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Research 
Pass

ผู้้ �แติง่จากี่มากี่กี่วา่

140 ประเทศ

เลอืกี่ชุด่โทั้เค็นทั้ี�คณ่
ติ �องกี่ารี ติั �งแติ่

100 ถึงึ 
2,000

ผู้้ �ใชุ �ดค้อนเทั้นติไ์ด �

หลายคน
พิ่รี�อมกี่นั

เข้ �าถึงึคอน 
เทั้นติต์ิลอด

24 
ชั่่�วโมง

โทั้เค็นมีอาย่

36 เดืือน

Research Pass เสนอสท่ั้ธิ์่ �กี่ารีเข้ �าใชุ �งานในรีป้แบบทั้ี�ปรีบัเปลี�ยนได �ใน
รีาคาทั้ี�เหมาะสม ไปยงั งานวจ่ยัและกี่ารีเป็นผู้้ �นำาทั้างความคด่อนัลำ �า
หน�า ทั้ี�สง่มอบโดยผู้้ �นำาอต่ิสาหกี่รีรีมและผู้้ �เชุี�ยวชุาญด�านวชุ่ากี่ารีจากี่
คอนเทั้นติข์้อง Emerald eJournal และ eBook ทั้ี�เผู้ยแพิ่รีแ่ล �วทั้ั �งหมด 
ซื้ื �อและใชุ �โทั้เค็นติามทั้ี�คณ่ติ �องกี่ารีเพิ่ื�อเข้ �าถึงึเนื�อหาเพิ่ื�อสง่เสรีม่กี่ารี
เรียีนรี้ �และกี่ารีพิ่ฒันา แจ �งกี่ารีติดัสน่ใจ และสนับสน่นโครีงกี่ารีข้องคณ่

บทั้เรียีนทั้ี�มาจากี่กี่วา่

2,900 
eBook

บทั้ความจากี่

300 
eJournal

300 
บทั้ความใหมท่ั้ี�เพิ่่�มทั้ก่ี่

สปัดาห ์

มากี่กี่วา่

50
ปีแหง่กี่ารีนำางาน 

วจ่ยัมาส้ชุ่วีต่ิ



วธ่ิ์ใีชุ �งาน

ขั้่ �นตอน

1
โทเค็น

ขั้่ �นตอน

2
เปิดืใชั่ง้าน

ขั้่ �นตอน

3
คน้หา

ติดัสน่ใจเลอืกี่โทั้เค็นทั้ี�องคก์ี่รีข้องคณ่
ติ�องกี่ารี ติั �งแติ ่100, 250, 500, 1000 

หรีอื 2000 และซื้ื �อผู้า่นติวัแทั้น 
Emerald ในภูม้่ภูาคข้องคณ่

เรีาจะจดัทั้ำาและเป่ดใชุ �งานโปรีไฟลข์้อง
ทั้า่นใน Emerald Insight ซื้ึ�งเป็น

แพิ่ลติฟอรีม์คอนเทั้นติอ์อนไลนข์้องเรีา 
สำาหรีบักี่ารีใชุ �งานข้องทั้า่นและสมาชุก่ี่

ในทั้มีซื้ึ�งติ �องกี่ารีเข้ �าถึงึคอนเทั้นติ ์

ค �นหาเนื�อหา eJournal และ eBook ทั้ี�
เผู้ยแพิ่รีใ่นปัจจบ่นัทั้ั �งหมด และใชุ �โทั้
เค็นเพิ่ื�อเข้ �าถึงึบทั้ความและบทั้เรียีนทั้ี�

คณ่และทั้มีข้องคณ่ติ�องกี่ารี อยา่ง
งา่ยดาย

ทำาไมโทเค็นขั้อง
RESEARCH PASS ถึึงมีประโยชั่น ์

โทั้เค็นชุว่ยให�คณ่เข้ �าถึงึเนื�อหาจำานวนมากี่
ในหลากี่หลายกี่ล่ม่หวัข้ �อ ติั �งแติว่ศ่วกี่รีรีม
และ AI, กี่ารีบรีห่ารีสข่้ภูาพิ่และสงัคม, กี่ารี

สรี �างและกี่ารีพิ่ฒันาทั้มี ไปจนถึงึความยั�งยนื
และ CSR, กี่ารีเก็ี่บภูาษีีและกี่ารีเงน่ทั้ั�วโลกี่ 

ซื้ึ�งเนื�อหาข้องเรีาสามารีถึให�กี่ารีสนับสน่นใน
ทั้างปฏิบ่ตัิ ่ชุว่ยให�คณ่ดำาเน่นกี่ารี

เปลี�ยนแปลงและมีสง่ผู้ลในเชุง่บวกี่ติอ่
โครีงกี่ารีและกี่ารีติดัสน่ใจ

เหตุใดืเนื�อหา EMERALD ถึึงมีคณุคา่

คอนเทั้นติว์ารีสารีและหนังสอืข้อง Emerald 
ถึก้ี่แติง่โดยไมเ่ฉพิ่าะเพิ่ียงนักี่วชุ่ากี่ารีทั้ั�ว

โลกี่ แติย่งัมีผู้้ �เชุี�ยวชุาญในอต่ิสาหกี่รีรีมมา
รีว่มแบง่ปันส่�งทั้ี�ค �นพิ่บในกี่ารีวจ่ยั และ

ให�กี่ารีสนับสน่นทั้ี�นำาไปปฏิบ่ตัิไ่ด �จรีง่ ซื้ึ�งอาจ
สรี �างผู้ลลพัิ่ธิ์ท์ั้ี�แทั้ �จรีง่ติอ่องคก์ี่รีข้องทั้า่น 
เรีารี้ �สกึี่ภูาคภูม้่ใจในกี่ารีเป็นผู้้ �นำาไอเดยี
ใหม่ๆ  และกี่ารีติพีิ่่มพิ่ค์อนเทั้นติท์ั้ี�มีความ

เกี่ี�ยวข้ �อง และสามารีถึสรี �างความแติกี่ติา่ง
ให�กี่บัผู้้ �ใชุ �ทั้ั�วโลกี่

เขั้า้ถึึงเนื�อหาไดืง้า่ยเพีียงใดื

คอนเทั้นติท์ั้ั �งหมดมีศน้ยก์ี่ลางอย้ท่ั้ี�
แพิ่ลติฟอรีม์ Emerald Insight ข้องเรีา คณ่

สามารีถึค�นหาเนื�อหาโดยใชุ�หวัเรีื�อง ปีทั้ี�
พิ่่มพิ่ ์คำาสำาคญั และชุื�อวารีสารี บทั้ความ 

หนังสอื หรีอืบทั้เรียีนได �ทั้ี�นี�  คณ่จะสามารีถึ
อา่นบทั้คดัยอ่ข้องเนื�อหาออนไลนไ์ด �ฟรี ีเพิ่ื�อ
ชุว่ยในกี่ารีค �นหาข้�อมล้ทั้ี�ถึก้ี่ติ �องสำาหรีบัคณ่ 

และจะใชุ �โทั้เค็นเมื�อคณ่เลอืกี่ใชั่โ้ทเค็น
เทั้า่นั�น ดงันั�น จงึไมม่ีความเสี�ยงในกี่ารีใชุ �โทั้

เค็น ในข้ณะทั้ี�เพิ่ียงแคต่ิรีวจสอบเนื�อหา
เทั้า่นั�น

ทีมขั้องฉ่ันจะใชั่โ้ทเค็นไดือ้ย่างไร

ฝ่่ายดแ้ลลก้ี่ค �าข้องเรีาจะเป่ดบญัชุขี้องทั้า่นในแพิ่ลติฟอรีม์ Emerald 
Insight ผู้้ �ใชุ �ทั้ั �งหมดในองคก์ี่รีข้องคณ่จะสามารีถึเรี่�มใชุ �โทั้เค็นได �เมื�อ

สรี �างบญัชุเีสร็ีจแล �ว หรีอืหากี่คณ่ติ�องกี่ารีควบคม่กี่ารีใชุ �งาน ผู้้ �ใชุ �
สามารีถึติั �งคา่โปรีไฟลส์ว่นบค่คลเพิ่ื�อเข้ �าถึงึเนื�อหาได �

ฉ่ันจะจด่ืการการใชั่โ้ทเค็นไดือ้ย่างไร

เนื�อหาทั้ี�เข้ �าถึงึโดยผู้้ �ใชุ �แติล่ะคน ทั้ก่ี่คนในบญัชุเีดยีวกี่นัสามารีถึด้
ได �เป็นเวลา 24 ชุั�วโมง จงึทั้ำาให �โทั้เค็นข้องเรีามีคา่มากี่ ผู้้ �ใชุ �ทั้ั �งหมด
จากี่องคก์ี่รีเดยีวกี่นัจะสามารีถึดจ้ำานวนโทั้เค็นทั้ี�มีอย้ไ่ด �ติลอดเวลา 
เรีาจะสง่ข้ �อมล้อปัเดติไปให�ทั้า่น เมื�อเครีดต่ิเหลอืน�อย เพิ่ื�อให �ทั้า่น

สามารีถึเติม่เครีดต่ิเข้ �าบญัชุ ีและเข้ �าถึงึคอนเทั้นติไ์ด �ติอ่ไปโดยไมม่ี
สะดด่

โปรีดไปทั้ี� tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass
สำาหรีบัรีายละเอยีดเพิ่่�มเติม่และหาข้�อมล้เพิ่่�มเติม่เกี่ี�ยวกี่บัเนื�อหาข้อง Emerald

สง่อเีมลไปทั้ี� วลัยล์ดา ภูทัั้รีโภูคน่เศรีษีฐ์ ์vpattarapokinset@emerald.com เพิ่ื�อซื้ื �อโทั้เค็น

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass
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เป็นเวลามากี่กี่วา่ 50 ปี กี่ารีเป็นหนึ�งในความคด่ใหม่ๆ  คอืหวัใจ
ข้องธิ์ร่ีกี่จ่ข้อง Emerald หลกัี่จรีย่ธิ์รีรีมข้องเรีาคอืกี่ารีชุว่ยสรี �าง
ความแติกี่ติา่งเพิ่ื�อให �ผู้้ �ทั้ี�อย้ใ่นแวดวงวชุ่ากี่ารี หรีอืในทั้างปฏิบ่ตัิ่
คอืกี่ารีคอ่ยๆ ทั้ำางานรีว่มกี่นัเพิ่ื�อสรี �างกี่ารีเปลี�ยนแปลงในเชุง่บวกี่
ในโลกี่แหง่ความจรีง่

บรีก่ี่ารีส่�งพิ่่มพิ่แ์ละเผู้ยแพิ่รีข่้องเรีาชุว่ยให�นักี่วจ่ยับอกี่เลา่เรีื�อง
รีาวข้องพิ่วกี่เข้าอยา่งมีความหมายและทั้นัทั้ว่งทั้ ีโดยมอบเครีื�อง
มือและบรีก่ี่ารีทั้ี�เป็นนวตัิกี่รีรีมใหมเ่พิ่ื�อสรี �างความมั�นใจและความ
สามารีถึในกี่ารีวจ่ยัทั้ี�กี่อ่ให �เกี่ด่ผู้ล

ติด่ติอ่เรีาเกี่ี�ยวกี่บัเรีา

เนื�อหา/คอลเล็กชั่น่ใหม่:
วลัยล์ดา ภูทัั้รีโภูคน่เศรีษีฐ์ ์
vpattarapokinset@emerald.com

สอบถึามความช่ั่วยเหลือ:
support@emerald.com

เว็บไซต ์
emeraldgrouppublishing.com

มารีว่มกี่นัสรี �าง Real Impact

ชุด่เครีื�องมือบรีรีณารีกัี่ษี ์
ข้�อมล้กี่ารีเข้ �าถึงึและกี่ารีรีบัรีองความถึก้ี่ติ �อง ค้ม่ือผู้้ �ใชุ � สื�อสง่เสรีม่กี่ารีข้ายห�องสมด่ คำาแนะนำาเกี่ี�ยวกี่บัรีายงานกี่ารีใชุ �งาน และแหลง่ข้ �อมล้สำาหรีบักี่ารีค �นพิ่บ

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

ค�นพิ่บและ
สำารีวจโลกี่แหง่กี่ารีวจ่ยั
ทั้างสงัคมศาสติรี ์
ทั้ี�กี่อ่ให �เกี่ด่ผู้ล
emerald.com/insight

เลอืกี่เส �นทั้างข้องคณ่
•  เรียีกี่ดต้ิามวารีสารี หนังสอื กี่รีณีศกึี่ษีา และกี่ารี

บรีรียายสรีป่โดยผู้้ �เชุี�ยวชุาญ
•  ป�อนคำาและวลเีฉพิ่าะลงในกี่ารีค�นหาดว่น และกี่ารี

ค�นหาข้ั �นสง้
•  จำากี่ดัผู้ลลพัิ่ธิ์ใ์ห �แสดงเฉพิ่าะเนื�อหาทั้ี�เป็น 

Open Access หรีอืส่�งทั้ี�คณ่สามารีถึดไ้ด �

นำาทั้างได �อยา่งงา่ยดาย
•  กี่ารีนำาทั้างทั้ี�คาดกี่ารีณไ์ด �และอน่เทั้อรีเ์ฟซื้ทั้ี�เรียีบงา่ย
•  จดัเรียีงผู้ลลพัิ่ธิ์แ์ละใชุ �ติวักี่รีองเนื�อหา เชุน่ปรีะเภูทั้ วนัทั้ี� 

หวัข้ �อเรีื�อง และปรีะเทั้ศ
•  ติวัอยา่งเนื�อหาและบทั้คดัยอ่ทั้ี�มีโครีงสรี �างชุว่ยคณ่ติดัสน่

ใจวา่คณ่ติ �องกี่ารีทั้ี�จะอา่นหรีอืไปติอ่

สำารีวจเส �นทั้างใหม่
•  คำาแนะนำาสำาหรีบัเนื�อหาทั้ี�เกี่ี�ยวข้ �องให� แรีงบนัดาลใจสำาหรีบั

แนวคด่ใหม่
•  เลอืกี่ 'คำาหลกัี่' เพิ่ื�อค �นคว �าเกี่ี�ยวกี่บัหวัข้ �อสหสาข้าวชุ่าชุพีิ่
•  เนื�อหาทั้ั �งหมดทั้ี�เข้ �าถึงึได �ติอ่เนื�องกี่นัสำาหรีบั กี่ารีสำารีวจ

ทั้ี�รีาบรีื�น

นี�คอืกี่ารีเดน่ทั้างข้องคณ่
•  กี่ารีเข้ �าถึงึรีะยะไกี่ลแบบผู้้ �ใชุ �หลายคนบนอป่กี่รีณใ์ดก็ี่ได �
•  ดใ้นรีป้แบบ HTML, PDF, EPUB และดาวนโ์หลดข้�อมล้

อ �างอง่ได �โดยติรีงจากี่แพิ่ลติฟอรีม์
•  ด �วยโปรีไฟลผ์ู้้ �ใชุ � คณ่สามารีถึติั �งคา่กี่ารีแจ �งเติอืนเนื�อหา

และบนัทั้กึี่กี่ารีค �นหาเพิ่ื�อติรีวจสอบในภูายหลงัได �

ค �นหาและเข้ �าถึงึได �
•  รีองรีบัวธ่ิ์กีี่ารีรีบัรีองความถึก้ี่ติ �องหลกัี่ๆ ทั้ั �งหมด ได �แกี่ ่

IP, EZproxy, กี่ารีเข้ �าถึงึแบบรีวมศน้ยผ์ู้า่น Shibboleth/
OpenAthens, URL ทั้ี�อ �างอง่ และ Google CASA 
หมายเลข้กี่ารีเข้ �าถึงึองคก์ี่รีติามคำาข้อ

•  SeamlessAccess เป็นกี่ารีปรีบัปรีง่กี่ารีให�บรีก่ี่ารีข้องเรีาและ
สนับสน่นกี่ารีเข้ �าถึงึแบบรีวมศน้ยใ์นทั้ก่ี่องคก์ี่รีทั้ี�เข้ �ารีว่ม

•  จดัทั้ำาดชัุนีในรีะบบกี่ารีค�นพิ่บทั้ี�สำาคญัทั้ั �งหมด ได �แกี่ ่ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• ยงัมีบนัทั้กึี่ KBART และ MARC ให �ดาวนโ์หลด
•  Emerald Insight ม่ง่มั�นทั้ี�จะเป็น W3C AA และ US

สอดคล�องกี่บัมาติรีา 508
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