
Online Database 
ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มีฐานข้อมูลและโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือบริการสืบค้นข้อมลูสําหรับการเรยีนการสอน  

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยคริสเตียน หรือสบืค้นนอกเครือข่ายได้โดย 

ต้อง Login และใช้รหัสผ่าน รายละเอียด ดังน้ี  
 

 
 

ลําดับ 

 

ฐานข้อมูล 

 

รายละเอียด 

User ID / Account 

(สําหรับใช้ภายนอก

เครือข่ายมหาวิทยาลยั)

1    

CINAHL    

ฐานข้อมูล CINAHL :  เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเตม็ของวารสารดา้นพยาบาล

ศาสตร์ & วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาธารณสุข และครอบคลุมสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกว่า 17  สาขาวิชา สามารถสืบค้นยอ้นหลังได้ตัง้แตป่ี ค.ศ. 1973 – 

ปัจจุบัน โดยมีฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 770 รายช่ือ  

การเข้าใช้ฐานข้อมูล 

1. สามารถเข้าใช้จากระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตของ ม.คต. โดยไม่ต้องใช้

รหัสผ่าน ที่เว็บไชต์ห้องสมุด http://library.christian.ac.th/ 

2. กรณทีี่ต้องการสืบค้นนอกระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยต้องใช้ Login  

ผ่านเว็บไซต์ที ่ http://search.ebscohost.com  และใช้ User ID ที่

กําหนดไว ้

UserID : Christian   

Password :  library 

 

2 ProQuest ฐานข้อมูล ProQuest :  เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวทิยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโทและ ปริญญาเอก ตา่งประเทศทั่วโลก มากกว่า  1,000 แห่ง

ประกอบไปดว้ยวิทยานิพนธ์ มากกว่า 2.3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาทุก

สาขาวิชา   

การเข้าใช้ฐานข้อมูล 

1. สามารถเข้าใช้จากระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตของ ม.คต. โดยไม่ต้องใช้

รหัสผ่าน ที่เว็บไชต์ห้องสมุด http://library.christian.ac.th/ 

2. กรณทีี่ต้องการสืบค้นนอกระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยตอ้งใช้ Login  

ผ่านเว็บไซต์ที ่  http://search.proquest.com/ip และใช้ Account ที่

กําหนดไว ้

Account Name :     

3VH8XPR7Q7 

Password : 

Welcome 
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ลําดับ 

 

ฐานข้อมูล 

 

รายละเอียด 

User ID / Account 

(สําหรับใช้ภายนอก

เครือข่ายมหาวิทยาลยั)

3  ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว ( News Clipping Online)  :  จดัเก็บอยู่ใน

รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งข้อมูลหนงัสือพิมพท์ี่ผลิตในประเทศ

ไทยกว่า 30 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2539 – ปัจจบุัน จัดเก็บแยกเป็น 12 

หมวดหมู่ แบ่งยอ่ยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรือ่ง  

จํานวนผู้มีสิทธเิข้าใช้ (User License) : สามารถสืบค้นข้อมูลจํากัดจํานวน

ผู้ใช้ 3 User   

การเข้าใช้ฐานข้อมูล 

1. สามารถเข้าใช้จากระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตของ ม.คต. โดยไม่ต้องใช้

รหัสผ่าน ที่เว็บไชต์ห้องสมุด http://library.christian.ac.th/ 

2. กรณทีี่ต้องการสืบค้นนอกระบบเครือข่าย  ของมหาวิทยาลัยต้องใช้ Login  

ผ่านเว็บไซต์ที ่http://mic.matichon.co.th/ และใช้ User ID / Account 

ที่กําหนดไว ้

User ID : UF113   

Password : UF113  

 

4  ฐานขอ้มูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS     เป็นฐานข้อมูล

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text) ของไทย จัดทําโดยจากห้องสมุด

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  

การเข้าใช้ฐานข้อมูล 

 1. สามารถเข้าใช้จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ ม.คต. โดยไม่ต้องใช้

รหัสผ่าน ที่เว็บไชต์ห้องสมุด http://library.christian.ac.th/ 

2. กรณทีี่ต้องสืบค้นนอกระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ต้องใช้ Login 

ผ่านเว็บไซต์ URL http://tdc.thailis.or.th/tdc/ และสมัครเป็นสมาชิก 

ThaiLIS ด้วยตนเองผ่านระบบ และใส่รหัสผ่านทุกครัง้ จงึจะได้เอกสาร 

ฉบับเต็ม 

Login โดยใช้รหัส

ส่วนตัวที่สมัครสมาชิก

ไว้ 

5 โปรแกรมหนังสือ eBook เพื่อบริการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ

พยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

การใช้โปรแกรม สามารถสืบค้นได้จาก

เว็บไซต ์ http://library.christian.ac.th/ ที่ eBooks  collection 

(EBSCOhost)  การเข้าใช้นอกเครือข่ายใช้เว็บไซต์และ ใช้ User ID  

เดียวกับฐานขอ้มูลCINAHL 

 

UserID : Christian   

Password :  library 
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ลําดับ 

 

ฐานข้อมูล 

 

รายละเอียด 

User ID / Account 

(สําหรับใช้ภายนอก

เครือข่ายมหาวิทยาลยั)

6  

 

 

 

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัคริสเตียน     

สําหรับสืบค้นขอ้มูลวิทยานิพนธ์ของมหาวทิยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2544 –  

ปัจจุบัน สามารถสืบค้นวิทยานพินธ์ฉบับเต็ม 

การเข้าใช้ฐานข้อมูล 

1. สืบค้นจากระบบเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตของ ม.คต. โดยไม่ตอ้งใช้รหัสผ่าน 

ที่เว็บไชตห์้องสมุด  http://library.christian.ac.th/ ไอคอน C.U.T 

Thesis Search 

2. สืบค้นโดยตรงผ่านเว็บไซต์ จาก URL :  

http://library.christian.ac.th/  thesis/index.html

- 

7 ฐานข้อมูล

วารสารวิชาการ

สถาบนั 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

 สืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.christian.ac.th/  ได้ หรือ

เว็บไซต์วารสารโดยตรง  ดังนี ้

1.  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตยีน   : โดยสืบค้นที่  ไอคอน C.U.T. 

journal หรือเวบ็ไซต์วารสาร 

http://library.christian.ac.th/CTUjournal/main.php 

2. วารสาร International Journal of Nursing and Health Science  

(IJNHS) :  โดยสืบค้นที่ไอคอน C.U.T. IJNHS หรือเว็บไซต์วารสาร 

http://library.christian.ac.th/CUT_Interjournal/main.php 

3. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  : โดยสืบค้นที่   

ไอคอน Journal of Nursing หรือเว็บไซต์วารสาร 

http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 โปรแกรม 

อักขราวิสุทธิ ์

โปรแกรม Online ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 

(Plagiarism) ได้แก่ วิจัย วิทยานิพนธ์ โดยผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใช้

โปรแกรมที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.christian.ac.th  

(ต้องใช้ผ่านอีเมล์ @christian.ac.th เท่านั้น) 

 

- 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด โทร. 034 – 388 – 555 ตอ่ 3101 – 04  

E- mail : library@christian.ac.th 

 




