
 

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) 

 
 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 าดับที่ คณะ/หลักสูตร 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ข้อมูล 

ณ วันที่ ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม 
ระดับปริญญาตรี       

1. ร.บ. รัฐศำสตรบัณฑิต*  6,032 14,622 2,614 3,029 12 มี.ค. 62 

2. ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษำ 6,035 14,624 2,615 3,030 12 มี.ค. 62 

ระดับปริญญาโท      
3. ร.ม. รัฐศำสตรมหำบัณฑิต*   6,032 14,622 2,614 3,029 12 มี.ค. 62 

ระดับปริญญาเอก      
4. ปร.ด. รัฐศำสตร์* 6,032 14,622 2,614 3,029 12 มี.ค. 62 

   หมายเหตุ  จ ำนวนหนังสือและต ำรำ วิเครำะห์ข้อมูลจำกหนังสือและต ำรำที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
      ในกลุ่มวิชำชีพ (บังคับ) หรือวิชำแกนของหลักสูตรเท่ำนั้น 

 
 
 



2 

 

 

 
   2. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อเรื่อง) 

1.  Thai Academic 
eBook  

รวบรวมหนังสือวิชำกำรภำษำไทย ใน
สำขำวิชำต่ำง 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 

895 

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 

2,614 

3.  eBook 
Collection 
(EBSCOhost)  
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCO 
ประกอบด้วยสำขำวิชำต่ำง ๆ ทั้งด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ มนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ กำรศึกษำ และสำขำอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องมำกมำย 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

128,474 

4. eBook Academic 
Collection  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCO 
ประกอบด้วยสำขำวิชำต่ำง ๆ ทั้งด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ

172,747 

http://www.2ebook.com/msu/
http://www.2ebook.com/msu/
http://link.springer.com/
http://link.springer.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) 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ มนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ กำรศึกษำ และสำขำ  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

รวม 304,730 
 
   3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) 

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อเรื่อง) 

1.  ThaiLis- Thai 
Library Integrated 
System 

ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม 
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย รวบรวม
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 

380,626 

2.  ProQuest 
Dissertations & 
Theses Global 

รวบรวมวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท 
และปริญญำเอก จำกสถำบันทำง
กำรศึกษำท่ีมีชื่อเสียงในประเทศ
สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ รวมถึงบำง
สถำบันกำรศึกษำจำกทวีปยุโรป 
ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกำ 
มำกกว่ำ 1,700 แห่ง มีวิทยำนิพนธ์
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

4,803,481 
 

รวม 5,184,107 
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   4. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-Journal) 
ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 

(ชื่อวารสาร) 
1. JSTOR ครอบคลุมสหสำขำวิชำ ได้แก่ ด้ำน

เศรษฐศำสตร์ ประวัติศำสตร์ 
รัฐศำสตร์ ภำษำ ศิลปะ ดนตรี 
คณิตศำสตร์และสถิติ กำรศึกษำ 
ชีววิทยำ พฤกษศำสตร์ สุขภำพและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป วิทยำศำสตร์
ชีวภำพ และอ่ืน ๆ 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

1,032 

2. Academic 
Search Complete 

เป็นฐำนข้อมูลวิชำกำรบทควำมฉบับ
ครอบคลุมสำขำวิทยำศำสตร์ชีวิต 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยี สังคมศำสตร์ 
และมนุษยศำสตร์ นอกจำกนี้
ฐำนข้อมูลยังให้บริกำรข้อมูลฉบับเต็ม
บทควำมพิเศษในรูปไฟล์ PDF ที่มี
เนื้อหำย้อนหลังถึงปี  1887 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

8,500 
 

3. Education 
Source 
 

เป็นฐำนข้อมูลที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
กำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ ตั้งแต่
ระดับเด็กเล็กไปจนถึงกำรศึกษำขั้นสูง 
ทั้งนี้ยังรวบรวมบทควำมทำงด้ำน
กำรศึกษำ งำนวิจัยเฉพำะทำงต่ำงๆ 
อีกมำกมำยครอบคลุมตั้งแต่ปี 1880 - 
ปัจจุบัน 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

1,800 
 

4. ScienceDirect 
 

เป็นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม (Full-
text) ของวำรสำรไม่น้อยกว่ำ 700 ชื่อ
เรื่อง ครอบคลุม 4 สำขำวิชำ ได้แก่ 
Agricultural and Biological 
Sciences , Engineering , 
Immunology & Microbiology and 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

832 
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อวารสาร) 

Social Sciences สำมำรถดูข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2010 – 
ปัจจุบัน 

5. Springer Link ครอบคลุมทุกสำขำ  ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และทำง
กำรแพทย์ รวมถึงสำขำทำง
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

2,447 

6. Web of Science  เป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมและ
สำระสังเขปพร้อมกำรอ้ำงอิงและอ้ำง
ถึง ที่ครอบคลุมสำขำวิชำหลักท้ัง
วิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ และ 
มนุษยศำสตร์ ให้ข้อมูล 
ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

9,200 

รวม 23,811 
 
 
 
5.  ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (e-Clipping) 

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา จ านวน 
(ชื่อเรื่อง) 

Matichon e-Library 
 

ฐำนข้อมูลกฤตภำคข่ำวอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือพิมพ์ ของส ำนักพิมพ์มติชน 
ครอบคลุมหนังสือพิมพ์ 31 ชือ่ ใช้
ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2539- ปัจจุบัน โดย
สำมำรถขอใช้ User name และ 
Password ในกำรเข้ำใช้งำนกับส ำนัก
วิทยบริกำร  

- สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

แสดงจ ำนวน
ชื่อเรื่องตำม

ค ำค้น 

 

http://webofknowledge.com/
http://library.cmu.ac.th/e-database/reference_database/redirect.php?DBID=24


6 

 

 

   6. รายช่ือวารสารฉบับพิมพ์ 
      วารสารภาษาไทย 

1. ADR Today 
2. Dome 
3. ข่ำวเนติบัณฑิตยสภำ 
4. ข่ำววุฒิสภำ 
5. จดหมำยข่ำวกำรกระจำยอ ำนำจ 
6. จดหมำยข่ำวพัฒนำกฎหมำยไทย 
7. จดหมำยข่ำวศำลรัฐธรรมนูญ 
8. จดหมำยข่ำวสถำบันพระปกเกล้ำ 
9. จดหมำยข่ำวส ำนักงำนศำลปกครอง 

10. เทศำภิบำล 
11. นิตยสำรภำษีธุรกิจ 
12. เนชั่นสุดสัปดำห์ 
13. บูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
14. ปฏิรูปกำรเมือง-กระจำยอ ำนำจ 
15. ประชำคมท้องถิ่น 
16. ประชำคมวิจัย 
17. เพ่ือนไร้พรมแดน 
18. มติชนสุดสัปดำห์ 
19. รัฐศำสตร์ปริทัศน์ 
20. รัฐสภำสำร 
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