บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน อธิกำรวิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
13,495.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
26,177.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
39,672.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน oriental ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยเภสัชศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
39,580.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
210,744.60 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
250,324.60 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน pharmacy ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
29,900.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
335,037.50 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
364,937.50 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน nursing ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
18,095.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
51,322.26 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
69,417.26 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน mtechnology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะกำยภำพบำบัดและเวชศำสตร์ กำรกีฬำ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
7,560.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
321,606.78 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
329,166.78 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน therapy ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
6,720.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
340,204.80 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
346, 924.80 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน science ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
9,555.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
11,555.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน biomedical ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยแพทยศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
28,315.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
292,958.20 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
321,273.20 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน medicine ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
26,915.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
260,314.76 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
287,229.76 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน dentist ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะทัศนมำตรศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
12,530.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
20,785.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
33,315.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน optology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะรังสีเทคนิค
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
8,540.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
59,565.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
68,105.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน radiological ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
62,540.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
148,732.35 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
211,272.35 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน engineering ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์ : narumon.p@rsu.ac.th โทร. 3465
บรรณำรักษ์ : นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน : sureerataya.b@rsu.ac.th โทร. 3462
…………………………………………………………………………………….......................................
สำนักหอสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม http://library.rsu.ac.th
กระดำษรีไซเคิล 100% ผลิตจำกกล่องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภำพ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
975.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
300.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
1,275.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน biotechnology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
30,420.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
3,792.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
34,212.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน technology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/550
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
5,425.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
20,345.60 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
25,770.60 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน agricultural ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะเทคโนโลยีอำหำร
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
5,285.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
7,285.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน food tech ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีสถำบันกำรบิน
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
9,170.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
5,976.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
15,146.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน aviation ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
30,065.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
34,329.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
64,394.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน architecture ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยกำรออกแบบ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
41,395.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
136,137.05 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
177,532.05 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน artdesign ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะดิจิทลั อำร์ ต
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
27,310.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
6,604.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
33,914.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน digital ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยดนตรี
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
12,810.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
11,956.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
24,766.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน music ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะบัญชี
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
17,320.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
1,010.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
18,330.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน accounting ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะบริ หำรธุรกิจ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
89,415.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
16,184.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
105, 599.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน business ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีสถำบันเศรษฐศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
5,070.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
280.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
5,350.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน economics ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน อธิกำรวิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำร
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนัน้ ในกำรนี ้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
60,725.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
128,598.46 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
189,323.46 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน tourism ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะศิลปศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนัน้ ในกำรนี ้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
61,590.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
6,040.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
67,630.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน liberalarts ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนิเทศศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
86,090.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
330,000.33 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
416,090.33 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน communication ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะนิติศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
18,700.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
100,633.18 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
119,333.18 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน law ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
16,950.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
5,696.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
22,646.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน innovation ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยครู สรุ ิ ยเทพ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
10,410.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
114,845.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
125,255.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน education ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีสถำบันรัฐศำสตร์
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อหนังสือรอดำเนินกำรในงบประมำณปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
18,215.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
670.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
18,885.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน government ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีสถำบันกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
4,200.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
75,700.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
79,900.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน diplomacy ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีสถำบันรัฐประศำสนศำสตร์ และนโยบำยสำธำรณะ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
8,450.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
16,120.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
24,570.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
กำรศึกษำ 2561” และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน publicadmin ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีคณะอำชญำวิทยำและกำรบริ หำรงำนยุติธรรม
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
2,750.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
4,750.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน criminology ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ
สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1. แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
2. รำยชื่อวำรสำรที่ต้องต่ออำยุสมำชิกปี กำรศึกษำ 2562
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
17,955.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
29,756.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
47,711.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน international ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติจีน
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
1,955.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
1,955.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน chineseinter ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

บันทึกข้ อความ
หน่ วยงานแผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3462
ที่ สหส 6200/566
วันที่ 17 ตุลำคม 2562
เรื่ อง แจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562
เรี ยน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยำลัย
สิ่งที่สง่ มำด้ วย แบบฟอร์ มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำจัดซื ้อ
ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตได้ จดั สรรงบประมำณประจำปี 2562 ให้ แก่สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ กบั คณะของท่ำนนันในกำรนี
้
้สำนักหอสมุด ขอแจ้ งงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยังท่ำน ดังนี ้
หนังสือ
เป็ นเงิน
2,700.00 บำท
ค่ำต่ออำยุวำรสำร เป็ นเงิน
2,000.00 บำท
(ปี กำรศึกษำ 2562)
รวม
4,700.00 บำท
โดยคณำจำรย์สำมำรถเสนอซื ้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์ มที่แนบมำพร้ อมนี ้ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ มเพิ่มเติมได้ ที่เว็บ http://library.rsu.ac.th ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือก “ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มบันทึกเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ”
สำหรับงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ในหัวข้ อ “งบประมำณ” เลือกเมนู “งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2562”
และเลือกคณะพร้ อมใส่รหัสผ่ำน graduate ระบบจะแสดงงบประมำณดังกล่ำว
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

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

