
 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม 2564- เดือนธันวำคม 2564) 
 
 

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

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม 5 
พฤศจิกายน 14 
ธันวาคม 25 

รวม 44 
 
การบริการ.........ยืม-คืน........................... 

เดือน เล่ม 
ตุลาคม 149 
พฤศจิกายน 121 
ธันวาคม 213 

รวม 483 
 
 

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

ตุลาคม 12,152 

พฤศจิกายน 619 
ธันวาคม 4,085 

รวม 16,856 
 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่...๑๘ กุมภาพันธ์  2565... 
ผู้รายงาน...นายธนพัต  ธรรมโชติ... 

 
 
 
 
 



 
 

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

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม ๓๓ 
พฤศจิกายน ๓๒ 
ธันวาคม ๓๑ 

รวม ๙๖ 
 
 
การบริการ.........สอบวดัสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที........................... 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม ๑๐ 
พฤศจิกายน ๑๐ 
ธันวาคม - 

รวม ๒๐ 
หมำยเหตุ : ตุลำคม –   พฤศจิกำยน ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสอบผำ่นออนไลน์ ระบบ Exam From Home  
  : ธันวำคม ไม่มีกำรจัดสอบ เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรจดัซือ้ข้อสอบ 
  

การบริการ.........ให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ.......... 
เดือน ครั้ง 

ตุลาคม ๙๓ 
พฤศจิกายน ๘๒ 
ธันวาคม ๗๔ 

รวม ๒๔๙ 
หมำยเหตุ : ช่องทำง Facebook จ ำนวน ๑๔๖ ครั้ง , ช่องทำง Line@ จ ำนวน ๑๐๓ ครั้ง  
 

 
รายงาน ณ วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ผู้รายงาน นางสาวจันทิมา ใบสันต์ 
 
 
 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดือนมกรำคม 2565- เดือนมีนำคม 2565) 
 

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

เดือน ครั้ง 
มกราคม 1 
กุมภาพันธ์ 4 
มีนาคม 10 

รวม 15 
 
 
การบริการ.........ยืม-คืน........................... 

เดือน เล่ม 
มกราคม 217 
กุมภาพันธ์ 136 
มีนาคม 135 

รวม 488 
 
การบริการ.........การใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์........................... 

เดือน ครั้ง 
มกราคม                       17,418 
กุมภาพันธ์                  9,313 
มีนาคม                  8,127 

รวม 43,858 
 

รายงาน ณ วันที่.......11 เมษายน 2565...... 
ผู้รายงาน......นายธนพัต  ธรรมโชติ..... 

 
 



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

เดือน ครั้ง 
มกราคม 8 
กุมภาพันธ์ 16 
มีนาคม 5 

รวม 29 
 
การบริการ.........สอบวดัสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที........................... 

เดือน ครั้ง 
มกราคม 0 
กุมภาพันธ์ 0 
มีนาคม 11 

รวม 11 
หมายเหตุ : ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือข้อสอบ                                                         

: เดือนมีนาคม ด าเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
  ส าหรับนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จัดสอบระหว่างวันที่ 31 มนีาคม – 1 เมษายน ๒๕๖๕  

 

การบริการ.........ให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ.......... 
เดือน ครั้ง 

มกราคม 85 
กุมภาพันธ์ 96 
มีนาคม 112 

รวม 293 
 
 

รายงาน ณ วันที่ .....12 เมษายน 2565............ 
ผู้รายงาน .......นางสาวจนัทิมา ใบสันต์ ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน 2565- เดือนมิถุนำยน 2565) 
 
 

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

เดือน ครั้ง 
เมษายน 14 
พฤษภาคม 8 
มิถุนายน 3 

รวม 25 
 
การบริการ.........ยืม-คืน........................... 

เดือน เล่ม 
เมษายน 151 
พฤษภาคม 60 
มิถุนายน 99 

รวม 310 
 
 

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

เมษายน 13,090 
พฤษภาคม 8,971 
มิถุนายน 13,602 

รวม 35,663 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่......6/7/2565......... 
ผู้รายงาน......ธนพัต  ธรรมโชติ.......... 

 
 
 
 
 
 
 



 งานวิศวกรรมเครือข่าย 
การบริการและซ่อมบ ารุง 

เดือน ครั้ง 

เมษายน  31 
พฤษภาคม 10 
มิถุนายน 41 

รวม 81 
 
การบริการสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที   

เดือน ครั้ง 
เมษายน  1 
พฤษภาคม 1 
มิถุนายน 1 

รวม 3 
 

หมายเหตุ : การจัดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง ส าหรับนักศึกษาสอบครั้งแรก และสอบแก้ตัว 
เมษายน    (สอบครั้งแรก จัดสอบวันที่ 25-26 เมษายน 2565 , สอบแก้ตัว วันที่ 28-29 เมษายน 2565 )   
พฤษภาคม (สอบครั้งแรก จัดสอบวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 , สอบแก้ตัว วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 )   
มิถุนายน  (สอบครั้งแรก , สอบแก้ตัว จัดสอบวันที่ 23  มิถุนายน 2565)   

 

การบริการให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ 
เดือน ครั้ง 

เมษายน  84 
พฤษภาคม 76 
มิถุนายน 117 

รวม 277 
 

หมายเหตุ : ช่องทางการให้บริการให้ค าปรึกษาแก้ปัญหา เพจ Facebook ,ไลน์ส านักวิทยบริการฯ ,และผ่านทางโทรศัพท์  

 
รายงาน ณ วันที่     7 /7/ 2565  

ผู้รายงาน    นางสาวจันทิมา  ใบสันต์  
 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน กรกฎำคม 2565- เดือน กันยำยน 2565) 
 
 

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

เดือน ครั้ง 
กรกฎาคม 59 
สิงหาคม 2,247 
กันยายน 8,711 

รวม ๑๑,๐๑๗ 

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

เดือน เล่ม 
กรกฎาคม ๑๖๒ 
สิงหาคม ๗๓๓ 
กันยายน ๙๖๗ 

รวม ๑,๘๖๒ 
 
 

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

กรกฎาคม ๑๗,๖๔๘ 
สิงหาคม ๑๙,๗๔๘ 
กันยายน 20,115 

รวม 57,511 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่......7/10/2565............. 
ผู้รายงาน......นายธนพัต  ธรรมโชติ............ 

 
 



 
 

 งานวิศวกรรมเครือข่าย 
การบริการและซ่อมบ ารุง 

เดือน ครั้ง 
กรกฎาคม ๑๒ 
สิงหาคม ๑๒ 
กันยายน ๕ 

รวม ๒๙ 

 
การบริการสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที   

เดือน ครั้ง 
กรกฎาคม - 
สิงหาคม ๑ 
กันยายน ๑ 

รวม ๒ 
 

   หมายเหตุ : เดือนกรกฏาคม งดการจัดสอบเน่ืองจาก มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
                   เดือนสิงหาคม – กันยายน จัดสอบให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ตกค้างจบปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

การบริการให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ 
เดือน ครั้ง 

กรกฎาคม ๘๙ 
สิงหาคม ๑๒๖ 
กันยายน ๒๑๘ 

รวม ๔๒๒ 
 

 
 

 
รายงาน ณ วันที่  7/10/2565 

ผู้รายงาน นางสาวจันทิมา ใบสันต์ 
 


