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การเชั่�อมต่อท่�ห้ยั�งรากลึกกับัชุัมชันท่�เราให้้
บัรกิาร

เพั่�อให้ไ้ดง้านว่จิยัท่�ไดร้บััอิทธพิัลจากโลกแห้ง่
คว่ามเปีน็จรงิ เราจงึแสว่งห้าโอกาสอยา่งแขง็
ขนัในการสรรค์สรา้งรว่่มกันทางทางว่ชิัาการ/
ผู้้ป้ีฏิิบัติังานและรว่่มมอ่กับัสมาคมและสงัคม
ต่างๆ
โดยการนำาเสนอขอ้ม้ลเชังิลึกจากทกุภาคสว่่น
ของสงัคมและสาขาว่ชิัา งานว่จิยัน่�มห่้น้าท่�
เชั่�อมโยงระห้ว่า่งเครอ่ขา่ยนักว่จิยั ผู้้ป้ีฏิิบัติังาน 
และผู้้ก้ำาห้นดนโยบัายทั�ว่โลก
•  ปีท่ี�แล้ว่ ว่ารสาร Emerald นำาเสนอผู้ลงาน

ของนกัเขย่นกว่า่ 53,000 คน ใน 152 
ปีระเทศ

•  ว่ารสารทั�งห้มดเปีน็แบับั Double-blind ท่�
ไดร้บััการทบัทว่นโดยผู้้ร้้เ้สมอกันท่�
สนบััสนนุโดยเครอ่ขา่ยของสมาชักิคณะ
กรรมการท่�ปีรกึษากองบัรรณาธกิารกว่า่ 
15,000 คน

การปีระเมนิผู้ลการว่จิยัท่�ครอบัคลมุและม่
คว่ามห้มาย

ในฐานะผู้้ล้งนามของ DORA เราเชั่�อในการใชั้
ตัว่ว่ดัต่างๆ ในการปีระเมนิผู้ลการปีระเมนิการ
ว่จิยัเชังิปีรมิาณ
•  เน่�อห้าว่ารสารถูก้กล่าว่ถึูงในแห้ล่งขอ้ม้ล

ต่อไปีน่�ตลอดปี ี2020: แห้ล่งขา่ว่ 1,940+, 
บัล็อก 410+, เอกสารนโยบัาย 560+, 
โพัสต์บันโซเชัย่ลมเ่ดย่ 25,300+

•  ว่ารสาร 300 ฉบับััไดร้บัั Scopus 
CiteScore™*

•  JCR ยอมรบััว่ารสาร 92 รายการ และ
ว่ารสาร 201 รายการอย้ใ่น ESCI*

เติบัโตในปีระเดน็ท่�เราสามารถูก่อให้เ้กิดผู้ล
ไดม้ากท่�สดุ

โครงการทดสอบัระบับัของเราตระห้นกัถึูง
ปีระเดน็ท่�การว่จิยัปีระยุกต์คณุภาพัสง้สามารถู
ก่อให้เ้กิดผู้ลไดม้ากท่�สดุ ซึ�งอย้ใ่นปีระเดน็
เห้ล่าน่�ท่�เราจะเติบัโตต่อไปีในผู้ลงานว่ารสาร
ทั�งห้มดของเรา
สดัสว่่นโดยรว่มของเน่�อห้าแบับั 
Open Access เพัิ�มขึ�นทกุปีใีน Emerald 
Insight แต่สำาห้รบััสมาชักิว่ารสารของเรา เรา
สญัญาว่า่ว่ารสารทั�งห้มดภายในคอลเล็กชันั
ของคณุจะยงัคงเผู้ยแพัรง่านว่จิยัล่าสดุท่�
เก่�ยว่ขอ้งมากท่�สดุต่อไปี
•  บัทคว่ามท่�มก่ารสมคัรสมาชักิมากกว่า่ 

14,700 รายการมก่ำาห้นดเผู้ยแพัรใ่นปีี 2022 
เพัิ�มขึ�น 2% จากปี ี2021 

•  309 ว่ารสารท่�มก่ารสมคัรสมาชักิท่�ใชัง้าน
อย้่

การทำาให้โ้ครงการทดสอบัระบับัของ
เราแขง็แกรง่ ค่อส่�เปีา้ห้มายแบับัสห้

ว่ทิยาการ:

Signatory of

•  2021 CiteScore™ (สนบััสนนุโดย Scopus®)
•  2021 Journal Citation Reports® และ Emerging Markets Citation Index (Clarivate Analytics, 2021)

การว่จิยัทางสงัคมศาสตรต์ามพันัธ
กิจท่�สรา้งแรงบันัดาลใจในการ
เปีล่�ยนแปีลงเชังิบัว่กในสงัคม
ก้าว่ขา้มขอ้จำากัดของสาขาว่ชิัาดั�งเดมิ โดย Emerald มุง่มั�นท่�จะเผู้ยแพัรง่านว่จิยั
คณุภาพัสง้และเปีน็ไปีตามพันัธกิจท่�สรา้งแรงบันัดาลใจให้เ้กิดการเปีล่�ยนแปีลง
เชังิบัว่กในสงัคมและจดัการกับัปัีญห้าในโลกแห้ง่คว่ามเปีน็จรงิ

Emerald เปีน็ผู้้ล้งนามก่อตั�ง United Nations
Sustainable Development Goals (UN SDGs) Publishers
ซึ�งออกแบับัมาเพั่�อสรา้งแรงบันัดาลใจให้กั้บั
ผู้้เ้ผู้ยแพัรแ่ละเรง่คว่ามก้าว่ห้น้าเพั่�อให้บ้ัรรลุ
เปีา้ห้มายการพัฒันาท่�ยั �งยน่ (Sustainable  
Development Goals) ภายในปี ี2030

ค้นพับัและสำารว่จโลกแห้ง่การว่จิยัทางสงัคมศาสตรท่์�
ก่อให้เ้กิดผู้ลท่� emerald.com/insight

มก่ารเพัิ�มเน่�อห้าให้ม่
เฉล่�ย 300 รายการทกุสปัีดาห้์

การดาว่นโ์ห้ลดมากกว่า่ 30 ล้านครั�ง
จากผู้้เ้ย่�ยมชัมกว่า่ 109 ล้านคนทั�ว่

โลกทกุปีี

ตัว่เล่อกการเปีดิท่�ยด่ห้ยุน่
เรามค่ว่ามมุง่มั�นท่�จะนำาเสนอบัรกิารชัั�นนำาเพั่�อรองรบััคว่ามต้องการของ
ลก้ค้าในด้านการเปีดิกว่า้งและการเปีล่�ยนผู้า่นส้โ่ลกท่�เปีดิกว่า้ง เชัน่เดย่ว่
กับัการเขา้ถึูงการว่จิยัของ Emerald เราสามารถูสนับัสนุนให้ผู้้้เ้ขย่นของ
คณุเผู้ยแพัรอ่ยา่งเปีดิเผู้ยดว้่ยการชัำาระเงินล่ว่งห้นา้เผู้ยแพัรบ่ัตัรกำานลัท่�
ครอบัคลมุค่าดำาเนนิการบัทคว่าม (APC)

สงัคมท่�
ยุติธรรมมากขึ�น

สขุภาพัท่�
ดข่ึ�น

การศึกษาท่�ม่
คณุภาพั

สำาห้รบััทกุคน

การจดัการอยา่ง
มค่ว่ามรบััผู้ดิ

ชัอบั

มก่ารดาว่นโ์ห้ลด
บัทคว่าม 

Open Access มากกว่า่ 
3.3 ล้านครั�งในปีท่ี�แล้ว่



สมคัรสมาชักิ
คณุจะไดร้บััสทิธิ�เขา้ถึูงเน่�อห้าท่�เผู้ยแพัรต่ลอดระยะเว่ลาท่�เปีน็สมาชักิ 
ตลอดจนสทิธิ�เขา้ถึูงเน่�อห้าท่�เก็บัถูาว่รท่�เล่อกไว่ต้ลอดระยะเว่ลาสมคัร

สมาชักิของคณุ

ดาว่นโ์ห้ลดรายชั่�อสำาห้รบััคอลเล็กชันัท่�สมคัรเปีน็สมาชักิ 
eJournal: tk.emeraldgrouppublishing.com/

ejournals-listings

การสั�งซ่�อ
การชัำาระเงินครั�งเดย่ว่ชัว่่ยให้เ้ขา้ถึูงเน่�อห้า Backfiles

ไดต้ลอดเว่ลา

ดาว่นโ์ห้ลดรายชั่�อสำาห้รบััคอลเล็กชันั Backfiles 
collections: tk.emeraldgrouppublishing.com/

backfiles-listings

คอลเล็กชันัและตัว่เล่อกในเขา้ถึูงขอ้ม้ล

EJOURNAL SUBJECT COLLECTIONS

จดัการงบัปีระมาณและปีรบััแต่งทรพััยากรอยา่งมป่ีระสทิธภิาพั โดยเล่อกเฉพัาะสาขาว่ชิัาท่�เก่�ยว่ขอ้งกับัสถูาบันัของคณุ
ว่ารสารมากกว่า่ 300 ฉบับััใน 13 คอลเล็กชันัเฉพัาะว่ชิัา:

การบัญัชัก่ารเงิน
และเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจการจดัการ
และกลยุทธ์ ศึกษาศาสตร์ ว่ศิว่กรรมศาสตร์ การบัรกิารสขุภาพั

และสงัคม

ห้อ้งสมุดและ
สารสนเทศศาสตร์ การตลาด

การดำาเนนิงาน
การขนสง่

และคณุภาพั

ทรพััยากรบุัคคล
การเรย่นร้ ้

และการศึกษาองค์กร

การจดัการขอ้ม้ล
และคว่ามร้้

การจดัการทรพััยส์นิ
และสิ�งแว่ดล้อมสรรค์

สรา้ง

นโยบัายสาธารณะ
และการจดัการ

สิ�งแว่ดล้อม

การจดัการ
การท่องเท่�ยว่
และการบัรกิาร

ผู้ลงาน EJOURNAL ดา้นว่ศิว่กรรม คอมพัวิ่เตอร ์และเทคโนโลย่
การว่จิยัท่�มป่ีระสทิธภิาพัเก่�ยว่กับันว่ตักรรมทางเทคโนโลยท่่�กำาลังเปีล่�ยนแปีลงอนาคตของเราไดร้บััการพัฒันาขึ�นโดยสอดคล้องกับัผู้ลงานว่จิยัของ

แผู้นกว่ศิว่กรรมว่ชิัาการและคอมพัวิ่เตอร์

ผู้ลงาน eJournal ดา้นว่ศิว่กรรม คอมพัวิ่เตอร ์และเทคโนโลย่
ว่ารสาร 64 ฉบับัั มากกว่า่ 4,000 บัทคว่ามท่�กำาห้นดไว่ใ้นปี ี2022

ผู้ลงาน eJournal ดา้นว่ศิว่กรรม คอมพัวิ่เตอร ์และเทคโนโลย่
ว่ารสาร 56 ฉบับัั มากกว่า่ 40,400 บัทคว่าม ตั�งแต่ปีี 1929

ผู้ลงาน EJOURNAL ดา้นการจดัการ
สนบััสนนุการว่จิยัดา้นธุรกิจและการจดัการท่�พัลิกโฉมดว้่ยมุมมองจากห้ลากห้ลายอุตสาห้กรรมเก่�ยว่กับัสาขาว่ชิัาการจดัการแบับัดั�งเดมิ ตลอดจนคว่าม

ท้าทายท่�ยิ�งให้ญท่างสงัคมท่�เกิดขึ�นให้ม ่เชัน่ สิ�งแว่ดล้อม คว่ามไมเ่ท่าเท่ยมกัน และคว่ามขดัแยง้

ผู้ลงาน eJournal ดา้นการจดัการ
ว่ารสาร 212 ฉบับัั มากกว่า่ 9,800 บัทคว่ามท่�กำาห้นดไว่ใ้นปี ี2022

ผู้ลงาน eJournal ดา้การจดัการ
ว่ารสาร 176 ฉบับัั มากกว่า่ 69,500 บัทคว่าม ตั�งแต่ปีี 1899

eJournal Premier
ว่ารสาร 309 ฉบับัั มากกว่า่ 14,700 บัทคว่ามท่�กำาห้นดไว่ใ้นปี ี2022

คอลเล็กชันั EJOURNAL PREMIER

คอลเล็กชันัสห้สาขาว่ชิัาชัพ่ัท่�ให้ญ่ท่�สดุและคุ้มค่าท่�สดุ - eJournal Premier เขา้รว่่มกับั eJournal Backfiles Premier ไดอ้ยา่งราบัร่�นเพั่�อ
ขยายการเขา้ถึูงเน่�อห้า eJournal ท่�มอ่ย้ทั่�งห้มดจาก Emerald

eJournal Backfiles Premier
ว่ารสาร 265 ฉบับัั มากกว่า่ 128,900 บัทคว่ามท่�ยอ้นห้ลังไปีถึูงปีี 1898

จำานว่นบัทคว่ามทั�งห้มดเปีน็เพัย่งแนว่ทางและอาจมก่ารเปีล่�ยนแปีลง บัทคว่ามท่�มก่ำาห้นดจะเผู้ยแพัรใ่นปี ี2022 เปีน็การปีระมาณการ



เปีน็เว่ลามากกว่า่ 50 ปี ีการเปีน็ห้นึ�งในคว่ามคิดให้ม่ๆ  ค่อห้วั่ใจ
ของธุรกิจของ Emerald ห้ลักจรยิธรรมของเราค่อการชัว่่ยสรา้ง
คว่ามแตกต่างท่ละเล็กท่ละนอ้ย เพั่�อให้ผู้้้ท่้�อย้ใ่นแว่ดว่งว่ชิัาการ
ห้รอ่ในทางปีฏิิบัติัค่อยๆ ทำางานรว่่มกันเพั่�อสรา้งการเปีล่�ยนแปีลง
ในเชังิบัว่กในโลกแห้ง่คว่ามจรงิ

บัรกิารสิ�งพัมิพัแ์ละเผู้ยแพัรข่องเราชัว่่ยให้น้กัว่จิยับัอกเล่าเร่�อง
ราว่ของพัว่กเขาอยา่งมค่ว่ามห้มายและทันท่ว่งท่ โดยมอบัเคร่�อง
มอ่และบัรกิารท่�เปีน็นว่ตักรรมให้มเ่พั่�อสรา้งคว่ามมั�นใจและคว่าม
สามารถูในการว่จิยัก่อให้เ้กิดผู้ล

ติดต่อเราเก่�ยว่กับัเรา

เน่�อห้า/คอลเล็กชันัให้ม:่
ว่ลัยล์ดา ภัทรโภคินเศรษฐ ์
vpattarapokinset@emerald.com

สอบัถูามคว่ามชัว่่ยเห้ล่อ:
support@emerald.com

เว่บ็ัไซต์
emeraldgrouppublishing.com

มารว่่มกันสรา้ง Real Impact

ชุัดเคร่�องมอ่บัรรณารกัษ์
ขอ้ม้ลการเขา้ถึูงและการรบััรองคว่ามถูก้ต้อง ค้่มอ่ผู้้ใ้ชั ้เอกสารสง่เสรมิการขายห้อ้งสมุด คำาแนะนำาเก่�ยว่กับัรายงานการใชัง้านและแห้ล่งขอ้ม้ลเพั่�อการค้นห้า

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

ค้นพับัและ
สำารว่จโลกแห้ง่การว่จิยั
ทางสงัคมศาสตร ์
ท่�ก่อให้เ้กิดผู้ล
emerald.com/insight

เล่อกเสน้ทางของคณุ
•  เรย่กดต้ามว่ารสาร ห้นงัสอ่ กรณศึ่กษา และ 

Expert Briefings

•  ปีอ้นคำาและว่ล่เฉพัาะลงในการค้นห้าดว่่น และการ
ค้นห้าขั�นสง้

•  จำากัดผู้ลลัพัธใ์ห้แ้สดงเฉพัาะเน่�อห้าท่�เปีน็ 
Open Access ห้รอ่สิ�งท่�คณุสามารถูดไ้ด้

นำาทางไดอ้ยา่งง่ายดาย
•  การนำาทางท่�คาดเดาไดแ้ละอินเทอรเ์ฟซท่�เรย่บัง่าย
•  จดัเรย่งผู้ลลัพัธแ์ละใชัตั้ว่กรองเน่�อห้า เชัน่ปีระเภท ว่นัท่� 

ว่ชิัา และปีระเทศ
•  ตัว่อยา่งเน่�อห้าและบัทคัดยอ่ท่�มโ่ครงสรา้งชัว่่ยคณุตัดสนิ

ใจว่า่คณุต้องการท่�จะอ่านห้รอ่ไปีต่อ

สำารว่จเสน้ทางให้ม่
•  คำาแนะนำาสำาห้รบััเน่�อห้าท่�เก่�ยว่ขอ้งให้แ้รงบันัดาลใจสำาห้รบัั

คว่ามคิดให้ม่ๆ
•  เล่อก ‘คำาห้ลัก’ ไปียงัห้วั่ขอ้การว่จิยัสห้สาขาว่ชิัาชัพ่ั
•  เน่�อห้าทั�งห้มดท่�เขา้ถึูงไดต่้อเน่�องกันสำาห้รบัั การสำารว่จ

ท่�ราบัร่�น

น่�ค่อการเดนิทางของคณุ
•  การเขา้ถึูงระยะไกลแบับัผู้้ใ้ชัห้้ลายคนบันอุปีกรณใ์ดก็ได้
•  ดใ้นรป้ีแบับั HTML, PDF, EPUB และดาว่นโ์ห้ลดการอ้างอิง

ไดโ้ดยตรงจากแพัลตฟอรม์
•  ดว้่ยโปีรไฟล์ผู้้ใ้ชั ้คณุสามารถูตั�งค่าการแจง้เต่อนเน่�อห้า

และบันัทึกการค้นห้าเพั่�อตรว่จสอบัในภายห้ลัง

ค้นห้าและเขา้ถึูงได้
•  รองรบััว่ธิก่ารรบััรองคว่ามถูก้ต้องท่�สำาคัญทั�งห้มดรว่มถึูง 

IP, EZproxy, การเขา้ถึูงแบับัรว่มศ้นยผ์ู้า่น Shibboleth/
OpenAthens, URL ท่�อ้างอิง และ Google CASA ม่
ห้มายเลขการเขา้ถึูงองค์กรตามการรอ้งขอ

•  SeamlessAccess เปีน็การปีรบััปีรงุการให้บ้ัรกิารของเราและ
สนบััสนนุการเขา้ถึูงแบับัรว่มศ้นยใ์นทกุองค์กรท่�เขา้รว่่ม

•  จดัทำาดชัันใ่นระบับัการค้นพับัท่�สำาคัญทั�งห้มด ไดแ้ก่ ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• มบ่ันัทึก KBART และ MARC ให้ด้าว่นโ์ห้ลด
•  Emerald Insight มุง่มั�นท่�จะเปีน็ W3C AA และ US

สอดคล้องกับัมาตรา 508
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