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ฐานขอ้มลูทีท่างสกอ.บอกรบั? 

 

ชือ่ฐานขอ้มลู Emerald Managment eJournal 92 

ประกอบดว้ยสาขาวชิา :1.การบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์ (39) 
      (Accounting Finance & Economics) 

    2.การจัดการธรุกจิ และ กลยทุธ ์(53) 

      (Business Management & Strategy) 

 เป็นวารสารฉบบัเต็ม (Full-text) ปีปัจจบุนั  

จ านวน วารสารทัง้หมด 92 ชือ่วารสาร (ยอ้นหลงัไปถงึปี 1994*) 

 รองรับการใชง้าน HTML PDF 

การดาวนโ์หลด ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ และไมจ่ ากดัจ านวนผูใ้ช ้

วารสารจ านวน 7 ชือ่ม ีImpact Factor และ อกี 39 ชือ่ ดชันใีน 
Scopus 

 

 

 



แพคเกจฐำนขอ้มูลที่ เข้ำใชง้ำนได้ 

Emerald Management 92 eJournals  
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ผลประโยชนข์องกำร บอกรบัฐำนขอ้มูล Emerald 

• เข้ำใช้งำนวำรสำรฉบับปีปัจจุบันก่อนใคร 

• น ำเสนอบทควำม ทุกบทควำม แบบฉบับเต็ม ( Full text)

พร้อม บทคัดย่อ (Abstract) 

• ไม่ติด Embargoes !  

• ผู้บอกรับได้สิทธิเป็นเจ้ำของเนื้อหำในปีที่บอกรับ 

• สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำย้อนหลังได้ถึงปี 1994* 

• รองรับกำรใช้ผ่ำน IP address 

• สำมำรถดำวน์โหลดเก็บบทควำม และสั่งพิมพ์บทควำมได้ 

• รองรับกำรใช้งำนนอกมหำวิทยำลัยผ่ำน remote 

ID/password 

 

 

 



ข่าวสาร 

การสบืคน้ & 
การคน้หา 

แถบเข้าค้นแบบเร่งด่วน 

ลอ็คอนิ 

เว็บไซต์ Emerald 

Http://www.emeraldinsight.com  



การคน้หา & การสบืคน้ วารสาร 
 -ใช ้Search For 

 



การคน้หา & การสบืคน้ 
– Browse วารสาร 

ลงิค์ของทุกฉบบัในวารสารช่ือนี ้

ตัง้ค่าเตือนบทความใหม่ 

วารสารทีม่เีคร่ืองหมายถูกคอืฉบบัทีเ่ข้าใช้ได้ 



“Abstract”  

เพือ่เป็นแนวทางการสบืคน้เพิม่เตมิ 

ต ัง้คา่เตอืน 

Marked list 



การสบืคน้ขัน้สงู 

 



เก็บประวตักิารสบืคน้ ในหนา้สบืคน้ข ัน้สงู 

 



รองรับไฟล์ HTML & PDF 

HTML 

PDF 



การสรา้ง My Profile 

• เป็นบรกิารเก็บขอ้มลูสว่นตวัในการสบืคน้และตัง้คา่  
o Marked Lists บนัทกึรายชือ่ทีผู่ใ้ชไ้ดอ้า่น 
o รับขา่วสารลา่สดุโดย (Emerald alert) 

 Digests and Newsletters 
 Table of Contents (the title you interest) 

o เพิม่ชือ่ทีช่ ืน่ชอบ (Add your Favorites) 
  
o ตัง้คา่การคน้หา (Search Alert (articles information based 

your key words) 



การลงทะเบยีน My Profile 



ใน My Profile 



Marked List การสร้างโฟล์เดอร์บนเว็บเกบ็บทความที่สืบค้น 



พมิพช์ือ่บทความใน Marked List 



Marked List – export 



ขา่วสารDigest & Newsletters 



Table of Content Alert – เพิม่วารสาร 



ต ัง้คา่ตามความชืน่ชอบ 



ต ัง้คา่บนัทกึการสบืคน้ – Key Words 



บรกิารอืน่ๆของส านกัพมิพแ์ยกตามสาขา
อาชพี 

• ส ำหรับ บรรณำรักษ ์
• ส ำหรับผูแ้ต่ง 
• ส ำหรับนกัวิจยั 
• ส ำหรับอำจำรยผ์ูส้อน 
• ส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ 
• ขอ้มลูสนบัสนุนอ่ืนๆ 
 



Library Administrator 

สถิติกำรใชง้ำน 

ขอ้มูลผูบ้อกรับ  



ขอ้มลูผูบ้อกรบั 



สถติ ิCOUNTER Reports 



www.emeraldinsight.com 
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หำกมีค ำถำมหรอืขอ้สงสัยเพิม่เตมิกรณุำ

ติดตอ่ 
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