
บริบทและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ประวัติส านัก 
 ส านักวิทยบริการในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามีพัฒนาการตามล าดับ
ดังนี้ 
 พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ที่ 96 ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมาได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 และต่อมาได้ต่อเติมอาคาร
ชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด 
 พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้รวมหนังสือ
ของห้องสมุดเข้าด้วยกัน 
 พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคค่ าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเปิด
สอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพ่ือให้มีพ้ืนที่บริการนักศึกษาที่เพ่ิมจ านวน
มากขึ้น 
 พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง
รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจ านวน 2 ล้านบาทและใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหอสมุดกลาง” 
 พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม เป็นต้นมา 
 พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้ก าหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัด
ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS จัดการ
ฐานข้อมูล 

 พ.ศ.2534 ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐาน พร้อมทั้งให้บริการสืบค้น OPAC 
(Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้
บัตรรายการ 
 พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบับร่าง) ได้เปลี่ยนฐานะวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายหอสมุดเป็น“ส านักวิทยบริการ”              ได้
บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) ระยะเวลาหนึ่ง 



 พ.ศ.2540 ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น รูปแบบ
ของอาคารได้ปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยออกแบบให้มี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร ข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพ้ืนที่โครงการมรดกโลก ลักษณะอาคารได้ เพ่ิมพ้ืนที่
ใช้สอยในแนวราบมากขึ้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง จ านวน 33.8 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 
จ านวน 12 ล้านบาท 
 พ.ศ.2543 น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และได้พัฒนา
งานบริการ ยืม-คืนสิ่งพิมพ์ เป็นระบบยืม–คืน ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาฐานข้อมูล
บรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของส านักวิทยบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และปลายปี
เดียวกันนี้ได้เปิดใช้อาคารส านักวิทยบริการหลังใหม่ โดยต่อเชื่อมโยงอาคารใหม่เข้ากับอาคารเดิม ท าให้มีพ้ืนที่
บริการและพ้ืนที่ใช้สอยได้เต็มตามมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจและบทบาทของส านักวิทยบริการฯ รับใช้สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์ 
 พ.ศ.2545 เปิดให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ และได้ท าการย้ายหนังสือจากอาคาร ส านักวิทย
บริการ (อาคาร 15) ไปให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และได้
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษาพร้อมฐานข้อมูลอยุธยา 
 พ.ศ.2546 ได้จัดท าเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ ส าหรับ
ให้บริการครูอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม และให้บริการฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อ่ืนและฐานข้อมูลต่าง ๆ สืบค้นได้ รวมทั้งมีบทความ
การศึกษาที่เก่ียวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว 
 พ.ศ.2547 เปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

 พ.ศ.2548 เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 [กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8 มีนาคม 2548 เล่มที่ 122 ตอน 20 ก หน้าที่ 35] 
 พ.ศ.2549 ได้ย้ายศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย จากอาคารห้องสมุดหลังเก่า (อาคาร 15) ไปยังอาคาร 
100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ โดยได้ย้ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากอาคาร 3 ชั้น 2 
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่อาคาร 7 มาด้วย เพ่ือให้บริการเป็น
ห้องปฏิบัติการกลางส าหรับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้รับงบประมาณแผ่นดิน, งบบ ารุงการศึกษาในการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ส าหรับห้องปฏิบัติการ 31109 , 31119 และ 31121  ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาทุกคณะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 



 ปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับ
งบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้ศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์
ข้อมูลส ารองของจังหวัด จึงได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์ (ผู้ว่าซีอีโอ) ในการจัดหาระบบไฟฟ้าส ารอง ได้แก่ UPS เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า และระบบปรับอากาศความเที่ยงตรงสูง รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายของระบบฐานข้อมูลจังหวัด , งบ
สนับสนุนจากมูลนิธิพระมงคลบพิตรโดยท่านปัญญา น้ าเพชร ประธานมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่ง
กับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่เป็น (Web-based Application) เพ่ือ
ทดแทนระบบเดิมท่ีใช้งานมาตั้งแต่ปี 2543 

 พ.ศ.2550 ผลจากงบประมาณ ปี 2549 ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่นระบบ 
e-book, ระบบคลังข้อสอบ, ระบบบริการการศึกษา, ระบบบริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่, ระบบบุคลากร, ระบบ
ทะเบียนออนไลน์, ระบบ e-meeting, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นแกน
หลักของระบบเครือข่าย (Core Switch) โดยมีความเร็วแกนกลาง (backbone) 10 Gbps นอกจากนี้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand ขึ้นมาใช้เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 
ห้องสมุดหลังเก่า 

 พ.ศ.2551 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center) ได้คัดเลือกให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค (mini TCDC) เป็นศูนย์กระจายความรู้
ในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ติดตั้ง miniTCDC ที่อาคารบรรณราช นครินทร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้มีการจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง : กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา" นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์หนังสือทุกปี ส าหรับระบบ
เครือข่ายได้มีการเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ 1 Gbps. ผ่านเครือข่าย Uninet 

 พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้งระบบ
ประชาสัมพันธ์ (Digital signage) ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน 

 พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พ้ืนที่ชั้น 2 ของอาคาร 15 (อาคารห้องสมุดหลังเก่า) จัดหา
คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนเครื่องเก่าในห้องปฏิบัติการและเครื่องส าหรับบริการนักศึกษานอกเวลาเรียนที่ห้องสมุด
จ านวน 100 เครื่อง ร่วมมือกับ “โครงการจัดท าเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550” ให้บริการ
ส าเนาระบบ EDLTV ให้กับโรงเรียนในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี  

 พ.ศ.2554 ติดตั้งระบบดับเพลิงส าหรับศูนย์ข้อมูลแบบ FM200, ปรับปรุงระบบเครือข่ายของอาคาร 1, 
2, 3, 4 วิทยาการจัดการ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ครุศาสตร์ อาคาร 7  ครุศาสตร์ อาคาร 15 
ห้องสมุดหลังเก่า อาคาร 24 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 29 บรรณราชนครินทร์ อาคาร 30 บัณฑิตวิทยาลัย ยกเลิก
เครือข่ายเก่าที่ถูกติดตั้งแบบขยายตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความเร็ว และการซ่อมบ ารุงที่



ท าได้ยาก, ติดตั้งระบบส ารองข้อมูลขนาด 8 TB. (Terabyte) ช่วงปลายปี มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์มหาอุทกภัย ส านักวิทยบริการฯ ก็ได้รับผลกระทบ มีความเสียหายเกิดข้ึนทั้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล 

 พ.ศ.2555 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 ระบบ และได้ท าการปรับปรุง
อาคาร 100 ปี จ านวน 1 งาน 

 พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จ านวน 6 จุด ได้ท าความร่วมมือกับหน่วย
งายงาน TQM ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 70 เครื่อง ห้อง 31104 และจัดหา
ห้องเรียนเรียนต้นแบบบอร์ดอัจฉริยะห้อง 31021 อาคาร 100 ปี 

 พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์ภาษาอาเซียน 
 พ.ศ.2559 จัดตั้งศูนย์ทดสอบอบรมคอมพิวเตอร์ (MOS) ท าความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล IG Library 

ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6 
 พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 100 เครื่อง และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์  
 พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จ านวน 2 เครื่อง , จัดหาระบบ

เครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
ได้ท าความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรม ท าความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale และ EBSCO กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียวร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) เป็นจ านวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย จ านวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 10 เครื่อง และเพ่ิม
หลอดประหยัดไปแบบกระตุก 

 พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาห้องมินิเธียร์ เตอร์ ห้องบริการ             
สื่อมัลติมีเดีย และได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
 พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วม

เครือข่ายส านักงานสีเขียว จัดซื้อระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จัดซื้อระบบ

รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรชั้นน าที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต 

Smart University  โดยค านึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และ



เป็นเลิศทางด้านการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565 

 

พันธกิจ 
 1.  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริการ 
 2. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และการบริการ
องค์ความรู้ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต 
Smart University โดยค านึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. ยกระดับองค์ความรู้เพ่ือจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 เป้าประสงค์  
 1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart University โดยค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  
   2. การให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง (High Quality Service) 

 
ขอบเขตความรับผิดชอบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วย 3 อาคาร ได้แก่  

1) อาคารวิทยบริการ พื้นที่ใช้สอย     1,656  ตารางเมตร 
2) อาคารบรรณราชนครินทร์ พื้นที่ใช้สอย    3,536 ตารางเมตร 
3) อาคาร 100ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคารรวม) พื้นที่ใช้สอย  8,000 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมและภารกิจของแต่ละแผนก/งาน ดังนี้ 
1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบไปด้วยงาน ดังนี้ 

1.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 งานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
1.3 งานเทคนิค 
1.4 งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1.5 งานห้องสมุดมนุษย์ 
1.6 งานห้องสมุดสีเขียวและงานส านักงานสีเขียว   

  

2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบไปด้วยงาน ดังนี้ 
2.1 งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
2.2 งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
2.3 งานอบรมและส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 งานบริการตอบค าถาม ให้ค าแนะน า ช่วยการค้นคว้า 

 

3. งานวิทยวิชาการ ประกอบไปด้วยงาน ดังนี้ 
3.1 งานจัดนิทรรศการและส่งเสริมการอ่าน 
3.2 งานบริการวิชาการ 
3.3 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

 

4. งานบริหารงานทั่วไป ประกอบไปด้วยงาน ดังนี้ 
4.1 งานเลขานุการ การบริหารงานเอกสารของส านัก การบริหารงบประมาณ การควบคุม ติดตาม 

การด าเนินงาน ดูแลการเบิก-จ่าย ควบคุมการใช้วัสดุส านักงานและอาคารสถานที่ 
4.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วยงาน ดังนี้ 
5.1 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนบุคลากร 
 บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น    47 คน ประกอบด้วย 
 

ประเภทบุคลากร คุณวุฒิ จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการ  ปริญญาโท 1 
รองผู้อ านวยการ  ปริญญาโท 3 
หัวหน้าส านักงาน  ปริญญาโท 1 
หัวหน้างาน   ปริญญาโท 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปริญญาโท 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปริญญาตรี 3 
บรรณารักษ ์ ปริญญาโท 2 
บรรณารักษ ์ ปริญญาตรี 8 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปริญญาตรี 3 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาตรี 7 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 
คนงาน  ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 
เจ้าหน้าที่เงินรายได้  ต่ ากว่าปริญญาตรี 1  

รวม 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พื้นที่ขอบเขตเพื่อขอการรับรองการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดพ้ืนที่ขอบเขต

การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอการรับรองการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว คือ กิจกรรมและพ้ืนที่ภายในอาคาร
บรรณราชนครินทร์ทั้งหมด ซึ่งเป็นอาคารด าเนินการด้านห้องสมุด รวมไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกที่มา
ด าเนินการภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ 

อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นอาคารเอกเทศน์ สร้างขึ้นเพ่ือการด าเนินงานและให้บริการในส่วนงาน
ห้องสมุดและงานส านักงานผู้อ านวยการ มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 3,536 ตารางเมตร เป็นอาคาร 4 ชั้น มีเนื้อ
ที่บริเวณรอบอาคารทั้งสิ้นประมาณ 700 ตารางเมตร   

ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติภายในอาคาร จ านวน 30 คน  จ านวนผู้เข้าใช้บริการประจ าปีการศึกษา 2563 
100,236 คน เฉลี่ยต่อเดือน  8,353 คน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อาคารบรรณราชนครินทร ์
สถานที่ตั้ง 

 ชื่อ    : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่ออาคาร : อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 ที่ตั้ง    :  96 หมู่ 2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
 
บุคลากรประจ าอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) 

บุคลากร มีจ านวนทั้งสิ้น 30  คน ประกอบด้วย 
 

ประเภทบุคลากร คุณวุฒิ จ านวน (คน) 
รองผู้อ านวยการ  ปริญญาโท 1 
หัวหน้าส านักงาน  ปริญญาโท 1 
หัวหน้างานห้องสมุด  ปริญญาโท 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปริญญาโท 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปริญญาตรี 3 
บรรณารักษ ์ ปริญญาโท 2 
บรรณารักษ ์ ปริญญาตรี 8 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ต่ ากว่าปริญญาตรี 5 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 
คนงาน  ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 
เจ้าหน้าที่เงินรายได้  ต่ ากว่าปริญญาตรี 1  

รวมทั้งสิ้น 30 
 
 



 อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 3,536 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย 4 ชั้น      
จัดพื้นที่การท างานและบริการ ดังนี้ 
  
แผนผังอาคารบรรณราชนครินทร์ 
 ชั้น 1 
  1. งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
  2. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  3. งานจัดหมวดหมู่และลงรายการ 
  4. งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
  5. หนังสือใหม่ หมวด 000-900 
  6. หนังสือเยาวชน 
  7. บริการเครื่องสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
  8. ห้องสมุดสีเขียว 
  9. ห้องน้ า/ห้องครัว/ห้องใช้สอยอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

แผนผังอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 
 



ภาพกิจกรรม ชั้น 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ชั้น 2 
  1. งานดรรชนีวารสารและบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
  2. ห้องบริการวิทยานิพนธ์ วิจัย และสิ่งพิมพ์รัฐบาล 
  3. หนังสืออ้างอิง หมวด 000-900 
  4. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
  5. บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย 
  6. ห้องน้ า/ห้องครัว/ห้องใช้สอยอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

แผนผังอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 
 



ภาพกิจกรรม ชั้น 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ชั้น 3 
  1. บริการหนังสือท่ัวไป ภาษาไทย หมวด 000-500 
  2. งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
  3. มุมห้องสมุดกฎหมาย 
  4. บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย 
  5. ห้องส านักงานผู้อ านวยการ  
  6. ห้องน้ า/ห้องครัว/ห้องใช้สอยอื่นๆ 
 
 
 

 

แผนผังอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3 
 



ภาพกิจกรรม ชั้น 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้น 4  1. บริการหนังสือท่ัวไป ภาษาไทย     หมวด 600-900 
  2. บริการหนังสือท่ัวไป ภาษาอังกฤษ หมวด 000-900 
  3. บริการหนังสือนวนิยาย 
  4. ห้องสมุดมนุษย์ 
  5. ห้องอาเซียน 
  6. ห้องประชุมรวงผึ้ง 
  7. บริการห้องค้นคว้าส าหรับอาจารย์ 
  8. ห้องน้ า/ห้องครัว/ห้องใช้สอยอื่นๆ 

 
 
 

 

แผนผังอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4 
 



ภาพกิจกรรม ชั้น 4  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารบรรณราช
นครินทร์ เพ่ือขอการรับรองการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ดังนี้ 

1. กิจกรรมและพ้ืนที่ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ทั้งหมด 3,536 ตารางเมตร 
2. พ้ืนที่รอบนอกอาคารบรรณราชนครินทร์ซึ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียว มีเนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 

 
   
     

อนุมัติโดย...................................................................  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

                                                            ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                          วัน/เดือน/ปี..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    1 เมษายน 2564 


