มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจทีค่ รอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน

ตัวอย่ างระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบทะเบียนและสถิตินิสติ
เปนระบบบริการการศึกษาที่เริ่มตนจากการรับเขานิสิต ขอมูลหลักสูตร การ
ลงทะเบียน การเงิน การประเมินผล การตรวจสอบจบ สําเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียน
เปนบัณฑิต โดยแบงผูใชเปน 4 ระดับ คือ นิสิต อาจารย เจาหนาที่ และผูบริหาร ซึ่ง
ระบบอํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถใชงานไดทุกที่ทุกเวลา และยังชวยลดปริมาณการ
ใชกระดาษลงของงานทะเบียนและสถิติในการลงทะเบียน แจงผลการเรียน
URL : http://reg.buu.ac.th

ระบบประเมินการเรียนการสอน
มีวัตถุประสงค เพื่อนําขอมูลการประเมินไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชาใหมสี ิทธิภาพมากขึ้น สําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นของนิสิตตอการ
เรียนการสอน แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความคิดเห็นตอการเรียนของตนเอง
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการสอนของอาจารย
สวนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการบริการของมหาวิทยาลัย
URL : http://assess.buu.ac.th
ระบบจัดการขอมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)

เปนระบบที่ชวยในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา สามารถที่จะ
ติดตามการดําเนินกิจกรรมของแตละ มคอ. โดยจะอํานวยความสะดวกใหแกประธาน
หลักสูตร อาจารยผสู อน และเจาหนาที่งานหลักสูตร
URL : http://tqf.buu.ac.th

ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส

เปนระบบที่จัดเก็บขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่รองรับการทํางานตั้งแต การ
บรรจุ แตงตั้ง เคลื่อนยาย ลาออก และขอมูลประวัติตางๆ รวมทั้งมีระบบสอบถามขอมูลที่
ใหผูใชเขาถึงตามสิทธิ์ที่ไดรับ
URL : http://person.buu.ac.th

ระบบบัญชี 3 มิติ

ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีในลักษณะ 3 มิติ สามารถ
ชวยใหหนวยงานลดเวลาการปฏิบัติงาน มีความถูกตองแมนยําในการควบคุมงบประมาณ
และสามารถรายงานความเคลื่อนไหวการใชจายงบประมาณได รวมถึงการสงขอมูลใหแก
การเงินและพัสดุ กองบริหารวิทยาเขต ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลให
มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลดานงบประมาณการเงินและบัญชีของทุกวิทยาเขต เปนฐานขอมูล
เดียวกันซึ่งสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันในเรื่องการรายงานทางการเงินและ
การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส พรอมใหผูมสี วนเกี่ยวของทุกฝายสามารถ
ตรวจสอบการทํางานขององคกรได
URL : http://10.4.1.37/acct3d
ระบบฐานขอมูลงานวิจัย
เปนระบบที่เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ผูวิจัยและเจาหนาที่งานวิจัย
ระดับคณะจึงสามารถคนหาและติดตามขอมูลงานวิจัย แหลงทุน ผูทํางานวิจัย และ
ความกาวหนาของโครงการไดผานทางอินเทอรเน็ต และชวยในการจัดทําขอมูลเพื่อการ
ตอบโจทยตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
URL : http://e-research.buu.ac.th

ระบบรายงานตัวนิสติ ออนไลน
เปนระบบที่ชวยใหนสิ ิตสามารถรายงานตัวและจองหอพักผานทางอินเทอรเน็ต และชําระ
เงินผานทางธนาคารไดโดยนิสิตและผูปกครองไมจําเปนตองเดินทางมารายงานตัวที่
มหาวิทยาลัย อีกทัง้ ในการทํางานระบบจะมีการเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนิสิต
การเงินและระบบจัดการหอพัก เพื่อชวยใหเจาหนาทีป่ ฏิบัติงานไดสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น
URL : http://smartreg.buu.ac.th

ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
เปนระบบที่พัฒนาเพื่อใหผสู ําเร็จการศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมี
งานทํา ออนไลน ทีส่ ามารถตอบแบบสอบถามไดทุกที่ ทุกเวลา และยังอํานวยความสะดวก
ใหกับผูบริหารในการนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
URL : http://www.job.buu.ac.th

ระบบ e-Learning

ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (BUU LMS : Moodle) เปนระบบจัดการการ
เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่มีเครื่องมือและสวนประกอบทีส่ ําคัญสําหรับผูส อน
ผูเรียนและผูดูแลระบบ ที่อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือที่
ชวยในการจัดแหลงความรู กิจกรรม และสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนผานทางเว็บ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
URL : http://ncourse.buu.ac.th

ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
เปนระบบที่ใหบริการตรวจสอบ และติดตามความกาวหนาของ ขอมูลวิทยานิพนธและงาน
นิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเจาหนาที่ของทุกคณะสามารถบันทึก
ขอมูล ตาง ๆ ไดแก ชื่อวิทยานิพนธ วันที่เสนอชื่อเรื่อง วันที่สอบปากเปลา ประธานและ
กรรมการที่ควบคุมวิทยานิพน เปนตน โดยนิสิต อาจารย และผูบริหาร สามารถสืบคน
ขอมูลและดูรายงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได เชน จํานวนวิทยานิพนธ ภาระ
งานของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ จํานวนนิสิตในทีป่ รึกษา ตลอดจนติดตาม
ความกาวหนาของนิสิตแตละบุคคลไดทุกที่ ทุกเวลา
URL : http://egraduate.buu.ac.th
ระบบบริการปลดหนี้สินของนิสิต
เปนระบบที่ชวยติดตามหนีส้ ินของนิสิต โดยขอมูลหนี้สนิ ที่จะแสดงผลประกอบไปดวย
หนีส้ ินจากการลงทะเบียน หนีส้ ินจากคาน้าํ คาไฟ จากหอพัก การยืม-คืนหนังสือจาก
สํานักหอสมุด และหนีส้ ินตาง ๆ จากคณะ เมือ่ นิสิตสําเร็จการศึกษาและไมมีหนีส้ ินคาง
ชําระจะสามารถปลดหนี้จากงานทะเบียนไดโดยอัตโนมัติ
URL : http://cleardebt.buu.ac.th

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนระบบที่ใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัย โดยจะอํานวยความสะดวกใหแกบคุ ลากรในเรื่องการรับ-สง เวียนแจง
สืบคนเอกสาร ใหสามารถใชงานไดทุกที่ทกุ เวลา และยังชวยลดปริมาณการใชกระดาษของ
ทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
URL : http://doc.buu.ac.th

ระบบสารสนเทศกองอาคารสถานที่
เปนระบบที่ใหบริการขอมูลเกีย่ วกับงานอาคาร/สถานที่ เรือนพักรับรอง และยานพาหนะ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถตรวจสอบการจอง และดาวนโหลดแบบฟอรมการขอ
ใชบริการ ตาง ๆ ได เชน การขอใชหองพักและเรือนรับรอง ระเบียบหลักเกณฑการขอใช
บริการ อัตราคาบํารุง ขอมูลการใหบริการยานพาหนะ เปนตน
URL : http://buildinfo.buu.ac.th

ระบบขาวสารอิเล็กทรอนิกส(e-News)
เปนระบบที่นาํ เสนอขาวสารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะและสวนงานตาง ๆ
เปนผูเผยแพรขาวประชาสัมพันธ โดยขาวประชาสัมพันธจะไปแสดงผลที่หนาเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ โดยที่คณะและสวนงานสามารถนําขาวประชาสัมพันธที่เผยแพร
จากระบบขาว ใชเทคโนโลยี RSS นําไปแสดงผลที่หนาเว็บไซตของหนวยงานไดโดย
อัตโนมัติ
URL : http://calendar.buu.ac.th

ระบบประเมินออนไลน
ระบบประเมินออนไลน เปนระบบที่พัฒนาขึน้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนฐานขอมูลกลาง
สําหรับการประเมินผลของมหาวิทยาลัยบูรพา ในดานตาง ๆ เชน ดัชนีระดับความสุขใน
การทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา โดยอํานวยความสะดวกใหกบั บุคลากรในการ
ทําการประเมิน และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประโยชนในภาพรวมของ
องคกร รวมทั้งผลการประเมินที่ไดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบ ริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมคี วามกาวหนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
URL : http://assessonline.buu.ac.th

