
              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                       วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  อธิการวิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก        

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                   เปนเงิน                      25,904.00  บาท                      
                       คาตออายุวารสาร    เปนเงิน                     48,869.98  บาท  
                                                     รวม                           74,773.98  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน oriental  ระบบจะ
แสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
 
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                       วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               59,920.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             193,435.58  บาท  
                                                        รวม                   253,355.58  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน pharmacy ระบบ   
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                       วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               39,232..00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             366,666.58  บาท  
                                                        รวม                  405,898.58  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน nursing ระบบจะ
แสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                       วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย     

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               39,256.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             116,701.58  บาท  
                                                        รวม                  155,957.58  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ   ประจําปการศึกษา  2558”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   mtechnology    
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                       วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะกายภาพบําบัด  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมดุ 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               27,832.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             164,326.50  บาท  
                                                        รวม                   192,158.50  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน therapy ระบบจะ
แสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                   (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                       วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร          

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               30,378.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             302,328.02  บาท  
                                                        รวม                  332,706.02  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน science ระบบจะ
แสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                         วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร     

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               41,104.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             295,859.74  บาท  
                                                        รวม                  336,963.74  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  medicine  ระบบ    
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน                37,408.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              137,677.48  บาท  
                                                        รวม                   175,085.48  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  dentist  ระบบจะ
แสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                       วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน                  9,912.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                37,118.13  บาท  
                                                        รวม                      47,030.13  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  optology  ระบบ   
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
 
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                       วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานกัหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน                79,122.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              189,633.45  บาท  
                                                        รวม                   268,755.45  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน engineering ระบบ  
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/510                                       วันที่  21  กันยายน  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมดุ 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                     หนังสือ                        เปนเงิน                10,626.00  บาท  
                     คาตออายุวารสาร         เปนเงิน                 8,125.70  บาท  
                                                        รวม                     18,751.70  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   biotechnology  
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               59,702.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              14,821.62  บาท  
                                                        รวม                    74,523.62  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา 2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน technology ระบบ  
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีสถาบันการบิน   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมดุ 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน              13,160.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                9,996.00  บาท  
                                                        รวม                   23,156.00  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  aviation  ระบบ    
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2557 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               62,104.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               95,111.37  บาท  
                                                        รวม                  157,215.37  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน architecture ระบบ  
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               91,852.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             134,261.07  บาท  
                                                        รวม                   226,113.07  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน artdesign ระบบ    
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                         วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะดิจิทัลอารต       

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานกัหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน              56,646.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             19,828.14  บาท  
                                                        รวม                   76,474.14  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน digitalart  ระบบ    
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                         วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยดนตรี 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               18,060.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               65,018.25  บาท  
                                                        รวม                    83,078.25  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  music  ระบบจะ
แสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะบัญชี    

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               34,626.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                 1,100.00  บาท  
                                                        รวม                    35,726.00  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน accounting ระบบ   
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                         วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมดุ 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน             230,444.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               26,326.60  บาท  
                                                        รวม                  256,770.60  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  business ระบบ     
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ        

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน                9,078.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              44,021.50  บาท  
                                                        รวม                    53,099.50  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน economics ระบบ   
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ      

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน             129,170.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             298,195.27  บาท  
                                                        รวม                  427,365.27  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา 2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  tourism  ระบบจะ
แสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                                               
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะศิลปศาสตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน            114,712.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน            203,888.98  บาท  
                                                        รวม                  318,600.98  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน liberalarts  ระบบ  
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
                                                                          
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
 
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะนิเทศศาสตร      

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน              234,158.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             380,258.95  บาท  
                                                        รวม                   614,416.95  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  communication 
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
 
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะนิติศาสตร 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมดุ 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               29,480.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               90,244.53  บาท  
                                                        รวม                  119,724.53  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน law ระบบจะแสดง
งบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม     

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               22,262.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                 5,546.00  บาท  
                                                        รวม                    27,808.00  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน innovation ระบบ   
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                         วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน              10,770.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน            107,372.90  บาท  
                                                        รวม                 118,142.90  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน education ระบบ   
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีสถาบันการทูตและการตางประเทศ    

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานกัหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน                2,250.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              80,158.74  บาท  
                                                        รวม                    82,408.74  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา  2558” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน diplomacy ระบบ   
จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                         วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร        

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน                8,580.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              17,320.76  บาท  
                                                        รวม                    25,900.76  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2558”     และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   publicadmin      
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                         วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ      

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานกัหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               26,656.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                 2,268.00  บาท  
                                                        รวม                    28,924.00  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหวัขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ   ประจําปการศึกษา   2558”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   government 
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/510                                        วันที่  21  กันยายน  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ                          

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                   หนังสือ                               เปนเงิน                5,672.00  บาท  
                   คาสมัครสมาชิกวารสาร       เปนเงิน                2,000.00  บาท  
                                                             รวม                     7,672.00  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา   2558”     และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน    agricultural 
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
 
 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/510                                        วันที่  21  กันยายน  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร  

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแก
สํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                   หนังสือ                              เปนเงิน                5,184.00  บาท  
                   คาสมัครสมาชิกวารสาร      เปนเงิน                2,000.00  บาท  
                                                            รวม                     7,184.00  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ   ประจําปการศึกษา    2558”    และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน      food tech 
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
 
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/440                                        วันที่  24  สิงหาคม  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายช่ือวารสารที่ตออายุ           

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมดุ 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ                      เปนเงิน               19,096.00  บาท  
                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              22,703.52  บาท  
                                                        รวม                    41,799.52  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา   2558”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   international 
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 
 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         
ที่  สหส 6200/510                                        วันที่  21  กันยายน  2558 
เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน   

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบฟอรมเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2558 ใหแกสํานักหอสมุด 
เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 
ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     
                       หนังสือ       เปนเงิน                               8,591.00  บาท  
                                         รวม                                    8,591.00  บาท  
            โดยทานสามารถเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  
“ถามบรรณารักษ” เลือก “ตอบคําถามการสั่งซื้อหนังสือ” 

            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-
สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา   2558”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   chineseinter 
ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 
 
                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
  
 
 
………………………………………………………………………………………….….............. 
              สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 


