
R S U  L i b r a r y  e B o o k  

    RSU  Library eBook สํานักหอสมุด รวมกับบริษัท  โอเพนเซิรฟ 

จํากัด พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) ที่สามารถใชงานบน

เครื่องคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows) และบน

อุปกรณแท็บเล็ต /สมารทโฟนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด 

(Android) เพื่อพัฒนาระบบบริการหนังสือ อิเล็กทรอนิกสและการ

สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถโหลดแอพพลิเคชั่น "RSU 

Library" สําหรับแท็บเล็ต/สมารทโฟนไดที่  Play Store หรือที่

เว็บไซตสํานักหอสมุดที่ http://library.rsu.ac.th 

การใช eBook 

1. คลิกที่แอพพลิเคชั่น "RSU Library" 

จากนั้นใส User Name และ Password ที่ 

User Name ใส รหัสบุคลากร/รหัส

นักศึกษา และ Password คือ 123456 

2.จะปรากฎหนาจอชั้นหนังสือ eBook ที่มุมบนดานขวาคลิกที่รูป

หนังสือจะเขาสูช้ันหนังสืออนไลน  

ซึ่งมีทั้งหนังสือ นิตยสาร พ็อกเก็ตบุค 

สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต วารสาร 

และงานวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 3. เลือกประเภทของ eBook ที่สนใจ  

 

4.กรณีเลือกหนังสือจะปรากฏหนา eBook 

ของหนังสือ เลือกยืมหนังสือที่ตองการ 

กดยืนยันอีกครั้ง จะปรากฎหนาจอ Completed กดปุม ok   

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

ปท่ี 10 ฉบับที่ 12  ธันวาคม 2556 

จ ด ห ม า ย ข า ว  สํา นั ก ห อ ส มุ ด  ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต  

5. คลิกที่ปุมลูกศรขางลาง 

เพื่อกลับไปที่ช้ันหนังสือของ

ตนเอง จะปรากฎรายการ

หนังสือที่ยืมทั้งหมด    

6. กดปุม Download ที่ตัวเลม

หนังสือที่ตองการอาน รอใหการ 

Download ครบ 100%  คลิกที่ตัว

เลม เพื่ออานหนังสือ  

การคืน eBook 

   เมื่ออาน eBook เสร็จเรียบรอยแลว สามารถทําการคืนไดดวย

ตนเอง ดังนี้ 

1. ที่หนาช้ันหนังสือ เลือกรูป

หนังสือที่มุมบนดานขวา  

2. เขาสูหนาจอช้ันหนังสือ

ออนไลน เลือกเมนู My Library 

จะปรากฏรายการหนังสือที่ยืมมา 

ทั้งหมด  หากตองการคืนใหกดปุมคืนที่ตัวเลมหนังสือ 

3. ปรากฏหนาจอ Return the 

book to library success กด

ปุม ok  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทร. 3463, 3467  



หนา 2 

      สํานักหอสมุดจัดพิธีเจริญพระ
พุทธมนต และทําบุญประจําป 

เพื่อเปนสิริมงคลแกบุคลากร

สํ า นั ก หอสมุ ด  พร อ มกั นนี้

บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก ห อสมุ ด ไ ด     

อวยพรปใหมและมอบของขวัญ

ใหแก ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด และ
เลี้ยงสังสรรค เนื่องในวันขึ้น      

ป ใหม  2 5 5 7  เ มื่ อ วั นที่  2 7 

ธันวาคม 2556 

    เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ. เมือง  จ.ปทุมธานี 12000         
โทร.0-2997-2222  ตอ 3463      

    อีเมล : library@rsu.ac.th   URL : http://library.rsu.ac.th 

     ผูสนับสนุนการผลิต :                       

ศูนยหนังสือ   
  มหาวิทยาลัยรังสิต 

          คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (อพส.)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย มีการประชุมครั้งที่ 2/2556 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556   เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ  หองวิเศษศรีสมุทร 

ช้ัน 1 อาคาร  The Cathedral of  Learning  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
โดยมี ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนประธานคณะอนุกรรมการฯ  

    นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 

และนางนฤมล พฤกษศิลป 

รองผูอํานวยการฝายเทคนิค                  
และบริการ สํานักหอสมุด เปนผูแทนรับมอบแท็บเล็ต  

Samsung จํานวน 6 เครื่อง จากอาจารยทศพร ทศแสน

สิน ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เพื่อใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากแอพพลิเคชั่น 

ช่ือ “RSU Library” แกผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  เมื่อวันที่  6 ธันวาคม  2556  ณ  หอง  1-206 

อาคารอาทิตย อุไรรัตน 

        ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  และผูบริหาร

 สํานักหอสมุด เขาอวยพรปใหม และมอบของขวัญใหแก  ผศ. ดร. นเรฏฐ   

 พันธราธร   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  และ รศ. ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  เมื่อวันที่  25 และ 26 ธันวาคม 2556 

       สํานักหอสมุดขอเชิญผูสนใจเขารวมงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม ชมนิทรรศการ "ในหลวงกับ

การอาน" จัดแสดงพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดชเกี่ยวกับการอานและหนังสือ โดยจัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวกับพระองคทาน และขอเชิญลง

นามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสํานักหอสมุด
ยังไดจัดมุม "My Dad My Hero พอของคุณเปนฮีโรแบบไหน" เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรแสดง

ความรักที่มีตอพอ  และจัดมุมแสดงประวัติ ผลงาน และแนวปฎิบัติในการเลี้ยงลูกของคุณพอที่มี

ช่ือเสียง เชน คุณพอของชาวมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย อุไรรัตน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ

วิธีการเลี้ยงลูกของคุณพอนักแสดง และมีไปรษณียบัตรสําหรับเขียนเพื่อบอกรักพอ พรอมทั้งจัด

แสดงหนังสือสําหรับใหยืมกลับบานไปใหคุณพออาน ณ หองบริการการอาน ช้ัน 3  อาคารหอสมุด 


