
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565) 

 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ จำกกำร
จัดซื้อและบอกรับเป็นสมำชิก เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะ ตำมตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะวิชำ ให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ดังนี้ 
  1. หนังสือและต ำรำ 
  2. ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
  3. ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) 
  4. ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์  (e-Journal) 
  5. ฐำนข้อมูลกฤตภำคข่ำว (e-Clipping) 
  6. วำรสำรฉบับพิมพ์ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
 
   1. หนังสือและต าราจ าแนกตามหลักสูตร 
  ล าดับ

ที ่
คณะ/หลักสูตร 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม 

ระดับปริญญาตรี       

1. วศ.บ. วิศวกรรมชีวภำพ (หลกัสูตร

พหุวิทยำกำร/ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560) 

3,197 7,114 4,870 6,007 8,067 13,121 

2. วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1,538 2,771 1,731 2,049 3,269 4,820 

3. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2,532 5,052 3,139 3,707 5,671 8,759 

4. วศ.บ. วิศวกรรมกำรผลิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2,329 4,643 2,547 3,018 4,876 7,661 
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  ล าดับ
ที ่

คณะ/หลักสูตร 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม 
5. วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์    

(หลักสูตรพหุวิทยำกำร/ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

5,527 9,298 5,527 9,298 5,527 9,298 

6. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1,219 2,361 1,375 1,601 2,594 3,962 

7. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1,085 1,939 815 924 1,900 2,863 

8. วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2,181 5,409 3,346 3,889 5,527 9,298 

ระดับปริญญาโท       
9. วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2,532 5,052 3,139 3,707 5,671 8,759 

11. วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1,538 2,771 1,731 2,049 3,269 4,820 

12. วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ำและ

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2562) 

2,768 7,748 2,764 3,293 5,532 11,041 

ระดับปริญญาเอก       
13. ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2,532 5,052 3,139 3,707 5,671 8,759 

14. ปร.ด. วิศวกรรมโยธำ  (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1,538 2,771 1,731 2,049 3,269 4,820 

15. ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้ำและ

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

2,768 7,748 2,764 3,293 5,532 11,041 
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  ล าดับ
ที ่

คณะ/หลักสูตร 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม 
พ.ศ.2562) 

 
 หมายเหตุ  จ ำนวนหนังสือและต ำรำ วิเครำะห์ข้อมูลจำกหนังสือและต ำรำที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

      ในกลุ่มวิชำชีพ (บังคับ) หรือวิชำแกนของหลักสูตรเท่ำนั้น 
 
2. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อเรื่อง) 

1.  Thai 
Academic 
eBook  

รวบรวมหนังสือวิชำกำรภำษำไทย    
ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
กฎหมำย กำรศึกษำ ภำษำศำสตร์และ
วรรณคดี  เทคโนโลยี วิศวกรรม 
อุตสำหกรรม   กีฬำ ท่องเที่ยว  
สุขภำพและอำหำร ธุรกิจ 
เศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำร 
คอมพิวเตอร์ ศำสนำและปรัชญำ 
กำรเมืองและกำรปกครอง 
ประวัติศำสตร์และอัตชีวประวัติ ศิลปะ
และวัฒนธรรม หนังสือทั่วไป นวนิยำย
และนิทำน และมีหนังสือฟรี  

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

1,011 

2. Springer 
eBook 
Collection 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ส ำนักพิมพ์ 
Springer Link ประกอบด้วยสำขำวิชำ
ต่ำง ๆ ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ กำรศึกษำ 
และสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

3,753 

3.  eBook 
Collection 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCO 
ประกอบด้วยสำขำวิชำต่ำง ๆ ทั้งด้ำน

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 

226,872 
 

http://www.2ebook.com/msu/
http://www.2ebook.com/msu/
http://www.2ebook.com/msu/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อเรื่อง) 

(EBSCOhost)  
 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ มนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ กำรศึกษำ และสำขำ   
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมำกมำย 

- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 

4. eBook 
Academic 
Collection  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCO 
ประกอบด้วยสำขำวิชำต่ำง ๆ ทั้งด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ มนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ กำรศึกษำ และสำขำ  
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

217,131 
 

5. Gale  
eBook 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ส ำนักพิมพ์ 
Gale ประกอบด้วยสำขำวิชำต่ำง ๆ 
ได้แก่ Arts, Biography, Business, 
Education, Environment General 
Reference, History 
Information and Publishing, 
Law,  Literature, Medicine, 
Multicultural Studies, Nation and 
World,  Religion, Science, Social 
Science, Technology 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

665 

รวม 449,432 
 
   3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)   

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อเรื่อง) 

1.  ThaiLis- Thai 
Library 
Integrated 
System 

ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม 
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย        
จำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ  
เป็นฐำนข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหำ      

- สำขำมนษุยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

536,584 
 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อเรื่อง) 

สหสำขำวิชำ กลุ่มสำขำวิชำหลัก ได้แก่ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ และ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ทำงด้ำนบริหำรจัดกำรมี ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertations) และวิทยำนิพนธ์ 
(Theses) สำขำบริหำรจัดกำรที่
ให้บริกำรรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) 

- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

รวม 536,584 
 
   4. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-Journal) 

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อวารสาร) 

1. Academic 
Search Ultimate 
 

ฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำระดับโลกที่มี
ขนำดใหญ่และดีที่สุด รวบรวม
วำรสำรทำงวิชำกำร นิตยสำร สิ่งพิมพ์ 
และวีดีโอ ในทุกสำขำวิชำกำรศึกษำ 
อำทิเช่น วิศวกรรมศำสตร์ ดำรำ
ศำสตร์ มำนุษย์วิทยำ ชีวเวชศำสตร์ 
สุขภำพ กฎหมำย คณิตศำสตร์ เภสัช
วิทยำ ศึกษำศำสตร์ สตรีศำสตร์ สัตว
ศำสตร์ และสำขำอ่ืนๆอีกมำกมำย 
ฐำนข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ 
Academic Search Complete ซ่ึง
ประกอบไปด้วยวำรสำรฉบับเต็มที่ไม่
อยู่ในกำรเข้ำถึงแบบเปิด(non-open 
access journals) มำกกว่ำ 5,000 
ชื่อเรื่อง 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

18,145 

2. ScienceDirect เป็นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม (Full- - สำขำมนุษยศำสตร์และ 868 
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อวารสาร) 

 text) ของวำรสำรครอบคลุม 4 
สำขำวิชำ ได้แก่ 
1) Agricultural and Biological 
Sciences 
2) Computer Science 
3) Engineer 
4) Social Sciences 
สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. 
ศ.2010 – ปัจจุบัน 

สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

3. Springer Link เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ ประกอบด้วย
วำรสำรและเอกสำรฉบับเต็มไม่น้อย
กว่ำ 1,800 ชื่อ จำกข้อมูลปี 1997 – 
ปัจจุบัน 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 

3,225 

4. EBSCO 
Discovery 
Service (EDS) 
Plus Full Text 

เป็นระบบกำรสืบค้นงำนวิจัยออนไลน์
ที่สำมำรถเข้ำถึงทุกฐำนข้อมูลที่ทำง
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมำชิก
ทั้ง 80 สถำบัน โดยให้ผลกำรสืบค้นที่
แม่นย ำและ จัดล ำดับควำมเกี่ยวข้อง
ได้ดีที่สุด โดยมำพร้อมกับ 
Education Source ฐำนข้อมูลฉบับ
เต็มด้ำนศึกษำศำสตร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม 
ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสำรกำร
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้ำน
ศึกษำศำสตร์หลำยพันรำยกำร 
ครอบคลุมทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึง

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

54,937 
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อวารสาร) 

ควำมเชี่ยวชำญพิเศษด้ำนกำรศึกษำ 
โดยมีวำรสำรฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในกำร
เข้ำถึงแบบเปิด(non-open access 
journals)มำกกว่ำ 900      ชื่อเรื่อง 

5.  Gale 
Academic 
OneFile Select 

ฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำ ครอบคลุม
ด้ำนสังคมศำสตร์ เทคโนโลยี 
แพทยศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ ศิลปะ 
กฎหมำย   และสำขำวิชำอ่ืนๆ  

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

69 
 
 

6. IEEE/IEE 
Electronic 
Library (IEL)  

เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมสำรสนเทศ
จำก Electronics Engineers (IEEE) 
ประกอบด้วยวำรสำร นิตยสำร 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ เอกสำรกำร
ประชุม เอกสำรมำตรฐำนของ IEEE 
มำกกว่ำ 4,600,000 รำยกำร 
 

- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

375 

7. Engineering 
Source 

 เป็นฐำนข้อมูลออกแบบมำส ำหรับ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมและนักวิจัย
ด้ำนวิศวกรรม โดย Collection นี้
ของเนื้อหำที่ครอบคลุมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำวิศวกรรม
จ ำนวนมำก เช่น วิศวกรรมกำรบิน 
ไฟฟ้ำ โยธำ เครื่องกล สิ่งแวดล้อม 
ซอฟต์แวร์ 
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่ำ 1,600 
ชื่อเรื่อง 
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสำร 
วำรสำรและ สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร
กว่ำ 3,000 ชื่อเรื่อง 

- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

3,028 

https://go.gale.com/ps/start.do?p=EAIM&u=thmsu
https://go.gale.com/ps/start.do?p=EAIM&u=thmsu
https://go.gale.com/ps/start.do?p=EAIM&u=thmsu
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อวารสาร) 

8. ACM Digital 
Library 

เป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำก
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมำยข่ำว และ
เอกสำรในกำรประชุมวิชำกำรที่จัดท ำ
โดย ACM (Association for 
Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหำ
เอกสำรประกอบด้วยข้อมูลที่ส ำคัญ 
เช่น รำยกำรบรรณำนุกรม 
สำระสังเขป article reviews และ
บทควำมฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 
1985 – ปัจจุบัน 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

11,298 

รวม 91,945 
 
 
   5.  ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (e-Clipping) 

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อเรื่อง) 

Matichon e-Library 
 

ฐำนข้อมูลกฤตภำคข่ำว
อิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์ 
ของส ำนักพิมพ์มติชน 
ครอบคลุมหนังสือพิมพ์ 31 
ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 
2539- ปัจจุบัน โดยสำมำรถ
ขอใช้ User name และ 
Password ในกำรเข้ำใช้งำน
กับส ำนักวิทยบริกำร  

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

แสดงจ ำนวนชื่อเรื่อง
ตำมค ำค้น 

 
 
   6. รายช่ือวารสารฉบับพิมพ์ 

http://library.cmu.ac.th/e-database/reference_database/redirect.php?DBID=24
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         วารสารภาษาไทย 
1. Com.today action 
2. Computer.today 
3. Forward 
4. PC today 
5. RATh.News 
6. รีดเดอร์ส ไดเจสท์;"Reader's  digest";"สรรสำระ" 
7. Thai environmental engineering journal 
8. Thai environmental magazine 
9. Thailand MICT journal 
10. ข่ำวช่ำง 
11. ข่ำวสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
12. ข่ำวสำรวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
13. คอนกรีต 
14. คู่บ้ำน 
15. จดหมำยข่ำวสภำสถำปนิก 
16. จุลสำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ไอซีที) 
17. ชิป 
18. ซีไอโอฟอรัม 
19. เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
20. เดคคอร์เรชั่นไกด์ 
21. เด็คเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
22. บีพีบี เรือนตะวัน 
23. บ้ำนและสวน 
24. พีซี แม็กกำซีน 
25. เมนูคอมพิวเตอร์ไอเดีย 
26. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
27. ไมโครคอมพิวเตอร์ ยูสเซอร์ 
28. รีดเดอร์ส ไดเจสท์;"Reader's  digest";"สรรสำระ" 
29. รูม 
30. ไลฟ์แอนด์โฮม 
31. วำรสำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
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32. วำรสำรพันธุ์ทิพย์ ทีซีซี ไกด์ 
33. วำรสำรวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรังสิต 
34. วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม 
35. วิศวกรรมสำร ม.ข. 
36. วิศวสำรลำดกระบัง 
37. ไอทีซอฟต์ 
38. รีดเดอร์ส ไดเจสท์;"Reader's  digest";"สรรสำระ" 

 
 
         วารสารภาษาต่างประเทศ 

1. The American mathematical monthly 
2. Canadian journal of physics 
3. Engineering transactions 
4. Journal of construction engineering and management 
5. Journal of energy resources technology 
6. Journal of engineering materials and technology 
7. Journal of irrigation and drainage engineering 

                8.  Journal of Water Resources Planning and Management (ASCE) 
                9.  Applied Computational Electromagnetics Society Membership 
 

----------------------------- 


