
มหาวิทยาลัยบูรพามรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา 

       

ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต     

 

  

เปนระบบบริการการศกึษาที่เร่ิมตนจากการรับเขานสิิต  ขอมูลหลักสูตร การ
ลงทะเบียน  การเงนิ  การประเมินผล การตรวจสอบจบ สําเร็จการศกึษา และข้ึนทะเบียน
เปนบัณฑิต  โดยแบงผูใชเปน 4 ระดับ คือ นสิิต อาจารย  เจาหนาที่ และผูบริหาร  ซึ่ง
ระบบอํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถใชงานไดทุกที่ทุกเวลา และยังชวยลดปริมาณการ
ใชกระดาษลงของงานทะเบียนและสถิติในการลงทะเบียน  แจงผลการเรียน 

URL : http://reg.buu.ac.th 

      

ระบบประเมนิการเรียนการสอน     

 

  

มีวัตถุประสงค เพ่ือนําขอมูลการประเมินไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชาใหมีสิทธิภาพมากข้ึน  สําหรับแบบสาํรวจความคิดเห็นของนิสิตตอการ
เรียนการสอน แบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้ 
สวนที่ 1 ความคิดเหน็ตอการเรียนของตนเอง  
สวนที่ 2 ความคิดเหน็ตอการสอนของอาจารย  
สวนที่ 3 ความคิดเหน็ และขอเสนอแนะ  
สวนที่ 4 ความคิดเหน็ตอการบริการของมหาวิทยาลัย 

URL : http://assess.buu.ac.th 

      

ระบบจัดการขอมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 

 

  

เปนระบบที่ชวยในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศกึษา สามารถที่จะ
ติดตามการดําเนินกิจกรรมของแตละ มคอ.  โดยจะอํานวยความสะดวกใหแกประธาน
หลกัสูตร อาจารยผูสอน และเจาหนาที่งานหลักสูตร 

URL : http://tqf.buu.ac.th 

      

ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส     

 

  

เปนระบบที่จัดเกบ็ขอมูลบคุลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่รองรับการทํางานต้ังแต การ
บรรจุ แตงต้ัง เคลื่อนยาย ลาออก และขอมูลประวัติตางๆ รวมทั้งมีระบบสอบถามขอมูลที่
ใหผูใชเขาถึงตามสทิธ์ิที่ไดรับ 

URL : http://person.buu.ac.th 

      

 
ระบบบัญชี 3 มิต ิ
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ไดถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือควบคุมงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบญัชีในลกัษณะ 3 มิติ สามารถ
ชวยใหหนวยงานลดเวลาการปฏิบัติงาน มีความถูกตองแมนยําในการควบคุมงบประมาณ 
และสามารถรายงานความเคลื่อนไหวการใชจายงบประมาณได รวมถึงการสงขอมูลใหแก
การเงินและพัสดุ กองบริหารวิทยาเขต ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลให
มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลดานงบประมาณการเงินและบัญชีของทุกวิทยาเขต เปนฐานขอมูล
เดียวกันซึ่งสอดคลองกับนโยบายการกาํกบัดูแลสถาบันในเร่ืองการรายงานทางการเงนิและ
การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายสามารถ
ตรวจสอบการทาํงานขององคกรได 

URL : http://10.4.1.37/acct3d 

      

ระบบฐานขอมลูงานวิจัย     

 

  

เปนระบบที่เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ผูวิจัยและเจาหนาที่งานวิจัย
ระดับคณะจึงสามารถคนหาและติดตามขอมูลงานวิจัย แหลงทุน ผูทํางานวิจัย และ
ความกาวหนาของโครงการไดผานทางอินเทอรเน็ต และชวยในการจัดทําขอมูลเพ่ือการ
ตอบโจทยตัวช้ีวัดของงานประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

URL : http://e-research.buu.ac.th 

      

ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน     

 

  

เปนระบบที่ชวยใหนสิิตสามารถรายงานตัวและจองหอพักผานทางอินเทอรเน็ต และชําระ
เงินผานทางธนาคารไดโดยนสิิตและผูปกครองไมจําเปนตองเดินทางมารายงานตัวที่
มหาวิทยาลัย อีกทัง้ในการทาํงานระบบจะมีการเช่ือมโยงขอมูลจากฐานขอมูลทะเบยีนนสิิต 
การเงินและระบบจัดการหอพัก เพ่ือชวยใหเจาหนาทีป่ฏิบัติงานไดสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

URL : http://smartreg.buu.ac.th 

 
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 

  

เปนระบบที่พัฒนาเพ่ือใหผูสําเร็จการศกึษาสามารถตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมี
งานทาํ ออนไลน ทีส่ามารถตอบแบบสอบถามไดทุกที่ ทุกเวลา และยังอํานวยความสะดวก
ใหกับผูบริหารในการนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาให
สอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน 

URL : http://www.job.buu.ac.th 

      

 
 
ระบบ e-Learning 
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ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (BUU LMS : Moodle)  เปนระบบจัดการการ
เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่มีเคร่ืองมือและสวนประกอบทีส่ําคญัสาํหรับผูสอน 
ผูเรียนและผูดูแลระบบ ที่อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเคร่ืองมือที่
ชวยในการจัดแหลงความรู กิจกรรม และสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนผานทางเว็บ
ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

URL : http://ncourse.buu.ac.th 

      

ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา     

 

  

เปนระบบที่ใหบริการตรวจสอบ และติดตามความกาวหนาของ  ขอมูลวิทยานิพนธและงาน
นิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเจาหนาที่ของทุกคณะสามารถบันทกึ
ขอมูล  ตาง ๆ  ไดแก  ช่ือวิทยานิพนธ  วันที่เสนอช่ือเร่ือง วันที่สอบปากเปลา ประธานและ
กรรมการที่ควบคุมวิทยานิพน เปนตน  โดยนิสิต  อาจารย และผูบริหาร สามารถสืบคน
ขอมูลและดูรายงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได  เชน จํานวนวิทยานิพนธ  ภาระ
งานของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ  จํานวนนิสิตในทีป่รึกษา  ตลอดจนติดตาม
ความกาวหนาของนิสิตแตละบคุคลไดทุกที่ ทกุเวลา 

URL : http://egraduate.buu.ac.th 

      

ระบบบริการปลดหน้ีสินของนิสิต     

 

  

เปนระบบที่ชวยติดตามหนีส้ินของนิสิต โดยขอมูลหนี้สนิที่จะแสดงผลประกอบไปดวย 
หนีส้ินจากการลงทะเบยีน หนีส้ินจากคาน้าํ คาไฟ จากหอพัก การยืม-คืนหนังสือจาก
สํานักหอสมุด และหนีส้ินตาง ๆ จากคณะ เม่ือนิสิตสาํเร็จการศึกษาและไมมีหนีส้ินคาง
ชําระจะสามารถปลดหน้ีจากงานทะเบียนไดโดยอัตโนมัติ 

URL : http://cleardebt.buu.ac.th 

      

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส     

 

  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนระบบที่ใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกบังานสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัย โดยจะอํานวยความสะดวกใหแกบคุลากรในเร่ืองการรับ-สง เวียนแจง 
สืบคนเอกสาร ใหสามารถใชงานไดทุกที่ทกุเวลา และยังชวยลดปริมาณการใชกระดาษของ
ทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 

URL : http://doc.buu.ac.th 
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ระบบสารสนเทศกองอาคารสถานที ่

 

  

เปนระบบที่ใหบริการขอมูลเกีย่วกับงานอาคาร/สถานที่ เรือนพักรับรอง และยานพาหนะ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถตรวจสอบการจอง และดาวนโหลดแบบฟอรมการขอ
ใชบริการ ตาง ๆ ได เชน การขอใชหองพักและเรือนรับรอง  ระเบียบหลกัเกณฑการขอใช
บริการ อัตราคาบาํรุง ขอมูลการใหบริการยานพาหนะ  เปนตน 

URL : http://buildinfo.buu.ac.th 

      

ระบบขาวสารอิเล็กทรอนิกส(e-News) 

 

  

เปนระบบที่นาํเสนอขาวสารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะและสวนงานตาง ๆ 
เปนผูเผยแพรขาวประชาสัมพันธ โดยขาวประชาสัมพันธจะไปแสดงผลที่หนาเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ โดยที่คณะและสวนงานสามารถนาํขาวประชาสัมพันธที่เผยแพร
จากระบบขาว ใชเทคโนโลยี RSS นําไปแสดงผลที่หนาเว็บไซตของหนวยงานไดโดย
อัตโนมัติ 

URL : http://calendar.buu.ac.th 

      

ระบบประเมนิออนไลน     

 

  

ระบบประเมินออนไลน เปนระบบที่พัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนฐานขอมูลกลาง
สําหรับการประเมินผลของมหาวิทยาลัยบูรพา ในดานตาง ๆ เชน ดัชนีระดับความสุขใน
การทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยอํานวยความสะดวกใหกบับคุลากรในการ
ทําการประเมิน และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดประโยชนในภาพรวมของ
องคกร รวมทั้งผลการประเมินที่ไดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสาํหรับสนบัสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

URL : http://assessonline.buu.ac.th 
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