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Expert Briefings คือ้อะไร
Emerald รว่มูมู้อกบั Oxford Analytica เพื่้�อนัำาเสนัอการบรรยายสรปุโดยผูู้เ้ชี่ี�ยวชี่าญ 
(Expert Briefings) ผู้า่นั Emerald.com/insight การรวบรวมูการวเิคืราะหท์ี�เป็นักลัางข้อง
ผูู้น้ัำาในัอตุ้สาหกรรมูแลัะนัักวชิี่าการอสิระเกี�ยวกบัเหต้กุารณ์ท์างการเมู้อง สงัคืมู แลัะ
เศรษฐกจิ Expert Briefings จะสำารวจคืวามูหมูายแลัะผู้ลักระทบข้องแนัวโนัมู้แลัะการพื่ฒันัา
ที�เกดิข้้ �นัใหมูใ่นัระดบัโลัก ระดบัภมููิภาคื แลัะระดบัประเทศอยา่งถี่ี�ถี่ว้นั

Expert Briefings จะชี่ว่ยฉัันัไดอ้ยา่งไร

เก่ี่�ยวข้อ้งอย่�เสมอ

คืณุ์จะไดร้บัต้วัอยา่งในัโลักแหง่
คืวามูเป็นัจรงิที�เป็นัปัจจบุนััสง่ถี่ง้มู้อ 
ซึ่้�งคืณุ์สามูารถี่ใชี่เ้พื่้�อแสดงทฤษฎีี
แลัะแนัวคืดิข้องนัักเรยีนัจากการ

สอนัข้องคืณุ์ในัทางปฏิบิตั้ิ

ประหยดัเวลา

นัักวเิคืราะหข์้องเรากลัั�นักรองข้อ้มูลูั
จากหลัายแหลัง่เพื่้�อเลัอ้กข้อ้เท็จจรงิ
ที�สำาคืญัที�สดุแลัะนัำาเสนัอคืวบคืูไ่ป
กบัข้อ้มูลูัต้ามูบรบิทที�จำาเป็นั เพื่้�อให ้

คืณุ์พื่รอ้มูใชี่ใ้นัชี่ั �นัเรยีนั

ครอบคลุมวตัถุุประสงค ์
ท่ี่�เช่ื่�อถุ่อได ้

ทมีู Expert Briefing จะต้รวจสอบ
เน้ั�อหาทั �งหมูดแลัะใชี่เ้วลัามูากกวา่ 

40 ปีในัการพื่ฒันัาเทคืนิัคืในัการระบุ
แลัะลัดอคืต้ลิัง

Expert Briefings จะชี่ว่ยนัักเรยีนัข้องฉัันัไดอ้ยา่งไร

พัฒันาที่กัี่ษะหลกัี่

Expert Briefings จะกลัั�นักรองข้อ้มูลูั
เชี่งิลัก้ทางวชิี่าการแลัะนัโยบายสำาหรบั

ผูู้มู้ีอำานัาจต้ดัสนิัใจ การใชี่ส้ิ�งเหลัา่นีั�
ชี่ว่ยใหนั้ักเรยีนัไดฝ้้ึกฝึนัการใชี่ง้านัแลัะ
นัำาเสนัอข้อ้มูลูัในัแบบที�พื่วกเข้าจะนัำาไป

ใชี่ใ้นัอาชี่พีื่การงานัในัอนัาคืต้

สรา้งแรงบนัดาลใจใหผู่้้ม่้อำานาจ
ตดัสินแห�งอนาคต

เน้ั�อหาข้องเราแจง้รฐับาลัแลัะองคืก์รทั�ว
ทกุมูมุูโลัก ใหส้ทิธิ์ิ �นัักเรยีนัข้องคืณุ์เข้า้
ถี่ง้การวเิคืราะหเ์หต้กุารณ์ท์ี�พื่าดหวัข้า่ว

ในัภมููิภาคืข้องคืณุ์แลัะทั�วโลัก

ใชื่ไ้ดต้ั �งแต�นอ้งใหม�ไปจนถึุง
ระดบัปรญิญาโที่

Expert Briefings จะเข้ยีนัเป็นัภาษา
องักฤษแบบงา่ยๆ แลัะจดัรปูแบบเพื่้�อให ้
อา่นังา่ย ทำาใหนั้ักเรยีนัทกุคืนัเข้า้ถี่ง้ได ้

ในัทกุระดบัแลัะสำาหรบัผูู้ท้ี�ไมูไ่ดพ้ื่ดู
ภาษาองักฤษ เป็นัภาษาแมู่



แนัวคืดิเพื่้�อการสอนั
Expert Briefings สามูารถี่นัำามูิต้ใิหมูมู่าสูก่ารสอนัข้องคืณุ์ได ้นีั�คือ้วธิิ์ทีี�เน้ั�อหาถี่กูใชี่ก้บันัักเรยีนัไปแลัว้ทั�วโลัก:

อเีมูลั Expert Briefings Monthly Pick ข้องเรามูีคืำาแนัะนัำาแลัะแนัวคืดิ
สำาหรบัการสอนัคืวบคืูไ่ปกบัข้อ้มูลูัสรปุฟรเีพื่้�อใหค้ืณุ์ใชี่ก้บันัักเรยีนัข้องคืณุ์ 

ลังทะเบยีนัที�:

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

•  การอภปิรายในัชี่ั �นัเรยีนั - ใหนั้ักเรยีนัอา่นัการบรรยาย
สรปุที�สั �นัลัง เร้�องใดเร้�องหน้ั�ง (ประมูาณ์ 200 คืำา) เมู้�อเริ�มู
ชี่ั �นัเรยีนั โดยจดุมูุง่เนัน้ัข้องการอภปิรายคือ้เปิดโอกาสให้
นัักเรยีนันัำาทฤษฎีแีลัะแนัวคืดิที�ศก้ษามูาประยกุต้ใ์ชี่ ้

•  กลัยทุธิ์ท์างธิ์รุกจิระดบัโลัก - กำาหนัดประเทศใหก้บั
นัักเรยีนัแต้ล่ัะคืนัหรอ้กลัุมู่ ใหพ้ื่วกเข้าจนิัต้นัาการวา่ต้นัเอง
เป็นัต้วัแทนัข้องบรษัิทที�กำาลังัคืดิจะเปิดสำานัักงานัในั
ประเทศนัั�นั ต้ลัอดทั �งเดอ้นั นัักเรยีนัสามูารถี่ใชี่ ้
Expert Briefings เพื่้�อประเมูินัแลัะรายงานักลับัไปที�ชี่ั �นั
เรยีนัเกี�ยวกบัโอกาสแลัะภยัคืกุคืามู

•  การวเิคืราะหค์ืวามูเสี�ยงทางการเมู้อง – มูอบหมูายให้
นัักเรยีนัต้ดิต้ามูปัญหาในัระดบัทอ้งถี่ิ�นัหรอ้ระดบัโลัก ให ้
พื่วกเข้าจนิัต้นัาการวา่ต้นัเองกำาลังัใหค้ืำาปรก้ษาผูู้ก้ำาหนัด
นัโยบายในัรฐับาลัหรอ้ธิ์รุกจิ สถี่านัการณ์เ์ปิดเผู้ยออกมูา
คืวรแจง้การต้ดัสนิัใจเชี่งินัโยบายข้องพื่วกเข้าอยา่งไร

•  ชี่ั �นัเรยีนักรณี์ศก้ษา – หากคืณุ์ใชี่ก้รณี์ศก้ษากบันัักเรยีนั
ข้องคืณุ์ ข้อใหพ้ื่วกเข้าใชี่ ้Expert Briefings เพื่้�อใหบ้รบิท
เพื่ิ�มูเต้มิูเกี�ยวกบัเวลัาแลัะสถี่านัที�ที�มูีการกำาหนัดกรณี์
ศก้ษา หรอ้ทบทวนักรณี์ศก้ษาโดยการเรยีบเรยีงใหมูใ่นั
ปัจจบุนัั

•  ทบทวนัส้�อการสอนัข้องคืณุ์ - การบรรยายสรปุที�ยาวข้้ �นั 
(ประมูาณ์ 1,200 คืำา) ทำาใหก้ารอา่นัเสรมิูในัอดุมูคืต้ชิี่ว่ย
ใหนั้ักเรยีนัไดร้บัข้อ้มูลูัลัา่สดุในัแบบที�หนัังสอ้แลัะบทคืวามู
ในัวารสารไมูส่ามูารถี่ทำาได ้นัอกจากนีั�ยงัเป็นัวธิิ์ทีี�ยอด
เยี�ยมูในัการอปัเดต้สไลัดแ์ลัะบนััทก้การบรรยายข้องคืณุ์
เองเพื่้�อใหเ้ทา่ทนััโลักที�เปลัี�ยนัแปลังไปข้องเรา
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ระเบยีบวธิิ์ี
Expert Briefings สรา้งข้้ �นัไดอ้ยา่งไร
สรา้งการคืาดการณ์ท์ี�ชี่ดัเจนัจากมูวลัข้องข้อ้มูลูัที�ซึ่บัซึ่อ้นั สบัสนั แลัะไมูแ่น่ันัอนัในับางคืรั �ง โดยแยก
สญัญาณ์ออกจากสญัญาณ์รบกวนักอ่นั จากนัั�นัจง้นัำาข้อ้มูลูันัั�นัไปวเิคืราะหอ์ยา่งเข้มู้งวด

ผู้ลัลัพัื่ธิ์ค์ือ้ข้อ้มูลูัเชี่งิลัก้ที�ใชี่ใ้นัปัจจบุนััเพื่้�อแจง้การต้ดัสนิัใจข้องรฐับาลั ผูู้ ้
กำาหนัดนัโยบาย แลัะผูู้เ้ชี่ี�ยวชี่าญดา้นัธิ์รุกจิ

แหลัง่ข้อ้มูลูั
ที�มูาหายาก

แหลัง่ข้อ้มูลูั
อยา่งเป็นั
ทางการ

โซึ่เชี่ยีลัมูีเดยี พื่อดคืาสต้แ์ลัะ
เอกสาร

ข้อ้มูลูัทาง
กฎีหมูายแลัะ

ข้อ้บงัคืบั

ส้�อข้า่วสารการศก้ษาวจิยั ผูู้แ้พื่รภ่าพื่
กระจายเสยีงฐานัข้อ้มูลูั

สญัญาณ์จากสญัญาณ์รบกวนั

คืวามูเข้มู้งวดในัการวเิคืราะห ์

วจิารณ์ญาณ์

ข้อ้มูลูัเชี่งิลัก้ที�นัำาไปใชี่ไ้ดจ้รงิ

ม่ลค�าเพิั�มในกี่ารวิเคราะห ์

ที�ปรก้ษาอาวโุสคืวบคืมุูแลัะต้รวจสอบคืวามู
คืรอบคืลัมุูข้องการวเิคืราะห ์

หวัหนัา้
ภาคื

นัักวชิี่าการชี่ั �นันัำา ผูู้ก้ำาหนัดนัโยบาย หน่ัวย
งานักำากบัดแูลั แลัะผูู้เ้ชี่ี�ยวชี่าญในั

อตุ้สาหกรรมูกวา่ 1,500 คืนัมูอบข้อ้มูลูัเชี่งิ
ลัก้ที�ต้รงเป้าหมูาย

เคืรอ้ข้า่ยผูู้ ้
เชี่ี�ยวชี่าญ
ระดบัโลัก

ผูู้เ้ชี่ี�ยวชี่าญระดบัภมููิภาคืแลัะภาคืสว่นัชี่ว่ย
ใหมู้ั�นัใจไดว้า่การวเิคืราะหนั์ั�นัดำาเนิันัการได ้

ทนััเวลัา แลัะเหมูาะสมู

ทมีูภายในั

ลดปรมิาณ

พื่บกบันัักวเิคืราะห ์
ผูู้ร้ว่มูใหข้้อ้มูลูัมูากกวา่ 1,500 รายในัเคืรอ้ข้า่ยผูู้เ้ชี่ี�ยวชี่าญทั�วโลักยงัคืงไมูเ่ปิดเผู้ยต้วัต้นั แต้ค่ืณุ์สามูารถี่พื่บกบันัักวเิคืราะหแ์ลัะ
หวัหนัา้ภาคืไดบ้นัเว็บไซึ่ต้ข์้องเรา
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เชี่้�อถี่อ้ได ้เข้มู้งวด แลัะแมูน่ัยำา
อคืต้เิป็นัหน้ั�งในัข้อ้ผู้ิดพื่ลัาดพื่้ �นัฐานัที�สดุในัการวเิคืราะหเ์ชี่งิคืณุ์ภาพื่ สงัคืมูศาสต้รไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นัวา่ผูู้ค้ืนัมูกั
จะจดัลัำาดบัคืวามูสำาคืญัข้องหลักัฐานับางอยา่งผู้ิดพื่ลัาดเมู้�อทำาการสรปุ อาจเป็นัเพื่ราะคืวามูต้อ้งการที�จะเห็นั
การคืน้ัพื่บคืรั �งกอ่นัๆ ไดร้บัการยน้ัยนััอกีคืรั �งหรอ้ใชี่ห้ลักัฐานัที�เข้า้ถี่ง้ไดมู้ากที�สดุหรอ้คืวามูเคืรยีดในัการเชี่้�อมู
โยงข้อ้มูลูัที�ไมูเ่กี�ยวข้อ้งกนัั

กี่ารที่บที่วนโดยผู่้ร้่เ้สมอกี่นั
การวเิคืราะหถ์ี่กูวพิื่ากษว์จิารณ์โ์ดยใชี่ผูู้้เ้ชี่ี�ยวชี่าญ

ทั �งภายในัแลัะภายนัอกเพื่้�อเปิดเผู้ยถี่ง้อคืต้ ิใหค้ืวามู
เข้มู้งวด ทา้ทายข้อ้โต้แ้ยง้ แลัะเปิดมูมุูมูองใหมู่

สหวิที่ยากี่าร
ประเด็นัมูากมูายในัเศรษฐกจิโลักไดแ้ยกต้ามูภมููิภาคื

แลัะหวัข้อ้ต้า่งๆ โดยการวเิคืราะหผ์ูู้เ้ชี่ี�ยวชี่าญจาก
สาข้าต้า่งๆ จะระบจุดุบอดที�มูีอยูใ่นัพื่้ �นัที�ใดพื่้ �นัที�หน้ั�ง

ได ้

ไม�ระบุตวัตน
มูีการรายงานัคืวามูเป็นัจรงิข้องเหต้กุารณ์โ์ดยไมูมู่ีข้อ้

จำากดั เน้ั�องจากผูู้มู้ีสว่นัรว่มูไมูร่ะบตุ้วัต้นั

อิสระ
Oxford Analytica เป็นัอสิระ จง้ไดร้บัการปกป้องจาก

การเป็นัพื่รรคืพื่วกหรอ้วาระทางอดุมูการณ์ ์

ผูู้เ้ชี่ี�ยวชี่าญข้อง Oxford Anlytica  
จะหลักีเลัี�ยงอคืต้ไิดอ้ยา่งไร



เข้า้ถี่ง้ใจคืวามูสำาคืญัข้องหวัข้อ้ระดบัโลัก

ปัญหาระดบัประเทศที�สรา้งผู้ลักระทบระดบัโลัก

รสัเซ่ีย/CIS

คืวามูข้ดัแยง้ข้องโลักต้ะวนััต้กกบัรสัเซึ่ยี
รสัเซึ่ยีเผู้ชี่ญิกบัการเต้บิโต้ทางเศรษฐกจิที�
ชี่ะลัอต้วั
คืวามูข้ดัแยง้ในัฐานัะผูู้แ้บง่แยกในัยเูคืรนั
การหลักีเลัี�ยงคืวามูเสี�ยงข้องประธิ์านัาธิ์บิดี
ปตู้นิั
กองทพัื่อาเซึ่อรไ์บจนััเปลัี�ยนัสมูดลุัทาง
อำานัาจ
การฝัึงการปฏิริปูเศรษฐกจิในัอซุึ่เบกสิถี่านั
ผูู้ก้ำาหนัดนัโยบายคืาซึ่คัืสถี่านัพื่รอ้มูที�จะ
ดำาเนิันัการปฏิริปูเศรษฐกจิ

อเมรกิี่าเหน่อ
โพื่ลัลั ์2020 ข้องสหรฐัอเมูรกิา
ปัญหาภาษีข้องสหรฐัอเมูรกิา
สหรฐัอเมูรกิาแลัะอหิรา่นั
ดลุัอำานัาจ
คืวามูสมัูพื่นััธิ์ร์ะหวา่งสหรฐัฯ กบั
เกาหลัเีหน้ัอ
รฐับาลัเสยีงข้า้งนัอ้ยข้อง
แคืนัาดา
คืวามูแต้กแยกทางการเมู้องข้อง
แคืนัาดา
คืวามูสมัูพื่นััธิ์ร์ะหวา่ง
สหรฐัอเมูรกิาแลัะรสัเซึ่ยี

ลาตินอเมรกิี่า
เม็ูกซึ่โิกใหส้ญัญาถี่ง้
การเปลัี�ยนัผู้า่นัทางการเมู้อง
คืวามูไมูแ่น่ันัอนัหลังัการเลัอ้กต้ั �ง
ข้องอารเ์จนัต้นิัา
การปฏิริปูข้องบราซึ่ลิัถี่กูระงบั
แลัะกรณี์ข้องโคืวดิ-19 ยงัคืงสงู
คืวามูต้ง้เคืรยีดทางการเมู้องทั�ว
โบลัเิวยี
คืวามูต้ง้เคืรยีดทางการเมู้องในั
เวเนัซึ่เุอลัาเพื่ิ�มูข้้ �นั
คืวามูทา้ทายทางการเมู้องแลัะ
เศรษฐกจิที�รา้ยแรงรอคืวิบาอยู่
ข้า้งหนัา้
การชี่ะลัอต้วัข้องเศรษฐกจิอรุกุ
วยั
การประทว้งอาจเกดิข้้ �นัอกีคืรั �ง 
ในัข้ณ์ะที�ชี่ลิัพีื่ยายามูดิ �นัรนัเพื่้�อ
ทำาต้ามูคืำามูั�นัสญัญาเกี�ยวกบั
โอกาสแลัะการปฏิริปู
เศรษฐกจิข้องจาเมูกา

เอเช่ื่ยแปซิีฟิิกี่
คืวามูต้ง้เคืรยีดระหวา่งจนีั-สหรฐัฯ
นัโยบายชี่าต้นิิัยมูข้องนัายกรฐัมูนัต้รนีัเรนัทรา โมูดี �แหง่
อนิัเดยี
คืวามูเสี�ยงข้องคืวามูกดดนััดา้นังบประมูาณ์ข้องญี�ปุ่ นั
การปกคืรองโดยทหารข้องไทย
นัักเคืลั้�อนัไหวเพื่้�อประชี่าธิ์ปิไต้ยกำาลังัแบง่แยกฮ่อ่งกงแลัะ
เป็นัปฏิปัิกษก์บัจนีั
เงนิักู ้IMF ข้องปากสีถี่านั
การต้อ่สูก้ารทจุรติ้ข้องเวยีดนัามู
รฐับาลัออสเต้รเลัยีชี่นัะการเลัอ้กต้ั �งซึ่อ่มู แต้มู่ีอปุสรรคืรวมู
ถี่ง้การเปลัี�ยนัแปลังทางสภาพื่ภมููิอากาศ
กระบวนัการเพื่้�อสนััต้ภิาพื่ข้องเมูียนัมูาร ์
เกาหลัเีหน้ัอ อาวธุิ์นิัวเคืลัยีร ์แลัะการคืวำ�าบาต้ร
ออสเต้รเลัยีจะผู้ลักัดนััการกระชี่บัคืวามูสมัูพื่นััธิ์ท์ี�แน่ันัแฟ้นั
ยิ�งข้้ �นักบัเอเชี่ยี ยโุรป แปซึ่ฟิิก แลัะวอชี่งิต้นัั
ประธิ์านัาธิ์บิดอีนิัโดนีัเซึ่ยีอาจพื่บวา่อำานัาจข้องเข้าถี่กู
ทา้ทายในัรฐัสภา
การทบทวนันัโยบายต้า่งประเทศข้องมูาเลัเซึ่ยี
บงักลัาเทศเต้รยีมูดำาเนิันัการต้ามูแผู้นัอพื่ยพื่ผูู้ล้ัี �ภยับนัเกาะ
นิัวซึ่แีลันัดข์้ยายคืวามูสมัูพื่นััธิ์ท์างการทตู้แลัะการคืา้
คืวามูข้ดัแยง้ทางศาสนัาในัศรลีังักา

ตะวนัออกี่กี่ลางและแอฟิรกิี่า
การปฏิริปูโคืรงสรา้งข้องแอฟรกิาใต้เ้ผู้ชี่ญิกบั
การต้อ่ต้า้นั
กจิกรรมูทางทหารข้องอหิรา่นั
อยีปิต้แ์ลัะต้รุกสีามูารถี่สรา้งคืวามูสมัูพื่นััธิ์ ์
ที�แทจ้รงิไดห้รอ้ไมู่
การมูีสว่นัเกี�ยวข้อ้งกบันัานัาชี่าต้ขิ้องซึ่เีรยี
รฐับาลัคืูข่้องลัเิบยี
คืวามูไมูมู่ั�นัคืงในัการเลัอ้กต้ั �งข้องอสิราเอลั
การฟ้�นัฟทูี�เปราะบางข้องไนัจเีรยี
วาระการปฏิริปูประเทศเอธิ์โิอเปีย
การเปลัี�ยนัแปลังผู้ลัประโยชี่นัข์้องกาต้าร-์เอมูิ
เรต้สอ์าจชี่ว่ยใหเ้กดิสนััต้ภิาพื่ในัอา่ว
ต้รุกจีะต้อ้งปฏิบิตั้ติ้ามูสญัญาปฏิริปูเศรษฐกจิ
ในัไมูช่ี่า้นีั�
วกิฤต้เศรษฐกจิข้องเลับานัอนัอาจคืกุคืามู
คืวามูเป็นักลัางข้องกองทพัื่
จอรแ์ดนัจะปรบัเปลัี�ยนัจดุยน้ัในัประเด็นัสทิธิ์ิ
มูนุัษยชี่นัอยา่งเงยีบๆ
การเปลัี�ยนัผู้า่นัสูป่ระชี่าธิ์ปิไต้ยข้องซึ่ดูานั
คืวามูต้ง้เคืรยีดระหวา่งอสิราเอลัแลัะรฐับาลั
กลัาง
การเพื่ิ�มูกำาลังัทหารข้องเยเมูนั
คืวามูแต้กแยกทางศาสนัาข้องไนัจเีรยี
คืวามูไมูมู่ั�นัคืงถี่าวรข้องอริกั
การเลัอ้กต้ั �งข้องเคืนัยา 2022
การปฏิริปูเศรษฐกจิข้องต้นิูัเซึ่ยี

ยุโรป
สหราชี่อาณ์าจกัรแลัะผู้ลักระทบจาก Brexit
สหราชี่อาณ์าจกัรเต้บิโต้ชี่า้
กรซีึ่กบัเศรษฐกจิที�ยำ�าแย่
อำานัาจที�สะดดุข้องเยอรมูนีั
หน่ัวยงานัภายในัรฐับาลัผู้สมูโปแลันัด ์
คืวามูไมูมู่ั�นัคืงทางการเมู้องในัสเปนั
แนัวคืดิต้อ่ต้า้นัสหภาพื่ยโุรปในัอติ้าลัอีาจเพื่ิ�มูข้้ �นัในั
บรบิทข้องวกิฤต้โคืวดิ-19
เสรนิีัยมูข้องชี่าวคืรสิต้ใ์นัฮ่งัการแีลัะบดูาเปสต้ ์
ธิ์รุกจิข้องโรมูาเนีัยหวาดกลัวักบัชี่นัชี่ั �นัการเมู้องที�ทจุรติ้
บลััแกเรยีลัมู้เหลัวในัการจดัการกบักาทจุรติ้แลัะการกอ่
อาชี่ญากรรมู แมูว้า่สหภาพื่ยโุรปจะจบัต้ามูองก็ต้ามู

ต้วัอยา่งข้องรายงานัระดบัภมููิภาคื:

กี่ารเปล่�ยนแปลงข้องภูมิ่
อากี่าศ

กี่ารระบาดใหญ�ข้อง 
COVID-19

ความปลอดภูยัที่าง
ไซีเบอร ์

กี่ารเล่อกี่ตั �งท่ี่�กี่ำาลงัจะ
เกิี่ดขึ้�น

เศรษฐกิี่จโลกี่ ธรรมาภิูบาลระดบัโลกี่ ทุี่นมนุษย ์ กี่ารกี่�อกี่ารรา้ย



คืน้ัพื่บ
เน้ั�อหา
Expert 
Briefings

สมูคัืรสมูาชี่กิ

ไดร้บัการเผู้ยแพื่รท่กุวนััโดยนัำาเสนัอการวเิคืราะหเ์หต้กุารณ์ท์ั�ว
โลักแบบทนััทว่งทใีนัข้ณ์ะเกดิข้้ �นั

เข้า้ถึุง Daily Briefings ล�าสุดท่ี่�เผู้ยแพัร�ในป่ 2022 และ 2021 
รวมถึุงไฟิลเ์ก็ี่บถุาวรในชื่�วงหกี่ป่ท่ี่�เผู้ยแพัร�ระหว�างป่ 

2015 – 2020

การสั�งซึ่้ �อ

การบรรยายสรปุกวา่ 29,000 รายการจากเน้ั�อหาที�เก็บถี่าวร
หกปี ใหล้ัำาดบัเวลัาข้องกจิกรรมูแลัะผู้ลักระทบต้อ่คืวามูทา้ทาย

ที�ใหญท่ี�สดุในัโลัก

กี่ารชื่ำาระเงินครั �งเด่ยวที่ำาใหเ้ข้า้ถึุงเน่�อหาท่ี่�เผู้ยแพัร�ระหว�าง
ป่ 2015–2020 ไดต้ลอดเวลา

เรยีกดกูารบรรยายสรปุที�แนัะนัำาไดฟ้รี
 เราไดร้วบรวมูการบรรยายสรปุจำานัวนัมูากในัชี่ว่งสองเดอ้นัที�ผู้า่นัมูาแลัะทำาใหเ้ข้า้ถี่ง้ไดฟ้รี

คืณุ์ยงัสามูารถี่ลังทะเบยีนัเพื่้�อรบัอเีมูลั Expert Briefings Monthly Pick ซึ่้�งนัำาเสนัอการ
บรรยายสรปุที�แนัะนัำาลัา่สดุฟร ีซึ่้�งสง่ต้รงไปยงักลัอ่งจดหมูายข้องคืณุ์ พื่รอ้มูดว้ยเคืล็ัดลับัแลัะ
แนัวคืดิสำาหรบัใชี่ใ้นัการสอนั

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

คือลัเล็ักชี่นััแลัะต้วัเลัอ้กในัเข้า้ถี่ง้ข้อ้มูลูั

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick
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เป็นัเวลัามูากกวา่ 50 ปี การเป็นัหน้ั�งในัคืวามูคืดิใหมู่ๆ  คือ้หวัใจ
ข้องธิ์รุกจิข้อง Emerald หลักัจรยิธิ์รรมูข้องเราคือ้การชี่ว่ยสรา้ง
คืวามูแต้กต้า่งเพื่้�อใหผูู้้ท้ี�อยูใ่นัแวดวงวชิี่าการ หรอ้ในัทางปฏิบิตั้ิ
คือ้การคือ่ยๆ ทำางานัรว่มูกนััเพื่้�อสรา้งการเปลัี�ยนัแปลังในัเชี่งิบวก
ในัโลักแหง่คืวามูจรงิ

บรกิารสิ�งพื่ิมูพื่แ์ลัะเผู้ยแพื่รข่้องเราชี่ว่ยใหนั้ักวจิยับอกเลัา่เร้�อง
ราวข้องพื่วกเข้าอยา่งมูีคืวามูหมูายแลัะทนััทว่งท ีโดยมูอบเคืร้�อง
มู้อแลัะบรกิารที�เป็นันัวตั้กรรมูใหมูเ่พื่้�อสรา้งคืวามูมูั�นัใจแลัะคืวามู
สามูารถี่ในัการวจิยัที�กอ่ใหเ้กดิผู้ลั

ต้ดิต้อ่เราเกี�ยวกบัเรา

เน่�อหา/คอลเล็กี่ชื่นัใหม�:
วลััยล์ัดา ภทัรโภคืนิัเศรษฐ ์
vpattarapokinset@emerald.com

สอบถุามความชื่�วยเหล่อ:
support@emerald.com

เว็บไซีต ์
emeraldgrouppublishing.com

มูารว่มูกนััสรา้ง Real Impact

ชี่ดุเคืร้�องมู้อบรรณ์ารกัษ ์
ข้อ้มูลูัการเข้า้ถี่ง้แลัะการรบัรองคืวามูถี่กูต้อ้ง คืูมู่้อผูู้ใ้ชี่ ้ส้�อสง่เสรมิูการข้ายหอ้งสมูดุ คืำาแนัะนัำาเกี�ยวกบัรายงานัการใชี่ง้านั แลัะแหลัง่ข้อ้มูลูัสำาหรบัการคืน้ัพื่บ

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

คืน้ัพื่บแลัะ 
สำารวจโลักแหง่การวจิยั
ทางสงัคืมูศาสต้ร ์
ที�กอ่ใหเ้กดิผู้ลั
emerald.com/insight

เลัอ้กเสน้ัทางข้องคืณุ์
•  เรยีกดตู้ามูวารสาร หนัังสอ้ กรณี์ศก้ษา แลัะการ

บรรยายสรปุโดยผูู้เ้ชี่ี�ยวชี่าญ
•  ป้อนัคืำาแลัะวลัเีฉัพื่าะลังในัการคืน้ัหาดว่นั แลัะการ

คืน้ัหาข้ั �นัสงู
•  จำากดัผู้ลัลัพัื่ธิ์ใ์หแ้สดงเฉัพื่าะเน้ั�อหาที�เป็นั 

Open Access หรอ้สิ�งที�คืณุ์สามูารถี่ดไูด ้

นัำาทางไดอ้ยา่งงา่ยดาย
•  การนัำาทางที�คืาดการณ์ไ์ดแ้ลัะอนิัเทอรเ์ฟซึ่ที�เรยีบงา่ย
•  จดัเรยีงผู้ลัลัพัื่ธิ์แ์ลัะใชี่ต้้วักรองเน้ั�อหา เชี่น่ัประเภท วนััที� 

หวัข้อ้เร้�อง แลัะประเทศ
•  ต้วัอยา่งเน้ั�อหาแลัะบทคืดัยอ่ที�มูีโคืรงสรา้งชี่ว่ยคืณุ์ต้ดัสนิั

ใจวา่คืณุ์ต้อ้งการที�จะอา่นัหรอ้ไปต้อ่

สำารวจเสน้ัทางใหมู่
•  คืำาแนัะนัำาสำาหรบัเน้ั�อหาที�เกี�ยวข้อ้งให ้แรงบนััดาลัใจสำาหรบั

แนัวคืดิใหมู่
•  เลัอ้ก 'คืำาหลักั' เพื่้�อคืน้ัคืวา้เกี�ยวกบัหวัข้อ้สหสาข้าวชิี่าชี่พีื่
•  เน้ั�อหาทั �งหมูดที�เข้า้ถี่ง้ไดต้้อ่เน้ั�องกนััสำาหรบั การสำารวจ

ที�ราบร้�นั

นีั�คือ้การเดนิัทางข้องคืณุ์
•  การเข้า้ถี่ง้ระยะไกลัแบบผูู้ใ้ชี่ห้ลัายคืนับนัอปุกรณ์ใ์ดก็ได ้
•  ดใูนัรปูแบบ HTML, PDF, EPUB แลัะดาวนัโ์หลัดข้อ้มูลูั

อา้งองิไดโ้ดยต้รงจากแพื่ลัต้ฟอรม์ู
•  ดว้ยโปรไฟลัผ์ูู้ใ้ชี่ ้คืณุ์สามูารถี่ต้ั �งคืา่การแจง้เต้อ้นัเน้ั�อหา

แลัะบนััทก้การคืน้ัหาเพื่้�อต้รวจสอบในัภายหลังัได ้

คืน้ัหาแลัะเข้า้ถี่ง้ได ้
•  รองรบัวธิิ์กีารรบัรองคืวามูถี่กูต้อ้งหลักัๆ ทั �งหมูด ไดแ้ก ่

IP, EZproxy, การเข้า้ถี่ง้แบบรวมูศนูัยผ์ู้า่นั Shibboleth/
OpenAthens, URL ที�อา้งองิ แลัะ Google CASA 
หมูายเลัข้การเข้า้ถี่ง้องคืก์รต้ามูคืำาข้อ

•  SeamlessAccess เป็นัการปรบัปรงุการใหบ้รกิารข้องเราแลัะ
สนัับสนุันัการเข้า้ถี่ง้แบบรวมูศนูัยใ์นัทกุองคืก์รที�เข้า้รว่มู

•  จดัทำาดชัี่นีัในัระบบการคืน้ัพื่บที�สำาคืญัทั �งหมูด ไดแ้ก ่ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• ยงัมูีบนััทก้ KBART แลัะ MARC ใหด้าวนัโ์หลัด
•  Emerald Insight มูุง่มูั�นัที�จะเป็นั W3C AA แลัะ US
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