ฐานข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนเมนู การใช้งานเป็นภาษาอื่นๆ
ได้ รวมทั้งภาษาไทย จากเมนูภาษาด้านบนของหน้าเว็บ
On-demand Tutorial:
ผู้ใช้สามารถรับชมวีดีโอสาธิตการใช้งานเพิ่มเติม ได้จาก
http://goo.gl/YTzjzQ

Gale Virtual Reference Library
คือฐานข้อมูล หนังสือ eBook จากสานักพิมพ์ GALE ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถใช้งานได้อย่างไร้ขีดจากัด
โดยสามารถเข้าใช้งานได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของทาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และยังสามารถเข้าใช้ได้
พร้อมๆ กัน โดยไม่จากัดจานวนผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งบน
PC, Tablet และ Smartphone ที่รองรับการใช้งานผ่าน
ทาง Browser
สามารถเข้าใช้งานได้จาก
http://www.galepages.com/thstou หรือ

ส่วนทางด้านขวามือ ของเนื้อหา จะมีเครื่องมือปรากฏ ซึ่ง
ผู้ใช้สามารถจัดการเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้
อ้างอิงบรรณานุกรม พร้อม Export ไปยัง EndNote ได้
จัดส่งเนื้อหาผ่านทาง Email ได้
ดาวน์โหลดเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF ได้
จัดพิมพ์เนื้อหาได้ไม่จากัดจานวนหน้า
แสดงผลรายการที่ได้ทา Highlight และเพิ่ม Notes
บันทึก Chapter ไว้ก่อน เสมือนคั่นหน้า (ดูผลการบันทึก
ทั้งหมดได้ที่เมนู More ด้านบน > My Folder
ดาวน์โหลดไฟล์เสียงอ่านเนื้อหาในรูปแบบ MP3
แปลภาษาเนื้อหากว่า 20 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย

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

ในหน้ า Home ผู้ ใ ช้ ส ามารถ Browse หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งการ
อ่านได้จากหน้าปก ซึ่งจะแสดงบรรทัดละ 5 เล่ม โดยผู้ใช้
สามารถคลิ๊กที่ลูกศร
เพื่ อ รั บ ชมรายการเพิ่ ม เติ ม ได้
หรือคลิ๊กเลือกจากรายการสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านขวามือ
และยั ง สามารถท าการสื บ ค้ น ได้ จ ากแบนเนอร์ ด้ า นบน
รวมถึงเมนู Advanced Search ที่จัดวางอยู่ด้านข้างได้อีก
ด้วย (รูปแว่นขยาย)

เมื่อคลิ๊ก Chapter ที่ต้องการแล้ว ก็จะสามารถอ่านเนื้อหา
บทความในรู ปแบบ HTML ได้ทัน ที และเมื่อผู้ใ ช้ค ลิ๊กใน
ส่วนของเนื้อหา แล้วทาการลาก Mouse เพื่อเลือกเนื้อหา
บางส่วนที่ต้องการ ทันทีที่ปล่อย Mouse จะพบว่าสามารถ
คัดลอก เพื่อไปวางยังโปรแกรมจัดการเนื้อหาอาทิเช่น MS
Word ได้ และยั ง สามารถท า Highlight ด้ ว ยสี สั น ต่ า งๆ
และเพิ่ม Notes ลงในแต่ละส่วนของเนื้อหาได้อีกด้วย
ในระหว่ า งที่ อ่ า นเนื้ อ หา หากผู้ ใ ช้ ต้ อ งการข้ า มไปยั ง
Chapter อื่น ๆ ก็สามารถคลิ๊กเมนู Table of Contents
ทางด้านซ้ายมือของเนื้อหา เพื่อข้ามไปยัง Chapter อื่นได้
อย่างง่ายดาย

เมื่ อ คลิ๊ ก ที่ ห น้ า ปกเล่ ม ที่ ต้ อ งการ ก็ จ ะพบกั บ Table of
Contents จากนั้ น ผู้ ใ ช้ ก็ ส ามารถคลิ๊ ก เลื อ ก Chapter ที่
ต้องการอ่านได้เลย (บาง Chapter จะมีปุ่มสามเหลี่ยมวาง
อยู่ด้านหน้า ซึ่งสามารถกดเพื่อให้แสดง Chapter ย่อยได้)

ถ้ า หากผู้ ใ ช้ ต้ อ งการอ่ า นในรู ป แบบ PDF ซึ่ ง จะแสดงผล
Lay out เหมือนกับหนังสือที่เป็นตัวเล่ม ก็สามารถคลิ๊กเมนู
View PDF ทางด้านขวามือของเนื้อหา จะมีไว้ให้บริการทุก
เล่ม

สาหรั บการอ่า นในรู ปแบบ PDF นั้น จะแสดงในรู ปแบบ
Viewer โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือดังต่อไปนี้

สามารถเปลี่ยนหน้า ได้ จากเครื่ อ งมื อนี้ หรื อ กดปุ่ม ลู ก ศร
ซ้าย-ขวาบน Keyboard ก็ได้เช่นกัน
สาหรับเครื่องมือนี้ จะสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลเป็น
แบบ 2 หน้าได้ และปรับเป็นการแสดงผลแบบ Fullscreen

ทางด้ า นบนของเนื้ อ หาViewer จะมี ปุ่ ม Read Speaker
ให้ได้ใช้งาน โดยระบบจะอ่านเนื้อหาออกเสียงให้ฟังได้
เมื่อคลิ๊กปุ่ม Play จะพบกับเมนู Setting ต่า งๆ อาทิเช่น
การปรับความเร็วในการอ่านได้ 3 ระดับ, การเลื่อนหน้า
อั ต โนมั ติ และการเปลี่ ย นสี ก ารแสดงผลเนื้ อ หาและ
Highlight เป็นต้น

