The 7th NEU National and International Conference 2020 (NEUNIC 2020)
“Learning Innovation for Community Development”
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
ณ อาคารประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน”
วัตถุประสงค์
นวัต กรรมการเรียนรู้” (Learning Innovation) เป็นนวัต กรรมที่ นำสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งหวังที่จ ะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ระบบการจัดการศึกษาไปสู่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อเข้ากับวิถีชีวิตและการทำงานในยุค ประเทศไทย 4.0 ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นจะพัฒนางานวิจัยที่เป็น
นวัตกรรมการเรียนรู้และการวิจัยที่ส่งต่อคุณค่าทางการศึกษาสู่สังคม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนัก
ในบทบาทการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการจัด การเรียนการสอนระดับ
บัณ ฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันพร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป

Event Date : 2020-05-30
Submission Deadline : 2020-04-10
Venue : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ. ขอนแก่น
Website : http://psneu.neu.ac.th/neunic/

2
ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ
1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
2. ผลงานวิท ยานิพ นธ์ / การศึก ษาค้น คว้าอิส ระ ระดับปริญญาโท – ปริญ ญาเอก ของนักศึ กษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
ที่ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุม
เสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
3. บทความที่ ได้ รับ การพิ จ ารณาเป็ น บทความดี เด่ น จะถูก นำไปลงในวารสารวิช าการและวิ จั ย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. บทความรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพ นธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับชาติ ให้ อยู่ใน
6 กลุ่มต่อไปนี้
(1) ด้านการศึกษา (ED) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูต รและการสอน การวัด
และการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา
(2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์
(3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(4) ด้า นมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (HSS) เช่น นิ ติ ศาสตร์ ศิ ล ปศาสตร์ รัฐ ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
(5) ด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ (BE) เช่น บริห ารธุรกิจ การจัด การท่องเที่ยวและ
โรงแรม และเศรษฐศาสตร์
(6) ด้านเกษตรกรรมและประมง (AF)
ระดับนานาชาติ (International Conference (IC) จำแนกสาขาดังนี้
1) Education (Education Administration, Curriculum and Teaching Development,
Educational Evaluation, or Educational Innovation)
2) Health Sciences ( Nursing, Medicine, Public Health, Pharmacy, or Associated
Medical Sciences)
3) Science and Technology (Science, Engineering, Computer and Technological
Information)
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4) Humanities and Social Sciences (Law, Arts, Social Sciences, Public Administration, or
Communication Arts)
5) Business and Economics ( Business Administration, Hotel and Tourism
Management, or Economics)
6) Agriculture and Fisheries
ประเภทของการนำเสนอผลงาน
• การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power point และใช้
เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
อัตราค่าลงทะเบียน
• ค่าลงทะเบียน (รวมกระเป๋าและเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
1. สำหรับผู้นำเสนอบทความ
- 2,500 (ระดับชาติ) ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 - 29 ก.พ. 2563 ราคา 2,000 บาท
- 4,000 บาท (ระดับนานาชาติ) ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 - 29 ก.พ. 2563 ราคา 3,500 บาท
2. สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ 1,000 บาท
• ผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ เอกสาร อาหารว่ า ง อาหารกลางวั น สามารถเข้ า ร่ ว มได้ โ ดยไม่ ต้ อ งชำระ
ค่าลงทะเบียน
การส่งบทความ
•
•
•
•

สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563
ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ วันที่ 7 เมษายน 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2563
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

วิธีชำระค่าลงทะเบียน
• ชำระผ่านบัญชีกระแสรายวัน สาขาประตูเมือง
• ชื่อบัญชี บัญชีกองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• เลขที่บัญชี 425-602-682-7
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กำหนดการ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาสู่ชุมชน
The 7th NEU National and International Conference 2020 (NEUNIC 2020)
“Learning Innovation for Community Development”
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...................................................................................
เวลา
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.

09.30 - 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
16.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร ณ บริเวณโถงชั้น 2
หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีเปิดการประชุม
ประธานกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการ กล่าวรายงาน
ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
การแสดงพิธีเปิด พิธมี อบโลห์ให้เจ้าภาพร่วม และพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น
บรรยายพิเศษ 60 นาที
วิทยากรบรรยาย
พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณชั้น 1 หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย NEUNIC 2020 : แยกตามสาขา
ณ ห้องบรรยายย่อย
ปิดการประชุม

