
โครงการการพัฒนาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา (RSU Library eBook) 
สํานักหอสมุด   

ประจําปการศึกษา 2557 
 

1.  สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัย  พ.ศ. 2555 - 2559 
 ยุทธศาสตรที ่2 : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
 เกี่ยวกับ กลยุทธ 2.2  การจัดการเรียนการสอนที่ดแีละมุงสูความเปนนานาชาต ิ
 ตรงกับตัวช้ีวัด (KPIs) หัวขอที่ 2.5 

 และสอดคลองกับยุทธศาสตร / กลยุทธที ่
 ชื่อโครงการ      การพัฒนาบริการหนงัสืออิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา (RSU Library eBook) 
 ลําดับความสําคัญ 
 

2. หลักการและเหตผุล 
 จากกระแสความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลักดันใหองคกรตางๆ ปรับตัวสูการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงสถาบันการศึกษาตองพัฒนาตนเองใหทันตอเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเชนกัน 

มหาวิทยาลัยรังสิตเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University) ซ่ึงเปนหนึ่งในเสนทางสูความเปนเลิศ (Roadmap to 

Excellence) ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาของชาติไวขอหนึ่งคือ 

“การศึกษาเปนนวัตกรรม (Innovation)”  โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการบูรณาการการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สํานักหอสมุดไดประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดําเนินงานและพัฒนาบริการ

ของหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) ภาษาไทย  บนอุปกรณแท็บเล็ต

ระบบปฏิบัติการ iOS   

  
3. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใชบริกาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 

2.  เพื่อพัฒนาบริการของสํานักหอสมุดใหทันสมัย และใหเปน e-Library  

3.  เพื่อสนับสนุนการเปน e-University ของมหาวิทยาลัย 
 
4. ประเภทของโครงการ : โครงการใหม 
 
5. กลุมเปาหมาย : (นักศึกษา – คน, อาจารย/เจาหนาที่ – คน, ชุมชน (บุคคลภายนอก) - คน) 
 
6. แผนการดําเนินการ : 

6.1 กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการมาแลวผลลัพธที่ได : -  

6.2  ขั้นตอนการดําเนินการ : 

6.2.1  ศึกษาขอมูลการพัฒนารูปแบบการบริการ eBook ผานอุปกรณพกพาระบบ iOS 

6.2.2  นํามาประยุกตใชกับฐานขอมูล eBook ของสํานักหอสมุด เพื่อใหบริการผานอุปกรณพกพาระบบ iOS 

6.2.3  ทําการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ 

6.2.4  จัดฝกอบรม แนะนําการใชบริการผานอุปกรณพกพาระบบ iOS 

6.3   สถานที่ดําเนินการ : 

ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

6.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ :  ภาค S (ฤดูรอน),  ภาค 1,  ภาค 2  ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 30 พฤษภาคม 

2558 



 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : 

7.1   ประโยชนตอนักศึกษา :   

 7.1.1  นักศึกษาไดรับความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 

 7.1.2  นักศึกษาสามารถใชบริการแบบใหมที่ทันสมัย 

 7.1.3  นักศึกษามีทางเลือกในการใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดผานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา 

7.2  ประโยชนตอบุคลากร :   

7.2.1  บุคลากรไดรับความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 

7.2.2  บุคลากรสามารถใชบริการแบบใหมที่ทันสมัย 

7.2.3  บุคลากรมีทางเลือกในการใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดผานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา 

7.3  ประโยชนตอมหาวิทยาลัย :   

 7.3.1  สนับสนุนการเปน e-University ของมหาวิทยาลัย 

7.1 อื่นๆ :  - 

 

8.    การประกันโครงการ (Project evaluation) : 
8.1  เชิงปริมาณ : 

8.1.1  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกใชผานอุกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา 

8.1 เชิงคุณภาพ : 

8.2.1  มีระบบการการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 

9.    หนวยงานทีร่ับผิดชอบ : 
ผูรับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ      ผูประสานงาน :  นางสาวพรศรี  สุขการคา 

 หนวยงาน  : แผนกพัฒนา    โทรศัพท  :  3463  

 

 

 
ประมาณการรายจายโครงการ 
 

รายจายดานการลงทุน ประกอบดวย 
จํานวนเงิน คําช้ีแจง/

รายละเอียด ภาค 1  ภาค 2 ภาค 3 

- คาการพัฒนาระบบ 0.00 25,000.00 25,000.00  

รวม 0.00  25,000.00 25,000.00  
รวมรายจายโครงการ 50,000.00  

 
ผลการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



RSU Library eBook 
ประจําปการศึกษา 2556 

 
 เปดตัวอยางเปนทางการแลวสําหรับแอพพลิเคชั่นใหม “RSU Library”  ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

รังสิต ที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการเขาถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) ภาษาไทยไดตลอดเวลา   

 จากกระแสความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลักดันใหองคกรตางๆ ปรับตัวสูการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงสถาบันการศึกษาตองพัฒนาตนเองใหทันตอ

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม สําหรับมหาวิทยาลัยรังสิตนั้น ดร.อาทิตย อุไรรัต อธิการบดี ทานไดเห็นถึง

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางยิ่งยวด จึงมีดําริใหมหาวิทยาลัยรังสิตเปนมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส (e-University) ซึ่งเปนหนึ่งในเสนทางสูความเปนเลิศ (Roadmap to Excellence) ตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาของชาติไวขอหนึ่งคือ “การศึกษาเปน

นวัตกรรม (Innovation)”  โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการบูรณาการการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สํานักหอสมุดไดประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

ดําเนินงานและพัฒนาบริการของหองสมุด  

 ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ไดเปดเผยวา สํานักหอสมุดไดรวมกับบริษัท โอเพน 

เซิรฟ จํากัด และบริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จํากัด   พัฒนาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชงานบนเครื่อง

คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows) และบนอุปกรณแท็บเล็ต/สมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

(Android) เพื่อพัฒนาระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส และการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ผลการดําเนินงาน  - มีหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหบริการบนแท็บเล็ต/สมารทโฟน และคอมพิวเตอร 

- มีแอพพลิเคชั่น “RSU Library” ในระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ Windows 

บริการของ RSU Library eBook  มีความสามารถดังนี้  

1. ใชสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
2. การบริหารระบบชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
3. บริการสืบคนขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
4. บริการยืม-คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส   

การนําไปใชประโยชนในงานหองสมุด 

- สะดวกในการใหบริการ ผูใชสามารถอานหนังสือไดทุกที่ ทุกเวลา อยางสะดวก และรวดเร็ว 

- ลดสถานที่ / พื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือ 

- ลดการทํางานที่เกิดจากการซอม จัดเก็บ และจัดเรียงหนังสือ 

- ไมเสียคาใชจายในการจางพนักงานดูแล และซอมหนังสือ 

- มีรายงานแสดงการอานหนังสือ 

 โดยผูใชงานสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น “RSU Library” สําหรับแท็บเล็ต/สมารทโฟนไดที่ Play Store 

หรือที่เว็ปไซตสํานักหอสมุดที่ http://library.rsu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักหอสมุด โทร. 3463 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1   แอพพลิเคชั่น “RSU Library” 

  

  



  ภาพที่ 2   หนาจอหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น และใชบริการ eBook 

 
ภาพที่ 3   หนาจอการสืบคน แบงตามประเภทของสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4   หนาจอแสดงผลสารสนเทศแตละประเภท 



ภาพที่ 5   หนาจอชั้นหนังสือ แสดงผลหนังสือที่ถูกยืม 

 ภาพที่ 6   หนาจอแสดงผลหนังสือที่ถูกยืม 



 

  ภาพที่ 7-8   หนาจอแสดงผลหนังสือแบบฉบับเต็ม 
 


