกิจภายใต้กิจกรรม UBI Clinic 

ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๖ ต.ค. ๖๕ ๑๓:oo การประชุมคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ส าหรับการประกวดราคาจา้ง

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวศศิธร   วงศ์หน่อน้อย  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๘๖ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองอาคารสถานท่ี 

 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                            /๖ ต.ค. ๖๕.. 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๖ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นางสาวณัฐสุดา   ถาวร 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๗๑๑ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหาร
การศึกษา 

๗ ต.ค. ๖๕ o๙:๓o ประชุมชี้แจงสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักวิจยัที่ผ่านการอบรม
หลักสตูร BUU Research Sandbox 
ผู้จอง: นางสาวพิมพ์ภัทรา   คงเกษม  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๘ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๗ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมประเมินการปฏิบตัิงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีวิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา) 
ผู้จอง: นางสาวดลชญา   ธิติชัยกวิน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๗ ต.ค. ๖๕ ๑๔:oo ประชุมกรรมการตรวจรับ จอแอลอีด ี

ผู้จอง: นางสาววรรณณิศา   มากจนัทร์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๒๑ 
๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 
๑o ต.ค. ๖๕ o๘:oo การตรวจรับรองคณุภาพมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลยับูรพา จาก SIDCER-
FERCAP 
ผู้จอง: นางกนกหทัย   ออมทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๑o ต.ค. ๖๕ o๙:oo พิธีเปิดโครงการตรวจรับรองคุณภาพเพื่อต่ออายุการขอรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จาก SIDCER ร่วมกับ FERCAP 
ผู้จอง: นางสาวกนกอร   เวทการ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๑o ต.ค. ๖๕ ๑o:๓o ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๕ ออนไลนผ์่านระบบ Google Hangouts Meet 
ผู้จอง: นางสาวหัทยา   โกศลสุรเสนีย์ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๖ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๑o ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ BCG 

ผู้จอง: นางสาวศุภมาศ   ใจไว 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๘ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๑o ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมประเมินผลการปฏิบตัิงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์) 
ผู้จอง: นางสาวดลชญา   ธิติชัยกวิน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๘o๕ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๑o ต.ค. ๖๕ ๑๔:oo ประชุมคณะกรรมการร่างและกลัน่กรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวเบญจพร   ยุติธรรมภิญโญ  เบอรโ์ทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองกฎหมาย 

๑๑ ต.ค. ๖๕ o๘:oo การตรวจรับรองคณุภาพมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลยับูรพา จาก SIDCER-
FERCAP 
ผู้จอง: นางกนกหทัย   ออมทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๑๑ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมหารือโครงการ WURI ๒o๒๓ 
ผู้จอง: นายสรสิช   ทูปิยะ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๑๕ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

 

                                                                                                                          
                                                                                                                                          /๑๑ ต.ค. ๖๕.. 

 
 
 



- ๓ - 
  

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๑๑ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑o/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นางสาวอารยา   ธนารักษ์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๔๑ 
๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี

กองบริการการศึกษา 
๑๑ ต.ค. ๖๕ ๑o:oo ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลยับูรพา วา่ด้วย

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๔o๖ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๑๑ ต.ค. ๖๕ ๑๑:๓o ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้จอง: นางสาวอัญชิษฐา   ขอสินกลาง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙o๑ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๑๑ ต.ค. ๖๕ ๑๓:oo การตรวจรับรองคณุภาพมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลยับูรพา จาก SIDCER-
FERCAP 
ผู้จอง: นางกนกหทัย   ออมทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๑๑ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ครั้งท่ี ๑o/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวอัจฉรียา   ยินดสีุข  เบอร์โทรศัพท์: ๒๗oo ต่อ ๗o๕ 

๙o๓ บัณฑิตวิทยาลัย 
- 

๑๒ ต.ค. ๖๕ o๘:oo การตรวจรับรองคณุภาพมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลยับูรพา จาก SIDCER-
FERCAP 
ผู้จอง: นางกนกหทัย   ออมทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๑๒ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ทีมโครงการ IFMaC ของทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ 
อย. ขอเข้าพบเพื่อท าการหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
เครือข่าย อย. ร่วมกบัทางโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภ์าคตะวันออก 
มหาวิทยาลยับูรพา 
ผู้จอง: นางสาววรรณภา   แตกปัญญา   
เบอร์โทรศัพท์: o๓๘๑o๒๒๒๒ ตอ่ ๓๓๘๓ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๑๒ ต.ค. ๖๕ o๙:oo Campus France ๒o๒๒ 
ผู้จอง: นางสาวจันจิรา   วงษ์ศรี 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๔๑ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
ศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
๑๒ ต.ค. ๖๕ ๑๓:oo พิธีปิดโครงการตรวจรับรองคณุภาพเพื่อต่ออายุการขอรับรองคุณภาพ

มาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จาก SIDCER ร่วมกับ FERCAP 
ผู้จอง: นางสาวกนกอร   เวทการ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๑๒ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o การประชุมคณะกรรมการประสานงานส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวสุธาพร   รันชิตโคตร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๑๒ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
ผู้จอง: นางสาวอิศราภรณ์   สิงห์บรุี  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองกฎหมาย 

๑๗ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั
บูรพา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางอโณทัย   เฟื่องลักษณะกุล  เบอร์โทรศัพท์: ๒๗๑๖ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริการการศึกษา 

๑๘ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 
และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ครั้งท่ี ๑o/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

 
                                                                                                                                          /๑๘ ต.ค. ๖๕.. 



- ๔ -    

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๑๘ ต.ค. ๖๕ ๑๑:oo ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยั และการปฏิบตัิงานของอธิการบดี ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวจันทร์พร   สดุจ านงค์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๙o๓ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๑๙ ต.ค. ๖๕ o๙:oo การรับเปา้หมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ผู้จอง: นางสาวเนื้อทิพย์   ก าแพงแก้ว  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๓๒ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองแผนงาน 

๑๙ ต.ค. ๖๕ o๙:๓o ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสรมิความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ครั้งท่ี ๔/๖๕ 
ผู้จอง: นายจิรฎัฐ์  ทวนดิลก 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
ศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมกอง กบพบ. (ใช้โน๊ตบุ๊ค) 

ผู้จอง: นางสาวแสงเทียน   เจียมถอ้ย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๓ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๒o ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนนิงานหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจใน

สถาบันอุดมศึกษา (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๒o ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางทิพวัลย์   กันกา 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๓ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๒o ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรบัการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
ผู้จอง: นางสาวศศิธร   วงศ์หน่อน้อย  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๘๖ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองอาคารสถานท่ี 

๒๑ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุม กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
ผู้จอง: นางกฤษณา   เกิดบุญส่ง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๕๖๒ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๒๑ ต.ค. ๖๕ o๙:๓o ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยบรูพา 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางเกศสิริ  ด ารงศักดิ์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๒o 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒๑ ต.ค. ๖๕ ๑o:oo ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรไดร้ับปรญิญากติติมศักดิ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
ผู้จอง: นางทัชชภร  สุวรรณ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๒๑ ต.ค. ๖๕ ๑๑:oo ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ด้านบริหารองค์กร 
ผู้จอง: นางบุญเพ็ญ   ฤทธิ์มหันต์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๗ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒๑ ต.ค. ๖๕ ๑๕:oo ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปอมท. 
ผู้จอง: นางศิรินาฏ   แม้นเหมือน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔o 

๙o๓ ส านักงานอธกิารบด ี
กองกลาง 

 

                                                                                                                                         /๒๒ ต.ค. ๖๕.. 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๒๒ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๑o/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นางทัชชภร  สุวรรณ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗  

๙o๓ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๒๒ ต.ค. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปอมท. 
ผู้จอง: นางศิรินาฏ   แม้นเหมือน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔o 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒๕ ต.ค. ๖๕ o๘:๓o ประชุมหารือร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย
บูรพา เรื่อง “แนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานอาคารศูนย์การเรียนรู้
การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ” 
ผู้จอง: นางสาวจุฑามาศ   ปานทับ  
เบอร์โทรศัพท์: o๓๘-๑o๒-๒๒๒ ต่อ ๓๓๘๓ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๒๕ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนิสติและบุคลากร 
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ (มีการประชุมออนไลนไ์ปยังวิทยาเขต
จันทบุรี และสระแก้ว) 
ผู้จอง: นางสาววรวรรณ   นุตตานนท์  เบอร์โทรศัพท์: o๓๘๓๙o๑๑o 

๒o๙ สถาบันภาษา 
ศูนย์บริการวิชาการ

ด้านภาษา 

๒๕ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการร่างและกลัน่กรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวเบญจพร   ยุติธรรมภิญโญ  เบอรโ์ทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองกฎหมาย 

๒๕ ต.ค. ๖๕ ๑๑:๓o ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวอัญชิษฐา   ขอสินกลาง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙o๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒๕ ต.ค. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ส าหรับโครงการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี  
ชุดที่ ๔ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ผู้จอง: นางสาววิมลรัตน์   เจริญ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๒๖ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมตดิตามงานก่อสร้างโลกใตท้ะเล 
ผู้จอง: นางอรอินทุ ์ วนิชวัฒนานุวัติ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒๖ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑o/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวณัฐสุดา   ถาวร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๔๑ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริการการศึกษา 

๒๖ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวตักราม มหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางรุ่งนภา   ชัยพร  เบอรโ์ทรศัพท์: ๒๕๖๒ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๒๖ ต.ค. ๖๕ ๑๔:oo ต้อนรับคณะอนุการรมาธิการปฏิรปูประเทศด้านแรงงานและคณะท างาน

ศึกษาการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ในคณะกรรมาธกิารแรงงาน วุฒิสภา 
ผู้จอง: นางอรอุมา   ธัมมจิรังศรี  เบอร์โทรศัพท์: ๓๓๑o 

๙o๓ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
ส านักงานคณบด ี

๒๗ ต.ค. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfers ระบบ AA 
ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
  

                                                                                                                                         /๒๗ ต.ค. ๖๕.. 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๒๗ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมสภาพนักงาน สมัยสามญั ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นางศิรินาฏ   แม้นเหมือน  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔o 
๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 
๒๘ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมผู้แทนสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารเงินลงทุนเพื่อ

ประโยชน์อย่างอ่ืน (กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) 
ผู้จอง: นางสาวจิรพัชร   ยอดช่วย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๗ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๒๘ ต.ค. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ AA 

ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๒๘ ต.ค. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการด าเนินงาน UBI รอบ ๒๔ 

เดือน 
ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๒๘ ต.ค. ๖๕ ๑๔:oo ประชุมศูนยส์ัตว์ทดลอง 

ผู้จอง: นางสาวกชนัช  หร่องบุตรศรี  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๑๔ 
๙๒๒ ส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 
๒๘ ต.ค. ๖๕ ๑๗:oo หารือประชุมเตรียมการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว 

ผู้จอง: นางสาวศรดุา   อ่อนจันทึก  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๓๑ 
๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี

กองแผนงาน 
๓๑ ต.ค. ๖๕ o๙:๓o ประชุมประกันส านักงานอธิการบดี 

ผู้จอง: นางสาวณัฐกานต์   ปัดเกษม 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๗o๙ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหาร
การศึกษา 

๓๑ ต.ค. ๖๕ ๑o:oo การจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๒) 
ผู้จอง: นางสาวจันทร์พร   สดุจ านงค์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 
๓๑ ต.ค. ๖๕ ๑๗:oo ประชุมชี้แจงข้ันตอนในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว 
ผู้จอง: นางสาวศิรินภา   พึ่งปรีดา  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๓๘ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองแผนงาน 

  

                                                                                                                               งานการประชุมและพิธีการ 


