


TK Public Online Library

      อุทยานการเรียนรู TK park ยกระดับบริการใหมท่ีสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย 

ไลฟสไตลในยุคดิจิทัล กับบริการใหมลาสุดแอปพลิเคชัน “TK Public Online Library” 

      บนอุปกรณ Smart device ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ท่ีทำใหทาน 

สามารถยืม-คืน-อาน หนังสือไดงายๆ ทุกท่ี ทุกเวลา     

!

!คุณสมบัติ : 

 พบหนังสือและนิตยสารกวา 1,000 เลม จากสำนักพิมพชั้นนำ  

 อาทิ   อมรินทร,  เนชั่นบุคส,  นานมีบุคส,  มติชน, แปลน ฟอร คิดส ฯลฯ 

 หนังสือ และส่ือการเรียนรูท่ีจัดทำโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู 

      เน้ือหาหลากหลาย อาทิ ธุรกิจและการลงทุน, การเมือง, ทองเท่ียว,  

 สุขภาพ, งานอดิเรก จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง, นวนิยาย, 

 ธรรมะและปรัชญา, ความรูท่ัวไป ฯลฯ 

 สามารถ ยืม-คืน-จอง-อาน หนังสือท่ีตองการได งายเสมือนอยูใน 

 หองสมุดจริง (ระเบียบการยืม-คืน ตามท่ีระบบกำหนด) 

 อานไป ดาวนโหลดไป ไมตองรอใหดาวนโหลดเสร็จกอน 

 อานไดโดยไมตองตออินเตอรเน็ตเม่ือดาวนโหลดหนังสือเสร็จแลว 

 คนหาจากชื่อหนังสือ นิตยสาร ผูแตง หรือหมวดหมูของหนังสือได 

 รองรับอุปกรณท้ัง แท็บเล็ต และมือถือ ในระบบปฏิบัติการ 

 iOS และ Android  



ดาวนโหลด Application ผาน App Store (iOS) หรือ 

Google Play (Android) โดยสืบคนคำวา “TK park Online Library” 

เม่ือดาวนโหลดเรียบรอยแลวกดเขา App “TK Library”

เลือก “สรางบัญชีใหม” เพื่อลงทะเบียนเขาใชงาน

กรอกขอมูลใหครบ และกด “ลงทะเบียน” 

ระบบจะเขาสูหนาหลัก

ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TK Public Online Library
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a. ลงบัญชีเข้าใช้ - กรณีถ้ามี 

Username และ Password แล้ว

b. สร้างบัญชีใหม่ - กรณีถ้ายังไม่เคย 

ลงทะเบียนมาก่อน และไม่มี  

Username และ Password 



หนาหลัก Application “ TK Public Online Library”

a. หน้าหลัก – หนาเริ่มตน ท่ีจะแสดงขอมูลหนังสือ นิตยสารใหม  

 และหนังสือแนะนำ 

b. รายการยืม – รายการหนังสือและนิตยสารท้ังหมดท่ียืม 

c. ยอดนิยม – อันดับหนังสือและนิตยสารยอดนิยม 

d. หนังสือ – แสดงรายชื่อหนังสือ  

e. นิตยสาร – แสดงรายชื่อนิตยสาร 

f. ส่ิงพิมพ ์TK – แสดงรายชื่อหนังสือ ท่ีจัดพิมพโดย TK park 

g. หมวดหมู่ – แสดงหมวดหมูของหนังสือและนิตยสารท่ีมีท้ังหมด 

h. ค้นหา – คนหาหนังสือและนิตยสารตามชื่อหนังสือ ผูแตง  

 และสำนักพิมพ 

!

หน้าหลัก Application “ TK Public Online Library”
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a. ยืม – กดเพื่อทำการยืมหนังสือ 

b. ตัวอย่าง – กดเพื่อดูตัวอยางของหนังสือ (10 เปอรเซ็นของหนังสือ) 

c. อ่าน – กดเพื่อตองการอานหนังสือ Online  (ระบบจะไมโหลดหนังสือ 

 เก็บไวในเครื่อง และจะคืนหนังสือเขาระบบเม่ือกดปดหนาจอการอาน) 

!

!

เม่ือกดเขาไปท่ีหนาหนังสือแตละเลมจะปรากฎขอมูลดังน้ี

หน้าหลัก Application “ TK Public Online Library”
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a. ออกจากระบบ / เข้าสู่ระบบ – กดเพื่อลงชื่ออกจากระบบ / เขาใชระบบ 

b. ประวัติการยืม – กดเพื่อคนหาประวัติการยืม-คืน 

c. ลืมรหัสผ่าน – กดเม่ือกรณีลืมหรัสผาน โดยระบบจะสงรหัสผานใหมกลับมาทาง email  

d. ตรวจสอบรายการซื้อขายทาง iTunes Purchase – กดเพื่อตรวจสอบสถานะการซื้อขาย 

 การบอกรับเปนสมาชิก (ยังไมเปดใหบริการ) 

e. อัพเดทชั้นหนังสือ – กดเพื่อดึงขอมูลรายการยืมลาสุด 

f. คิวการจองหนังสือ – กดเพื่อดูคิวการจองหนังสือท่ีสมาชิกทำจองไว 

g. สมัครสมาชิกรายปี – กดเพื่อสมัครสมาชิกรายป (ยังไมเปดใหบริการ) 

h. ช้อมูลสมาชิก – กดเพื่อดูขอมูลสมาชิก 

เมนู “การต้ังคา” (สัญลักษณ         มุมขวาบน) เม่ือเลือกจะปรากฎขอมูล ดังน้ี 

หน้าหลัก Application “ TK Public Online Library”
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กดเลือกหนังสือท่ีตองการยืม/นิตยสาร

กด “ยืม” เพื่อทำการยืม

กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการยืม

ระบบจะเขาหนาอานหนังสือ และทำการโหลดหนังสือ  

เม่ือไมตองการอานตอใหแตะหนาจอ 1 ครั้ง จะปรากฎ 

เมนูการอานจากน้ันกดเครืองหมาย “<” (มุมซายบน)
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การยืม - คืน หนังสือ / นิตยสาร



หนังสือท่ียืมจะถูกสงเขาเมนู “รายการยืม”  

จะแสดงขอมูล ชื่อหนังสือ และกำหนดคืนหนังสือ
5

6
การคืนหนังสือ ใหกดปุม “คืนหนังสือ” แลวกดท่ีสัญลักษณ 

การคืนเหนือรูปหนังสือท่ีตองการคืน

7 กด “คืน” เพื่อยืนยันการคืน

การยืม - คืน หนังสือ / นิตยสาร



1 2เลือกหนังสือท่ีตองการจะอานและกดปุม “อาน”
ระบบจะเขาหนาอานหนังสือ และทำการโหลดหนังสือ  

เม่ือไมตองการอานตอใหแตะหนาจอ 1 ครั้ง จะปรากฎ 

เมนูการอานจากน้ันกดเครืองหมาย “<” (มุมซายบน)

การอ่านหนังสือ / นิตยสาร Online



1
2เม่ือหนังสือมีการยืมใชอยู ระบบจะสามารถใหจองหนังสือเลม 

น้ันได โดยถาตองการจองใหกดปุม “จอง”

กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอง

3
สามารถตรวจสอบคิวจองไดท่ีเมนู “คิวการจองหนังสือ”  

ในหนา “การต้ังคา”

การจองหนังสือ / นิตยสาร



4 6 ระบบจะทำการยืมหนังสือให และแสดงไวในรายการยืมเม่ือไดรับหนังสือจอง ระบบจะแจงขอความเตือน และสามารถ 

กดรับหนังสือจองไดในเมนู “คิวการจองหนังสือ”

5 กดปุม “รับหนังสือ” เพื่อรับหนังสือจอง

การจองหนังสือ / นิตยสาร


