บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน อธิกำรวิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
16,828.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
41,018.01 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
57,846.01 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน oriental ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
………………………………………………………………………….………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะเภสัชศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
38,826.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
103,966.77 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
142,792.77 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน pharmacy ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
29,742.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
303,285.51 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
333,027.51 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน nursing ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
25,494.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
80,630.76 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
106,124.76 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน mtechnology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะกำยภำพบำบัด
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
13,314.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
202,604.45 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
215,918.45 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน therapy ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
8,094.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
327,355.02 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
335,449.02 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน science ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
8,494.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
10,494.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน biomedical ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด

จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยแพทยศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
29,904.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
237,159.88 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
267,063.88 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน medicine ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
28,686.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
152,174.62 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
180,860.62 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน dentist ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะทัศนมำตรศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
13,860.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
37,618.56 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
51,478.56 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน optology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะรังสีเทคนิค
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
5,000.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
100,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
105,000.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน radiological ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
65,968.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
112,308.13 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
178,276.13 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน engineering ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่ องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภำพ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
1,080.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
8,851.20 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
9,931.20 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน biotechnology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
33,376.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
14,598.28 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
47,974.28 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน technology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
3,150.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
5,150.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน agricultural ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะเทคโนโลยีอำหำร
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
ส้ ำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
6,300.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
8,300.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน food tech ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีสถำบันกำรบิน
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
10,794.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
13,248.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
24,042.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน aviation ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
40,572.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
88,901.66 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
129,473.66 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน architecture ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะศิลปะและกำรออกแบบ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
55,602.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
148,521.08 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
204,123.08 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน artdesign ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะดิจิทลั อำร์ ต
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
35,278.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
19,802.70 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
55,080.70 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน digitalart ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยดนตรี
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
12,012.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
25,454.96 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
37,466.96 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน music ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะบัญชี
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
22,790.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
3,020.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
25,810.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน accounting ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะบริ หำรธุรกิจ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
127,408.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
24,090.57 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
151,498.57 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน business ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
5,648.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
880.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
6,528.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน economics ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำร
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
83,496.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
130,640.20 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
214,136.20 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน tourism ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/ 055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะศิลปศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
79,862.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
164,171.75 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
244,033.75 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน liberalarts ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนิเทศศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
139,424.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
193,776.71 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
333,200.71 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน communication ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรี ไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะนิติศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
14,984.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
52,484.08 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
67,468.08 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน law ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
20,914.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
5,546.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
26,460.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน innovation ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะศึกษำศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
4,540.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
122,490.26 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
127,030.26 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน education ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีคณะรัฐศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2560
3. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
24,218.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,388.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
26,606.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน government ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
ทำงสำนักหอสมุด ขอส่งรำยชื่อหนังสือที่มีกำรเสนอซื ้อ เพื่อให้ ท่ำนพิจำรณำอนุมตั ิอีกครัง้ เพื่อให้
ทำงสำนักหอสมุดดำเนินกำรจัดซื ้อต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีสถำบันกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
640.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
19,589.36 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
20,229.36 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน diplomacy ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีสถำบันรัฐประศำสนศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
8,310.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
18,999.96 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
27,309.96 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน publicadmin ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี 2560
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
19,404.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
25,358.40 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
44,762.40 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน international ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติจีน
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
3,920.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
3,920.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน chineseinter ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก จึงขอเรี ยนเชิญทำงคณำจำรย์ มำเลือกซื ้อหนังสือได้ ในงำน
สัปดำห์ห้องสมุด ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริ เวณลำนหน้ ำ
อำคำรหอสมุด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/055
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
เรี ยน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยำลัย
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2560 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
880.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2560)
รวม
2,880.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน graduate ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462

…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

