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คุณุภาพสููง - เครอ่ข้า่ยข้องนัักวิชิื่าการทั�วิโลกกวิา่ 
1,500 คนั อดต่ผูู้ก้ำาห์นัดนัโยบาย ห์น่ัวิยงานักำากบัดแูล 
และผูู้น้ัำาในัอตุสาห์กรรมิกลั�นักรองข้อ้มิลูจากแห์ลง่ตา่งๆ 
ท่�ผู้า่นัการตรวิจสอบแลว้ิ ระบุุว่า่อะไรสูำาคุญัและเข้า้ใจ
คุว่ามสูำาคุญัในว่งกว่า้งอย่่างรว่ดเร็ว่

เช่ื่�อถ่ือได ้- นัักวิเิคราะห์จ์ะไมิเ่ปิ็ดเผู้ยตวัิตนัและการ
บรรยายสรปุ็ทั �งห์มิดจะไดร้บัการตรวิจสอบโดยทม่ิผูู้ ้
เชื่่�ยวิชื่าญระดบัภูมูิิภูาคและระดบัภูาคสว่ินัข้อง Oxford 
Analytica เพิ่่�อแสดงอคต ิให์ข้้อ้โตแ้ยง้ท่�เข้ม้ิงวิดและ
ทา้ทาย ผลลพัธ์สุ์ูดท้า้ย่ – แหล่งข้อ้มูลเดีย่ว่ข้องการ
วิ่เคุราะหต์ามหลกัฐานที้�เช่ื่�อถ่ือได ้

คำาสอนัท่�สรา้งแรงบนััดาลใจอยา่งแทจ้รงิ
ในัสภูาวิะแวิดลอ้มิท่�เป็ล่�ยนัแป็ลงอยา่งรวิดเร็วิ การสอนัเก่�ยวิกบัทฤษฎีห่์ลกัยงัคงมิ่ควิามิเก่�ยวิข้อ้งโดยใชื่ก้ารวิเิคราะห์เ์ห์ตกุารณ์ ์
ลา่สดุ

•  สนัับสนุันัการพิ่ฒันัาทกัษะห์ลกัในันัักเรย่นัโดยแนัะนัำาให์รู้จ้กั
กบัแนัวิทาง 'เชื่งิป็ฏิบิตั'ิ ข้อง ข้อ้มิลูการรายงานั

•  เตรย่มินัักเรย่นัให์พ้ิ่รอ้มิสูโ่ลกแห์ง่การทำางานัจรงิดว้ิยควิามิรู ้
ท่�จะคอ่ยชื่ว่ิยเห์ลอ่พิ่วิกเข้าตลอดทั �ง อาชื่พ่ิ่การงานั

•  ดงึดดูและสรา้งแรงบนััดาลใจให์นั้ักเรย่นัดว้ิยข้อ้มิลูเชื่งิลกึในั
เวิลาท่�เห์มิาะสมิ ในัเห์ตกุารณ์เ์ฉพิ่าะท่�พิ่วิกเข้าสามิารถื
เก่�ยวิข้อ้งได ้

•  ให์บ้รบิทข้องการตดัสนิัใจในัอดต่และควิามิเข้า้ใจวิา่
เห์ตกุารณ์ร์ะดบัโลกและระดบัทอ้งถืิ�นัในัปั็จจบุนััท่�กำาลงัสรา้ง
โลกในัปั็จจบุนััและกำาห์นัดอนัาคตชื่องพิ่วิกเข้า อยา่งไร

ป็ระเภูทข้องการบรรยายสรปุ็
สั �นั ชื่ดัเจนั และตรงป็ระเด็นั - ข้อ้ควิามิท่�กระชื่บั พิ่ดูออกมิาไดง้า่ย และจดัรปู็แบบเพิ่่�อให์อ้า่นัไดง้า่ย การแนัะนัำาห์วัิข้อ้ท่�
สมิบรูณ์แ์บบสำาห์รบันัักเรย่นั โดยเฉพิ่าะอยา่งยิ�งเมิ่�อภูาษาองักฤษไมิใ่ชื่ภู่าษาแรกข้องพิ่วิกเข้า

รปูแบุบุย่าว่ (Expert Briefings) 
โครงสรา้งท่�สอดคลอ้งกนััพิ่ิจารณ์า
จาก: เกดิอะไรข้ึ �นั ทำาไมิถืงึสำาคญั มิ่

แนัวิโนัม้ิวิา่จะเกดิอะไรข้ึ �นัตอ่ไป็

การวิ่เคุราะหก์ราฟิิก
ควิามิเส่�ยงและโอกาสทั�วิโลกและ

ระดบัภูมูิิภูาคจะถืกูเนัน้ัดว้ิยภูาพิ่สรปุ็
ข้อ้มิลูเป็รย่บเทย่บ

บุท้สูรปุผูบุ้รหิาร
เร่�องราวิสั �นัๆ ข้องสถืานัการณ์ห์์รอ่
เห์ตกุารณ์ท์่�กำาลงัเปิ็ดเผู้ยและการ

เก่�ยวิพิ่นััท่�อาจจะเกดิข้ึ �นั

10,000 + 600 + 19,000 +

Expert 
Briefings
การวิเิคราะห์ท์่�นัำาไป็ป็ฏิบิตัไิดจ้ากเครอ่ข้า่ยนัักวิชิื่าการ
อสิระทั�วิโลก อดต่ผูู้ก้ำาห์นัดนัโยบาย ห์น่ัวิยงานักำากบัดแูล 
และผูู้น้ัำาในัอตุสาห์กรรมิเก่�ยวิกบัเห์ตกุารณ์ท์างการเมิ่อง 
สงัคมิ และเศรษฐกจิ การสำารวิจผู้ลกระทบและนััยข้อง
แนัวิโนัม้ิและการพิ่ฒันัาท่�เกดิข้ึ �นัให์มิ ่Expert Briefings 
ทำาให์ก้ารสอนัตามิห์วัิข้อ้เป็็นัจรงิดว้ิยเน่ั�อห์าห์ลกัสตูร
สำาเร็จรปู็

มิ่การเผู้ยแพิ่รก่าร
บรรยายสรปุ็เฉล่�ย 
4,900 ราย่การ ในั

แตล่ะป่็

บุรรลุเป้าหมาย่ผลลพัธ์ ์
การวิ่จยั่ ดว้ิยงานัวิจิยัท่�
นัำาไป็ใชื่ไ้ดจ้รงิในัโลก

แห์ง่ควิามิเป็็นัจรงิ

ใครบา้งท่�ใชื่ ้
Expert Briefings 
และใชื่เ้พิ่่�ออะไร
มิ่การใชื่ง้านัทกุวินััโดยผูู้น้ัำา
ระดบัโลกในัรฐับาล
และอตุสาห์กรรมิเพิ่่�อ
ป็ระเมิินัและคาดการณ์ ์
ผู้ลกระทบข้องแนัวิโนัม้ิ
และการพิ่ฒันัาทาง
ภูมูิิรฐัศาสตรแ์ละเศรษฐกจิ
มิห์ภูาคตอ่กลยทุธ์ ์การ
ป็ฏิบิตักิาร นัโยบาย และ
การลงทนุั

ระบคุวิามิท้า้ท้าย่เรง่ด่ว่น
ที้�สุูดข้องปัจจบุุนันี�
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คอลเล็กชื่นััและตวัิเลอ่กในัการเข้า้ถืงึข้อ้มิลู
สมิคัรสมิาชื่กิ

ไดร้บัการเผู้ยแพิ่รท่กุวินััโดยนัำาเสนัอการวิเิคราะห์เ์ห์ตกุารณ์ ์
ทั�วิโลกแบบทนััทว่ิงทใ่นัข้ณ์ะเกดิข้ึ �นั

เข้า้ถึืง Daily Briefings ล่าสุูดที้�เผย่แพรใ่นปี 2022 และ 
2021 รว่มถึืงไฟิลเ์ก็บุถืาว่รในช่ื่ว่งหกปีที้�เผย่แพรร่ะหว่า่งปี 

2015 – 2020

การสั�งซื้่ �อ
การบรรยายสรปุ็กวิา่ 29,000 รายการจากไฟลเ์ก็บถืาวิรในั

ชื่ว่ิงห์กป่็ จะให์ล้ำาดบัเวิลาข้องกจิกรรมิและผู้ลกระทบตอ่ควิามิ
ทา้ทายท่�ให์ญท่่�สดุในัโลก

การชื่ำาระเงินคุรั �งเดีย่ว่ช่ื่ว่ย่ใหเ้ข้า้ถึืงเน่�อหาที้�เผย่แพร่
ระหว่า่งปี 2015 - 2020 ไดต้ลอดเว่ลา

เข้า้ถืงึใจควิามิสำาคญัข้องห์วัิข้อ้ระดบัโลก

การเปลี�ย่นแปลงข้องภูมิอากาศ คุว่ามปลอดภยั่ท้างไซเบุอร ์การระบุาดใหญ่ข้อง COVID-19 การเล่อกตั �งที้�กำาลงัจะเกิดขึ้�น

เศรษฐกิจโลก ธ์รรมาภิบุาลระดบัุโลก การพฒันาที้�ย่ั�งย่่น ลทั้ธิ์หวั่รนุแรง/การกอ่การรา้ย่

สมิคัรเพิ่่�อรบัการแจง้เตอ่นัทางอเ่มิลจาก Expert Daily Briefings
คณ์ะอาจารยแ์ละนัักศกึษาสามิารถืสมิคัรเพิ่่�อรบัการแจง้เตอ่นัทางอเ่มิลจาก Expert Daily Briefings ท่�รวิบรวิมิการบรรยายสรปุ็ทั �งห์มิด
ท่�เผู้ยแพิ่รใ่นัแตล่ะวินััซื้ึ�งนัำาเสนัอการวิเิคราะห์เ์ห์ตกุารณ์ร์ะดบัโลกลา่สดุท่�เกดิข้ึ �นัในัการเข้า้รว่ิมิ – ลงท้ะเบีุย่น ห์รอ่ เข้า้สูู่ระบุบุ 
โป็รไฟลข์้องคณุ์ จากนัั�นัคลกิท่�ป็ุ่ มิสมิคัรรบัข้อ้มิลูหนา้เรยี่กดู Expert Briefings

ตวัิอยา่งข้องรายงานัระดบัภูมูิิภูาค:

ยุ่โรป
•  สห์ราชื่อาณ์าจกัรและผู้ลกระทบจาก Brexit

•  สห์ราชื่อาณ์าจกัรเตบิโตชื่า้
•  การฟ่�นัตวัิข้องเศรษฐกจิกรซ่ื้
•  การตอ่สูแ้ยง่ชื่งิอำานัาจข้องเยอรมิน่ั
•  ห์น่ัวิยงานัภูายในัรฐับาลผู้สมิโป็แลนัด ์
•  ควิามิไมิแ่น่ันัอนัทางการเมิ่องในัสเป็นั
•  การอา้งสทิธ์ิ �ข้องบดูาเป็สตใ์นั 'เสรนิ่ัยมิครสิเตย่นั’

•  โรมิาเน่ัยและการเมิ่องเกา่กบัให์มิ่
•  การทจุรติและอาชื่ญากรรมิในับลัแกเรย่

ตะว่นัออกกลางและแอฟิรกิา
•  การแบง่แยกทางการเมิ่องข้องแอฟรกิาใต ้
•  กจิกรรมิทางทห์ารข้องอหิ์รา่นั
•  ควิามิสมัิพิ่นััธ์ข์้องอย่ปิ็ตแ์ละตรุก่
•  การมิ่สว่ินัรว่ิมิระห์วิา่งป็ระเทศข้องซื้เ่รย่
•  รฐับาลคูข่้นัานัข้องลเิบย่
•  การฟ่�นัตวัิท่�เป็ราะบางข้องไนัจเ่รย่
•  วิาระการป็ฏิริปู็ป็ระเทศเอธ์โิอเป่็ย
•  ผู้ลป็ระโยชื่นัข์้องกาตาร-์เอมิิเรตสแ์ละสนััตภิูาพิ่ในั

อา่วิ
•  การป็ฏิริปู็เศรษฐกจิข้องตรุก่
•  วิกิฤตเศรษฐกจิข้องเลบานัอนัและควิามิเป็็นักลาง

ข้องกองทพัิ่
•  จอรแ์ดนักบัสทิธ์มิินุัษยชื่นั
•  การเป็ล่�ยนัผู้า่นัสูป่็ระชื่าธ์ปิ็ไตยข้องซื้ดูานั
•  การเลอ่กตั �งในัป่็ 2022 ข้องเคนัยา
•  การป็ฏิริปู็เศรษฐกจิข้องตนู่ัเซื้ย่

เอเชีื่ย่แปซิฟิิก
•  นัโยบายชื่าตนิิัยมิข้องอนิัเดย่
•  ควิามิเส่�ยงจากแรงกดดนััทางงบป็ระมิาณ์ตอ่ญ่�ป็ุ่ นั
•  การป็กครองดว้ิยกองทพัิ่ข้องป็ระเทศไทย
•  ฮ่อ่งกงกบัการเคล่�อนัไห์วิเพิ่่�อป็ระชื่าธ์ปิ็ไตย
•  เงนิักูก้องทนุัการเงนิัระห์วิา่งป็ระเทศ (IMF) ข้องป็ากส่ถืานั
•  อปุ็สรรคตอ่การเป็ล่�ยนัแป็ลงสภูาพิ่ภูมูิิอากาศข้อง

ออสเตรเลย่
•  กระบวินัการเพิ่่�อสนััตภิูาพิ่ข้องเมิ่ยนัมิาร ์
•  เกาห์ลเ่ห์น่ัอ อาวิธุ์นิัวิเคลย่รแ์ละการควิำ�าบาตร
•  ออสเตรเลย่มิ่ควิามิสมัิพิ่นััธ์ก์บัเอเชื่ย่ ยโุรป็ และแป็ซื้ฟิิก

และวิอชื่งิตนัั
•  การทบทวินันัโยบายตา่งป็ระเทศข้องมิาเลเซื้ย่
•  แผู้นัอพิ่ยพิ่ผูู้ล้่ �ภูยัข้องบงัคลาเทศ
•  ควิามิสมัิพิ่นััธ์ท์างการทตูและการคา้ข้องนิัวิซื้แ่ลนัด ์
•  ควิามิข้ดัแยง้ทางศาสนัาในัศรล่งักา

อเมรกิาเหน่อ
•  ปั็ญห์าภูาษ่ข้องสห์รฐัอเมิรกิา
•  ควิามิสมัิพิ่นััธ์ข์้องสห์รฐัอเมิรกิาและอหิ์รา่นั
•  ควิามิสมัิพิ่นััธ์ข์้องสห์รฐัอเมิรกิากบั

เกาห์ลเ่ห์น่ัอ
•  รฐับาลเสย่งสว่ินันัอ้ยข้องแคนัาดา
•  ควิามิแตกตา่งทางการเมิ่องข้องแคนัาดา
•  ควิามิสมัิพิ่นััธ์ส์ห์รฐัฯ-รสัเซื้ย่

ลาตินอเมรกิา
•  ควิามิไมิแ่น่ันัอนัทางการคา้ข้องเม็ิกซื้โิก
•  ควิามิไมิแ่น่ันัอนัห์ลงัเกดิโรคระบาดข้อง

อารเ์จนัตนิัา
•  การแบง่ข้ั �วิทางการเมิ่องข้องบราซื้ลิ
•  ควิามิตงึเครย่ดทางการเมิ่องทั�วิโบลเิวิย่
•  วิกิฤตผูู้อ้พิ่ยพิ่ข้องเวิเนัซื้เุอลา
•  การดิ �นัรนัทางสงัคมินิัยมิข้องควิิบา
•  แนัวิโนัม้ิห์ลงัการเลอ่กตั �งข้องอรุกุวิยั
•  ชื่ลิแ่ละการป็ระทว้ิงป็ระธ์านัาธ์บิด่
•  ภูาพิ่รวิมิเศรษฐกจิข้องจาเมิกา
•  ควิามิข้ดัแยง้ในัการทำาเห์มิ่องข้องเป็รู

รสัูเซีย่
•  รสัเซื้ย่กบัควิามิข้ดัแยง้ทางตะวินััตก
•  ควิามิข้ดัแยง้ในัฐานัะผูู้ท้่�ทำาให์แ้ตกแยกในัยเูครนั
•  ผู้ลป็ระโยชื่นัข์้องกองทพัิ่อาเซื้อรไ์บจนััและการ

เป็ล่�ยนัแป็ลงอำานัาจ
•  การฝัังการป็ฏิริปู็เศรษฐกจิในัอซุื้เบกสิถืานั
•  การป็ฏิริปู็เศรษฐกจิคาซื้คัสถืานั

https://www.emerald.com/insight/register
https://www.emerald.com/insight/login
https://www.emerald.com/insight/content/briefings
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เป็็นัเวิลามิากกวิา่ 50 ป่็ การเป็็นัห์นึั�งในัควิามิคดิให์มิ่ๆ  คอ่ห์วัิใจ
ข้องธ์รุกจิข้อง Emerald ห์ลกัจรยิธ์รรมิข้องเราคอ่การชื่ว่ิยสรา้ง
ควิามิแตกตา่งทล่ะเล็กทล่ะนัอ้ย เพิ่่�อให์ผูู้้ท้่�อยูใ่นัแวิดวิงวิชิื่าการ
ห์รอ่ในัทางป็ฏิบิตัคิอ่ยๆ ทำางานัรว่ิมิกนััเพิ่่�อสรา้งการเป็ล่�ยนัแป็ลง
ในัเชื่งิบวิกในัโลกแห์ง่ควิามิจรงิ

บรกิารสิ�งพิ่ิมิพิ่แ์ละเผู้ยแพิ่รข่้องเราชื่ว่ิยให์นั้ักวิจิยับอกเลา่เร่�อง
ราวิข้องพิ่วิกเข้าอยา่งมิ่ควิามิห์มิายและทนััทว่ิงท ่โดยมิอบเคร่�อง
มิ่อและบรกิารท่�เป็็นันัวิตักรรมิให์มิเ่พิ่่�อสรา้งควิามิมิั�นัใจและควิามิ
สามิารถืในัการวิจิยักอ่ให์เ้กดิผู้ล

ตดิตอ่เราเก่�ยวิกบัเรา

เน่�อหา/คุอลเล็กชื่นัใหม่:
วิลัยล์ดา ภูทัรโภูคนิัเศรษฐ ์
vpattarapokinset@emerald.com

สูอบุถืามคุว่ามช่ื่ว่ย่เหล่อ:
support@emerald.com

เว็่บุไซต ์
emeraldgrouppublishing.com

มิารว่ิมิกนััสรา้ง Real Impact

ชื่ดุเคร่�องมิ่อบรรณ์ารกัษ ์
ข้อ้มิลูการเข้า้ถืงึและการรบัรองควิามิถืกูตอ้ง คูม่ิ่อผูู้ใ้ชื่ ้เอกสารสง่เสรมิิการข้ายห์อ้งสมิดุ คำาแนัะนัำาเก่�ยวิกบัรายงานัการใชื่ง้านัและแห์ลง่ข้อ้มิลูเพิ่่�อการคน้ัห์า

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

คน้ัพิ่บและ
สำารวิจโลกแห์ง่การวิจิยั
ทางสงัคมิศาสตร ์
ท่�กอ่ให์เ้กดิผู้ล
emerald.com/insight

เลอ่กเสน้ัทางข้องคณุ์
•  เรย่กดตูามิวิารสาร ห์นัังสอ่ กรณ่์ศกึษาและ 

Expert Briefings

•  ป้็อนัคำาและวิลเ่ฉพิ่าะลงในัการคน้ัห์าดว่ินั และการ
คน้ัห์าข้ั �นัสงู

•  จำากดัผู้ลลพัิ่ธ์ใ์ห์แ้สดงเฉพิ่าะเน่ั�อห์าท่�เป็็นั 
Open Access ห์รอ่สิ�งท่�คณุ์สามิารถืดไูด ้

นัำาทางไดอ้ยา่งงา่ยดาย
•  การนัำาทางท่�คาดเดาไดแ้ละอนิัเทอรเ์ฟซื้ท่�เรย่บงา่ย
•  จดัเรย่งผู้ลลพัิ่ธ์แ์ละใชื่ต้วัิกรองเน่ั�อห์า เชื่น่ัป็ระเภูท วินััท่� 

วิชิื่า และป็ระเทศ
•  ตวัิอยา่งเน่ั�อห์าและบทคดัยอ่ท่�มิ่โครงสรา้งชื่ว่ิยคณุ์ตดัสนิั

ใจวิา่คณุ์ตอ้งการท่�จะอา่นัห์รอ่ไป็ตอ่

สำารวิจเสน้ัทางให์มิ่
•  คำาแนัะนัำาสำาห์รบัเน่ั�อห์าท่�เก่�ยวิข้อ้งให์แ้รงบนััดาลใจสำาห์รบั

ควิามิคดิให์มิ่ๆ
•  เลอ่ก ‘คำาห์ลกั’ ไป็ยงัห์วัิข้อ้การวิจิยัสห์สาข้าวิชิื่าชื่พ่ิ่
•  เน่ั�อห์าทั �งห์มิดท่�เข้า้ถืงึไดต้อ่เน่ั�องกนััสำาห์รบั การสำารวิจ

ท่�ราบร่�นั

น่ั�คอ่การเดนิัทางข้องคณุ์
•  การเข้า้ถืงึระยะไกลแบบผูู้ใ้ชื่ห้์ลายคนับนัอปุ็กรณ์ใ์ดก็ได ้
•  ดใูนัรปู็แบบ HTML, PDF, EPUB และดาวินัโ์ห์ลดการอา้งองิ

ไดโ้ดยตรงจากแพิ่ลตฟอรม์ิ
•  ดว้ิยโป็รไฟลผ์ูู้ใ้ชื่ ้คณุ์สามิารถืตั �งคา่การแจง้เตอ่นัเน่ั�อห์า

และบนััทกึการคน้ัห์าเพิ่่�อตรวิจสอบในัภูายห์ลงั

คน้ัห์าและเข้า้ถืงึได ้
•  รองรบัวิธิ์ก่ารรบัรองควิามิถืกูตอ้งท่�สำาคญัทั �งห์มิดรวิมิถืงึ 

IP, EZproxy, การเข้า้ถืงึแบบรวิมิศนูัยผ์ู้า่นั Shibboleth/
OpenAthens, URL ท่�อา้งองิ และ Google CASA มิ่
ห์มิายเลข้การเข้า้ถืงึองคก์รตามิการรอ้งข้อ

•  SeamlessAccess เป็็นัการป็รบัป็รงุการให์บ้รกิารข้องเราและ
สนัับสนุันัการเข้า้ถืงึแบบรวิมิศนูัยใ์นัทกุองคก์รท่�เข้า้รว่ิมิ

•  จดัทำาดชัื่น่ัในัระบบการคน้ัพิ่บท่�สำาคญัทั �งห์มิด ไดแ้ก ่ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• มิ่บนััทกึ KBART และ MARC ให์ด้าวินัโ์ห์ลด
•  Emerald Insight มิุง่มิั�นัท่�จะเป็็นั W3C AA และ US

สอดคลอ้งกบัมิาตรา 508
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