
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานส านักวิทยบริการฯ 624,380 624,380 624,380

ครุภัณฑ์
1. โน๊ตบุ๊ค (นักวิชาการคอมพิว) 2 70,000 70,000
2. ปร้ินเตอร์สี (งานพัฒนา) 1 10,000 10,000
3. เก้าอ้ีส านักงาน (2,200 *15) 15 ตัว 33,000 33,000  พร รส จิรทีปต์ 

อ้อม เล็ก IT 10 ตัว

4. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู              

จ านวน 2 เคร่ือง  (ติดต้ังห้องบริการมินิเธียร์เตอร์)

2 ตัว 56,000 56,000

5. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 บีทียู 17000*4 

(ติดต้ังห้องบริการโสตทัศนวัสดุ)

4 ตัว 68,000 68,000

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (5600*10) 10 ตัว 56,000 56,000
7. ตู้วางหนังสือสองด้าน ขนาด 90X55X200 ซม. (ห้องหนังสือเก่า) 2 ใบ 35,000 35,000
8. เคร่ืองสแกน (งานฝ่ายพัฒนา) 1 เคร่ือง 36,000 36,000
9. ม่านม้วน ช้ัน 1 ห้องโถงอาคารวิทยบริการฯ (4000) 20 ชุด 87,000 87,000

10. หุ่นส าหรับโชว์ 4 ตัว 9,000 9,000
11. แผ่นอคิลิค (1980*6) 6 แผ่น 11,880 11,880
12. ชุดโต๊ะกลมพร้อมเก้าอ้ี  (อาคาร 100 ปี) (18000*5) 5 ชุด 90,000 90,000
13. ตู้ขนาด 100X30X200 ซม (ช้ัน 3) 5 ใบ 62,500 62,500

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาบริหารจัดการ

โครงการหลัก : โครการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สู่ Smart 

University

ตัวช้ีวัด : S 401 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใของ

มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5)

โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

177,458.00   53,575.00     52,980.00   25,635.00   45,268.00      177,458.00 

ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าส านัก (ค่าเบ้ียประชุม, ค่าพาหนะ) 3 คร้ัง 57,600 19,200 19,200 0 19,200

2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (4,4,7,5) 20 วัน 8,400 1,680 1680 2940 2100
3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านักฯ) 14 คร้ัง 10,185 2,695 2,100 2,695 2695
4. วัสดุ 20 รายการ 101,273 30,000 30,000 20,000 21,273

งบบกศ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน  2,531,273 บาท 

หมายเหตุข้ันตอน/กิจกรรมหลัก
รวมทุกไตรมาส

ปริมาณ งบประมาณ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

งบบกศ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน  2,531,273 บาท 

หมายเหตุข้ันตอน/กิจกรรมหลัก
รวมทุกไตรมาส

ปริมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาบริหารจัดการ

โครงการหลัก : โครการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้าง

ภาพลักษณ์

ตัวช้ีวัด : S 401 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใของ

มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5)

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมส านักวิทยบริการฯ 544,220.00   544,220.00   -           -           -              544,220.00 
1. ติดต้ังห้องบริการมินิเธียร์เตอร์ 1 งาน 149,500.00       149,500.00       - - -
2. ติดต้ังห้องบริการโสตทัศนวัสดุ 1 งาน 394,720.00       394,720.00       - - -
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาบริหารจัดการ

โครงการหลัก : โครการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้าง

ภาพลักษณ์

ตัวช้ีวัด : S 401 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใของ
งานพัฒนาบุคลากรประจ าส านักวิทยบริการและ 400,000 110,000 80,000 160,000 50,000    400,000.00 
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (10,8,7,5) 17 คน 300,000 100,000 80,000 70,000 50,000
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 คร้ัง 20,000 10,000 - 10,000 -

3. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (30 คน)

1 คร้ัง 80,000 - - 80,000 -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

โครงการหลัก : พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร

ตัวช้ีวัด : S 306 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา

55,000 55,000       55,000.00 

3. งานประกันคุณภาพ 1 คร้ัง 55,000 55,000 - - -



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

งบบกศ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน  2,531,273 บาท 

หมายเหตุข้ันตอน/กิจกรรมหลัก
รวมทุกไตรมาส

ปริมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ

การศึกษา

ตัวช้ีวัด : S 309 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู่

ในระดับดี (ข้อเสนอของกรรมการประเมินฯ) ร้อยละ ระดับคะแนน 

4.40)

โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ 119,000 6,000 52,000 25,000 55,000    138,000.00 
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ย้ายไปอยู่ยุทธศาสตร์

ท่ี 3)
14,000

   1.1 กิจกรรมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ 1 คร้ัง 14,000 - 14,000

2. นิทรรศการหมุนเวียน 21,000 - - -

 2.1 วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค.)

1 คร้ัง 3,000 3,000 -

 2.2 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ 

และวันพ่อแห่งชาติ (5ธ.ค. 62)

1 คร้ัง 3,000 3,000 -

- -
 2.3 วันศิลปินแห่งชาติ (24 ก.พ.63) 1 คร้ัง 3,000 - 3,000 - -

 2.4 วันคุ้มครองโลก ( 22 เม.ย.63) 1 คร้ัง 3,000 - - 3,000 -

 2.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.63)

1 คร้ัง 3,000 - - 3,000 -

 2.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว       

  (28 ก.ค.63)

1 คร้ัง 3,000 3,000

 2.7 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่

แห่งชาติ(12 ส.ค.63)

1 คร้ัง 3,000 3,000

3. งาน library and IT Fair 1 คร้ัง 35,000 - 35,000 - -

4. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 คร้ัง 30,000 - - - 30,000

5. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ 1 คร้ัง 10,000 - - 10,000 10,000

6. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) 

(ย้ายไปอยู่ยุทธศาสตร์ท่ี 3)

1 คร้ัง 9,000 - - 9,000 9,000



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

งบบกศ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน  2,531,273 บาท 

หมายเหตุข้ันตอน/กิจกรรมหลัก
รวมทุกไตรมาส

ปริมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  

        ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัด : s 205 ร้อยละของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน (ร้อย

ละ 90)

งานพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 541,215 217,305 133,910 100,000 90,000 541,215
ใช้สอยและวัสดุ
1.จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (มติชนออนไลน์) 1 งาน 13,910 - 13,910 - -
2. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazin) 1 งาน 37,305 37,305 - - -
3. หนังสือต าราวิชาการ (200,100,100,100) 500 เล่ม 250,000 100,000 50000 50000 50000

4. หนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง (1400,1400,1100,1100) 5000 ฉบับ 230,000 70,000 70,000 50,000 40,000
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (35) 35 เร่ือง 10,000 10,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาบริหารจัดการ

โครงการหลัก : โครการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สู่ Smart University

ตัวช้ีวัด : S 401 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใของ

มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5)

โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์    40,000 7,200 18,000 14,800      40,000.00 

ห้องสมุดมนุษย์
1.ด าเนินการจัดท าหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือห้องสมุดมนุษย์ 18,000 7,200 7,200 3,600
2.นิทรรศการเพ่ือการเผยแพร่หนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ 22,000 - 10,800 11,200

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด

ตัวช้ีวัด : S 101 จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีสืบสานโครงการตาม

พระราชด าริและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ี

ย่ังยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน)

โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ 30,000 - 5,000 - 20,000      25,000.00 
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว 10,000 5,000 5,000 - -

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 20,000 - - - 20,000



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

งบบกศ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน  2,531,273 บาท 

หมายเหตุข้ันตอน/กิจกรรมหลัก
รวมทุกไตรมาส

ปริมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาบริหารจัดการ

โครงการหลัก : โครการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University

ตัวช้ีวัด : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ 

UI greenmetric (2000 คะแนน)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การ

พัฒนาห้องสมุดสีเขียวร้อยละ 60 (ของเดิม)

2,545,273.00   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
105,130 32,000 32,000 22,000 19,130 105,130.00   

ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค

1. วัสดุ (6,6,5,3) 20 รายการ 97,130 30,000 30,000 20,000 17,130
2. ค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาบริหารจัดการ

โครงการหลัก : โครการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้าง

ภาพลักษณ์

ตัวช้ีวัด : S 401 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใของ

มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5)

โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 120,000 50,000 50,000 20,000 - 120,000

ใช้สอยและวัสดุ
1. หนังสือ (15,15,10) 40 เล่ม 120,000 50,000 50,000 20,000

225,130.00   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาบริหารจัดการ

งบกศ.บป. 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 225,130 บาท

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส

 

ปริมาณ งบประมาณ
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ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสากล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  คณะวิทยาการจัดการ  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
aru.ac.th/book1.php ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 



 
(นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง) 

ผู้บันทึกเสนอ 
 
 

(นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 
 

(อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.2535 
ที ่    อว 0629.8.1/ว 312   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชา เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชา   
ที่เปิดการเรียนการสอน  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT 
Fair” ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงหนังสือ   
จากศูนย์หนังสือ และส านักพิมพ์ต่างๆ  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ             
ในวันดังกล่าว หรือเสนอรายชื่อหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
หรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่  e-mail: book3101@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://advice. 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 


