
คณะวิทยาศาสตร์ 
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565) 

 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ จำกกำร
จดัซื้อและบอกรับเป็นสมำชิก 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 าดับที่ คณะ/หลักสูตร 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม 
ระดับปริญญาตรี       

1. วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.  2560) 

934 2,492 1,881 2,191 2,815 4,683 

2. วท.บ. ชวีวิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560) 

2,110 5,074 2,639 3,275 4,749 8,349 

3. วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560) 

1,103 2,386 1,223 1,441 2,326 3,827 

4. วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1,042 2,385 1,208 1,421 2,250 3,806 

5. วท.บ. คณิตศำสตร์ (หลักสูตร 2,916 6,816 2,074 2,941 4,990 9,757 
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ล าดับที่ คณะ/หลักสูตร 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม 
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

6. วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560) 

3,295 7,843 2,235 3,153 5,530 10,996 

7. วท.บ. จุลชีววิทยำ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2,110 5,074 2,639 3,275 4,749 8,349 

8. วท.บ. พันธุศำสตร์โมเลกุล (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564) 
1,298 3,331 2,446 3,044 3,744 6,375 

9. วท.บ. นวัตกรรมทำงชีวเคมี  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
1,035 2,688 1,948 2,463 2,983 5,151 

ระดับปริญญาโท       
10. วท.ม. ชีววิทยำ  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561) 
2,110 5,074 2,639 3,275 4,749 8,349 

11. วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2560) 
934 2,492 1,881 2,191 2,815 4,683 

12. วท.ม. คณิตศำสตรศึกษำ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2,916 6,816 2,074 2,941 4,990 9,757 

13. วท.ม. ฟิสิกส์  (หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565) 
1,103 2,386 1,223 1,441 2,326 3,827 

14. วท.ม. คณิตศำสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2563) 
2,916 6,816 2,074 2,941 4,990 9,757 

15. วท.ม. วิทยำกำรจัดกำรสถิติ    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
1,201 3,793 1,351 1,691 2,552 5,484 

16. วท.ม. จุลชีววิทยำ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
2,110 5,074 2,639 3,275 4,749 8,349 
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ล าดับที่ คณะ/หลักสูตร 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม 
17. วท.ม. พลังงำน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2560) 
2,001 5,166 2,916 3,428 4,917 8,594 

18. กศ.ม. วิทยำศำสตรศึกษำ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2563) 
1,863 3,174 274 606 2,137 3,780 

ระดับปริญญาเอก       
19. ปร.ด. เคมี  (หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ.2560)  
934 2,492 1,881 2,191 2,815 4,683 

20. ปร.ด. บรรพชีวินวิทยำ (หลักสตูร

นำนำชำติ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561)  

2,110 5,074 2,639 3,275 4,749 8,349 

21. ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2562) 
1,103 2,386 1,223 1,441 2,326 3,827 

22. ปร.ด. วิทยำกำรจัดกำรสถิติ   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
1,201 3,793 1,351 1,691 2,552 5,484 

23 ปร.ด.นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และ

ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2564) 
2,123 3,831 387 743 2,510 4,574 

24 ปร.ด.วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564) 
2,835 5,693 2,220 3,063 5,055 8,756 

   หมายเหตุ  จ ำนวนหนังสือและต ำรำ วิเครำะห์ข้อมูลจำกหนังสือและต ำรำที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
      ในกลุ่มวิชำชีพ (บังคับ) หรือวิชำแกนของหลักสูตรเท่ำนั้น 
 

   2. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  
ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 

(ชื่อเรื่อง) 
1.  Thai 
Academic 

รวบรวมหนังสือวิชำกำรภำษำไทย    
ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 

1,011 

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

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

- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

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 
(EBSCOhost)  
 

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

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

226,872 
 

 

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 
 

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

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

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

536,584 
 

รวม 536,584 
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   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-
text) ของวำรสำรครอบคลุม 4 
สำขำวิชำ ได้แก่ 
1) Agricultural and Biological 
Sciences 
2) Computer Science 
3) Engineer 
4) Social Sciences 
สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. 
ศ.2010 – ปัจจุบัน 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

868 

3. Springer Link เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ ประกอบด้วย

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ

3,225 



7 

 

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อวารสาร) 

วำรสำรและเอกสำรฉบับเต็มไม่น้อย
กว่ำ 1,800 ชื่อ จำกข้อมูลปี 1997 – 
ปัจจุบัน 

เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 

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
ประชุมที่เก่ียวข้องกับด้ำน
ศึกษำศำสตร์หลำยพันรำยกำร 
ครอบคลุมทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึง
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษด้ำนกำรศึกษำ 
โดยมีวำรสำรฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในกำร
เข้ำถึงแบบเปิด(non-open access 
journals)มำกกว่ำ 900      ชื่อเรื่อง 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

54,937 
 

5.  Gale 
Academic 
OneFile Select 

ฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำ ครอบคลุม
ด้ำนสังคมศำสตร์ เทคโนโลยี 
แพทยศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ ศิลปะ 
กฎหมำย   และสำขำวิชำอ่ืนๆ  

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

69 
 
 

6. American 
Chemical 
Society  

เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมบทควำม 
และงำนวิจัย จำกวำรสำรทำงด้ำนเคมี
และสำขำท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจำก

- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำมนุษยศำสตร์และ

66 

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://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อวารสาร) 

Journal (ACS) วำรสำรทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Journals) ข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้น
เป็นเอกสำรฉบับเต็ม (Full Text) 
และรูปภำพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่
ปี 1996 

สังคมฯ 
 

รวม 77,310 
 
   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 
         วารสารภาษาไทย 

1. Alcohol knowledge 
2. Energy plus 
3. Go genius 
4. 10. TPA news 
5. คชสำส์น 

http://library.cmu.ac.th/e-database/reference_database/redirect.php?DBID=24
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6. คลินิกไอเสีย 
7.  จดหมำยข่ำวกรมป่ำไม้ 
8. จดหมำยข่ำวโครงกำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี. 
9. จุลสำรสมำคมกำรค้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
10. ไซน์แม็กกำซีน 
11. ท่องอุทยำนแห่งชำติ 
12. นิตยสำร สสวท. 
13. นิตยสำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ 
14. วำรสำร สสท. ฉบับเทคโนโลยี 
15. วำรสำรเทคโนโลยีกำรอำหำร 
16. วำรสำรพลังงำน 
17. วำรสำรพิษวิทยำไทย 
18. วำรสำรมหำวิทยำลัยบูรพำรวมพลังหำรสอง 
19. วำรสำรวิจัยพลังงำน 
20 วำรสำรวิจัยและพัฒนำ มจธ. 
21. วำรสำรวิจัยวิทยำศำสตร์ (Section T) 
22. วำรสำรวิทยำศำสตร์ มก. 
23. วำรสำรวิทยำศำสตร์ทักษิณ 
24. วำรสำรวิทยำศำสตร์บูรพำ 
25. วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
26. วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
27. วิทยำสำรก ำแพงแสน 
28. วิศวสำรลำดกระบัง 
29. สตท. 
30. สถำบันคลังสมองของชำติ 
31. สภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
32. สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 
33. สวยด้วยแพทย์ 
34. สำรปฏิรูปที่ดิน 
35.สำรหม่อนไหม = Silk innovation newsletter 
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         วารสารภาษาต่างประเทศ 
1. American journal of physics 
2. The American mathematical monthly 
3. Annual review of plant biology 
4. Applied and environmental microbiology 
5. Applied geography 
6. Canadian journal of physics 
7. Cereal Chemistry 
8. Cytologia 
9. Fuel cells bulletin 
10. The ICEIT newsletter 
11. Journal of Chemical Education 
12. Journal of dairy science 
13. Journal of the American Statistical Association 
14. The journal of tropical medicine and parasitology 
15. Journal of Zhejiang University Science 
16. KMITL Science Journal 
17. Mathematics teacher 
18. Nature 
19. Nature methods 
20. NCTM News Bulletin 
21. Poultry Science 
22. Reproduction: The official journal of the Society for the Study of Fertility 
23. School science and mathematics 
24. Science 
25. Science Asia 
26. The Science teacher 
27. Scientific American 
28. Teaching children mathematics 
29. The Thailand Natural History Museum Journal 
30. Thammasat international journal of science and technology 
31. Walailak journal of science and technology 
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32. Basic and Applied Ecology 
33. Journal of Dairy Science   
34. Plant Physiology and Biochemistry 
35. The Fibonacci quarterly 
36. Plasma sources science and technology 
37. Systematic Botany 

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


