
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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. 
สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต (สพ.บ.)  
(หลักสูตร 6  ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

425 672 1,495 1,537 1,920 2,209 

ระดับปรญิญาโท       

2. 
วท.ม.นวัตกรรมวิทยำศำสตร์กำร
สัตวแพทย์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 
2564)   

545 1,029 1,550 1,618 2,095 2,647 

ระดับปริญญาเอก       
3. ปร.ด.วิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์   

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563)   
501 923 1,020 1,973 1,521 2,896 

   หมายเหตุ  จ ำนวนหนังสือและต ำรำ วิเครำะห์ข้อมูลจำกหนังสือและต ำรำที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
      ในกลุ่มวิชำชีพ (บังคับ) หรือวิชำแกนของหลักสูตรเท่ำนั้น 
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2. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

ชือ่ฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา 
จ านวน 

(ชื่อเรื่อง) 
1. Springer 
eBook 
Collection 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ส ำนักพิมพ์ 
Springer Link ประกอบด้วยสำขำวิชำต่ำง ๆ 
ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ มนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ กำรศึกษำ และสำขำอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

3,753 

2.  eBook 
Collection 
(EBSCOhost)  
  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCO 
ประกอบด้วยสำขำวิชำต่ำง ๆ ทั้งด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์
สุขภำพ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ 
กำรศึกษำ และสำขำ   อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
มำกมำย 

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

226,872 
 

3. eBook 
Academic 
Collection  

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

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

217,131 
 

4. 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 

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

665 

5. 
AccessMedicine 

ฐำนข้อมูลหนังสือต ำรำทำงกำรแพทย์ฉบับ
เต็มของส ำนักพิมพ์ McGraw-Hill 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 155 

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/
http://accessmedicine.mhmedical.com/


3 

 

ชือ่ฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา 
จ านวน 

(ชื่อเรื่อง) 
eBook  ประกอบด้วยต ำรำหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทำง

คลินิก และ กลุ่มทำงคลินิก และพรีคลินิก 
รวมทั้งมีข้อมูลยำ ข้อมูลแนวทำงกำรรักษำ 
วินิจฉัยอำกำรควำมผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป 
วีดิโอ ภำพประกอบ คู่มือผู้ป่วย ข้อมูล
ปัจจุบันและข่ำวในวงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข สำมำรถใช้งำนในรูปแบบ 
Application 

รวม 448,579 
 
     3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) 

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา 
จ านวน 

(ชื่อเรื่อง) 
1.  ThaiLis- Thai 
Library 
Integrated 
System 

ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม วิทยำนิพนธ์ 
รำยงำนกำรวิจัย จำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่ว
ประเทศ เป็นฐำนข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหำ 
สหสำขำวิชำ กลุ่มสำขำวิชำหลัก ได้แก่ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์
สุขภำพ และมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  ทำงด้ำนบริหำรจัดกำรมี ดุษฎี
นิพนธ์ (Dissertations) และวิทยำนิพนธ์ 
(Theses) สำขำบริหำรจัดกำรที่ให้บริกำร
รูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) 

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

536,584 
 

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

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา 
จ านวน 

(ชื่อวารสาร) 
1. Academic ฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำระดับโลกที่มีขนำด - สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 18,145 

http://accessmedicine.mhmedical.com/
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา 
จ านวน 

(ชื่อวารสาร) 
Search 
Ultimate 
 

ใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวำรสำรทำงวิชำกำร 
นิตยสำร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสำขำวิชำ
กำรศึกษำ อำทิเช่น วิศวกรรมศำสตร์ ดำรำ
ศำสตร์ มำนุษย์วิทยำ ชีวเวชศำสตร์ สุขภำพ 
กฎหมำย คณิตศำสตร์ เภสัชวทิยำ 
ศึกษำศำสตร์ สตรีศำสตร์ สัตวศำสตร์ และ
สำขำอ่ืนๆอีกมำกมำย ฐำนข้อมูลนี้เป็นเวอร์
ชั่นอัพเกรดของ Academic Search 
Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวำรสำรฉบับ
เต็มที่ไม่อยู่ในกำรเข้ำถึงแบบเปิด(non-open 
access journals) มำกกว่ำ 5,000 ชื่อเรื่อง 

- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

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 

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

868 

3. Springer Link เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์
สุขภำพ ประกอบด้วยวำรสำรและเอกสำร
ฉบับเต็มไม่น้อยกว่ำ 1,800 ชื่อ จำกข้อมูลปี 
1997 – ปัจจุบัน 

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 

3,225 

4. EBSCO 
Discovery 
Service (EDS) 
Plus Full Text 

เป็นระบบกำรสืบค้นงำนวิจัยออนไลน์ที่
สำมำรถเข้ำถึงทุกฐำนข้อมูลที่ทำงกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมบอกรับให้สมำชิกทั้ง 80 สถำบัน 
โดยให้ผลกำรสืบค้นที่แม่นย ำและ จัดล ำดับ

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

54,937 
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ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา 
จ านวน 

(ชื่อวารสาร) 
ควำมเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมำพร้อมกับ 
Education Source ฐำนข้อมูลฉบับเต็มด้ำน
ศึกษำศำสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้
ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และ
เอกสำรกำรประชุมที่เก่ียวข้องกับด้ำน
ศึกษำศำสตร์หลำยพันรำยกำร ครอบคลุมทุก
ระดับกำรศึกษำ รวมถึงควำมเชี่ยวชำญพิเศษ
ด้ำนกำรศึกษำ โดยมีวำรสำรฉบับเต็มที่ไม่อยู่
ในกำรเข้ำถึงแบบเปิด(non-open access 
journals)มำกกว่ำ 900      ชื่อเรื่อง 

5.  Gale 
Academic 
OneFile Select 

ฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำ ครอบคลุมด้ำน
สังคมศำสตร์ เทคโนโลยี แพทยศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ ศิลปะ กฎหมำย   และ
สำขำวิชำอ่ืนๆ  

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

69 
 

6. lexicomp  
  

เป็นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำงด้ำนเภสัช
ศำสตร์ มีบทควำมสรุป วิเครำะห์ เรื่อง
ยำ  โดยทีมเภสัชกร และผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
ต่ำงๆ บทควำม update ทุกวัน มีข้อมูลกำร
ใช้ยำฉีด (Trissel IV Compatibility) กำรแพ้
ยำ กำรให้ยำซ้ ำซ้อนที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
ผู้ป่วย ผลทำงห้อง lab วิวัฒนำกำรใหม่ๆ 
ทำงกำรแพทย์ โดยจะเป็นประโยชน์ทั้งแพทย์ 
นักศึกษำแพทย์ เภสัชกร และพยำบำลผู้ให้ยำ
กับคนไข้โดยตรง 
 
 

- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ แสดงจ ำนวน
ชื่อเรื่องตำม

ค ำค้น 

รวม 77,244 
 

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
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     5. ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (e-Clipping) 

ชื่อฐาน เนื้อหา ครอบคลุมสาขา 
จ านวน 

(ชื่อเรื่อง) 
Matichon e-
Library 
 

ฐำนข้อมูลกฤตภำคข่ำวอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือพิมพ์ ของส ำนักพิมพ์มติชน 
ครอบคลุมหนังสือพิมพ์ 31 ชือ่ ใช้ข้อมูลได้
ตั้งแต่ปี 2539- ปัจจุบัน โดยสำมำรถขอใช้ 
User name และ Password ในกำรเข้ำใช้
งำนกับส ำนักวิทยบริกำร  

- สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมฯ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

แสดงจ ำนวน
ชื่อเรื่องตำม
ค ำค้น 

 
   6. รายช่ือวารสารฉบับพิมพ์ 
         วารสารภาษาไทย 

1. เกษตรก้ำวหน้ำ 
2. เกษตรนเรศวร 
3. แก่นเกษตร 
4. คชำสำส์น 
5. จดหมำยข่ำวสถำบันสุขภำพสัตว์แห่งชำติ 
6. ท่องอุทยำนแห่งชำติ 
7. เบทำโกร นิวส์ 
8. วำรสำรวิชำกำรปศุสัตว์เขต 5 
9. วำรสำรสัตวแพทย์ 

                10. สัตว์น้ ำ 
                11. สัตว์บก 
                12. สำรหม่อนไหม = Silk innovation newsletter 
                13. สื่อรักสัตว์เลี้ยง 
 
   วารสารภาษาต่างประเทศ  

1. Animal Science 
2. Behavioral and brain sciences 
3. The Indian journal of genetics & plant breeding 
4. Journal of animal breeding and genetics 
5. Journal of animal science 

http://library.cmu.ac.th/e-database/reference_database/redirect.php?DBID=24
http://library.cmu.ac.th/e-database/reference_database/redirect.php?DBID=24
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     6.  American Journal  of  Veterinary  Research 
               7.  Australian  veterinary journal 

8. Avian Diseases 
9. Avian Pathology : Journal of the W.V.P.A 
10. Journal of Applied Genetics 
11. Journal of Dairy Research 
12. Journal of the American animal hospital 
13. Journal of Veterinary  Diagnostic  Investigation 
14. Journal of Veterinary Science 
15. Journal of Veterinary Medical Science 
16. Journal of Zoo and Wildlife Medicine 
17. Veterinary Pathology 
18. Veterinary Quarterly 
19. Veterinary Record : Journal of the British Veterinary Association 

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

 


