IEEE/IET Electronic Library (IEL)
เป็ นฐานข้อมูลเอกสารฉบ ับเต็มทางด้านสาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
สาขาว ช
ิ าอืนๆ ทีเกียวข้อ ง เช่น Acoustics, Aerospace, Biomedical Engineering,
Computing, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing,
Transportation จาก 2 สํานก
ั พิมพ์ คือ The Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) มี
สิงพิมพ์รวมก ันมากกว่า 12,000 ชือ โดยเนือหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตงแต่
ั
ปี 1988 - ปัจจุบ ัน

Browse Conference Publications
1. ไล่เรียงดูรายชือการประชุมตามลําดับ
ตัวอักษร A-Z หรือตามสาขาวิชาทีสนใจ
2. หรือ พิมพ์คําเพียงบางส่วนของชือการ
ประชุม และคลิก Search
3. คลิกเลือกชือการประชุมทีต ้องการ
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วิธก
ี ารสืบค้นฐานข้อมูล
1. Browse การสืบค ้นแบบไล่เรียงตาม
ประเภทของเอกสาร ได ้แก่
- สิงพิมพ์ตอ
่ เนือง ได ้แก่ Journals,
Magazines และ Transactions
- เอกสารในการประชุมตามหัวข ้อต่างๆ
(Conference Publications)
- เอกสารมาตรฐาน (Standards)
ข้อควรจํา เครืองหมาย * และ ? ทีใช ้ใน
การละตัวอักษรและแทนทีตัวอักษร
คําเชือม and, or, not ไม่ส ามารถใช ้ร่วม
ในการสืบค ้นแบบ Browse ได ้ เพราะจะ
ถือว่าเป็ นส่วนหนึงของชือสิงพิมพ์
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Browse Journals & Magazines:
By Title
1. ไล่เ รียงดูรายชือวารสารตามลําดับ
ตัวอักษร A-Z
2. หรือ พิมพ์คําเพียงบางส่วนจากชือ
วารสาร และคลิก Search
3. คลิกเลือกชือวารสารทีต ้องการ
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Browse Journals & Magazines:
By Topic
1. ไล่เ รียงดูรายชือวารสารตาม
สาขาวิชาทีสนใจ
2. คลิกเลือกชือวารสารทีต ้องการ

Browse Standards
1. ไล่เ รียงดูม าตรฐานตามลําดับตัวเลข
หรือตามสาขาวิชาทีสนใจ
2. หรือ พิมพ์หมายเลขมาตรฐาน หรือ
คําสําคัญ บางส่วนของมาตรฐาน และ
คลิก Search
3. คลิกเลือกมาตรฐานทีต ้องการ
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2. Basic Search เป็ นการสืบค ้นขัน
พืนฐาน
ขนตอนการสื
ั
บค้น
1. พิมพ์คําหรือวลีท ต
ี ้องการ
2. คลิก Search เพือทําการสืบค ้น
3. หรือ คลิกที Advanced Search
เพือเลือกการสืบค ้นขันสูง
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3. Advanced Keyword/Phrases
เป็ นการสืบค ้นทีผู ้ใช ้สามารถจํากัด หรือขยายขอบเขตของการสืบค ้น เพือให ้ได ้ผลลัพธ์ทตรงกั
ี
บ ความ
ต ้องการมากขึน
ขนตอนการสื
ั
บค้น
1. เลือกขอบเขตการค ้น
2. พิมพ์คําหรือวลี
3. เลือกเขตข ้อมูล
4. ระบุคําเชือม
5. กําหนดสืบค ้นเฉพาะเอกสารทีได ้สิทธิในการเข ้าดูเนือหา
6. กําหนดสํานักพิมพ์ทีต ้องการสืบค ้น 7. กําหนดประเภทสิงพิมพ์
8. กําหนดช่วงเวลา
9. คลิก Search
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Search Results หน้าแสดงผลล ัพธ์
1. เรียกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับ
เต็มรูปแบบ PDF ของเอกสาร
2. เลือกส่งอีเมล สังพิมพ์ หรือ ถ่ายโอน
ข ้อมูลบรรณานุกรมรายการผลลัพธ์
3. เลือกจํากัดหรือขยายผลลัพธ์จากส่วน
Refine Results by
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ค่มู ือการใช้ฐานข้อมูล
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Abstract สาระส ังเขป
1. เลือกแสดงรายการอ ้างอิง
(References), รายการทีอางถึ
้ งของ
เอกสารนี (Citing Documents)
2. เรียกดูเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
หรือ HTML ของเอกสาร
3. เลือกส่งอีเ มล สังพิมพ์ หรือ ถ่าย
โอนข ้อมูลบรรณานุกรมของเอกสาร
4. เลือกแสดงเอกสารทีมีเนือหา
คล ้ายคลึงกับเอกสารนี

Full Text-PDF เอกสารฉบ ับเต็ม
รูปแบบ PDF
ผู ้ใช ้สามารถเลือกสังพิมพ์ (Print)
หรือ บันทึก (Save) เอกสารที
ต ้องการได ้

บริษทั บุ๊ค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด
8 ซอยกรุ งเทพกรีฑา 8 แยก 8 ถนนกรุ งเทพกรี ฑา
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel: (662)7693888 Fax: (662)3795182
จัดทํ าโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร
แผนกสนับสนุนฝ่ ายทรัพยากรอิเ ล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ปรับปรุงครังล่าสุด 8 ม.ค. 2559

