โครงการความร่ วมมือการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่ าง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั ง้ ที่ 1
The First Tri-ELE International Conference on English Language Education
ในหัวข้ อ Toward Global English Horizons
ณ โรงแรมดิแอมบาสเดอร์ กรุ งเทพฯ
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556
1. หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย จะเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ งทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
ถือเป็ นนโยบายเร่ งรั ดของภาครัฐ และเอกชนทั่วไป ในทานองเดียวกัน การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ถื อ เป็ นพัน ธกิ จ ที่ จ าเป็ นของประเทศไทย ตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง ได้ ก าหนดให้ ก ารศึก ษา
ระดับอุดมศึกษามุ่งส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิ
ท่ามกลางกระแสของโลกยุคโลกาภิวตั น์ ทาให้ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้ รับการคาดหวังให้ เป็ นแหล่ง
เตรี ยมบุคลากรเพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในทานองเดียวกัน การให้
ข้ อมูลความรู้ การแบ่งปั นผลงานวิชาการ และผลงานวิจยั ระหว่าง ครู อาจารย์ผ้ สู อนภาษาอังกฤษให้ มีความพร้ อมด้ านการศึกษา
ภาษาอังกฤษครบทุกด้ าน ถือเป็ นความจาเป็ นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยของไทยต้ องดาเนินการ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษชัน้ นาของประเทศไทยอีก
สองแห่ง ได้ แก่ สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ทาความ
ร่ วมมือกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่ วมสร้ างสรรค์ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจยั อันนามาซึ่งความเป็ น
มหาวิทยาลัยระดับชาติชนน
ั้ า
เพื่ อ ตอบสนองความจาเป็ นด้ านการแบ่งปั นข้ อมูล ความรู้ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย อันน ามาซึ่งการพัฒนา
การศึ ก ษาภาษาอัง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สถาบัน ภาษา มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ สถาบัน การศึ ก ษาภาษาอัง กฤษ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่ วมมือกัน การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ อันจะเป็ น
การสร้ างเวทีให้ นกั ศึกษา คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการที่จาเป็ นต้ องใช้ ภาษาอังกฤษ แบ่งปั นผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจยั เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็ นในประเทศไทย หรื อในสังคมนานาชาติ ทังนี
้ ้ เพื่อ
เสริ ม สร้ างความแข็ ง แกร่ ง ด้ า นการศึ ก ษาวิ ช าภาษาอัง กฤษให้ แ ก่ ป ระเทศไทย อัน น ามาซึ่ ง ความเป็ นผู้น าด้ า นการศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อสายตาประชาโลก รวมถึงประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อก่อตังและส่
้
งเสริมความสัมพันธ์เชิงวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาชันน
้ าของประเทศไทย ได้ แก่ สถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 เพื่อเสริมสร้ างความร่วมมือเชิงวิชาการด้ านการศึกษาภาษาอังกฤษ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษานานาชาติ
2.3 เพื่อสร้ างโอกาสการแสดงผลงานวิชาการและผลงานวิจยั ให้ แก่นกั วิจยั และนักศึกษาทางการศึกษาภาษาอังกฤษ
2.4 เพื่อสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ นวตกรรมการวิจยั ด้ านการศึกษาภาษาอังกฤษ นานาชาติ
2.5 เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักการศึกษาภาษาอังกฤษ นานาชาติ
2.6 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจยั ในรูปแบบ Proceedings ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัด
การศึกษาภาษาอังกฤษทังภายในประเทศไทย
้
และต่างประเทศ

3. ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
3.1 สร้ างโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ซงึ่ กันและกันระหว่างนักวิจยั นักวิขาการ
คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา ในสายวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ
3.2 นักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ สามารถนาเสนอผลงานวิชาการ
จากการวิจยั หรื อจากประสบการณ์ในการเรี ยนการสอน
3.3 เสริมสร้ างความเข็มแข็ง และความเป็ นเลิศทางวิขาการศึกษาภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ และมหาวิทยาลัยมหิดล
3.4 พัฒนาแนวคิดในการสร้ างผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษในและนอกชันเรี
้ ยนต่อไป
4. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
4.1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4.3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รู ปแบบการจัดประชุม
การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ การนาเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายปากเปล่า
5.1
ขอบข่ายของเนื ้อหาการนาเสนอ
 Curriculum Design & Development
 Material Development
 Language Assessment and Evaluation
 Second Language Acquisition
 Language Education Policy and Implementation
 English Literacy
 World Englishes (English as a Lingua Franca)
 Research in Second Language Education
 Language Pedagogy
 Language Program Evaluation
 Computer Application in Language Education
 Language & Culture
5.2

วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุม
วันศุกร์ ที่ 20 และวันเสาร์ ที่ 21 มิถนุ ายน 2557 เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ โรงแรมดิแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

5.3

ผู้เข้ าร่วมประชุม
นักวิชาการ นักวิจยั นิสิต/นักศึกษา ผู้สนในทัว่ ไป ทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ จานวน 300 คน

5.4

ลักษณะผลงานที่นาเสนอ
รูปแบบบรรยาย ได้ แก่ บทความวิจยั บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ
รูปแบบการฝึ กปฏิบตั ิ ได้ แก่ Workshop

6. ค่ าลงทะเบียน
ประเภท / ระยะที่
1. ลงทะเบียนล่วงหน้ า
2. ลงทะเบียน
3. ลงทะเบียนสาย / หน้ างาน
4. ละทะเบียนนักศึกษา

ค่ าลงทะเบียน
3,000 บาท
4,000 บาท
4,500 บาท
2,000 บาท

ระยะเวลา
21 มีนาคม – 30 เมษายน 2557
1 – 31 พฤษภาคม 2557
1 – 20 มิถนุ ายน 2557
21 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2557

ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่วมประชุมที่ได้ รับอนุญาตจากต้ นสังกัดสามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ โดยไม่ถือเป็ นวันลา และมีสทิ ธิ์เบิกค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ได้ ตามระเบียบของราชการ
7. วิธีชาระเงิน
7.1 ชาระผ่านธนาคาร และส่งสาเนาการชาระเงินทางเว็ปไซต์
7.2 ชาระด้ วยบัตรเครดิตผ่านระบบ Payment gateway ของธนาคาร ทางเว็ปไซต์
8. กาหนดระยะเวลาส่ งผลงาน
วันสุดท้ ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract)

28 กุมภาพันธ์ 2557

วันประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract)

21 มีนาคม 2557

วันสุดท้ ายของการลงทะเบียนล่วงหน้ า

30 เมษายน 2557

วันสุดท้ ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

30 มิถนุ ายน 2557

ผู้สง่ ผลงานเข้ าร่วมในการประชุมวิชาการ สามารถส่งบทคัดย่อ (Abstract) ได้ ที่เว็ปไซต์ของงานประชุมวิชาการ
(http://tri-ele.litu.tu.ac.th/)
9. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้ อมูลด้ านการส่งบทความคัดย่อ

triele.paper@gmail.com

สอบถามข้ อมูลด้ านการลงทะเบียน

triele.regis@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

triele.contact@gmail.com

