คือฐานข้อมูล ออนไลน์ที่ทางสานักพิมพ์ Gale ได้รวบรวม
วารสาร, นิตยสาร, ข่าว, รูปภาพ, วีดีโอ จากสานักพิมพ์
ต่า งๆ กว่า 1,739 รายการ โดยมีเ นื้อหาบทความภายใน
กว่ า 23 ล้ า นบทความ ทางด้ า นสาขาบริ ห ารธุ กิ จ และ
เศรษฐศาสตร์ พร้ อมทั้งเทคโนโลยี ที่ มี ประสิทธิ ภ าพและ
ทันสมัยมากที่สุด สามารถใช้งานได้อย่างไร้ขีดจากัด โดย
สามารถเข้า ใช้งานได้ จ ากเครื อข่า ยอิน เตอร์ เ น็ ต ของทาง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร และยั ง สามารถเข้ า ใช้ ไ ด้
พร้อมๆ กัน โดยไม่จากัดจานวนผู้ใช้ ใช้ งานได้ทั้งบน PC
และ Smartphone ที่รองรับการใช้งานผ่านทาง Browser

ในหน้า Home ผู้ใช้สามารถค้นหาหรือ Browse จาก
Keyword ได้อย่างง่ายดาย หรือหาต้องการค้นหาโดย
ละเอียดก็สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม Advanced ด้านบนได้ รวมทั้ง
ยังมีเครื่องมือค้นหา Topic Finder ที่พร้อมเชื่อมโยง
Keyword ต่างๆ แล้วนาเสนอผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ได้พบข้อมูลที่
แม่นยามากขึ้นอีกด้วย และทางด้านล่างขวามือก็จะมีคา
สืบค้นที่พบได้บ่อยมาแนะนาไว้อีกด้วย

สามารถเข้าใช้งานได้จาก
https://tinyurl.com/ppbe4snru หรือ

หลังจากที่ผู้ใช้คลิ๊กเลือกบทความที่ต้องการ ก็จะมาสู่หน้า
ของเนื้อหา ระบบจะทาการแสดงผลในรูปแบบ HTML ซึ่ง
ง่ายต่อการจัดการ ผู้ใช้สามารถลากเมาส์เพื่อคัดลอก และ
ทา Highlight เนื้อหาได้อิสระ รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยอ่าน
ออกเสียงให้ฟัง (ตรงปุ่ม Listen) ซึ่งเมื่อคลิ๊กแล้ว จะมีปุ่ม
การตั้งค่าปรากฎ เพื่อปรับความเร็วในการอ่านได้ 3 ระดับ
พร้อมเครื่องมือเลื่อนบรรทัดอัตโนมัติด้วยเช่นกัน
สาหรับเนื้อหาบางบทความ หากทางสานักพิมพ์ต้นสังกัดมี
บริ การเนื้อหาในรู ปแบบ PDF ผู้ใ ช้ก็ จะพบกั บเมนู ด าวน์
โหลด PDF
ทางด้ า นมุ ม ขวาบนของ
เนื้อหา และสามารถคลิ๊กเพื่อรับชมได้

และเมื่ อ ท าการสื บ ค้ น หรื อ Browse แล้ ว ระบบก็ แ สดง
ผลลัพธ์ เรียงลาดับตามความเกี่ยวข้องกับคาสืบค้นไว้ใ ห้
หรือหากต้องการเรียงใหม่ ก็สามารถเลือกได้ ส่วนทางด้าน
ขวามื อ ผู้ ใ ช้ จ ะพบกั บ ประเภทของเนื้ อ หา โดยมี ก ารใส่
วงเล็บจานวนที่พบไว้ให้ในแต่ละประเภท และเครื่องมือที่
จะทาให้ผู้ใช้พบเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

ผู้ใช้สามารถ Log in ได้จากบัญชีอีเมล์ของทาง Google
หรือ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาไปยัง Cloud
Service ได้อย่างง่ายดาย

ฐานข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนเมนูการใช้งานเป็นภาษาอื่นๆ
ได้ รวมทั้งภาษาไทย จากเมนูภาษาด้านบนของหน้าเว็บ
On-demand Tutorial:
ผู้ใช้สามารถรับชมวีดีโอสาธิตการใช้งานเพิ่มเติม ได้จาก
ส่วนทางด้านขวามือของเนื้อหา จะมีเครื่องมือปรากฏ ซึ่ง
ผู้ใช้สามารถจัดการเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้
• อ้างอิงบรรณานุกรม พร้อม Export ไปยัง EndNote
• เครื่องมือจัดการ Highlights และ Notes
• การส่ ง เนื้ อ หาไปยั ง Cloud: Google Drive และ
OneDrive
• จัดพิมพ์เนื้อหาได้ไม่จากัดจานวนหน้า
• จัดส่งเนื้อหาผ่านทาง Email ได้
• ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ พร้อมไฟล์เสียง MP3
• บันทึก Chapter ไว้ก่อน เสมือนคั่นหน้า (ดูผลการ
บั น ทึ ก ทั้ ง หมดได้ ที่ เ มนู More ด้ า นบน > My
Folder
• แชร์เนื้อหาไปยัง Social Network อาทิ facebook,
twitter, Google ร ว ม ทั้ ง Google Bookmark
เป็นต้น
• แปลภาษาเนื้อหากว่า 20 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเชื่อมโยงคาสืบค้น ขอแนะนาตัวช่วย
ที่มีชื่อว่า Topic Finder โดยสามารถเรียกใช้ได้จากหน้า
Home หรือภายหลังจากมีการสืบค้น แล้วเลื่อนลงมาที่มุม
ล่างขวา
เครื่ อ งมื อ นี้ จ ะแสดงผลลั พ ธ์ เ ป็ น Keyword ที่ มี ค วาม
เชื่ อ มโยงกั บ ค าสื บ ค้ น ของผู้ ใ ช้ โดยจะเรี ย งล าดั บ ตาม
ปริมาณของบทความที่ค้นพบ ข้อมูลที่พบมากที่สุดจะถูก
แสดงผลเป็นสีแดง และเมื่อผู้ใช้คลิ๊กที่ Keyword ใด ก็จะมี
การแนะน าบทความให้อยู่ทางด้า นขวามือ ซึ่งมีการระบุ
จานวนไว้ในวงเล็บ นอกจากรูปแบบวงกลมแล้ว ยังมีการ
แสดงผลในรูปแบบ Tile อีกด้วย

https://goo.gl/TVRocf

หากพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่:
thanakrit.lapassirikul@cengage.com

