การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ก้าวล้านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาว ไม่มีโรคภั ยไข้เจ็บคือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของทุกคน ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์
ได้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทาให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและเกิดสังคมที่มีจานวนผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 10 หรือเรียกว่า
สังคมผู้สูงอายุ และตามการประมาณประชากรของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี
2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ” (Complete aged society) และในปี 2574 จะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด” (Super aged society) ทาให้เกิดปัญหาที่สาคัญคือ วัยทางานจนถึงวัยสูงอายุ เกิดการเจ็บป่วยด้ วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดความพยายามในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมการเกิดโรค การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง ดังนั้น การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในยุค
สังคมดิจิทัล จึงมีความสาคัญในการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การได้รับความยินยอมจาก
ผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งมี ม าตรฐาน มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย สามารถต่ อ ยอดจากข้ อ มู ล ให้ เกิ ด บริ ก ารดิ จิ ทั ล
ด้านการแพทย์หรือสุขภาพได้
การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ก้าวล้านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมสุขภาพและการรักษา รวมทั้งนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เป็นส่วน
หนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้ร่วมนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณชนเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจยั ได้มโี อกาสนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ นวปฏิบัติ แนวคิด และประสบการณ์ในการวิจัย
4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรมและวิทยาลัยทองสุข
ระยะเวลาและสถานที่
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 – 204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

รูปแบบการประชุมและน้าเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)
2. การนาเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กาหนดการลงทะเบียนและเปิดรับบทความวิจัย
ที่
กิจกรรม
1. รับสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั
3. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์
4. ส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย / โปสเตอร์

ระยะเวลาดาเนินการ
บัดนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
20 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อัตราค่าลงทะเบียน
ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
1. ค่าลงทะเบียนนาเสนอผลงานวิจัย
บทความวิจัยประเภทบรรยายและโปสเตอร์
2. ค่าลงทะเบียนผู้ร่วมการประชุมวิชาการ
คณาจารย์/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ผูส้ นใจทั่วไป

หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

2,500 บาท

2,800 บาท

700 บาท

800 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชาระค่าลงทะเบียน
1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทเี่ ว็บไซต์ http://www.christian.ac.th/
2. ชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยคริสตียน เลขที่ 404-052839-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ระบุชื่อโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวล้า
นวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
3. ส่งใบสมัครการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ และหลักฐานการชาระเงินที่ระบุชื่อโครงการประชุมวิ ชาการ เรื่อ ง
“ก้าวล้านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” ไปที่ ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายเลขโทรสาร 0-3427-4500
หรือ E-mail : acaderegis@christian.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ : อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์
โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน โทรศัพท์ : 034-388-555 ต่อ 1340
E-mail : acaderegis@christian.ac.th

กาหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
เรื่อง “ก้าวล้านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
.....................................................
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.
กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
09.10 – 10.30 น.
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวล้านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
โดย ดร. นายแพทย์ พิชัย รัตนโรจน์สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวล้านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” (ต่อ)
โดย ดร. นายแพทย์ พิชัย รัตนโรจน์สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท
12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.00 น.
16.00 – 16.20 น.

นาเสนองานวิจัยช่วงที่ 1
พักรับประทานอาหารว่าง
นาเสนองานวิจัยช่วงที่ 2
สรุปการนาเสนอผลงานวิจัยในแต่ละกลุ่ม
......................................................................................

หมายเหตุ :

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ก้าวล้านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง/วิชาชีพ ...............................................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน ...................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ......................................................................................
โทรสาร .............................................................................. E-mail ..................................................................................................
โปรดระบุประเภทการลงทะเบียน
ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 2,500 บาท
 2,500 บาท

 2,800 บาท
 2,800 บาท

คณาจารย์/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  700 บาท

 800 บาท

 ผู้นาเสนอผลงานวิจัย
 แบบบรรยาย
 แบบโปสเตอร์
 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
สาขาการวิจัย
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 การศึกษา
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 การจัดการ / การบริหารธุรกิจ
 อื่นๆ โปรดระบุ ................................................
การชาระเงินค่าลงทะเบียน (ชาระได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
 เงินสด
 โอนเงินเข้า บัญ ชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ชื่อบัญ ชี มหาวิท ยาลัย คริส ตียน เลขที่ 404-052839-7
ประเภทบัญ ชีอ อมทรัพ ย์ พร้อ มแฟกซ์แ บบฟอร์ม ลงทะเบีย นร่วมประชุม ฯ และสาเนาใบโอนเงิน ที่ระบุชื่อ โครงการประชุม
วิชาการ เรื่อง “ก้าวล้า นวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” ไปที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ หมายเลขโทรสาร 0-3427-4500
หรือ E-mail : acaderegis@christian.ac.th
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
วันที่.........../.................../..............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปที่ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 ม.7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ : 034-388-555 ต่อ 1340 โทรสาร : 034-274-500 email : acaderegis@christian.ac.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน โทรศัพท์ : 034-388-555 ต่อ 1340

รูปแบบเสนอขอส่งบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
การเตรียมต้นฉบับ
ต้ น ฉบั บ ต้ อ งมี เนื้ อ เรื่ อ งสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นตามหั ว ข้ อ ในฉบั บ ตั ว อั ก ษรชนิ ด TH Sarabun PSK ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด กาหนดให้เป็น 1.0 พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A4 หัวข้อหลักตัวอักษรขนาด 16 หนา
หัวข้อรองและเนื้อหา ตัวอักษรขนาด 14 ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน (top) 1.5 นิ้ว ขอบล่าง (bottom) 1 นิ้ว ขอบซ้าย (left) 1.5 นิ้ว
ขอบขวา (right) 1.5 นิ้ว รวมบรรณานุกรมแล้ว มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ใส่เลขหน้าทุกหน้า) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อยู่กลางหน้ากระดาษตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา)
2. ชื่อเจ้าของบทความ ภาษาไทย (ลาดับตามความสาคัญโดยอยู่ทางขวาสุด) โดยระบุตาแหน่งและสังกัด ไว้เชิงอรรถ
ด้านล่างหน้าแรก (ตัวอักษรขนาด ตัวอักษรขนาด 14)
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนสรุปสาระสาคัญของเรื่องใช้ภาษากระชับรัดกุม และควร
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ชนิดของเครื่องมือ คุณภาพของเครื่องมือ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ และแนวทางการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ความยาวไม่เกิน 300คา (ส่วนหัวข้อตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหา
ตัวอักษรขนาด 14)
4. ค้าส้าคัญ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 4-5 คา (ส่วนหัวข้อตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหา
ตัวอักษรขนาด 14)
5. บทน้า เป็นส่วนของความสาคัญที่นาไปสู่ปัญหาวิจัย โดยสรุปความเป็นมาให้เห็นความสาคัญของปัญหา มีการ
อ้างอิงเนื้อหาสนับสนุนความสาคัญ และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และไม่ควรใส่ตารางหรือ
รูปภาพ (ส่วนหัวข้อตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาตัวอักษรขนาด 14)
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ส่วนหัวข้อตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาตัวอักษรขนาด 14)
7. วิธีด้าเนินการวิจัย (ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (ระบุวิธีสมุ่ ตัวอย่าง) แบบแผนการวิจัย (กรณีวิจัยเชิงทดลอง)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล (อธิบายขั้นตอนการดาเนินการวิจยั )
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
8. ผลการวิจัย(นาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในรูปตารางหรือแผนภูมิ พร้อมแปลความหมาย ใต้ตารางหรือแผนภูมิ)
9. อภิปรายผล (เน้นสรุป อภิปรายผลให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และแนวทางการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์)
10. สรุปผลการวิจัย (เน้นสรุปตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยที่ค้นพบ และแนวทางการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
11. ข้อเสนอแนะ (นาเสนอ 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ 2) ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป )
12. เอกสารอ้างอิง (ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ระบบ APA 6 th (American Psychological Association)
อ้างอิงจาก
รูปแบบและตัวอย่าง
หนังสือ
ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
////////แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทความวารสาร ชื่อ//นามสกุลผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขที่หน้า.
สุชาดา รัชชุกูล. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยการมีส่วน
////////ร่วมในงานของพยาบาลประจาการ กับประสิทธิผลของหอผูป้ ่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเขตภาคเหนือ. วารสารการการพยาบาลและสุขภาพ,4(1), 41-51.
วิทยานิพนธ์
ชื่อ//นามสกุลผู้เขียน./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์
////////ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).
วิชชุดา ดอกผึ้ง. (2550). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุ
/////// หลังได้รับการผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย).

ข้อมูลออนไลน์บน
อินเตอร์เน็ต

บทความ
หนังสือพิมพ์
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แอลกอฮอล์กับการบาดเจ็บที่มาเข้ารับบริการที่แผนกอุบัตเิ หตุ-ฉุกเฉิน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2557, จาก http://www.cas.or.th.
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ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส์, น.6.
รูปแบบการส่งผลงานแบบโปสเตอร์

ค้าชีแจง
1. เป็นการนาเสนอในสถานที่และเวลาที่กาหนด ผู้นาเสนอจะต้องนาโปสเตอร์มาติดตั้งบริเวณจัดงานภายในวันอังคารที่
25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 7.30 น. เท่านั้น ทั้งนี้ หากท่านใดไม่จัดทาโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กาหนด ทางผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้
ติดตั้งโปสเตอร์ดังกล่าว
2. ผู้ที่นาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จะต้องอยู่ประจาโปสเตอร์เพื่อนาเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอังคารที่ 25
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รูปแบบโปสเตอร์
กาหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 80 ซม. X สูง 100 ซม. จานวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
2. เนื้อหา ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา สรุปสาระสาคัญเฉพาะที่จาเป็น ใช้ภาษารัดกุม
เป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแก้วโดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ
3. บทนา บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. วิธีการวิจัย
5. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
6. สรุปและข้อเสนอแนะ
7. เอกสารอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
หมายเหตุ : 1. การน้าเสนอโปสเตอร์ให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. การน้าเสนอโปสเตอร์เพื่อใช้ประกอบการส้าเร็จการศึกษา ให้ส่งบทความวิจัย 8-12 หน้า เพี่อจัดท้ารายงาน
ประมวลการประชุมวิชาการ(Proceedings)
การส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ผู้นาเสนอผลงานวิจัยต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น Microsoft Word for Windows (2007) ความยาว 8-12 หน้า มาที่
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 หรือส่งไฟล์ต้นฉบับมาที่
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