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ที่ สคอ.นบ. 1/2560     

18 ธันวาคม 2560 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรียน   คณบดี / ผู้อ านวยการ / ผู้บริหารสถานศึกษา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. ก าหนดการประชุมและบทคัดย่อ จ านวน 1 ฉบับ 
                     2. ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม   จ านวน 1 ฉบับ 

           ด้วยเครือข่ายภาคเหนือตอนบน สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย จะจัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ   Thailand  TESOL   Pre – Conference  2018  เรื่อง  “Empowering 
Learners   and   Teachers   in   the   Digital   Age”   ในวันพฤหัสบดีที่   25   มกราคม   2561  
ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส (The Empress Hotel) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอและอภิปรายแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลายและสอดคล้องกับปริบทของ
การใช้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 

   สมาคมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่าน 
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ ให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้เป็นแนวทางต่อไป ทั้งนี้ สามารถสมัครและลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ตามใบสมัครที่แนบมานี้  อนึ่ง  การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนไดต้ามระเบียบของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 38 เรื่อง “Digital Literacy in Language Learning and Teaching”  
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดู
รายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม คือ http://tesol.conferences.in.th/  

   สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ท่านจะสนับสนุน
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                      
               (ดร.ปนีตา นิตยาพร) 
       นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

http://tesol.conferences.in.th/
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Conference Schedule 
Thailand TESOL Pre – Conference 2018 

“Empowering Learners and Teachers in the Digital Age” 
Thursday 25th January 2018, The Empress Hotel, Chiang Mai 

 
8.30 – 9.00  Registration  
 
9.00 – 10.30   Workshop: MALL for the 21st Century 
   Claire Bradin Siskin (RELO) 
 
10.30 – 10.45  Refreshments 
 
10.45 – 12.00  Workshop: MALL for the 21st Century (Cont.) 
   Claire Bradin Siskin (RELO) 
 
12.00 – 13.00  LUNCH   
 
13.00 – 14.00  The Science of Happiness: Positive Psychology in ELT 
   Marc Helgesen (Pearson) 
 
14.00 – 15.15  Workshop: Guided Writing for Young Learners 
   Jaeyoung Kim (Book Access) 
 
15.15 – 15.30  Refreshments 
 
15.30 – 16.00  Workshop: Guided Writing for Young Learners (Cont.) 
   Jaeyoung Kim (Book Access) 
 
 

****************************** 
 
 
 

Remark: The schedule may be subject to change. 
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Presentation Abstracts 
 

MALL for the 21st Century 
Claire Bradin Siskin (RELO) 

 
Abstract:  
Mobile-assisted language learning (MALL) is a fast-growing field, as English students and instructors 
increasingly make use of smartphones and tablets to enhance the language learning experience. The 
presenter will outline the uses of mobile devices in language learning. She will describe some of the 
applications (“apps”) for various devices. Applications for language learning may be categorized as built-in 
apps, instructional apps, and tools for social networking. Specific examples of each type will be 
explained. Classroom activities will be presented, and workshop participants will join in the activities. 
Participants will also have an opportunity to design their own activities. The presenter will discuss 
methods by which teachers can make their own apps. A handout and web page will be provided to point 
to the resources mentioned in the workshop. 
 
Biodata: 
Claire Bradin Siskin is an enthusiastic practitioner of computer-assisted language learning (CALL). Her 
principal interests are faculty development, research in CALL, and international education. Her editorial 
experience includes the editorial boards of CALL Journal and CALICO Journal. She has given presentations 
in 20 countries. See http://www.edvista.com/claire for more information. 
 

The Science of Happiness: Positive Psychology in ELT  
Marc Helgesen (Pearson) 

 
Abstract: 
Positive, motivated students learn more. How do we build that attitude? Positive psychology offers 
direction. Traditional psychology focuses on mental illness. Positive psychology investigates mental 
health: What do happy, mentally healthy people do? This is more than “the power of positive thinking.” 
It’s science, based on real research and replicable studies. TIME magazine dubbed it “the Science of 
Happiness.” Seligman’s (2011) PERMA model of well-being — Positive emotion, Engagement, 
Relationships, Meaningfulness, Accomplishment – take positive psychology to a new level which 
integrates well with our goals as language teachers. For example, positive psychology encourages “active 
constructive” answers to questions which help people re-experience positivity. Exactly the same behavior 
helps students practice using questions as a discourse strategy to keep a conversation going. Many more 
practical ideas will be included. Handout provided. 
 
Biodata: 
Marc Helgesen is author of over 170 books, textbooks and professional articles including Pearson’s 
popular English Firsthand series.  He has lead teachers development workshops on five continents.  He 
teaches at Miyagi Gakuin Women's University and in the M.A.TESOL program at Nagoya University of 
Foreign Studies. 

http://www.edvista.com/claire
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Presentation Abstracts 
 

Guided Writing for Young Learners  
Jaeyoung Kim (Book Access) 

 
Abstract: 
Why do English Language Learners (ELLs) make the same writing mistakes? And why does it take so long 
for students to start their writing? Are these matters solely caused by the unfamiliarity and inconvenience 
of using a different language than their mother tongue? Or are there other major causes? Frequently, 
many students struggle to find out what they want to write and, subsequently, how to write it. This 
session will focus on teaching writing based on guided writing approach so students can build a firm 
foundation of writing. We will discuss how teachers can encourage young students to become 
independent writers by empowering logical thinking process as well as structured writing process. Sharing 
writing is also a helpful and important step for students to develop both their English language and 
writing skills. We will also discuss how students can share their writings with regard to the writing process 
and final draft. 
 
Biodata: 
Jaeyoung Kim, a previous English teacher and currently the International business account manager, ELT 
academic consultant of NE Build & Grow, has an MA in English Education at Sookmyung Women’s 
University, Korea. She currently participates in the process of developing and representing NE Build & 
Grow books. 
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ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Registration Form) 
Thailand TESOL Pre-Conference 2018 

“Empowering Learners and Teachers in the Digital Age” 
Thursday 25th January 2018, The Empress Hotel, Chiang Mai 

 
ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss) 
 
                            
 
ใช้ตัวอักษรตัวใหญ ่เว้นทีว่่างสองช่องระหว่างชื่อและนามสกุล (Name and surname in block letters, leaving two spaces in between) 
 
ต าแหน่ง (Position) ___________________ที่ท างาน (Affiliation) ______________________________________                        
 
โทรศัพท์ (Tel) __________________________________ โทรสาร (Fax) _________________________________ 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Contact Address) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
โทรศัพท์ (Tel) __________________________________ โทรสาร (Fax) _________________________________ 
 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile) __________________________ E-mail ______________________________________ 
 
การลงทะเบียน (Registration) 
 

 
1. ช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน 1,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (Pre-registration 
1,000 baht) through bank transfer before Friday 19th January 2018) 

วิธีการช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Method of advance payment) 
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Transfer the registration fee to savings account) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้ (Siam Commercial Bank, Maejo Branch)  
ช่ือบัญชี ภาคศิริ ทองเสน (A/C Name: Paksiri Tongsen) | เลขท่ี (A/C No.) 596-423771-5   
 2. ช าระเงินค่าลงทะเบยีนหน้างานเป็นจ านวนเงิน 1,200 บาท (On-site registration fee is 1,200 baht.) 
 
หมายเหตุ   

 โปรดสแกนหลักฐานการช าระเงินและใบสมัครมาที่ thaitesol.cnx@gmail.com  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจารยภ์าคศิริ ทองเสน โทร. 081-6027720  

 
Notes      

 Please e-mail your scanned payment slip and application form to thaitesol.cnx@gmail.com. 
 For more information, please contact Ajarn Paksiri Tongsen (081-6027720).  
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