
 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม 2563- เดือนธันวำคม 2563) 
 
 

 งานวิทยบริการและสารสนเทศ 
การบริการ.........STUDENT-PRINT........................... 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม 10,034 
พฤศจิกายน 16,817 
ธันวาคม 10,034 

รวม 36,885 
 
การบริการ.........ยืม-คืน........................... 

เดือน เล่ม 
ตุลาคม 1,287 
พฤศจิกายน 611 
ธันวาคม 569 

รวม 2,467 
 
 

การบริการ.........การใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์........................... 
เดือน ครั้ง 

ตุลาคม 23,441 
พฤศจิกายน 243 
ธันวาคม 57 

รวม 23,741 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 งานวิศวกรรมเครือข่าย 
การบริการ.........บริการและซ่อมบ ารุง........................... 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม 43 
พฤศจิกายน 24 
ธันวาคม 21 

รวม ๘๘ 
 
การบริการ.........สอบวดัสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที........................... 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม ๑๒ 
พฤศจิกายน ๑๑ 
ธันวาคม ๕ 

รวม ๒๘ 
 
การบริการ.........ให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ.......... 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม ๕๖ 
พฤศจิกายน ๔๓ 
ธันวาคม ๖๔ 

รวม ๑๖๓ 
 
 

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
ผู้รายงาน นางสาววารุณี  จงกลศร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดือนมกรำคม 2564- เดือนมีนำคม 2564) 
 

 งานวิทยบริการและสารสนเทศ 
การบริการ.........STUDENT-PRINT........................... 

เดือน ครั้ง 
มกราคม 4,839 
กุมภาพันธ์ 5,346 
มีนาคม 12,701 

รวม 22,886 
 
 
การบริการ.........ยืม-คืน........................... 

เดือน เล่ม 
มกราคม 4,839 
กุมภาพันธ์ 5,346 
มีนาคม 12,701 

รวม 22,886 
 
 
การบริการ.........การใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์........................... 

เดือน ครั้ง 
มกราคม -  
กุมภาพันธ์ -  
มีนาคม -   

รวม - 
***หมายเหตุ : ข้อมูลการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากการอัปเดตของ สกอ. อัปเดตล่าสุดของ
เดือนธันวาคม 2563 
 
 



 งานวิศวกรรมเครือข่าย 
การบริการ.........บริการและซ่อมบ ารุง........................... 

เดือน ครั้ง 
มกราคม 23 
กุมภาพันธ์ 18 
มีนาคม 28 

รวม ๖๙ 
 
การบริการ.........สอบวดัสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที........................... 

เดือน ครั้ง 
มกราคม - 
กุมภาพันธ์ ๑ 
มีนาคม ๑๗ 

รวม ๑๘ 
 
การบริการ.........ให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ.......... 

เดือน ครั้ง 
มกราคม ๖๔ 
กุมภาพันธ์ ๕๘ 
มีนาคม ๗๕ 

รวม ๑๙๗ 
 
 

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
ผู้รายงาน นางสาววารุณี  จงกลศร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน 2564- เดือนมิถุนำยน 2564) 
 
 

 งานวิทยบริการและสารสนเทศ 
การบริการ.........STUDENT-PRINT........................... 

เดือน ครั้ง 
เมษายน - 
พฤษภาคม - 
มิถุนายน - 

รวม - 
***หมายเหตุ งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 

 
การบริการ.........ยืม-คืน........................... 

เดือน เล่ม 
เมษายน ๓๔๐ 
พฤษภาคม ๑๕๐ 
มิถุนายน ๙๙ 

รวม ๕๘๙ 
 
 

การบริการ.........การใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์........................... 
เดือน ครั้ง 

เมษายน ๓,๒๓๗ 
พฤษภาคม ๑๑,๕๔๗ 
มิถุนายน ๑๔,๖๖๖ 

รวม ๒๙,๔๕๐ 
 

***หมำยเหตุ : ข้อมูลกำรใช้งำนทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ ได้จำกกำรอัปเดตของ สกอ. อัปเดตล่ำสุดของเดือน
มิถุนำยน 25๖๔ 
 

รายงาน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
ผู้รายงาน นายธนพัต  ธรรมโชติ 



 งานวิศวกรรมเครือข่าย 
การบริการและซ่อมบ ารุง 

เดือน ครั้ง 

เมษายน  14 
พฤษภาคม 1๗ 
มิถุนายน ๒๒ 

รวม ๕๓ 

 
การบริการสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที   

เดือน ครั้ง 
เมษายน  ๑   
พฤษภาคม ๕ 
มิถุนายน ๕ 

รวม ๑๑ 
 

หมำยเหตุ : เมษำยน - มิถุนำยน จัดสอบผ่ำนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน LMS เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด Covid 19 
 

การบริการให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ 
เดือน ครั้ง 

เมษายน  ๒๙ 
พฤษภาคม ๔๔ 
มิถุนายน ๑๓๒ 

รวม ๒๐๕ 
 

หมำยเหตุ : ช่องทำง Facebook จ ำนวน ๗๘ ครั้ง , ช่องทำง Line@ จ ำนวน ๑๒๗ ครั้ง  
 
 

 
รายงาน ณ วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รายงาน นางสาวจันทิมา ใบสันต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน กรกฎำคม 2564- เดือน กันยำยน 2564) 
 
 

 งานวิทยบริการและสารสนเทศ 
การบริการ.........STUDENT-PRINT........................... 

เดือน ครั้ง 
กรกฎาคม - 
สิงหาคม - 
กันยายน - 

รวม - 
***หมายเหตุ งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 

 
การบริการ.........ยืม-คืน........................... 

เดือน เล่ม 
กรกฎาคม 144 
สิงหาคม 177 
กันยายน 236 

รวม 557 
 
 

การบริการ.........การใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์........................... 
เดือน ครั้ง 

กรกฎาคม 5,758 
สิงหาคม 585 
กันยายน 194 

รวม 6,537 
***หมายเหตุ : ข้อมูลการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากการอัปเดตของ สกอ. อัปเดตล่าสุด

วันที่ ๗ กันยายน 25๖๔ 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
ผู้รายงาน นายธนพัต  ธรรมโชติ 



 งานวิศวกรรมเครือข่าย 
การบริการและซ่อมบ ารุง 

เดือน ครั้ง 
กรกฎาคม ๑๒ 
สิงหาคม ๑๕ 
กันยายน ๑๘ 

รวม ๔๕  

 
การบริการสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที   

เดือน ครั้ง 
กรกฎาคม ๑ 
สิงหาคม ๑ 
กันยายน ๑ 

รวม ๓ 
 

หมำยเหตุ : กรกฎำคม – กันยำยน จัดสอบส ำหรับนักศึกษำที่ผ่ำนกำรสอบแล้ว แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำ          
ในปีกำรศึกษำ 256๓ จัดสอบผ่ำนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน LMS เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด Covid 19 

 

การบริการให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ 
เดือน ครั้ง 

กรกฎาคม ๓๘ 
สิงหาคม ๕๖ 
กันยายน ๑๒๔ 

รวม ๒๑๘ 
 

หมำยเหตุ : ช่องทำง Facebook จ ำนวน ๑๐๔ ครั้ง , ช่องทำง Line@ จ ำนวน ๑๑๔ ครั้ง  
 
 

 
รายงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ผู้รายงาน นางสาวจันทิมา ใบสันต์ 

 
 


