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1. ติดตัๅง ละ ลงทะบียนสมาชิก TK park ฿นอพพลิคชัไน OverDrive 

1.1. การติดตัๅงอพ OverDrive  

 คຌนหาอพ OverDrive  ฿น App Store ส าหรับ iPhone iPod ละ iPad กด GET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 คຌนหาอพ OverDrive  ฿น Google Play ส าหรับอุปกรณ์ทีไ฿ชຌระบบอนดรอยส์ กด Install (ติดตัๅง) 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน OverDrive ด้วยแอพพลิเคช่ันบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน  
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1.2. ปิด฿ชຌงาน OverDrive หากขຌา฿ชຌงานครัๅงรก 
จะตຌองสรຌางบัญชีผูຌ฿ชຌงาน฿หม ดยลือก Sign up 

หรือหากมีบัญชีผูຌ฿ชຌงานลຌว฿หຌลือก Sign in 

 

 

 

 

 

 

 

  

สรຌางบัญชี฿หมส าหรับ 
ผูຌทีไยังเมมีบัญชี 

หากมีบัญชีผูຌ฿ชຌงานอยู
ลຌวกดทีไตรงนีๅ 

สามารถสรຌางบัญชีผูຌ฿ชຌ฿หมเดຌ
ดยการชืไอมยงกับบัญชี฿น 
Facebook ของผูຌ฿ชຌดยตรง 

หรือสรຌางบัญชี฿หมดย฿ชຌ email 

ของผูຌ฿ชຌ ดยสรຌางชืไอบัญชีละ
รหัสผานส าหรับขຌา฿ชຌงาน 
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1.3. เปทีไมนูหลัก (สัญลักษณ์ป็นขีดนวขวาง 3 ขีด) จากนัๅนกดทีไ Add a library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. พิมพ์ TKpark  ฿นชองคຌนหาของ Add a library จากนัๅนกดทีไ Search 

 
 

 

 

หรือกดทีไ Browse for libraries  ลือกประทศ Thailand  ลือกจังหวัด Bangkok  ละลือก
หຌองสมุด Thailand Knowledge Park  
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1.5. กดทีไค าวา Thailand Knowledge Park ทีไเดຌจากการคຌนหา จากนัๅนรูปดาวสีหลืองจะสดงผล 

 

 

  



คู่มือการใช้งาน OverDr ive  บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต   

5 

 

 2. คຌนหาหนังสือหรือสืไอทีไตຌองการ 

2.1. ฿นกรณีทีไติดตัๅงสรใจลຌว ปิดการ฿ชຌงานอพ OverDrive ขຌาสูมนูหลัก จากนัๅนกดทีไค าวา Thailand 

Knowledge Park 

 

 

2.2. มืไอขຌาเปยังรายการทัๅงหมดของ TK park ภาย฿ตຌคตตาลใอกของ OverDrive จะสามารถคຌนหาชืไอนักขียน
หรือชืไอหนังสือทีไตຌองการ฿นชองคຌนหา 

 

  

พิมพ์ชืไอรืไองหรือชืไอผูຌตงละ
กดทีไวนขยายพืไอคຌนหา 
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2.3. มืไอเดຌผลการคຌนหา ราสามารถตัๅงคาดยลือก Available Now ฿นกรณีทีไเมตຌองการสดงผลหนังสือจอง 
ละลือก Format ชน EPUB กดบนหนຌาปกของหนังสือหรือสืไอทีไตຌองการยืม จากนัๅนปุ่ม Borrow จะ
ปรากฎขึๅนหากหนังสือหรือสืไอนัๅนโ เมมีการจอง (หากมีการจอง จะปรากฏค าวา Place a hold) หาก
ตຌองการทราบขຌอมูลพิไมติมอืไนโ กีไยวกับหนังสือหรือสืไอนัๅนโ ฿หຌกด More  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

฿นฐานขຌอมูลบงประภทของสืไอทีไ฿หຌบริการมี 3 

ประภท เดຌก หนังสือ หนังสือสียง ละสตรีม
มิไงวิดีอ ดยสามารถสังกตเดຌจากรูปสัญลักษณ์
บนปกของสืไอ  

ลือก Available Now ส าหรับตຌองการ
ฉพาะหนังสือทีไยังเมถูกยืมออก 

ลือกรูปบบของสืไอทีไตຌองการ 

กด Borrow พืไอยืมหนังสือ หรือลือก 
Sample พืไอหลดตัวอยางหนังสือมากอน 

Streming Video          eBook                    Audio Book 
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 3. ยืม ดาวน์หลด จอง 
3.1. หากหนังสือหรือสืไอนัๅนโ สามารถยืมเดຌ จะมีค าวา Borrow  สดงขึๅน กด Borrow  (*จะมีการสดงผล

รูปบบของสืไอทีไ฿หຌบริการรวมทัๅงจ านวนลมทีไมี฿หຌบริการ) 

 
3.2. หากยังเมเดຌลงทะบียนสมาชิก ฿หຌกรอก Username ละ Password ของ Digital TK ละลือกชองทีไ

ขียนวา Remember my login information on this device) หากตຌองการ฿หຌ  OverDrive บันทึก
ทะบียนสมาชิก (หากยังเมเดຌป็นสมาชิก Digital TK สามารถลงทะบียนเดຌทีไ 
http://www.tkpark.or.th/tha/register) 

 

กดทีไ Borrow พืไอยืม 

รูปบบของสืไอทีไมี
฿หຌบริการ 

จ านวนของสืไอทีไ
สามารถยืมเดຌ 

http://www.tkpark.or.th/tha/register
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3.3. กด Download (EPUB eBook)  พืไอดาวน์หลดหนังสือมาอาน฿นอุปกรณ์ 

 

 

3.4. กลับเปทีไมนูหลัก กดทีไค าวา Bookshelf หนังสือหรือสืไอทีไยืมสรใจรียบรຌอย จะสดงอยูภาย฿ตຌรายการ 
Bookshelf (*หากหนังสือหรือสืไอเมสดงผลหลังจากการดาวน์หลด หรืออุปกรณ์เมตอบสนองการท างาน 
฿หຌท าการปิดละปิดครืไอง฿หมอีกครัๅงหนึไง) 

 

 

 

ประภทของสืไอ ระยะวลา฿นการยืม จ านวนทีไ฿หຌยืม จ านวนทีไสามารถจอง 
eBook 14 วัน 

รวมกันเมกิน 2 รายการ รวมกันเมกิน 2 รายการ Audio books 7 วัน 

Streaming Video 3 วัน 

ถຌากด Download จะเดຌเฟล์ eBook มาเวຌอาน฿น
อุปกรณ์สามารถอานเดຌทุกทีไมຌจะเมเดຌชืไอมตอกับ
อินทอร์นใต ตถຌากด Read จะสามารถอานผาน 

Web Browser ตตຌองท าการชืไอมตอกับอินทอร์นใต 

หนังสือทีไถูกดาวน์หลดมาจะถูกกใบเวຌทีไนีๅ 
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 การคืนกอนก าหนด 

มืไอครบก าหนดการยืม ระบบจะท าการรียกคืนหนังสืออัตนมัติ ส าหรับหนังสือ฿นรูปบบ EPUB ละหนังสือสียง฿น
รูปบบ MP3 สามารถท าการคืนกอนก าหนดเดຌ ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ 

1. กดทีไปกหนังสือคຌางเวຌสักครู จนค าวา Return สดงขึๅน 

2. กดทีไค าวา Return พืไอท าการคืนกอนก าหนด หรือหากยังเมตຌองการคืน ฿หຌกดทีไค าวา Cancel 

  

 

การตออายุการยืม 

มืไอลงทะบียนรียบรຌอย ขຌาเปทีมนู 
Bookshelf ปุ่ม Renew จะสดงผล฿น
ชวงวลา 3 วันกอนครบก าหนด กดทีไปุ่ม 
Renew ถຌาหนังสือมีการจองตอ จะตຌองมี
การตอคิวการยืม หากหนังสือเมมีการจอง
ตอ มืไอครบก าหนดการยืม สมาชิกจะ
สามารถกดพืไอดาวน์หลดหนังสือตอเดຌอีก
ครัๅงหนึไง 
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 การยืมอัตนมัติ 

มืไอการตัๅงคาการยืมอัตนมัติ หนังสือทีไสมาชิกท าการจองเวຌจะถูกยืมอัตนมัติ หากเมตຌองการตัๅงคาชนนีๅ สมาชิกมี
วลาเมกิน 4 วัน พืไอท าการยืมหนังสือจอง หากกินก าหนดจะสียสิทธิการจองทันที 

1. เปยังหนຌา http://tkpark.lib.overdrive.com/ 

2. ลงทะบียนสมาชิก 

3. เปทีไมนู Holds พืไอดูรายชืไอหนังสือจอง ดยจะปรากฎค าวา Auto Check Out ขึๅน ฿หຌกดทีไ (Edit) 

   
 

 

 

4. กดทีไค าวา Yes  พืไอปิด฿ชຌระบบการยืมอัตนมัติ 

 

 

 

 

  

http://tkpark.lib.overdrive.com/
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 การระงับการจอง 

ภายหลังการจองหนังสือ สมาชิกสามารถระงับการจองเดຌ฿นวลาเมกิน 90 วัน ฿นระหวางนัๅน มืไอล าดับการยืม฿กลຌจะ
ขຌามา จนถึงคิวการยืมของสมาชิก ตสมาชิกจะเมสามารถดาวน์หลดหนังสือเดຌ จนกวาจะปลดการระงับการจอง
ออกเป 

ลือกมนู Holds ละกด Options จากนัๅนลือก Suspend Hold ละลือก Time Frame
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 มนู฿น OverDrive 

 

 

 

มืไอกดทีไมนู จะมี
การสดงรายการ
ดังนีๅ 

Thailand Knowledge Park ป็นพืๅนทีไของคตาลใอคหนังสือ
ละสืไอตางโ ของหຌองสมุด สมาชิกสามารถคຌนหาหนังสือ ท าการ
จอง ยืม ละดาวน์หลดเดຌทีไนีไ 

Bookshelf ป็นสวนทีไกใบหนังสือ฿นรูปบบ EPUB ละหนังสือ
สียง฿นรูปบบ MP3 

Account ป็นสวนทีไ฿ชຌลงทะบียนสมาชิกของ OverDrive ทีไ
ตกตางเปจากสมาชิกหຌองสมุด TK park ซึไงจะปรากฎขึๅนมามืไอ
คลิๆกทีไ TK park (ตามรายการดຌานบน) 

Setting คือทีไกใบ Adobe ID (กรณีทีไลงทะบียนเวຌ –ปัจจุบันเม
จ าป็นตຌอง฿ชຌลຌว) 

Files สดงรายชืไอหนังสือทีไคยดาวน์หลด฿น Bookshelf 

History สดงรายชืไอหนังสือถูกลบออกเปจาก Bookshelf 


