- สำเนำ -

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๓๗๗/๒๕๕๘
เรื่อง รายชื่อส่วนงานและผลงานแนวปฏิบัติที่ดี BUU & C-IQA Best Practice
สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ ๑
--------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการจัดนิทรรศการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY)” เพื่อเป็น
กิจกรรมร่วมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๐ ปี ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช ในวันพฤหัสบดีที่
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดให้มีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี BUU & C-IQA Best Practice สาหรับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
BUU & C-IQA Best Practice สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้พิจารณาและตัดสินผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี
BUU & C-IQA Best Practice สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ ๖ (๑๓) ของคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๔๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทน
จึงขอประกาศรายชื่อส่วนงานและผลงานแนวปฏิบัติที่ดี BUU & C-IQA Best Practice สาหรับปีการศึกษา
๒๕๕๗ ที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ ๑ ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน ๗ เรื่อง
๑.๑ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เรื่อง จักรพงษแห่งการเรียนรู้
๑.๒ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง โปรแกรมการประเมินผลตามข้อตกลงการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
รายบุคคลแบบครบวงจร ผ่านระบบออนไลน์
๑.๓ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เรื่อง การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการและ
การวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
๑.๔ วิทยาลัยชุมชนตราด
เรื่อง การบริการวิชาการ “การจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต”

-๒๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (The Research and Development of Internal
Quality Assurance System for Faculty of Education Burapha
University)
๑.๖ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง โครงการสานสายใยน้องพี่คณะดนตรีและการแสดง
๑.๗ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง โครงการ “CBS ร่วมใจ สวดมนต์เสริมพลัง สร้างบุญสร้างกุศล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗”
๒. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ เรื่อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เรื่อง การยกระดับกลุ่มเพาะเลี้ยงหอยนางรมครบวงจร อ่าวคุ้งกระเบน
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ จำนวน ๕ เรื่อง
๓.๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติรกั ไทรอยด์ (CoP Love Thyroid)
๓.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติแรงงานสุขภาพดี (CoP Labour Healthy)
๓.๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๓.๓.๑ เรื่อง การเสริมสร้างความงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth)
ของบุคลากรในหน่วยงานกิจกรรมบาบัด โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา
๓.๓.๒ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสายใยรักสายสัมพันธ์ครอบครัว
๓.๓.๓ เรื่อง จุดเริ่มต้นการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
๔. กลุ่มส่วนงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน จำนวน ๑๐ เรือ่ ง
๔.๑ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๒ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การส่งมอบงานระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพด้วยแนวคิด
ของกระบวนการ “PDCA และการพัฒนาระบบแบบสกรัม (Scrum)”

-๓๔.๓ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๓.๑ เรื่อง E-Portfolio นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (E-Portfolio of
Researchers at Burapha University
๔.๓.๒ เรื่อง ห้องสมุดเสมือน ๓๖๐ องศา (Virtual Library ๓๖๐ Degree)
๔.๓.๓ เรื่อง AR Code สื่อใหม่บนโมบายเพื่อบริการความรู้ (AR Code :
New Mobile Medium for Knowledge Service)
๔.๓.๔ เรื่อง จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๔ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๔.๑ เรื่อง การพัฒนาศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๔.๒ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
(e-Document)
๔.๔.๓ เรื่อง โครงการลดพลังงานไฟฟ้าด้วยหลอดประหยัดพลังงาน T๕
ของสานักงานอธิการบดี
๔.๔.๔ เรื่อง การส่งเสริมให้มวลชนได้ออกกาลังกาย
ขอให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีฯ ที่ผ่านการพิจารณาตามรายชื่อ
ข้างต้น ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. จัดเตรียม Presentation File รายงานสรุปขั้นตอน/กระบวนการปรับปรุงพัฒนา
หรือนวัตกรรมคุณภาพตามชื่อเรื่องที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ ๑ พร้อมจัดส่ง File ให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ภำยในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. นาเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยวาจา ณ ห้องประชุม หอประชุมธารง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยใช้เวลา
๑๕ นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ๑๐ นาที ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจ
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
๓. จัดนิทรรศการ นาเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในกิจกรรม “วันประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY)”
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๒ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัย
บูรพา รายละเอียดดังนี้
๓.๑ กาหนดให้จัดนิทรรศการ เรื่องละ ๑ บอร์ด ขนาดของบอร์ดกว้าง ๑๒๐ ซม.
ยาว ๒๔๐ ซม. บอร์ดขาตั้งขอบล่างของบอร์ดสูงจากพื้นประมาณ ๕๐ ซม.
๓.๒ กาหนดจัดนิทรรศการ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.๓ กาหนดแสดงนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

-๔๓.๔ กาหนดจัดเก็บนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

อาณัติ ดีพัฒนา
(นายอาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

