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eBooks
Emerald Publishing เป็ันผู้้ �เผู้ยแพิ่รง่านวจ่ัยัเชุง่วชุ่าการอสุ่ระที่ี�ไดั �รบัรางวลั 
และการเป็ันผู้้ �นำาที่างความคด่ัที่ี�เขียีนโดัยความคด่ัที่างดั �านวชุ่าการและ
อตุิสุาหกรรมระดับัโลกที่ี�เป็ันที่ี�ร้ �จักัวา่ดัทีี่ี�สุดุั eBooks ขีองเรามีหนังสุอืมากกวา่ 
2,900 ชุื�อเรื�อง พิ่ร �อมดั �วยเนื�อหาที่ี�เกี�ยวกบัหวัขี �อเรื�องที่ี�สุะที่ �อนโลกแหง่ความ
เป็ันจัรง่ เรานำาเสุนอการอภิป่ัรายเพิ่ื�อที่ �าที่ายมมุมอง พิ่ฒันาที่กัษะอาชุพีิ่ และ
นำามาซึ่ึ�งการเปัลี�ยนแปัลงในเชุง่บวก

มากกวา่

2,900
ชุื�อเรื�อง

หนังสุอืจัาก

1991
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50
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10
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2
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140 ประเทศ

รางวลัืเกียรติัยศ
ขีองรางวลั 2020 IPG Independent 

Publisher of the Year



กลุม่หวัขี �อ
eBooks ขีองเราแบง่เป็ันสุองกลุม่หวัขี �อ โดัยแติล่ะกลุม่ครอบคลมุกลุม่หวัขี �อติา่งๆ กนั

การสุั�งซึ่ื �อ
ตัวัเลืือกในการจัดัซืื้�อ

ดั�วยการชุำาระเงน่เพิ่ียงครั �งเดัยีว ที่า่นสุามารถึเขี �าถึงึเนื�อหาบางสุว่นไดั �อยา่งถึาวร:

การสุมคัรรบัขีา่วสุาร
ตัวัเลืือกในการสมัคัรรบัข่า่วสาร
การสุมคัรรบัขีา่วสุาร eBook ที่ำาให �คณุสุามารถึเขี �าถึงึ eBook ที่ี�เผู้ยแพิ่ร่
ในกลุม่หวัขี �อในลกัษณะเชุา่อา่น

ประโยชนที์�ไดร้บั
•  ติวัเลอืกที่ี�คุ �มคา่ในการเขี �าถึงึหวัขี �อเรื�องติา่งๆ
•  คณุสุามารถึเขี �าถึงึเนื�อหาที่ั �งหมดัไดั�นานเที่า่ที่ี�คณุสุมคัรรบัขีา่วสุาร ถึงึ

แม�จัะไมต่ิลอดัไปั
•  ที่า่นจัะไดั �ปัระโยชุนจ์ัากการเขี �าถึงึแบบหลายผู้้ �ใชุ �และปัระโยชุนจ์ัาก

แพิ่ลติฟอรม์ที่ี�ที่า่นคาดัหวงัจัาก Emerald

•  ติวัเลอืกนี�รวมถึงึเรื�องที่ี�เพิ่่�งเผู้ยแพิ่รใ่หม ่เพิ่ื�อให �ที่า่นสุามารถึเขี �าถึงึ 
eBooks ใหมล่า่สุดุัที่นัที่ทีี่ี�เผู้ยแพิ่รต่ิลอดัที่ั �งปีั

eBook Select

eBook Select คืออะไร
ดั�วย eBook Select คณุสุามารถึสุร �างคอลเล็กชุนั eBooks ติามติ�องการ
จัาก Library จัากแคติติาล็อกชุื�อเรื�องที่ั �งหมดัที่ี�เผู้ยแพิ่รใ่นปััจัจับุนั จัากปีั 
1991 จันถึงึปััจัจับุนั เรื�องที่ี�เลอืกที่ั �งหมดัสุามารถึเขี �าถึงึไดั �แบบถึาวร

ประโยชนที์�ไดร้บั
•  เลอืกวารสุาร 25, 50, 75, 100, 150 หรอื 200 ฉบบัติามงบปัระมาณและ

ขี�อกำาหนดักลุม่หวัขี �อขีองคณุ
•  เลอืกจัาก eBooks ที่ั �งหมดัที่ี�เราเผู้ยแพิ่รต่ิั �งแติปี่ั 1991 จันถึงึปััจัจับุนั
•  รวมเรื�องจัากที่กุหวัขี �อเรื�องที่ั �งหมดัติั �งแติก่ารบญัชุสีุงัคมศึกึษา
•  คณุสุามารถึที่ำาการสุั�งซึ่ื �อไดั �หลายครั �งติลอดัที่ั �งปีั

สุำาหรบัขี �อมล้เพิ่่�มเติม่ โปัรดัเขี �าที่ี�: tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

ธุุรกิจั การจัดัการ แลืะเศรษฐศาสตัร ์
หัวัข่อ้เรื�องประกอบดว้ย:

การธนาคาร การจัดััการ กลยทุี่ธ ์การบญัชุ ีการที่อ่งเที่ี�ยว ที่รพัิ่ยากร
บคุคล การเงน่ บรรณารกัษศึาสุติร ์นโยบายสุาธารณะ การติลาดั 

การติ �อนรบั การปัระชุาสุมัพิ่นัธ ์สุ่�งแวดัล�อม องคก์รศึกึษา

สงัคมัศาสตัร ์
หัวัข่อ้เรื�องประกอบดว้ย:

อาชุญาวท่ี่ยา เพิ่ศึสุภิาพิ่ศึกึษา สุขุีภิาพิ่สุงัคม ศึล่ปัะ สุขุีภิาพิ่ การ
บรห่ารการศึกึษา การเลอืกปัฏิบ่ตัิ ่การเปัลี�ยนแปัลงสุ้ร่ะบบดัจ่ัท่ี่ลั 

วฒันธรรมศึกึษา มนุษยศึาสุติร ์

ธรุกจ่ั การจัดััการ และเศึรษฐศึาสุติร ์160 รายชุื�อ ระหวา่งปีั 2021*

หันังสือที�เพิิ่�งเผยแพิ่ร่
หนังสุอืที่ี�เพิ่่�งเผู้ยแพิ่รค่อืหนังสุอืออกใหมใ่นปีัปััจัจับุนั ติวัเลอืกนี�ที่ำาให �คณุสุามารถึเขี �าถึงึงานวจ่ัยัอนัสุมยัและการเป็ันผู้้ �นำาที่างความคด่ัแบบสุดัใหมจ่ัาก

สุำานักพิ่่มพิ่ด์ัจ่ัท่ี่ลั ลก้ค �า Frontlist มีติวัเลอืกในการอปััเกรดัเป็ัน Extra เพิ่ื�อเขี �าถึงึวารสุารเพิ่่�มเติม่ 25 ฉบบัในแติล่ะกลุม่หวัขี �อ

สุงัคมศึาสุติร ์140 รายชุื�อ ระหวา่งปีั 2021

Backlist ดั �านธรุกจ่ั การจัดััการ และเศึรษฐศึาสุติรท์ี่ี�เผู้ยแพิ่รเ่มื�อไมน่าน
มานี� ปัระกอบดั�วย 820 รายชุื�อ ที่ี�เผู้ยแพิ่รร่ะหวา่งปีั 2017 ถึงึ 2021

BACKLIST ที�เผยแพิ่รเ่มืั�อไม่ันานมัานี�
สุว่นนี�ปัระกอบดั�วยหวัขี �อเรื�องที่ี�เผู้ยแพิ่รใ่นชุว่งห�าปีัที่ี�ผู้า่นมาจัากปีั 2017 ถึงึ 2021

Backlist ดั �านสุงัคมศึาสุติรท์ี่ี�เผู้ยแพิ่รเ่มื�อไมน่านมานี� ปัระกอบ
ดั�วย 621 รายชุื�อ ที่ี�เผู้ยแพิ่รร่ะหวา่ง 2017 ถึงึ 2021

Backlist เต็ิมรป้ัแบบดั�านธรุกจ่ั การจัดััการ และเศึรษฐศึาสุติร ์ปัระกอบ
ดั�วยมากกวา่ 1996 รายชุื�อ ที่ี�เผู้ยแพิ่รร่ะหวา่งปีั 1991 ถึงึ 2021

BACKLIST เต็ัมัรปูแบบ
สุว่นนี�คอืงานเผู้ยแพิ่รย่ �อนหลงัที่ั �งหมดัขีองแติล่ะกลุม่หวัขี �อ ดั �วยติวัเลอืกนี� ที่า่นสุามารถึเขี �าถึงึไดั �ที่กุสุ่�งนอกจัากหวัขี �อเรื�องซึ่ึ�งเพิ่่�งเผู้ยแพิ่รใ่นปััจัจับุนั

จัากแติล่ะกลุม่ขี �อเรื�อง

Backlist เต็ิมรป้ัแบบดั�านสุงัคมศึาสุติร ์ปัระกอบดั�วย 1,231 ราย
ชุื�อ ที่ี�เผู้ยแพิ่รร่ะหวา่ง 1999 ถึงึ 2021

คอลืเล็ืกชนัหัวัข่อ้เรื�อง
ดั�วยการแบง่กลุม่หวัขี �อเรื�องที่ี�แบง่เป็ันคอลเล็กชุนัที่ี�กำาหนดัไว �กอ่น คณุสุามารถึเขี �าไปัยงัเรื�องติา่งๆ ติามแติล่ะหวัขี �อ  

สุำาหรบัรายละเอยีดัเพิ่่�มเติม่ โปัรดัสุอบถึามจัากเรา

BACKLIST SLICES

ซึ่ื �อวารสุารที่ั �งหมดัที่ี�เผู้ยแพิ่รใ่นปีัเดัยีวกนั ติั �งแติปี่ั 1991 ถึงึ 2021 เลอืกแคเ่พิ่ียงปีัเดัยีวหรอืหลายๆ ปีั อะไรก็ติามที่ี�เหมาะกบัความติ�องการขีองคณุ

*จัำานวนโดัยปัระมาณและอาจัมีการเปัลี�ยนแปัลงไดั �

การเขี �าถึงึ eBooks ขีอง Emerald - ติรวจัสุอบติวัเลอืกในสุั�งซึ่ื �อและการสุมคัรรบัขีา่วสุาร

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks


21278 4 21

เป็ันเวลามากกวา่ 50 ปีั การเป็ันหนึ�งในความคด่ัใหม่ๆ  คอืหวัใจั
ขีองธรุกจ่ัขีอง Emerald หลกัจัรย่ธรรมขีองเราคอืการชุว่ยสุร �าง
ความแติกติา่งเพิ่ื�อให �ผู้้ �ที่ี�อย้ใ่นแวดัวงวชุ่าการ หรอืในที่างปัฏิบ่ตัิ่
คอืการคอ่ยๆ ที่ำางานรว่มกนัเพิ่ื�อสุร �างการเปัลี�ยนแปัลงในเชุง่บวก
ในโลกแหง่ความจัรง่

บรก่ารสุ่�งพิ่่มพิ่แ์ละเผู้ยแพิ่รข่ีองเราชุว่ยให�นักวจ่ัยับอกเลา่เรื�อง
ราวขีองพิ่วกเขีาอยา่งมีความหมายและที่นัที่ว่งที่ ีโดัยมอบเครื�อง
มือและบรก่ารที่ี�เป็ันนวตัิกรรมใหมเ่พิ่ื�อสุร �างความมั�นใจัและความ
สุามารถึในการวจ่ัยัที่ี�กอ่ให �เกด่ัผู้ล

ติด่ัติอ่เราเกี�ยวกบัเรา

เนื�อหัา/คอลืเล็ืกชนัใหัม่ั:
วลัยล์ดัา ภิทัี่รโภิคน่เศึรษฐ ์
vpattarapokinset@emerald.com

สอบถามัความัช่วยเหัลืือ:
support@emerald.com

เว็บไซื้ตั ์
emeraldgrouppublishing.com

มารว่มกนัสุร �าง Real Impact

ชุดุัเครื�องมือบรรณารกัษ ์
ขี�อมล้การเขี �าถึงึและการรบัรองความถึก้ติ �อง ค้ม่ือผู้้ �ใชุ � สุื�อสุง่เสุรม่การขีายห�องสุมดุั คำาแนะนำาเกี�ยวกบัรายงานการใชุ �งาน และแหลง่ขี �อมล้สุำาหรบัการค �นพิ่บ

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

ค�นพิ่บและ
สุำารวจัโลกแหง่การวจ่ัยั
ที่างสุงัคมศึาสุติร ์
ที่ี�กอ่ให �เกด่ัผู้ล
emerald.com/insight

เลอืกเสุ �นที่างขีองคณุ
•  เรยีกดัต้ิามวารสุาร หนังสุอื กรณีศึกึษา และการ

บรรยายสุรปุัโดัยผู้้ �เชุี�ยวชุาญ
•  ปั�อนคำาและวลเีฉพิ่าะลงในการค�นหาดัว่น และการ

ค�นหาขีั �นสุง้
•  จัำากดััผู้ลลพัิ่ธใ์ห �แสุดังเฉพิ่าะเนื�อหาที่ี�เป็ัน 

Open Access หรอืสุ่�งที่ี�คณุสุามารถึดัไ้ดั �

นำาที่างไดั �อยา่งงา่ยดัาย
•  การนำาที่างที่ี�คาดัการณไ์ดั �และอน่เที่อรเ์ฟซึ่ที่ี�เรยีบงา่ย
•  จัดััเรยีงผู้ลลพัิ่ธแ์ละใชุ �ติวักรองเนื�อหา เชุน่ปัระเภิที่ วนัที่ี� 

หวัขี �อเรื�อง และปัระเที่ศึ
•  ติวัอยา่งเนื�อหาและบที่คดััยอ่ที่ี�มีโครงสุร �างชุว่ยคณุติดััสุน่

ใจัวา่คณุติ �องการที่ี�จัะอา่นหรอืไปัติอ่

สุำารวจัเสุ �นที่างใหม่
•  คำาแนะนำาสุำาหรบัเนื�อหาที่ี�เกี�ยวขี �องให� แรงบนัดัาลใจัสุำาหรบั

แนวคด่ัใหม่
•  เลอืก 'คำาหลกั' เพิ่ื�อค �นคว �าเกี�ยวกบัหวัขี �อสุหสุาขีาวชุ่าชุพีิ่
•  เนื�อหาที่ั �งหมดัที่ี�เขี �าถึงึไดั �ติอ่เนื�องกนัสุำาหรบั การสุำารวจั

ที่ี�ราบรื�น

นี�คอืการเดัน่ที่างขีองคณุ
•  การเขี �าถึงึระยะไกลแบบผู้้ �ใชุ �หลายคนบนอปุักรณใ์ดัก็ไดั �
•  ดัใ้นรป้ัแบบ HTML, PDF, EPUB และดัาวนโ์หลดัขี�อมล้

อ �างอง่ไดั �โดัยติรงจัากแพิ่ลติฟอรม์
•  ดั �วยโปัรไฟลผ์ู้้ �ใชุ � คณุสุามารถึติั �งคา่การแจั �งเติอืนเนื�อหา

และบนัที่กึการค �นหาเพิ่ื�อติรวจัสุอบในภิายหลงัไดั �

ค �นหาและเขี �าถึงึไดั �
•  รองรบัวธ่กีารรบัรองความถึก้ติ �องหลกัๆ ที่ั �งหมดั ไดั �แก ่

IP, EZproxy, การเขี �าถึงึแบบรวมศึน้ยผ์ู้า่น Shibboleth/
OpenAthens, URL ที่ี�อ �างอง่ และ Google CASA 
หมายเลขีการเขี �าถึงึองคก์รติามคำาขีอ

•  SeamlessAccess เป็ันการปัรบัปัรงุการให�บรก่ารขีองเราและ
สุนับสุนุนการเขี �าถึงึแบบรวมศึน้ยใ์นที่กุองคก์รที่ี�เขี �ารว่ม

•  จัดััที่ำาดัชัุนีในระบบการค�นพิ่บที่ี�สุำาคญัที่ั �งหมดั ไดั �แก ่ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• ยงัมีบนัที่กึ KBART และ MARC ให �ดัาวนโ์หลดั
•  Emerald Insight มุง่มั�นที่ี�จัะเป็ัน W3C AA และ US
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