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การเชื่อมต่อที่หยั่งรากลึกกับชุมชนที่เรา
ให้บริการ

เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ได้รับอิทธิพลจากโลกแห่ง
ความเป็นจริง เราจึงแสวงหาโอกาสอย่างแข็ง
ขันในการสรรค์สร้างร่วมกันทางทางวิชาการ/ผู้
ปฏิบัติงานและร่วมมือกับสมาคมและสังคม
ต่างๆ
โดยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากทุกภาคส่วน
ของสังคมและสาขาวิชา งานวิจัยนี้มีหน้าที่เชื่อม
โยงระหว่างเครือข่ายนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก
•     ปีที่แล้ว วารสาร Emerald นำเสนอผลงาน

ของนักเขียนกว่า 53,000 คน ใน 152 
ประเทศ

•    วารสารทั้งหมดเป็นแบบ  ไม่ระบุชื่อสอง
ครั้ง ที่ได้รับการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกันที่
สนับสนุนโดยเครือข่ายของสมาชิกคณะ
กรรมการที่ปรึกษากองบรรณาธิการกว่า 
15,000 คน

การประเมินผลการวิจัยที่ครอบคลุมและมี
ความหมาย

ในฐานะผู้ลงนามของ DORA เราเชื่อในการใช้
ตัววัดต่างๆ ในการประเมินผลการประเมินการ
วิจัยเชิงปริมาณ
•    เนื้อหาวารสาร Emerald ถูกกล่าวถึงใน

แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ในปีที่ผ่านมา: แหล่ง
ข่าว 3,500+, บล็อก 740+, เอกสาร
นโยบาย 950+, สิทธิบัตร 2,500+ และ
โพสต์บนโซเชียลมีเดีย 49,400+

•     วารสาร 295 ฉบับได้รับ Scopus 
CiteScore™*

•  วารสาร 94 ฉบับที่ได้รับการอ้างถึงใน 
JCR Impact Factor และวารสาร 196 
ฉบับที่ได้รับการนำเสนอใน ESCI*

เติบโตในประเด็นที่เราสามารถก่อให้เกิด
ผลได้มากที่สุด

โครงการทดสอบระบบของเราตระหนักถึง
ประเด็นที่การวิจัยประยุกต์คุณภาพสูงสามารถ
ก่อให้เกิดผลได้มากที่สุด ซึ่งอยู่ในประเด็นเหล่า
นี้ที่เราจะเติบโตต่อไปในผลงานวารสารทั้งหมด
ของเรา
สัดส่วนโดยรวมของเนื้อหาแบบ 
Open Access เพิ่มขึ้นทุกปีใน Emerald 
Insight แต่สำหรับสมาชิกวารสารของเรา เรา
สัญญาว่าวารสารทั้งหมดภายในคอลเล็กชัน
ของคุณจะยังคงเผยแพร่งานวิจัยล่าสุดที่
เกี่ยวข้องมากที่สุดต่อไป
•     มีฉบับพิเศษกว่า 300 ฉบับที่ตีพิมพ์ในปี 

2021 โดยใช้แนวทางสหสาขาวิชาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องต่างๆ

•  309 วารสารที่มีการสมัครสมาชิกที่ใช้งาน
อยู่

การทำให้โครงการทดสอบระบบของ
เราแข็งแกร่ง คือสี่เป้าหมายแบบสห

วิทยาการ:

Signatory of

ที่มา: 2021 CiteScoreTM (สนับสนุนโดย Scopus®) Journal Citation ReportsTM จาก Clarivate, 2021 Emerging Sources Citation IndexTM จาก Clarivate, 2021

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ตามพันธ
กิจที่สร้างแรงบันดาลใจในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม
ก้าวข้ามข้อจำกัดของสาขาวิชาดั้งเดิม โดย Emerald มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่งานวิจัย
คุณภาพสูงและเป็นไปตามพันธกิจที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกในสังคมและจัดการกับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง
Emerald เป็นผู้ลงนามก่อตั้ง United Nations
Sustainable Development Goals (UN SDGs) Publishers
ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้เผยแพร่และเร่งความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals) ภายในปี 2030

เข้าถึงเนื้อหา eJournal ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและ 
ราบรื่นบน Emerald Insight

บทความในวารสารที่ต้องสมัครใช้
งานถูกดาวน์โหลดถึง 36 ล้านครั้ง

ในปี 2021

ผู้ใช้มากกว่า 90% ดาวน์โหลด
เนื้อหาของ Emerald Insight

ตัวเลือกการเปิดที่ยืดหยุ่น
เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการชั้นนำเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้าในด้านการเปิดกว้างและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกที่เปิดกว้าง เช่นเดียว
กับการเข้าถึงการวิจัยของ Emerald เราสามารถสนับสนุนให้ผู้เขียนของ
คุณเผยแพร่อย่างเปิดเผยด้วยการชำระเงินล่วงหน้าเผยแพร่บัตรกำนัลที่
ครอบคลุมค่าดำเนินการบทความ (APC)

สังคมที่
ยุติธรรมมากขึ้น

สุขภาพที่
ดีขึ้น

การศึกษาที่มี
คุณภาพ

สำหรับทุกคน

การจัดการอย่าง
มีความรับผิด

ชอบ

มีการดาวน์โหลด
บทความ 

Open Access มากกว่า 
3.4 ล้านครั้งในปีที่แล้ว



สมัครสมาชิก
คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาที่เผยแพร่ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก 
ตลอดจนสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาที่เก็บถาวรที่เลือกไว้ตลอดระยะเวลาสมัคร

สมาชิกของคุณ

ดาวน์โหลดรายชื่อสำหรับคอลเล็กชันที่สมัครเป็นสมาชิก 
eJournal: tk.emeraldgrouppublishing.com/

ejournals-listings

การสั่งซื้อ
การชำระเงินครั้งเดียวช่วยให้เข้าถึงเนื้อหา Backfiles

ได้ตลอดเวลา

ดาวน์โหลดรายชื่อสำหรับคอลเล็กชัน Backfiles 
collections: tk.emeraldgrouppublishing.com/

backfiles-listings

คอลเล็กชันและตัวเลือกในเข้าถึงข้อมูล

EJOURNAL SUBJECT COLLECTIONS

จัดการงบประมาณและปรับแต่งทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของคุณ
วารสารมากกว่า 300 ฉบับใน 13 คอลเล็กชันเฉพาะวิชา:

การบัญชีการเงิน
และเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจการจัดการ
และกลยุทธ์ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริการสุขภาพ

และสังคม

ห้องสมุดและ
สารสนเทศศาสตร์ การตลาด

การดำเนินงาน
การขนส่ง

และคุณภาพ

ทรัพยากรบุคคล
การเรียนรู้

และการศึกษาองค์กร
การจัดการข้อมูล

และความรู้

การจัดการทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

นโยบายสาธารณะ
และการจัดการ

สิ่งแวดล้อม

การจัดการ
การท่องเที่ยว
และการบริการ

ผลงาน EJOURNAL ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
การวิจัยที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของแผนก

วิศวกรรมวิชาการและคอมพิวเตอร์

ผลงาน eJournal ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
วารสาร 63

ผลงาน eJournal ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
วารสาร 56 ฉบับ มากกว่า 40,400 บทความ ตั้งแต่ปี 1929

ผลงาน EJOURNAL ด้านการจัดการ
สนับสนุนการวิจัยด้านธุรกิจและการจัดการที่พลิกโฉมด้วยมุมมองจากหลากหลายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการแบบดั้งเดิม ตลอดจนความ

ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น สิ่งแวดล้อม ความไม่เท่าเทียมกัน และความขัดแย้ง

ผลงาน eJournal ด้านการจัดการ
วารสาร 212

ผลงาน eJournal ด้าการจัดการ
วารสาร 176 ฉบับ มากกว่า 69,500 บทความ ตั้งแต่ปี 1899

eJournal Premier
วารสาร 309

คอลเล็กชัน EJOURNAL PREMIER

คอลเล็กชันสหสาขาวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดและคุ้มค่าที่สุด - eJournal Premier เข้าร่วมกับ eJournal Backfiles Premier อขยายการเข้าถึงเนื้อหา 
eJournal ที่มีอยู่ทั้งหมดจาก Emerald

eJournal Backfiles Premier
วารสาร 265 ฉบับ มากกว่า 128,900 บทความที่ย้อนหลังไปถึงปี 1898

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings
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กว่า 50 ปีที่จุดประสงค์หลักของ Emerald Publishing คือการสนับสนุนนัก
คิดที่สดใหม่ และช่วยให้พวกเขาสร้างความแตกต่าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใน
แวดวงทางวิชาการหรือในทางปฏิบัติสามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในโลกแห่งความเป็นจริงได้ทีละเล็กทีละน้อย
Emerald ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้นักวิจัยบอกเล่าเรื่องราว
ของพวกเขาอย่างมีความหมายและทันท่วงที ในฐานะที่เป็นผู้ลงนามใน 
DORA ที่น่าภาคภูมิใจ Emerald ได้เปิดตัว Real Impact Manifesto อีก
ครั้ง โดยขอให้ภาคส่วนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรม
และเที่ยงตรงยิ่งขึ้น เพื่อการวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบในโลกแห่งความ
เป็นจริง และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้

ติดต่อเราเกี่ยวกับเรา

เนื้อหา/คอลเล็กชันใหม่:
วัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ 
vpattarapokinset@emerald.com

สอบถามความช่วยเหลือ:
support@emerald.com

เว็บไซต์
emeraldgrouppublishing.com

มาร่วมกันสร้าง Real Impact

สนับสนุนพันธมิตรบรรณารักษ์ของเราในทุกขั้นตอน 
แหล่งคำแนะนำเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูล Emerald Insight ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง และผู้ใช้ของคุณมีประสบการณ์ที่ดีที่สุด

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

ค้นพบและ
สำรวจโลกแห่งการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ 
ที่ก่อให้เกิดผล
emerald.com/insight

เลือกเส้นทางของคุณ
•  เรียกดูตามวารสาร หนังสือ กรณีศึกษา และ 

Expert Briefings

•  ป้อนคำและวลีเฉพาะลงในการค้นหาด่วน และการ
ค้นหาขั้นสูง

•  จำกัดผลลัพธ์ให้แสดงเฉพาะเนื้อหาที่เป็น 
Open Access หรือสิ่งที่คุณสามารถดูได้

นำทางได้อย่างง่ายดาย
•  การนำทางที่คาดเดาได้และอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
•  จัดเรียงผลลัพธ์และใช้ตัวกรองเนื้อหา เช่นประเภท วันที่ วิชา 

และประเทศ
•  ตัวอย่างเนื้อหาและบทคัดย่อที่มีโครงสร้างช่วยคุณตัดสินใจ

ว่าคุณต้องการที่จะอ่านหรือไปต่อ

สำรวจเส้นทางใหม่
•  คำแนะนำสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แรงบันดาลใจสำหรับ

ความคิดใหม่ๆ
•  เลือก ‘คำหลัก’ ไปยังหัวข้อการวิจัยสหสาขาวิชาชีพ
•  เนื้อหาทั้งหมดที่เข้าถึงได้ต่อเนื่องกันสำหรับ การสำรวจที่ราบ

รื่น

นี่คือการเดินทางของคุณ
•  การเข้าถึงระยะไกลแบบผู้ใช้หลายคนบนอุปกรณ์ใดก็ได้
•  ดูในรูปแบบ HTML, PDF, EPUB และดาวน์โหลดกา 

อ้างอิงได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
•  ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเนื้อหาและ

บันทึกการค้นหาเพื่อตรวจสอบในภายหลัง

ค้นหาและเข้าถึงได้
•   รองรับวิธีการรับรองความถูกต้องที่สำคัญทั้งหมดรวมถึง 

IP, EZproxy, การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ผ่าน Shibboleth/
OpenAthens, URL ที่อ้างอิง และ Google CASA มี
หมายเลขการเข้าถึงองค์กรตามการร้องขอ

•  SeamlessAccess เป็นการปรับปรุงการให้บริการของเราและ
สนับสนุนการเข้าถึงแบบรวมศูนย์ในทุกองค์กรที่เข้าร่วม

•   จัดทำดัชนีในระบบการค้นพบที่สำคัญทั้งหมด ได้แก่ ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

•  มีบันทึก KBART และ MARC ให้ดาวน์โหลด
•  Emerald Insight มุ่งมั่นที่จะเป็น W3C AA และ US

สอดคล้องกับมาตรา 508

•  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราที่นี่: 
https://www.emerald.com/insight/accessibility
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