
              
 

         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  อธิกำรวิทยำลยักำรแพทย์แผนตะวนัออก        
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้                                                                                                        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             14,715.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             40,103.20  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             54,818.20  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  oriental  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
             
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                               
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462      
………………………………………………………………………….…………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 

                                                                                                                 กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดวิีทยำลยัเภสชัศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้                                                                                            
                             หนงัสือ                      เป็นเงิน              50,945.00  บำท  
                             คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            217,151.60  บำท  
                             (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม           268,096.60  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  pharmacy ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 

            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                          
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                   
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้                                                                                            
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              32,850.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            259,541.80  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม            292,391.80  บำท                                      
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  nursing  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                         
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดคีณะเทคนิคกำรแพทย์     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้                                                                                            
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             24,390.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             48,758.40  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             73,148.40  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  mtechnology  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                           
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะกำยภำพบ ำบดัและเวชศำสตร์กำรกีฬำ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้                                                                                            
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               10,980.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             197,097.60  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             208,077.60  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  therapy  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                           
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว       
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์          
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน                6,775.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            341,572.80  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม           348,347.80  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  science  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                                            
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว          
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดวิีทยำลยัวิศวกรรมชีวกำรแพทย์     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                      
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               8,955.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               2,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             10,955.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  biomedical  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                                                                      
                                                                         
 

                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว             
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยัแพทยศำสตร์     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              34,965.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            360,882.40  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม           395,847.40  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  medicine  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
             
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                             
                                                                   
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดวิีทยำลยัทนัตแพทยศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 

                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               27,405.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             203,813.20   บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             231,218.20  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  dentist  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                                           
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะทศันมำตรศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               14,580.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               38,678.40  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม               53,258.40  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  optology  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว             
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                                        
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดคีณะรังสีเทคนิค 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน                8,235.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              55,553.60  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม              63,788.60  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  radiological  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
            
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยัวิศวกรรมศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              70,185.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            194,061.50  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม           264,246.50  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  engineering  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                            
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภำพ  
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                       หนงัสือ                      เป็นเงิน                  755.00  บำท  
                       คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               8,220.00  บำท  
                       (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม               8,975.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 
และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  biotechnology  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 

            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                           
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462    
   ……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว   
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดวิีทยำลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                       หนงัสือ                      เป็นเงิน              26,240.00  บำท  
                       คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              10,404.00  บำท  
                       (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม              36,644.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 
และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  technology ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                                
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดคีณะนวตักรรมเกษตร   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน                 4,275.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               20,345.60  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม               24,620.60  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  agricultural  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                             
                                  
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว   
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดคีณะเทคโนโลยีอำหำร 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               6,525.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               2,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม               8,525.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  food tech  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                    
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดสีถำบนักำรบิน   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              10,035.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              12,348.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม              22,383.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  aviation  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                          
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               39,420.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               84,212.40  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             123,632.40  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  architecture  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                     
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว              

http://library.rsu.ac.th/
mailto:narumon.p@rsu.ac.th
mailto:sureerataya.b@rsu.ac.th
http://library.rsu.ac.th/


                            
 

         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดวิีทยำลยักำรออกแบบ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              48,950.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            149,818.40  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม            198,768.40  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  artdesign  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักล่ำว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะดิจิทลัอำร์ต           
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              32,150.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              17,223.20  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม              49,373.20  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  digital  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                             
                                         
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว           
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยัดนตรี 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             11,655.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             16,419.20  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             28,074.20  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  music  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                 
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว            
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดคีณะบญัชี    
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              23,505.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน                1,860.00  บำท 2,110.- 
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม              25,365.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  accounting  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                               
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ    
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน            111,435.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              23,452.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม            134, 887.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  business  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               3,870.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน                  680.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม               4,550.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  economics  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                  
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว             
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร      
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               75,375.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             121,912.80  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)         รวม              197,287.80  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  tourism  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                    
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว         
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดคีณะศิลปศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน            77,100.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            14,237.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม            91,337.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  liberalarts  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                            
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว        
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยันิเทศศำสตร์      
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             117,340.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             355,492.20  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             472,832.20  บำท 

            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน communication ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                           
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีคณะนิติศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              12,510.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              84,368.75  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม              96,878.75  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  law  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
          
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                               
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว  
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยันวตักรรมสงัคม     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              18,000.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน                5,696.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม              23,696.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  innovation  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                 
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดวิีทยำลยัครูสริุยเทพ     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               4,580.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน           120,909.60  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม           125,489.60  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  education ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                 
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว 
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดวิีทยำลยัรัฐกิจ   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณปีกำรศกึษำ 2561 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              21,660.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน                2,388.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม              24,048.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  government   ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                 
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีสถำบนักำรทตูและกำรตำ่งประเทศ    
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน                  490.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             82,272.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             82,762.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  diplomacy  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                     
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว        
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีสถำบนัรัฐประศำสนศำสตร์        
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561 

 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               3,660.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             14,646.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             18,306.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

กำรศกึษำ 2561” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  publicadmin  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
         
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว 
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 

เรียน  คณบดีสถำบนัอำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยตุิธรรม  
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               2,675.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               2,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม               4,675.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 
และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  criminology  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                                          
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว       
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยันำนำชำต ิ  
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปีกำรศกึษำ 2561  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             21,870.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             24,672.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม             46,542.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  international  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                           
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว       
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยันำนำชำติจีน   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   

                       
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ    ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               8,360.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม               8,360.00  บำท  
 

            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก   “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  chineseinter  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
            จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                 
 
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว                    
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/550                                       วันที่  31  ตลุำคม  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 
เรียน  คณบดบีณัฑิตวิทยำลยั   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   

                                            
           ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี  2561  ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ  เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ   ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้        
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               1,190.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               2,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2561)          รวม               3,190.00  บำท  
           โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็  http://library.rsu.ac.th ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือก  “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
           ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
ในหวัข้อ “งบประมำณ” เลือกเมน ู“งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561” 

และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  graduate  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
          ทำงส ำนกัหอสมดุ ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้ เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ทำง 
ส ำนกัหอสมดุด ำเนินกำรจดัซือ้ตอ่ไป 
 
           จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ                              
                                                                             
                                                                     
                                                                     (ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
 
 
ติดตอ่รำยละเอียดเพ่ิมเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสรีุรัตยำ บญุแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th   โทร. 3462 
 
……………………………………………………………………………………....................................... 
                   ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม   http://library.rsu.ac.th 
                                                                                                                  กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกลอ่งเคร่ืองดื่มใช้แล้ว          
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