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สมาคมครู ผู้สอนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้ าพีน่ างเธอเจ้ าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย (Thailand TESOL)
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการในต่ างประเทศ จานวน 1 ทุน
ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย
คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็ นครู สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หรื อมัธยมศึกษา
3. มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 ปี ขึ้นไป
4. เป็ นสมาชิกสมาคมครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)
ขั้นตอนการสมัครและรับทุน
1. ส่ ง บทคัดย่อภาษาอัง กฤษ (abstract) ของผลงานวิ ช าการที่ มี ค วามยาวไม่ เกิ น 250 ค า พร้ อ มประวัติ
ส่ ว นตัว ภาษาอัง กฤษ (bio data) ที่ มี ค วามยาวไม่ เกิ น 80 ค า มาที่ thailandtesol.competition@gmail.com
ภายในวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ ผลงานวิชาการ หมายถึง งานวิจยั งานวิจยั ในชั้นเรี ยน เทคนิคการเรี ยนการสอน หรื อโครงงาน
ต่างๆ
2. ผูส้ มัครที่ บทคัดย่อได้รับการคัดเลื อกต้องมานาเสนอผลงานวิชาการในการประชุ มทางวิชาการระดับ
นานาชาติของสมาคม Thailand TESOL ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ ประกาศผลผูท้ ี่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือกในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

Thailand TESOL Temporary Office (ที่ทำกำรชั่วครำว)
Language Institute, Thammasat University 2 Prachan Road, Pranakhorn, Bangkok 10200, THAILAND
สถำบันภำษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ ำพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200 http://www.thaitesol.org/
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3. ผูท้ รงคุณวุฒิคดั เลือกผูท้ ี่เหมาะสมจะได้รับทุน จานวน 1 คน จากผูส้ มัครที่ได้รับคัดเลือกมานาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติของสมาคม Thailand TESOL ระหว่างวันที่
30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ ประกาศผลผูท้ ี่ได้รับทุนในพิธีปิดการประชุมทางวิชาการของสมาคม Thailand TESOL
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
4. ผูท้ ี่ได้รับทุนต้องเดินทางไปนาเสนอผลงานงานวิชาการในต่างประเทศได้ตามจานวนวัน
ของการประชุ ม ทางวิช าการระดับ นานาชาติ ทั้ง นี้ ทุ น ประกอบด้ว ยค่ าเครื่ อ งบิ น ไป-กลับ ชั้น ประหยัด
ค่าลงทะเบียนสาหรับการประชุม และค่าที่พกั
หมายเหตุ ผลงานวิชาการที่จะนาเสนอในต่างประเทศต้องเป็ นเรื่ องเดียวกับที่ได้รับการคัดเลือก
ผูท้ ี่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สุรชัย อยูส่ ุ ข thailandtesol.competition@gmail.com หรื อเบอร์โทรศัพท์ 084-1017890
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