
     แผนพัฒนา
อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2561–2565

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเป็นมา 

ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ที่ตั้ง    96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000 

 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำมีพัฒนำกำรตำมล ำดับดังนี้ 

พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำ ย้ำยมำอยู่ที่ 96 ถนนโรจนะ ต ำบลประตูชัย อ ำเภอ

พระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งเป็นสถำนที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมำได้ยกฐำนะโรงเรียนฝึกหัดครู

พระนครศรีอยุธยำเป็นวิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ ห้องสมุดตั้งอยู่ที่อำคำร 2 ชั้น 2 และต่อมำได้ต่อเติมอำคำรชั้น

ล่ำงเป็นที่ตั้งของห้องสมุด 

พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ำยเข้ำมำรวมกับวิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ จึงได้รวมหนังสือของ

ห้องสมุดเข้ำด้วยกัน 

พ.ศ.2512วิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ ได้เปิดสอนนักศึกษำภำคค่ ำเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกกำรเปิดสอน

นักศึกษำภำคปกติ จึงได้ขยำยต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้ำง เพ่ือให้มีพ้ืนที่บริกำรนักศึกษำที่เพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น 

พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดเป็นอำคำรเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมำณแผ่นดินในกำรก่อสร้ำงรวมค่ำ

ครุภัณฑ์เป็นเงินจ ำนวน 2 ล้ำนบำทและใช้ชื่ออำคำรว่ำ “อำคำรหอสมุดกลำง” 

พ.ศ.2517 ย้ำยห้องสมุดจำกอำคำร 2 มำอยู่ที่อำคำรหอสมุดกลำง และเปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคม เป็น

ต้นมำ 

พ.ศ.2527 พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้ก ำหนดให้ห้องสมุดมีฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุด สังกัดส ำนัก

ส่งเสริมวิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

  



โครงสร้างการบริหารของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 



การใช้พื้นที่ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ 

 ส ำนักวิทยบริกำรเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มี

พ้ืนที่และอำคำรในกำรก ำกับดูแลของส ำนักวิทยบริกำรฯ 3 อำคำร ได้แก่ อำคำรบรรณรำชนครินทร์(อำคำร 29) 

อำคำรวิทยบริกำร (อำคำร 15 ห้องสมุดหลังเดิม) และอำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ให้บริกำร

รวม 13,192 ตำรำงเมตร  อำคำรบรรณรำชนครินทร์และอำคำรวิทยบริกำร (ห้องสมุดหลังเดิม) เป็นกำรให้บริกำรด้ำน

ห้องสมุด อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและห้องเรียน แต่ละอำคำรมี

กำรจัดสรรพื้นที่ให้บริกำร ดังนี้ 

1. อาคารส านักวิทยบริการ(อาคารเดิม) มีเนื้อที่ 1,656 ตำรำงเมตร จัดบริกำรดังนี้ คือ 
  ชั้นที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก จ ำนวน 100 ที่นั่ง 

    ห้องศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (มุมสบำย) 

    ห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต  

    ห้องสื่อมัลติมีเดีย   
     

 ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 

    ห้องรำชวงศ ์

    ห้องสมุดพระเทพฯ 

   ห้องจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย 
 

 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตำรำงเมตร จัดบริกำรดังนี้ 

 ชั้นที่ 1  เคำน์เตอร์บริกำรยืม – คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 

    บริกำรหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 

    มุมห้องสมุดสีเขียวและนิทรรศกำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

    บริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้น 

    บริกำรวำรสำรปัจจุบัน   

    มุมหนังสือใหม่    

    บริกำรหนังสือเยำวชน 

    บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

      

 



 ชั้นที่ 2 ห้องบริกำรหนังสือพิมพ์และวำรสำรล่วงเวลำ กฤตภำค จุลสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

    บริกำรหนังสืออ้ำงอิง 

    บริกำรวิทยำนิพนธ์ วิจัย และสิ่งพิมพ์รัฐบำล 

 ชั้นที่ 3 ห้องศึกษำค้นคว้ำเฉพำะกลุ่ม  

    บริกำรหนังสือต ำรำภำษำไทยหมวด 000–500 

    ห้องสมุดกฎหมำย  

   ห้องส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร      

 ชั้นที่ 4 บริกำรหนังสือต ำรำภำษำไทยหมวด 600–900 

    บริกำรหนังสือต ำรำภำษำอังกฤษหมวด 000-900 

   บริกำรหนังสือนวนิยำย  

   ห้องสมุดมนุษย์ 

   ห้องสมุดอำเซียน 

     ห้องประชุมรวงผึ้ง 

   ห้องศึกษำค้นคว้ำส ำหรับอำจำรย์     

 

  3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 8,000 ตำรำงเมตร มีกำรจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือกำร

ให้บริกำร ดังนี้ 

   ชั้น 1 มีห้องและจุดบริการ ดังนี้ 

      ห้องเรียน   จ ำนวน 13 ห้อง 

      ห้องพักอำจำรย์  จ ำนวน 5 ห้อง 

      ห้องศูนย์ภำษำ จ ำนวน 1 ห้อง 

      สนำมหญ้ำกลำงอำคำร 168 ตำรำงเมตร 

   ชั้น 2 มีห้องและจุดบริการ ดังนี้   

      ห้องพักอำจำรย์  จ ำนวน 1 ห้อง 

      ห้องส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

      ศูนย์ข้อมูล (Data Center)    

      ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 14 ห้อง 

      ห้องประชุม 311120/ ห้องประชุมใหญ่ 



แผนผังอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. อาคารบรรณราชนครินทร์ 

 



 

อำคำรบรรณรำชนครินทร์   ชั้น 1 

 

 



อำคำรบรรณรำชนครินทร์   ชั้น 2 

 

 



อำคำรบรรณรำชนครินทร์   ชั้น 3 

 

 



อำคำรบรรณรำชนครินทร์   ชั้น 4 

 

 



2. อาคารวิทยบริการ (อาคาร15) 
ชั้น1 

 
 



ชั้น 2 

 
 

 



3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
ชั้น1 

 

 



ชั้น 2 

 

 



ผลการส ารวจสภาพปัญหา อาคารของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร บุคลำกร ร่วมกันส ำรวจ วิเครำะห์  

สภำพปัญหำและสภำพอำคำรที่เป็นอุปสรรคต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 3 อำคำร ในกำรก ำกับดูแล
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ 1) อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 2) อำคำร 15 ห้องสมุดหลังเดิม และ 
3) อำคำร 100ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำอำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งมีสภำพ
ปัญหำอำคำร ดังนี้   
อาคารบรรณราชนครินทร์ 

1) พื้นที่กำรให้บริกำรมี 3 อำคำร กำรบริหำรจัดกำรท ำได้ยำกและไม่ทั่วถึง 
   2) วัสดุประกอบอำคำร โครงสร้ำงของอำคำร/ระบบหลำยอย่ำงไม่ประหยัดพลังงำน  
   3) ระบบเปลือกอำคำร เช่น วัสดุฉนวนฝ้ำเพดำนและหลังคำ วัสดุผนังทึบ วัสดุกระจก อุปกรณ์บังแดดภำยนอก      
              อำคำร สีผิวผนังภำยนอก กำรรั่วซึมอำกำศที่บำนกรอบหน้ำต่ำงและประตู ไม่ประหยัดพลังงำน  
   4) ระบบปรับอำกำศบำงโซนไม่ประหยัดพลังงำน(บริเวณบริกำรอ่ำนหนังสือ)   
   5) ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่ำงเพ่ือกำรประหยัดพลังงำน  
   6) มีปัญหำเรื่องกำรระบำยอำกำศ  
   7) พื้นที่ใช้สอยไม่ได้รับแสงธรรมชำติ  
   8) ไม่มีกำรใช้พลังงำนทดแทน/หมุนเวียน  
   9) ไม่มีถังแยกขยะบริเวณอ่ำงล้ำงจำน  
   10) ไม่มีระบบน ำน้ ำทิ้งกลับมำใช้ใหม่  
   11) ไม่มีระบบท่อจ่ำยน้ ำโดยไม่ผ่ำนปั๊มน้ ำ  
   12) กำรปรับปรุงอำคำรให้ประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดต้องใช้งบประมำณสูง  
   13) สภำพแวดล้อมรอบนอกอำคำรเป็นที่อยู่ของนกพิรำบ ท ำให้เกิดมลพิษจำกมูลนกพิรำบจ ำนวนมำก  

14) กำรจัดกำรกับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งำนโดยกำรน ำไปเก็บไว้รอบนอกอำคำร ท ำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงำม 
 
 
 

 



 

แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษาอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีพ.ศ. 2561–2565 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วย เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ปรับปรุงและ
พัฒนำโครงสร้ำง 
อำคำรและพ้ืนที่
บริกำรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ติดตั้งระบบไฟฟ้ำกระตุก พ้ืนที่โถงบริกำรได้รับ 
กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 
กระตุกเพ่ิมข้ึน 

ชั้น 3   2 
4 

- - - ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

2. จัดหำเครื่องปรับอำกำศ
ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภำพ
และไม่ประหยัดพลังงำน 

มีเครื่องปรับอำกำศ 
ใหม่ 

เครื่อง - 10 10 10 10 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

3. เปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ประหยัด
พลังงำน 

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ไม่เกินค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด  

EUI ≥0 ≥0 ≥0 ≥0 ≥0 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

4. จัดหำระบบป้องกันไฟฟ้ำ
ขัดข้อง (ไฟกระชำก  ไฟตก 
ไฟฟ้ำลัดวงจร)  

มีระบบป้องกันไฟฟ้ำ 
ขัดข้อง 3 อำคำร 

ระบบ - - 1 1 1 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

5. ปรับปรุงระบบบ่อบ ำบัดน้ ำ
เสีย 

ส ำนักวิทยบรกำรฯ มีบ่อบัด
น้ ำเสีย 

ระบบ - - 1 - - ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 6. ปรับปรุงห้องสุขำให้เป็น
ระบบเซ็นเซอร์ 

ห้องน้ ำมีระบบเซ็นเซอร์ 
(อำคำรบรรณรำชนครินทร์) 

ระบบ - - - - 1 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 



 

 

 

 

 

7. บ ำรุงรักษำลิฟต์ให้ท ำงำนได้
อย่ำงมี ประสิทธิภำพและ 
ประหยัดพลังงำน 

มีกำรบ ำรุงรักษำลิฟต์1 ครั้ง
ต่อเดือน 

ครั้ง - 12  12  12  12  ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

8. ตรวจเช็คระบบดับเพลิง  
ตำมวงรอบ 

มีกำรตรวจเช็คระบบ
ดับเพลิง 12 ครั้ง/ปี 

ครั้ง - 12  12  12  12  ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

9. ติดตั้งม่ำนเพ่ือปรับแสงและ
ลดอุณหภูมิควำมร้อน  

มีม่ำนปรับแสง ชั้น 1 1 - - - ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

10. ท ำควำมสะอำดระบบปรับ
อำกำศ ทั้งภำยในและภำยนอก 

จ ำนวนครั้งของกำร ล้ำง
ระบบปรับอำกำศ ต่อปี 

ครั้ง - 2  2  2  2  ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ของส ำนักฯ 
 
 

11. ก ำหนดมำตรกำรดูแลรักษำ
พ้ืนที่สีเขียวทั้งภำยในและ
ภำยนอกอำคำร 
(รดน้ ำ/ใส่ปุ๋ย/ปลูกเพ่ิม) 

พ้ืนที่สีเขียวของส ำนักวิทย
บริกำรฯ มีกำรปรับปรุง 

สัปดำห์ 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

12.จัดท ำสวนแนวตั้ง ส ำนักฯมีสวนแนวตั้ง จุด - - 1 1 1 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

13. จัดท ำ QR-Code ให้
ควำมรู้เกี่ยวกับต้นไม้ 

มี QR-Code ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับต้นไม้ 

รำยชื่อ - - 20  25  30  ส ำนักวิทยบริกำรฯ 



ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษาอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีพ.ศ. 2561–2563 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ติดตั้งระบบไฟฟ้ำกระตุก   2562-2563  
2. จัดหำเครื่องปรับอำกำศทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภำพและไม่ประหยัดพลังงำน   2561-2563  

3. เปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ประหยัดพลังงำน   2561-2562  

4. จัดหำระบบป้องกันไฟฟ้ำขัดข้อง (ไฟกระชำก ไฟตก ไฟฟ้ำลัดวงจร)   2562  
5. ปรับปรุงระบบบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย   มิ.ย. 2563  

6. ปรับปรุงห้องสุขำให้เป็นระบบเซ็นเซอร์    อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน
ตำมแผน 

7. บ ำรุงรักษำลิฟต์ให้ท ำงำนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพและ ประหยัดพลังงำน   2561-2563  

8. ตรวจเช็คระบบดับเพลิง ตำมวงรอบ   2561-2563  
9. ติดต้ังม่ำนปรับแสง เพ่ือประหยัดพลังงำน   2561-2562  

10. ท ำควำมสะอำดระบบปรับอำกำศ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร   2561-2563  
11. ก ำหนดมำตรกำรดูแลรักษำพ้ืนที่สีเขียวทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร 
(รดน้ ำ/ใส่ปุ๋ย/ปลูกเพ่ิม)   2561-2563 

 

12. จัดท ำสวนแนวตั้ง   17-19 ส.ค. 2563  
12. จัดท ำ QR-Code ให้ควำมรู้เกี่ยวกับต้นไม้   2561-2563  

 

 

 

 


