สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
(ThaiSim: The Thai Simulation and Gaming Association)
มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
http://www.thaisim.org/
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===========================
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017
เรื่อง Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจาปี 2560
เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์จาลอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 และ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061
ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
หลักการและเหตุผล
สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) (Thai Simulation & Learning Association:
ThaiSim) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่มุ่งหากาไรและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของไทย โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้สถานการณ์
จาลองและเกมในการเรียนการสอน การประเมินผล และ การวิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้การเรียนการสอนในประเทศ
ไทย สมาคมฯ มีความมุ่งหมายจะทางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาวารสารและ
จดหมายข่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จึงมีดาริ
ร่วมกับ สถาบันการศึกษา และสมาคมต่างๆ ร่วมกันที่จะจัดการประชุมวิชาการ
1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits from
games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0
2. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและ
สถานการณ์จาลอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย สาหรับ
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเชิงสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผูส้ นใจทั่วไป ต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความตื่นตัวทางวิชาการ ซึ่งปรากฏและสามารถวัดผลในเชิงรูปธรรม ผ่านจานวนบทความวิชาการและวิจัย รวมถึง
พื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจยั ดังกล่าว สาหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ที่มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร
2. เครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสมาคมต่างๆ
ผู้นาเสนอบทความ และผู้เข้าร่วมการประชุม ภายหลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นลง และแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่
ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้
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ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผูส้ นใจทั่วไป ด้วยการเผยแพร่รายงานการประชุมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ดาเนินการให้ได้รับการดัชนีในฐานข้อมูลนานาชาติ
กิจกรรม
1. การนาเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
นิสิต/นักศึกษา
2. การจัดพิมพ์รายการงานประชุม การประชุมวิชาการ พร้อมหมายเลขตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล (Digital Object
Identifier: DOI)
3. การคัดเลือกบทความที่ผ่านการพิจารณาระดับดีเด่น เพื่อลงตีพิมพ์ใน วารสาร Journal of
Simulation/Gaming for Learning and Development (ISSN: 2158-5539)
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 150 คน จาแนก
เป็น ผู้นาเสนอผลงานวิชาการและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แบบบรรยาย ประมาณ 40 คน แบบโปสเตอร์ ประมาณ 10 คน
และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมอีกประมาณ 100 คน
วัน เวลา และสถานที่
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 02 473
7000
หน่วยงานรับผิดชอบ
สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) (Thai Simulation & Learning Association:
ThaiSim)
กาหนดการ รายละเอียด
1. ลงทะเบียนและส่งผลงานวิชาการและวิจัย
2. ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย
3. ประกาศผลการพิจารณา
4. ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข)
5. ประกาศกาหนดการการประชุม
6. การประชุมวิชาการ
6.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่อง
Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in
Thailand 4.0
6.2 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์จาลอง
(ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในการนาเสนอและการเขียนตีพิมพ์)

วัน-เดือน-ปี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1 มีนาคม พ.ศ. 2560
3 เมษายน พ.ศ. 2560
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 29 และ
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
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อัตราค่าลงทะเบียน
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ผู้นาเสนอผลงานวิชาการและวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุม ต้องชาระ
ค่าลงทะเบียน ในอัตราดังต่อไปนี้
ประเภทผู้เข้าร่วมการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน/1 ท่าน/ หนึ่งบทความ (บาท)
ผู้นาเสนอ
- สังกัดเครือข่าย
2,500 บาท
- บุคคลภายนอก
3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม
1,800 บาท
อัตราค่าลงทะเบียนรวมโปรแกรมบุ้คและรายงานการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 (ISSN: XXXX-XXXX;
ดัชนี) (พร้อมหมายเลขตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล) และ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (ISSN: XXXX-XXXX) ตามที่
ผู้นาเสนอสมัครมา ซึ่งจะสมาคมฯ มอบให้ผู้นาเสนอในวันประชุมวิชาการ

หมายเหตุ
 ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 สาหรับผู้นาเสนอบทความ
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สาหรับผูเ้ ข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ
 เฉพาะผู้ลงทะเบียนนาเสนอผลงาน หรือลงทะเบียนเข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร
วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และ หลักฐานการชาระเงินมาที่สมาคม ซึ่งส่งได้ 4 ช่องทาง:1. แฟกซ์ที่หมายเลข 02-445-4165
2. ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.east.spu.ac.th/thaisim/ (คลิก ThaiSim S&G Competition ที่แท็บ
ด้านซ้าย)
3. Email ที่ songsri.ts@gmail.com ขอความกรุณา cc ไปที่ tstruteam@gmail.com เพื่อเป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน
4. ไปรษณียม์ าที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ (วงเล็บมุมซอง S&G Competition game)
กรุณาส่ง
นางสาวอุไรรัตน์ แย้มชุติ
นายกสมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
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วิธีการชาระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชาระเงิน
การชาระเงิน

  โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา Big C เพชรเกษม 2
เลขที่บัญชี 966-0-21706-4 ชื่อเจ้าของบัญชี : สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศ
ไทย)
  ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปณ. หนองแขม กทม. 10160 ในนาม สมาคมสถานการณ์จาลองและเกม
เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
 ในกรณีที่ท่านต้องการให้สมาคมออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน
กรุณาระบุ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ส่งหลักฐานการชาระเงิน พร้อมทั้งระบุลาดับที่ ชื่อ-สกุลของผู้สมัคร ได้ 4 ช่องทาง
 แฟกซ์ที่หมายเลข 02-445-4165 และ email ที่ tstruteam@gmail.com
 Facebook: ThaiSim Serious Gaming
 Scan หรือถ่ายภาพหลักฐานการชาระเงินแล้วส่งเข้า web ที่ท่านสมัคร
 ไปรษณีย์มาที่ที่อยู่ดา้ นล่างนี้ (วงเล็บมุมซอง S&G Competition game และ ลาดับที่ในการสมัคร)
กรุณาส่ง
นางสาวอุไรรัตน์ แย้มชุติ
นายกสมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

รายละเอียดอื่น ๆ
 ติดตามข่าวสารและถาม-ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกวดการใช้สถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการ
เรียนรู้ที่ Facebook: ThaiSim Serious Gaming
 ดูรายละเอียดที่ https://sites.google.com/site/thaisimconference2016/calendar และ
http://www.east.spu.ac.th/thaisim/
 ติดต่อสอบถามรายละเอียด
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร
เลขาธิการสมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
เว็บไซต์ http://www.thaisim.or.th/
Facebook: ThaiSim Serious Gaming
ผู้ประสานงานโครงการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ ดร. ณัฎฐพงศ์ จันทร์อยู่ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นางสาวพนิดา หนูทวี
มหาวิทยาลัยมหิดล

