
              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  อธิการวิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก        

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         

      
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                   เปนเงิน                     23,000.00  บาท                      

                       คาตออายุวารสาร    เปนเงิน                     52,027.38  บาท  

                                                     รวม                          75,027.38  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน oriental  ระบบจะ

แสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         

                  
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด  

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               46,345.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน            101,118.76  บาท  

                                                        รวม                  147,463.76  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน pharmacy ระบบ   

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         

                            
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               34,535.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             295,405.33  บาท  

                                                        รวม                  329,940.33  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน nursing ระบบจะ

แสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย     

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               29,760.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               73,611.56  บาท  

                                                        รวม                   103,371.56  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ   ประจําปการศึกษา  2559”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   mtechnology    

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                      วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะกายภาพบําบัด  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         

         
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               19,240.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             193,316.06  บาท  

                                                        รวม                   212,556.06  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน therapy ระบบจะ

แสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                   (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร          

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               22,840.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             339,580.30  บาท  

                                                        รวม                  362,420.30  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน science ระบบจะ

แสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร     

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library    
      
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               30,440.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             253,040.12  บาท  

                                                        รวม                  283,480.12  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  medicine  ระบบ    

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน                34,240.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              151,654.43  บาท  

                                                        รวม                   185,894.43  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  dentist  ระบบจะ

แสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



             
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน                  9,200.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                38,597.60  บาท  

                                                        รวม                     47,797.60  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  optology  ระบบ   

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน                72,275.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              113,703.61  บาท  

                                                        รวม                   185,978.61  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน engineering ระบบ  

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                       วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจาํป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                     หนังสือ                        เปนเงิน                 4,360.00  บาท  

                     คาตออายุวารสาร         เปนเงิน                 8,992.80  บาท  

                                                        รวม                    13,352.80  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   biotechnology  

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                    (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library   
       
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน              55,215.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             13,850.32  บาท  

                                                        รวม                   69,065.32  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา 2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน technology ระบบ  

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีสถาบันการบิน   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library      
   
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน              13,400.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              10,476.00  บาท  

                                                        รวม                   23,876.00  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  aviation  ระบบ    

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               48,845.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               87,766.09  บาท  

                                                        รวม                  136,611.09  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน architecture ระบบ  

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               72,635.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             167,064.05  บาท  

                                                        รวม                   239,699.05  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน artdesign ระบบ    

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะดิจิทัลอารต       

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559          

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน              46,100.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             19,802.70  บาท  

                                                        รวม                   65,902.70  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน digitalart  ระบบ    

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยดนตรี 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

           ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               16,315.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               24,465.84  บาท  

                                                        รวม                    40,780.84  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  music  ระบบจะ

แสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะบัญชี    

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               27,010.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                 2,620.00  บาท  

                                                        รวม                    29,630.00  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน accounting ระบบ   

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library       

   
           ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน             178,420.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               26,601.58  บาท  

                                                        รวม                  205,021.58  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  business ระบบ     

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ        

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library       
   
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน                6,635.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              46,875.46  บาท  

                                                        รวม                    53,510.46  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน economics ระบบ   

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ      

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน             106,395.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน             125,115.53  บาท  

                                                        รวม                  231,510.53  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา 2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  tourism  ระบบจะ

แสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                                               
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะศิลปศาสตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน              96,100.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน            164,640.55  บาท  

                                                        รวม                  260,740.55  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน liberalarts  ระบบ  

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                            

                           
                                                                      

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร      

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library      
    
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน              196,455.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              193,826.87  บาท  

                                                        รวม                   390,281.87  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  communication 

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะนิติศาสตร 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                        2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library 
         
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               25,765.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน               57,921.21  บาท  

                                                        รวม                    83,686.21  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน law ระบบจะแสดง

งบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม     

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library        
  
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               27,555.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                 5,546.00  บาท  

                                                        รวม                    33,101.00  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน innovation ระบบ   

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library       
   
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน                9,675.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน            121,190.26  บาท  

                                                        รวม                 130,865.26  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน education ระบบ   

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีสถาบันการทูตและการตางประเทศ    

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library      
    
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน                1,925.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              62,136.89  บาท  

                                                        รวม                   64,061.89  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา  2559” และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน diplomacy ระบบ   

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร        

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library   
       
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน              13,620.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              18,999.96  บาท  

                                                        รวม                    32,619.96  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา  2559”     และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   publicadmin      

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ      

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library     

     
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน               24,480.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                 2,268.00  บาท  

                                                        รวม                    26,748.00  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ   ประจําปการศึกษา   2559”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   government 

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley 

Online Library      

    
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                   หนังสือ                               เปนเงิน                5,672.00  บาท  

                   คาตออายุวารสาร                เปนเงิน                2,000.00  บาท  

                                                             รวม                     7,672.00  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา   2559”     และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน    agricultural 

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 

 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley 

Online Library       
   
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน                 2,840.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน                 2,000.00  บาท 
                                                        รวม                      4,840.00  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559”  และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน  food tech  ระบบ 

จะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารที่ตองตออายุสมาชิกป 2559 และรายชื่อวารสาร

ออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                      เปนเงิน              23,560.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร       เปนเงิน              25,358.40  บาท  

                                                        รวม                   48,918.40  บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา   2559”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   international 

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              

                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน   

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley 

Online Library         
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ       เปนเงิน                               4,360.00  บาท  

                                         รวม                                    4,360.00   บาท  

            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา   2559”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน   chineseinter 

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                        
 

 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 



              
 

        บันทึกขอความ                                  

หนวยงานแผนก/คณะ  สํานักหอสมุด  โทร. 3462                         

ที่  สหส 6200/334                                        วันที่  7  กันยายน  2559 

เรื่อง  แจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

 

เรียน  คณบดีคณะรังสีเทคนิค  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดซื้อ   

                       2. รายชื่อหนังสือรอดําเนินการในงบประมาณ 2559 

                       3. รายชื่อวารสารออนไลนที่มีอยูในฐานขอมูล ScienceDirect  และ Wiley 

Online Library      

    
            ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดสรรงบประมาณประจําป  2559 ใหแกสํานักหอสมุด 

เพื่อดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะของทานนั้น     ในการนี้สํานักหอสมุด 

ขอแจงงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมายังทาน ดังนี้     

                       หนังสือ                     เปนเงิน                300,000.00  บาท  

                       คาตออายุวารสาร      เปนเงิน                100,000.00  บาท  

                                                                       รวม                     400,000.00  บาท                
            โดยทานสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ     ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 

และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มเติมไดที่เว็บ     http://library.rsu.ac.th     ในหัวขอ  

“งบประมาณ” เลือก “ดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ”      
            สําหรับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตน     สามารถดู

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตในหัวขอ “งบประมาณ” เลือกเมนู “งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร-

สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา   2559”   และเลือกคณะพรอมใสรหัสผาน     radiological  

ระบบจะแสดงงบประมาณดังกลาว 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ                              
                           
 

                                                                     (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม : นางนฤมล พฤกษศิลป : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465 

บรรณารักษ : นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th      โทร. 3462 

………………………………………………………………………………………….…..... 
         สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   http://library.rsu.ac.th 


