
Online Database 
ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มีฐานข้อมูลและโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือบริการสืบค้นข้อมูลส าหรับการเรียนการสอน  

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยคริสเตียน หรือสืบค้นนอกเครือข่ายได้โดย 
ต้อง Login และใช้รหัสผ่าน รายละเอียด ดังนี้  
 

 
ล าดับ 

 
ฐานข้อมูล 

 
รายละเอียด 

User ID / Account 
(ส าหรับใช้ภายนอก

เครือข่ายมหาวิทยาลัย) 
1       

CINAHL    

ฐานข้อมูล CINAHL :  เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารดา้นพยาบาล
ศาสตร์ & วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาธารณสุข และครอบคลุมสาขาวิชาที่
เก่ียวข้องกว่า 17  สาขาวิชา สามารถสืบค้นย้อนหลงัได้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 – 
ปัจจุบนั โดยมีฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 770 รายชื่อ  
การเข้าใช้ฐานข้อมูล 
1. สืบคน้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย  ที่เว็บไชต์หอ้งสมุด 
http://library.christian.ac.th/   
2. กรณีสืบค้นนอกระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยต้อง Login  ผ่าน
เว็บไซต ์http://search.ebscohost.com  และใช้ User ID  / Password  
ที่ก าหนดไว ้

UserID : Christian   
Password :  
 library@2021 
 

2 

 

EBSCO Open Access Dissertations ฐานข้อมูลแบบเปิด : เป็นแหล่ง
ค้นหาและสบืค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยกว่า 500,000  รายการ 
จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นน าในตา่งประเทศ 

ใช้ Plat form 
เดียวกับ 
CINAHL 

3 
 

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว ( News Clipping Online)  :  จัดเก็บอยู่ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ ตั้งแตป่ี พ.ศ.  
2539 – ปัจจุบนั จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 
140 หัวเรื่อง 
จ านวนผู้มีสิทธิเข้าใช้ (User License) : สามารถสบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง
ได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช ้3 User   
การเข้าใช้ฐานข้อมูล 
1. สืบคน้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย  ที่เว็บไชต์หอ้งสมุด 
http://library.christian.ac.th/ 
2. กรณีสืบค้นนอกระบบเครือข่าย  ของมหาวิทยาลัยต้อง Login  ผ่าน
เว็บไซต ์http://mic.matichon.co.th/ และใช ้User ID / Password  ที่
ก าหนดไว ้

User ID : UF113   
Password : UF113  
 

 
 
 
 
 

http://library.christian.ac.th/
http://library.christian.ac.th/
http://mic.matichon.co.th/
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ล าดับ 

 
ฐานข้อมูล 

 
รายละเอียด 

User ID / Account 
(ส าหรับใช้ภายนอก

เครือข่ายมหาวิทยาลัย) 
4  ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS  : เป็น

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบบัเต็ม (Full text) ของไทย จัดท าโดยจากห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย  
การเข้าใช้ฐานข้อมูล 
 1. สืบคน้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ที่เวบ็ไชตห์้องสมุด 
http://library.christian.ac.th/ 
2. กรณสีืบค้นนอกระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ต้อง Login ผ่าน
เว็บไซต์ URL http://tdc.thailis.or.th/tdc/ และสมัครเป็นสมาชิก 
ThaiLIS ด้วยตนเองผา่นระบบ และใส่รหัสผ่านทุกครั้ง จึงจะไดเ้อกสาร 
ฉบับเต็ม 

Login โดยใช้รหัส
ส่วนตัวของสมาชิกที่
สมัครไว ้

5 
 
โปรแกรมหนังสือ eBook : เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพยาบาล
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
การใช้โปรแกรม สามารถสืบคน้ได้จาก
เว็บไซต ์ http://library.christian.ac.th/ ที่ eBooks  collection 
(EBSCOhost)  กรณีสืบค้นนอกเครือข่าย ใช้กรณเีดียวกับฐานข้อมูล 
CINAHL ในข้อ 2 

UserID : Christian   
Password :  
 library@2021 
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ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยคริสเตียน( CUT- eThesis ) : เป็น   
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2544 –  ปัจจุบนั สามารถสืบคน้วิทยานิพนธ์ฉบบัเต็ม (Full text) ออนไลน ์
การเข้าใช้ฐานข้อมูล 
1. สืบคน้ฉบบัเต็มที่เว็บไชต์ห้องสมุด  http://library.christian.ac.th/ 
ไอคอน : CUT - eThesis  
2. สืบค้นโดยตรงผ่านเว็บไซต์ จาก URL :  http://library.christian.ac.th/  
thesis/index.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://library.christian.ac.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://library.christian.ac.th/
http://library.christian.ac.th/%20ไอคอน
http://library.christian.ac.th/%20ไอคอน
http://library.christian.ac.th/
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ล าดับ 

 
ฐานข้อมูล 

 
รายละเอียด 

User ID / Account 
(ส าหรับใช้ภายนอก

เครือข่ายมหาวิทยาลัย) 
7                                                   ฐานข้อมูลวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน : สืบค้นบทความฉบบั

เต็ม (Full text) โดยตรง ดังนี ้
1. วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน สืบค้นทีฐ่านข้อมูลThaiJO   

เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/index  และที่
เว็บไซต์ http://library.christian.ac.th/CUTjournal/main.php  

2. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน สืบคน้ที่เว็บไซต ์ 
http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php 
      บทความวารสารดงักล่าว สามารถสบืค้นได้จากเว็บไซต์หอ้งสมุด
http://library.christian.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 โปรแกรม 
อักขราวิสุทธิ์ 

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ : เป็นโปรแกรม Online ตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ ของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ 
เข้าใช้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.christian.ac.th  
โดยต้องใช้ผา่นอีเมล์ @christian.ac.th เท่านั้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานบริการสารนิเทศ 

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด โทร 034-388555  ต่อ 3102-04 

E- mail : library@christian.ac.th 
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