
              
 

         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  อธิกำรวิทยำลยักำรแพทย์แผนตะวนัออก        
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             16,828.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             41,018.01  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             57,846.01  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  oriental  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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/
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะเภสชัศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                             หนงัสือ                      เป็นเงิน              38,826.00  บำท  
                             คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            103,966.77  บำท  
                             (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม           142,792.77  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  pharmacy ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 
 

            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
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         บันทกึข้อความ                                  

หน่วยงานแผนก/คณะ  ส ำนกัหอสมดุ  โทร. 3462                                                                                     
ที่  สหส 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              29,742.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            303,285.51  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม            333,027.51  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  nursing  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             25,494.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             80,630.76  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม           106,124.76  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  mtechnology  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะกำยภำพบ ำบดั 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               13,314.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             202,604.45  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             215,918.45  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  therapy  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์          
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน                8,094.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            327,355.02  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม           335,449.02  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  science  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดคีณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               8,494.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               2,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             10,494.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  biomedical  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 

 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยัแพทยศำสตร์     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              29,904.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            237,159.88  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม           267,063.88  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  medicine  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะทนัตแพทยศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               28,686.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             152,174.62  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             180,860.62  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  dentist  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดคีณะทศันมำตรศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               13,860.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               37,618.56  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม               51,478.56  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  optology  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว             
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดคีณะรังสีเทคนิค 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน                5,000.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            100,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม            105,000.00  บำท  
             โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  radiological  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

            
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยัวิศวกรรมศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              65,968.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            112,308.13  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม           178,276.13  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  engineering  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภำพ  
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                       หนงัสือ                      เป็นเงิน               1,080.00  บำท  
                       คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               8,851.20  บำท  
                       (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม               9,931.20  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 
กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  biotechnology  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 

            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดวิีทยำลยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3.  รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมุด ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                       หนงัสือ                      เป็นเงิน              33,376.00  บำท  
                       คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              14,598.28  บำท  
                       (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม              47,974.28  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 
กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  technology ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดคีณะนวตักรรมเกษตร   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               3,150.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               2,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม               5,150.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  agricultural  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดคีณะเทคโนโลยีอำหำร 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               6,300.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               2,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม               8,300.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  food tech  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีสถำบนักำรบิน   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              10,794.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              13,248.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม              24,042.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  aviation  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               40,572.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               88,901.66  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม            129,473.66  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  architecture  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะศิลปะและกำรออกแบบ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              55,602.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน            148,521.08  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม            204,123.08  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  artdesign  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะดิจิทลัอำร์ต           
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              35,278.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              19,802.70  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม              55,080.70  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  digitalart  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยัดนตรี 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             12,012.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             25,454.96  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             37,466.96  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  music  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะบญัชี    
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              22,790.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน                3,020.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม              25,810.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  accounting  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ    
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน            127,408.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              24,090.57  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม            151,498.57  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  business  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               5,648.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน                  880.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม               6,528.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทึกเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  economics  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร      
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               83,496.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             130,640.20  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)         รวม              214,136.20  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  tourism  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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/ 055                                      วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะศิลปศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               79,862.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             164,171.75  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             244,033.75  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  liberalarts  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยันิเทศศำสตร์      
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             139,424.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             193,776.71  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             333,200.71  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน communication ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะนิติศำสตร์ 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              14,984.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน              52,484.08  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม              67,468.08  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  law  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

          
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยันวตักรรมสงัคม     
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              20,914.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน                5,546.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม              26,460.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  innovation  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะศกึษำศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               4,540.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน           122,490.26  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม           127,030.26  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  education  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

 
            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 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีคณะรัฐศำสตร์   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือหนงัสือรอด ำเนินกำรในงบประมำณ 2560 
                       3. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน              24,218.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน                2,388.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             26,606.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  government   ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            ทำงส ำนกัหอสมดุ  ขอสง่รำยช่ือหนงัสือท่ีมีกำรเสนอซือ้  เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้ เพ่ือให้ 
ทำงส 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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีสถำบนักำรทตูและกำรตำ่งประเทศ    
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน                  640.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             19,589.36  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             20,229.36  บำท  
           โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  diplomacy  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีสถำบนัรัฐประศำสนศำสตร์        
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               8,310.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             18,999.96  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             27,309.96  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  publicadmin ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

         
            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 6200/055                                        วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยันำนำชำติ   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  1. แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   
                       2. รำยช่ือวำรสำรที่ต้องตอ่อำยสุมำชิกปี 2560  
 

            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน             19,404.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน             25,358.40  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม             44,762.40  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  international  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
             และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   

 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดีวิทยำลยันำนำชำติจีน   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจัดซือ้   

                       
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน               3,920.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม               3,920.00  บำท  
 

            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  chineseinter  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 
            และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จงึขอเรียนเชิญทำงคณำจำรย์   มำเลือกซือ้หนงัสือได้ในงำน
สปัดำห์ห้องสมดุ   ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560   ระหวำ่งวนัท่ี  13-16  กมุภำพนัธ์  2561 ณ บริเวณลำนหน้ำ 
อำคำรหอสมดุ   
 
            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 6200/055                                       วันที่  14  กมุภำพนัธ์  2561 
เร่ือง  แจ้งงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
เรียน  คณบดบีณัฑิตวิทยำลยั   
สิ่งท่ีสง่มำด้วย  แบบฟอร์มเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำจดัซือ้   

                       
            ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิตได้จดัสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ให้แก่ส ำนกัหอสมดุ เพ่ือด ำเนินกำร 
จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้กบัคณะของท่ำนนัน้ในกำรนีส้ ำนกัหอสมดุ ขอแจ้งงบประมำณในกำรจดัหำ- 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมำยงัท่ำน ดงันี ้    
                              หนงัสือ                      เป็นเงิน                  880.00  บำท  
                              คำ่ตอ่อำยวุำรสำร       เป็นเงิน               2,000.00  บำท  
                              (ปีกำรศกึษำ 2560)          รวม               2,880.00  บำท  
            โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซือ้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำพร้อมนี ้และสำมำรถ 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็      http://library.rsu.ac.th      ในหวัข้อ    “งบประมำณ”      เลือก        
“ดำวน์โหลดแบบฟอร์มบนัทกึเสนอรำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศ”      
            ส ำหรับงบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศดงักลำ่วข้ำงต้น         สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ในหวัข้อ   “งบประมำณ”    เลือกเมน ู   “งบประมำณในกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ    ประจ ำปี 

กำรศกึษำ 2560” และเลือกคณะพร้อมใสร่หสัผ่ำน  graduate  ระบบจะแสดงงบประมำณดงักลำ่ว 

 
            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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