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คํานํา 

 รายงานประจําปีการศึกษา 2553 ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศฉบับน้ี ได้จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอผล 
การดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) โดยเป็นการนําเสนอข้อมูล
ทั้งในด้านบริการระบบเครือข่ายอินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต, การให้บรกิารแก้ไขปัญหาเทคนิคคอมพิวเตอร์, การ
ให้บริการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ, การให้บริการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ซีเอไอ การบริการถ่ายทอดความรู้ด้านไอที และด้านการให้บริการคําปรึกษาปัญหาไอทีต่างๆ โดยผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวน้ัน ได้มีส่วนสาคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาระบบงานของคณะเภสัชศาสตร์ เน่ืองจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนําระบบงานไอทีมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กร การดําเนินการตาม
พันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้สร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 ทั้งหมดน้ีเกิดขึ้นได้ด้วยความสามัคคีด้วยการมีความเข้าใจร่วมกัน การมีเป้าหมายในการทํางานที่มีหัวใจ
คือการบริการและการประสานทํางานร่วมกันอย่างเต็มกําลังความสามารถของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกท่าน ผมใคร่ขอขอบคุณบุคลากรศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศทกุท่าน รวมถึงท่านคณะกรรมการบริหาร  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางแผนดําเนินงาน เพ่ือผลักดันภารกิจของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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นายศิริพงษ์ 
วิทยาศาสตร

ตําแหน่ง: นัก

อีเมล์ติดต่อ: 

ภาระงานท่ีรั
- งานด้า
- งานบริ
- ระบบ
- การออ
- การบริ
- ให้คําป

นางสาวสิรพิั
วิทยาศาสตร

ตําแหน่ง: นัก

อีเมล์ติดต่อ: 

ภาระงานท่ีรั
- กําหน
- วิเครา
- ติดต้ัง
- ดูแลร
- ดูแลร
- ดูแลก
- ให้คําป
- ให้คําป
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ริหารจัดการเ
เมล์เซริ์ฟเวอร
อกสเป็ค/ข้อกํ
ริหารงานกลุ่ม
ปรึกษาปัญหา

พนัธุ์ คนสุภาพ
รมหาบัณฑิต ส

กวิชาการคอม

 ksiripan (at)

รบัผิดชอบ 
นดขอบเขตแล
าะห์ออกแบบแ
และพัฒนาเว็บ
ะบบฐานข้อมู
ะบบฐานข้อมู
ารจัดเก็บอุปก
ปรึกษาในการ
ปรึกษาปัญหา

โนโลยีสารสน

สาขาการจัดก

พิวเตอร์ 6 

harmacy.ps

อข่ายคอมพิวเ
ครื่องแม่ข่ายค
ร์และระบบดีเ
กําหนดคุณลัก
มอีเมล์และดูแ
าด้านคอมพิวเ

พ 
 สาขาการจัดก

พิวเตอร์ 6 

) pharmacy.

ะวางแผนการ
และพัฒนาระ
บไซต์สําเร็จรปู

มูลส่วนกลาง เ
มูลสารสนเทศแ
กรณ์คอมพิวเต
รออกแบบระบ
าด้านคอมพิวเ

นเทศ คณะเภส

การเทคโนโลยี

u.ac.th 

เตอร์ของคณะ
คอมพิวเตอร์ 
เอ็นเอส Mail
กษณะการจัดซื
แลปัญหาแสป
เตอร์ (Help D

การเทคโนโลยี

.psu.ac.th 

รพัฒนาระบบ
บบฐานข้อมลู
ป 

 เพ่ือใช้ในการพ
และเว็บไซต์ต่
ตอร์ของศูนย์
บบฐานข้อมูล 
เตอร์ (Help D

สัชศาสตร์ ม.อ

สารสนเทศ 

ะฯ Network 
File Server 
l System & D
ซื้ออุปกรณ์คอ
มเมล ์E-mail
Desk) 

สารสนเทศ 

ฐานข้อมูลสา
ลสารสนเทศ 

พัฒนาระบบฐ
ต่างๆ 
ฯ 
 
Desk) 

อ. | รายงานป

 System 
 
 DNS System
มพิวเตอร์ 
l Group & Sp

รสนเทศ 

านข้อมูลสารส

ประจําปี 255

m 

pam mail 

สนเทศ 

53 8 

 



 

9 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานปร

 

นายสุริยา แ
วิทยาศาสตร

ตําแหน่ง: นัก

อีเมล์ติดต่อ: 

ภาระงานท่ีรั
- งานด้า
- งานวา
- งานออ
- งานกา
- งานออ
- งานพั
- ให้คําป

นางสาวศุทธิ
ศึกษาศาสตร

ตําแหน่ง: นัก

อีเมล์ติดต่อ: 

ภาระงานท่ีรั
- งานด้า
- งานกา
- งานกา
- งานออ
- งานด้า
- งานด้า
- ให้คําป
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นางสาวสุรย์ี
วิทยาศาสตร

ตําแหน่ง: นัก

อีเมล์ติดต่อ: 

ภาระงานท่ีรั
- กําหน
- วิเครา
- ติดต้ัง
-ดูแลระ
- ให้คําป
- ให้คําป

นายธีรวัฒน์ 
สาขาอิเล็กทร

ตําแหน่ง: พน

อีเมล์ติดต่อ: 

ภาระงานท่ีรั
- ดูแลงา
- ดูแลก
- ดูแลห้
- ดูแลเค
- ให้บรกิ
- ให้คําป
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ระจําปี 2553
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มาณ 2553 ท
ศาสตร์ เ
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าหรับภาควิชา
ยะเวลาการเช
ังสิน้ (เก้าแสน
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มอุปกรณ์ 55 
บัติการคอมพิ
าบริหารเภสชั
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ประจําปี 255
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รายงานผลการปฎิบตัิงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปกีารศึกษา 2553 

ตามเกณฑ์ดชันีชี้วดั Key Performance Index (KPI) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ดัชนีชี้วัดภาระกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบ 1 ปี ประกอบด้วย 
1. ด้านการให้บรกิารแก่หน่วยงาน บคุลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร ์

กลยุทธ ์ ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย ผลการปฎิบัติงานในรอบ 1 ปี 

1.1 การให้บรกิาร Help Desk ให้คําแนะนําและตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์  
ในช่วงเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้
ตลอดเวลาราชการ 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
มีตารางปฎิบัติงานของผู้ดูแล Help Desk  แต่ละวัน
ชัดเจนดังข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์  
http://cc.pharmacy.psu.ac.th/calendar 

1.2 ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง ให้คําแนะนําเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์  
 และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและบุคลากร 

เริ่ม ดําเนินการเข้าถึ งปัญหา
ภายใน 3 วันมีความผิดพลาดไม่
เกิน 10% 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ดังข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์

http://cc.pharmacy.psu.ac.th ข้อมลูระหว่างเดือน 
มกราคม - กรกฎาคม 2553  มีจํานวนงานบริการทั้งสิ้น 
204 รายการ ที่ให้บริการเกินกําหนดระยะเวลาคิดเป็น 
5 % ของความผิดพลาด 
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1.3 ความพร้อมในการให้บรกิารของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องการเรียน 
 การสอน 

สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
ขัดข้องไม่เกิน 3 ครั้ง / เทอม 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2553 มี

ปัญหาเกิดจํานวน 5 ครั้ง ขัดข้องจากฮาร์ดแวร์ 1 ครั้ง  
ปัญหาเนื่องด้วยไม่มีเสียงออกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สามารถแก้ไขใช้ปัญหาให้สามารถใช้ได้ระหว่างการเรียน
สอนได้ 

1.4 ความพร้อมในการให้บรกิารของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

เริ่ม ดําเนินการเข้าถึ งปัญหา
ภายใน 3 วันมีความผิดพลาดไม่
เกิน 10% 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 มีปัญหาเกิดความผิดพลาดเป็น 0 % ข้อมูลระหว่าง

เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2553 จํานวนครั้งบริการ 
32 รายการ 

 
2. ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

กลยุทธ ์ ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย ผลการปฎิบัติงานในรอบ 1 ปี 

2.1 การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ของคณะเภสัช
ศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน 

ขัดข้องโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ครั้ง / 
3 เดือน กรณีขดัข้องแก้ไขให้ใช้
งานได้ไม่เกิน 3 วัน / ครั้ง 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2553 มี

ปัญหาเกิดจํานวน 4 ครั้ง ปัญหาเนื่องฮาร์ดดิสต์เครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ให้บริการชํารุด เสื่อมสภาพ และซอฟต์แวร์
ระบบปฎิบัติการหมดอายุ สามารถดําเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ตามกําหนดระยะเวลา 
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2.2 การให้บรกิารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย 
แบบมีสาย (Wire Area Network) 

ขัดข้องโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ครั้ง / 
3 เดือน กรณีอุปกรณ์มีปัญหา
สามารถทดแทนการใช้งานได้
ใน 3 วัน 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2553  เกิด
เหตุ ขัดข้องเป็นจํานวน 3 ครั้ง ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ 
Switch และอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า UPS เสื่อมสภาพ 
สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ตามกําหนดระยะเวลา 

2.3 การให้บรกิารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย 
แบบไร้สาย (Wireless Lan) 

ขัดข้องโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ครั้ง / 
3 เดือน กรณีอุปกรณ์มีปัญหา
สามารถทดแทนการใช้งานได้
ใน 3 วัน 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2553  เกิด

เหตุ ขัดข้อง เป็นจํานวน 2 ครั้ง ปัญหาเกดิจากอุปกรณ์ 
Switch  เสื่อมสภาพ สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้
ตามกําหนดระยะเวลา 

2.4 ดูแลปัญหาภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโจมตีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์  

มีมาตรการในการแก้ไขและ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ปั ญห า ภั ย
คุกคามที่เกิดขึ้นภายในคณะ 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 มีการแจ้งอีเมลป์ระชาสัมพันธ์ปัญหาภัยคุกคามและ

รายงานสถานะปัญหาเครือข่าย ให้บุคลากรทราบเป็น
ระยะ 
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3. ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล และเว็บไซต์ 
กลยุทธ ์ ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย ผลการปฎิบัติงานในรอบ 1 ปี 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายใน 
คณะเภสัชศาสตร์ (ระบบงานใหญ)่ 

พัฒนาระบบงานใหญ่ เฉลี่ ย 
1 ระบบงาน / 1 ปี เมื่อมีคําขอ
จากผู้ใช้ 

 ขณะนี้ดําเนนิการไปแล้วประมาณ  12 % 
 สาเหตุเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนงานดําเนินการ

พัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลกิจกรรมภายในคณะฯ 
(บริการวิชาการ) ระยะเวลาดําเนินการ : มิ.ย. 53 - พ.ค. 
54 
 เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผูใ้หข้้อมูลใน

การพัฒนางานมีปัญหาด้านสขุภาพ 
 มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 53 ให้
ปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงาน
ตัวชี้วัด KPI โดยให้เริ่มดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกิจกรรมภายในคณะฯ(บริการวิชาการ) ซึ่ง
อยู่ในแผนการดําเนินงานเฟสที่ 3  แทนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย  ซึ่งอยู่ในแผนการ
ดําเนินงานเฟสที่ 1 
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3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายใน 
คณะเภสัชศาสตร์ (ระบบงานย่อย) 

พัฒนาระบบงานย่อย เฉลี่ ย 
2 ระบบงาน / 1 ปี เมื่อมีคําขอ
จากผู้ใช้ 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 ระบบงาน คือ 

ชื่อระบบงาน  
1. ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์ 
2. ระบบสมัครคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
 
 

 

 
3.3 พัฒนาระบบงาน Web Application หรือพัฒนาเว็บหน่วยงาน พัฒนาเว็บไซต์เฉลี่ย 3 เว็บไซต์ 

/ 1 ปี เมื่อมีคําขอจากผู้ใช้ 
 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
    ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4 เว็บไซต์ คือ 

ชื่อเว็บไซต์  
1. เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ 
 http://www.pharmacy.psu.ac.th/en 
2. พัฒนาเว็บไซต์ห้องอ่านหนังสือ

http://lib.pharmacy.psu.ac.th 
3. พัฒนาเว็บไซต์ เครือข่ายมาตรฐานยาสมุนไพรสําหรับ

โรงพยาบาลในภาคใต้ 
 http://sht-net.pharmacy.psu.ac.th 
4. พัฒนาเว็บไซต์ให้ข้อมลูข่าวสารนักศึกษา คอมคลับ 
 http://comclub.pharmacy.psu.ac.th 
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4. ด้านการพัฒนาสื่อสารเรียนการสอน E-learning 
กลยุทธ ์ ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย ผลการปฎิบัติงานในรอบ 1 ปี 

4.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) และ E-learning 2 บทเรียน / 1 ปี  สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
     ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2  บทเรียน คอื 

ชื่อบทเรียน  
1. เรื่อง การใช้ยาในเด็ก 

- รายวิชา 560-443 ปฎิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา 
- รายวิชา 561-544 ปฎิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา 2 

2. เรื่อง การเตรียมยาอิมัลชัน (Emulsion Preparation) 
- รายวิชา 581-301 ยาเตรียม 1 
- รายวิชา 580-302 เภสัชกรรม 2 

4.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Video Capture 2 บทเรียน / 1 ปี  สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2  บทเรียน คือ 

ชื่อบทเรียน  
1. รายวิชา 570-402 เภสัชเวท 2 
2. รายวิชา 570-401 เภสัชเวท 1 
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5. ด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสชัศาสตร ์
กลยุทธ ์ ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย ผลการปฎิบัติงานในรอบ 1 ปี 

5.1 จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ บุคลากรและนักศึกษา 4 เรื่อง / 1 ปี  สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ดําเนินการจัดหลักสูตรอบรม เสร็จสิ้น 7 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนด้วย LMS@PSU 
2. หลักสูตรการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนด้วย LMS@PSU  
    การสร้างแบบทดสอบ Online 
3. หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันภัยจาก 
  ไวรัสคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น 3 ชั่วโมง) 
4. หลักสูตร PhotoShop เทคนิคการตกแต่งภาพอย่างง่าย 
5. หลักสูตร Microsoft Access เทคนิคการบริการจัดการฐานข้อมูล 
6. หลักสูตรการสร้างแผนที่ความคิด พิชิตความสําเร็จด้วย Mind Mapping 
7. โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

5.2 มีระบบทดสอบหลังอบรม ประเมินผลผู้เข้าอบรม 
 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

เก็บข้อมูลผล 
การประเมิน 

การอบรมทุกครั้ง 

 สามารถดําเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 - มีระบบการทดสอบวัดผลหลังการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้นทุก

หลักสูตร (ตามผลการรายงานในเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 วาระ 3.1 หน้า 5-6) 

 - มีผลการประเมินผลความพึงพอใจในอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้นทุก
หลักสูตร (ตามผลการรายงานในเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 วาระ 3.1 หน้า 7-11) 

 - มีผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจําปี 2553 
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  1. ผลการสํารวจความพึงพอใจการใช้บริการของบุคลากร  
 http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/statisfy/2553/person/ 

result-end.php 
  2. ผลการสํารวจความพึงพอใจการใช้บริการของนักศึกษา 
 http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/statisfy/2553/student/ 

result-end.php 
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าหรับผู้ใช้ 

ะเวลาดําเนนิ
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 ผู้ทําแบ
รายละเ

1. การป

1.1 ระย
1.2 สภ
1.3 โสต
ต้น )  
1.4 ควา
1.5 การ
1.6 สื่อ
2. ควา

2.1 ควา
2.2 การ
2.3 การ
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3. โครง
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9. คื
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พ้ืนที่จากบริษั
เนินการจดทะ
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.pharmacy.p

นระบบงานสําห
งศูนย์ปฏิบัติกา
งาน: มกราคม

นการดําเนนิ 

นาระบบ 

ะวิเคราะห์ข้อม

บบ 

บและทดสอบ 

าหรับผู้ใช้ 

3 | ศูนย์เทคโน

 
คม 2554 

ยาศาสตร์ (ระ
psu.ac.th   ค
หรับบริการกา
ารทางเภสัชศ
 2554 - ส่งม

 
ม

 

มูล  

 

  

 

นโลยีสารสนเท

 

ะบบแจ้งซ่อมเ
คลิกหัวข้อ “แ
ารแจ้งซ่อม แ
ศาสตร์ 
มอบ: 28 เมษา

ม.ค. 54 

 

 

 

 

 

ทศ คณะเภสชั

ครื่องมือวิทยา
แจ้งซอ่มเครื่อง
และบริการอบ

ายน 2554 

ก.พ. 54 

 

 

 

 

 

ชศาสตร์ ม.อ.

าศาสตร์) 
งมือวิทยาศาส
รมวิธีการใช้เค

เดือน 

มี.ค. 
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สตร์” 
ครื่องมือวิทยา

 54 เม

 

 

 

 

 

 

าศาสตร์เบ้ืองต

ม.ย. 54 

ต้น 



 

 

 

 
 

ลําดั

1.

2.

ส่งมอบสื่อกา
รหัสวิชา 580
ระยะเวลากา
 

 

 

ภาระงานด้าน

ับ 

.  แบนเนอ
เชิงปฏิบั

.  แบนเนอ
การทําง

ศูนย์เท

ารสอนรูปแบบ
0-103 จํานวน
ารดําเนินงาน 

นการจัดทําแบ

เรื่อง 

อร์ โครงการป
บัติการฯ 

อร์ องค์ความรู้
าน 

ทคโนโลยีสาร

บ Video Cap
น 1 หน่วยกิต
 31 มีนาคม 2

Vid

บนเนอร์ประช

 

ประชุม 

รู้ด้วยศาสตร์

รสนเทศ คณะ

pture รายวิช
 (1-0-0) เรื่อง

 2554 – 12 พ

eo Capture

ชาสัมพันธ์ หน้

ว

 

 
 

ะเภสัชศาสตร์ 

าละตินเภสัชก
ง ละตินเภสัช
พฤษภาคม 25

e (ละตินเภสัช

น้าเว็บไซต์ คณ

วันลงประกาศ

10 มีนาคม 5

10 มีนาคม 5

 ม.อ. | รายงา

กรรม (LATIN
กรรม 
54 

ชกรรม) 

ณะเภสัชศาสต

ศ 

4 

4 

านประจําปี 2

N IN PHARMA

ตร์ (มี.ค. 54 -

วันเลิกป

10 เมษา

10 เมษา
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ACY)  

- พ.ค. 54) 

ประกาศ 

ายน 54 

ายน 54 
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

รายงานป

.  แบนเนอ

.  แบนเนอ
ปฏิบัติก

.  แบนเนอ
มนุษย์ 

.  แบนเนอ

.  แบนเนอ
ผู้ปกครอ

.  แบนเนอ
แผนโบร
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อร์ เส้นทางเส้

อร์ โครงการป
ารงานเภสัชก

อร์ การบริหาร

อร์ เภสชัพิทัก

อร์ กําหนดกา
องนักศึกษาให

อร์ งานเปิดโร
ราณ 

รวมผลงานท
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้นทางวิจัย 

ประชุมเชิง
กรรมคลนิิก 

รทรัพยากร

สิทธ์ิ 

รประชุม
หม ่

งงานผลิตยา

ทั้งหมด 

นโลยีสารสนเท

2

2

2 

23

26

ทศ คณะเภสชั

28 มีนาคม 5

28 มีนาคม 54

27 เมษายน

 พฤษภาคม 5

 พฤษภาคม 5

 พฤษภาคม 5

ชศาสตร์ ม.อ.

4 
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54 

54 

54 

13 แบนเน

. 

4 พฤษภ

28 พฤษภ

4 มิถนุ

24 มิถุนา

5 มิถุนาย

1 มิถุนาย

นอร ์

 

าคม 54 

าคม 54 

นายน 

ายน 54 

ยน 54 

ยน 54 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สรุปสถิติการ
o รวม

รวม
o ข้อมู

รายงานสถิติจ

ขอใชบริการ (ครั้

ขอใช

ศูนย์เท

รให้บริการซ่อม
มรายการซอ่มบ
มทั้งสิ้น  83 รา
มูลอ้างอิงจาก

จากการรับแจ้

มกราค
รั้ง) 33

กร

ชบริการ (คร้ัง)

กราฟแสดง

ทคโนโลยีสาร

มคอมพิวเตอร
บํารุงด้านงาน
ายการ 
เว็บไซต์ http

จง้ปัญหาคอม

คม กุม

ราฟแสดงสถิติก

ไวรัส
9

งสถิติ แยกประ

รสนเทศ คณะ

ร์ ปี 2554  
น IT ใน 3 เดือ

p://cc.pharm

พิวเตอร์แยกเ

มภาพันธ

32

การให้บริการซ่อ

โปรแกรม
13

เภทของปัญหา 

ะเภสัชศาสตร์ 

อน  ต้ังแต่เดือ

macy.psu.ac.

เป็นประเภทข

มีนาคม

36

อมคอมพิวเตอร

Hardware
9

 ต้ังแต่เดือนมีน

 ม.อ. | รายงา

น มีนาคม 25
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ของปัญหาที่พบ

เมษายน
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ร์ปี 2554 

ผูใชงาน
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าคม 2554 -  พ

านประจําปี 2

554 - พฤษภา

บได้ดังน้ี 

น พฤษ

อินเตอรเน็ต
7

พฤษภาคม 255
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าคม 2554  

 

ษภาคม

16

อื่นๆ
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54 
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รายงานป

สรุปสถิติการ
o รวม
o ข้อมู

 

สรุปสถิติการ
o รวม

รวม
o ข้อมู
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รขอให้ห้องปฏิ
มการขอใช้บรกิ
มูลอ้างอิงจาก

ขอให้หอ้

พ
ร

รออกไปให้บริ
มการสถิติการอ
มทั้งสิ้น  143 
มูลอ้างอิงจาก
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ฏิบัติการคอมพิ
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เว็บไซต์ http

นโลยีสารสนเท

พิวเตอร์ห้อง ภ
ัติการคอมพิว

p://cc.pharm

คอมพวิเตอร ์

54 
554 
2554 
การ 

  
การ ต้ังแต่เดือ

p://cc.pharm

 

ทศ คณะเภสชั
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เตอร์ ต้ังแต่เดื
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 จําน
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macy.psu.ac.

ชศาสตร์ ม.อ.
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0 ครั้ง 
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คณะเภสัชศาสตร ม.อ. 

“สรางสรรค พัฒนา บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนท่ีประทับใจ” 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 


