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แบบประวตัิคณาจารย์  

 

  

1. ประวตัิบุคคล 
1.1 ช่ือ    ดร.พชัรี   สกุล   อ่ิมศรี     Dr. Patcharee Imsri, SFHEA 
1.2 สถานท่ีท างานปัจจุบนั สถาบนัภาษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
1.3 หนา้ท่ีปัจจุบนั รักษาการรองผูอ้  านวยการสถาบนัภาษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์……  
1.4 ประวติัการศึกษา   

Ph.D. (Linguistics - Applied Linguistics) 

M.A. (English - Applied Linguistics) 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) เกียรตินิยมอนัดบั 1  

2546 

2541 

2538 

University of Delaware 

University of Wisconsin at Madison 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

 

1.5 ทุนการศึกษา 

      2545 – 2546 Teaching Assistant Scholarship, University of Delaware 

      2539 – 2545 ทุนรัฐบาลไทย โครงการพฒันาอาจารย ์ระดบัการศึกษาปริญญาโทและเอก  

2532 – 2533  ทุนนกัศึกษาแลกเปล่ียนโครงการ AFS ประเทศออสเตรเลีย 

             2529 – 2538  ทุนเสริมสมองมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – ปริญญาตรี 

 

2. ประวตัิการท างาน 
2.1 งานสอน  

▪ Deputy Director, Walailak University Language Institute, 2017- Present  
▪ Lecturer, English Program, School of Liberal Arts, Walailak University,  
      2003 – 2017 
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2.2 งานวจัิย   
พ.ศ.2561 

ช่ือบทความ : The Effects of Consciousness-raising Techniques on the Written Production of English Tenses  
                       among Thai Learners (บรรยาย) 
ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
ช่ือการประชุม : VietTESOL Convention 2018 
สถานท่ีประชุม : Hanoi University of Industry, Hanoi, Vietnam 

ประเทศ :  เวยีตนาม  เม่ือ 12-13/10/2561 

 

พ.ศ.2561 

ช่ือบทความ : The Application of Project-Based Learning on English Pronunciation Training (บรรยาย) 
ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
ช่ือการประชุม : 2nd International Symposium on Applied Phonetics 
สถานท่ีประชุม : University of Aizu, Fukushima, Japan 

ประเทศ :  ญ่ีปุ่น  เม่ือ 19-21/09/2561 

 
 พ.ศ.2561 

ช่ือบทความ : Encouraging A Deep Approach to Reading among Thai Learners of English  (บรรยาย) 
ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
ช่ือการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge  
สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

ประเทศ :  ไทย  เม่ือ 30/03/2561 
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 พ.ศ.2561 

ช่ือบทความ : From theories to Practice: Students’ Active Engagement in a Reading Class Training (บรรยาย) 

ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

ช่ือการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก คร้ังท่ี 6 

                    The 6th Active Learning National Conference 2018 

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 27-28/03/2561 

 
 พ.ศ.2560 

ช่ือบทความ : The Impact of On-line Grammar Training on Students’ English Listening Improvement 
                      (บรรยาย) 
ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
ช่ือการประชุม : 2017 7th International Conferences on Languages, Literature and Linguistics  
สถานท่ีประชุม : The Westin Miyako Kyoto 

ประเทศ :  ญ่ีปุ่น เม่ือ 10/12/2560 

 

 พ.ศ.2560 

ช่ือบทความ : A Study of Learners’ Knowledge Retention and Application after English Pronunciation Training           
                      (บรรยาย) 
ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

ช่ือการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge  
สถานท่ีประชุม : Universiti Malaysia Perlis  

ประเทศ :  มาเลเซีย  เม่ือ 29/07/2560 
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 พ.ศ.2560 

ช่ือบทความ : Engaging Undergraduate Students in their English Learning (บรรยาย) 

ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

ช่ือการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก คร้ังท่ี 5 

                           The 5th Active Learning National Conference 2017 

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 27-28/03/2560 

 

  พ.ศ .2559 

  ช่ือบทความ : กระบวนการประเมินตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

  ช่ือการประชุม : การประชุมวชิาการ การเรียนรู้เชิงรุก คร้ังท่ี 4  “Active Learning: challenges and Innovations”  

  สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

  ประเทศ : ไทย เม่ือ 5-6/08/2559 

 

พ.ศ .2559 

   ช่ือบทความ : การศึกษาทศันคติของนกัศึกษาต่อพฒันาการการออกเสียงภาษาองักฤษของตน (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   ช่ือการประชุม : การประชุมวชิาการระดบัชาติ “วลยัลกัษณ์วจิยั” คร้ังท่ี 8  

                             The 8th Walailak Research National Conference  

   สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   ประเทศ : ไทย เม่ือ 8/07/2559 
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   พ.ศ.2559 

  ช่ือบทความ : The Effects of Three Projects on EFL Learners’ Pronunciation Skills (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   ช่ือการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge 2016 

   สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตสงขลา 

   ประเทศ : ไทย เม่ือ 12/06/2559 

 
 
   พ.ศ.2558 

   ช่ือบทความ : Implementing a Community-Based Learning Approach in Improving Thai Learners'      

    English Proficiency (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   ช่ือการประชุม : Third 21st Century Academic Forum Conference at Harvard 

   สถานท่ีประชุม : Harvard University 

   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เม่ือ 20/09/2558 

 

   พ.ศ.2558 

   ช่ือบทความ : การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกนัของนกัศึกษาจากสองรายวชิา (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   ช่ือการประชุม : การประชุมวชิาการ การเรียนรู้เชิงรุก “นวตักรรมการเรียนรู้” :  

   สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   ประเทศ : ไทย เม่ือ 14/05/2558 
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   พ.ศ.2558 

   ช่ือบทความ : Using YouTube to Engage Learners in Pronunciation Practice (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   ช่ือการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge 2015 

   สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

   ประเทศ : ไทย เม่ือ 13/06/2558 

 

   พ.ศ.2558 
 
 ช่ือบทความ : Different Class Projects but the Same Goal (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   ช่ือการประชุม : การประชุมวชิาการระดบัชาติ “วลยัลกัษณ์วจิยั” คร้ังท่ี 7  

                             The 7th Walailak Research  National Conference  

   สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   ประเทศ : ไทย เม่ือ 03/07/2558 

 

    พ.ศ.2557 

   ช่ือบทความ : The Effects of Contextualized Approach in Raising Awareness of English Tenses among Thai  

     EFL Learners (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   ช่ือการประชุม : การประชุมวชิาการระดบัชาติ “วลยัลกัษณ์วจิยั” คร้ังท่ี 6  

                             The 6th Walailak Research National Conference  

   สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   ประเทศ : ไทย เม่ือ 04/07/2557 
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   พ.ศ.2557 

   ช่ือบทความ : The Effects of Task-Based Language Teaching on Developing Thai EFL Learners’ Speaking  

    Accuracy (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   ช่ือการประชุม : Task-Based Language Teaching in Asia 

   สถานท่ีประชุม : Kinki University, Japan 

   ประเทศ : ญ่ีปุ่น เม่ือ 17/05/2557 

 
 
 พ.ศ.2556 

ช่ือบทความ : การบูรณาการการศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา

มหาวทิยาลยั  

Integration of Community-Based Learning in Teaching English Pronunciation to University Students (บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : ดร. พชัรี อ่ิมศรี 

ช่ือการประชุม : WALAILAK UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN STUDIES II 

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 19/02/2556 

 

 พ.ศ.2556 

ช่ือบทความ : When Thai EFL learners fail to meaningfully segment English sentences (บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : ดร. พชัรี อ่ิมศรี 

ช่ือการประชุม : วลยัลกัษณ์วจิยั คร้ังท่ี 5   

                          The 5th Walailak Research National Conference  

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 01/08/2556 
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  พ.ศ.2555 

ช่ือบทความ : การป้องกนัการพึ่งกระบวนการ top-down มากเกินไปในการอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

Preventing the Over-reliance on a Top-Down Process in EFL Reading (บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : ดร. พชัรี อ่ิมศรี 

ช่ือการประชุม : วลยัลกัษณ์วจิยั คร้ังท่ี 4 : The 4th Walailak Research Conference  

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 21/06/2555 

 
 
  พ.ศ.2553 

ช่ือบทความ : Thai EFL Learners’ Cognitive Processes in Listening Comprehension (บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : Patcharee Prasretthasute 

ช่ือการประชุม : การสัมมนาวชิาการระดบันานาชาติทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) คร้ังท่ี 70 : 

The Royal Golden Jubilee International Seminar Series LXX 

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 19/02/2553 

 
 
 พ.ศ.2551 

ช่ือบทความ : Hand-in-hand learning approach: The integration of service learning and English practice 

(บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : Patcharee Prasretthasute 

ช่ือการประชุม : International society for the scholarship of Teaching and Learning 2008 conference, 16-19 

October 2008, Alberta Canada  

สถานท่ีประชุม : the Shaw Conference Centre  

ประเทศ : แคนาดา เม่ือ 16/10/2551 

 
 



9 

 

 พ.ศ.2550 

ช่ือบทความ : Application of Community-Based Learning Approach for Lifelong Learning of English (บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : Patcharee Prasretthasute 

ช่ือการประชุม : The 12th English in South-East Asia Conference  

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 12/12/2550 

 
 
  พ.ศ.2549 

ช่ือบทความ : Stop using Thai letters to represent English sound, please! (บรรยาย)  

 ผูเ้ขียน : Patcharee Imsri 

 ช่ือการประชุม : The 26th Annual Thailand TESOL International Conference "Teaching, Learning, 

Researching: Three Pillars of TESOL"  

สถานท่ีประชุม : Chiang Mai, Thailand 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 19/01/2549 

 
 
  พ.ศ.2548 

ช่ือบทความ : Learner-Centredness in a Big Class: What a Fun Challenge! (บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : Patcharee Imsri 

ช่ือการประชุม : 25th Annual Thailand TESOL International Conference "Surfing the Waves of Change in ELT" 

สถานท่ีประชุม : Bangkok, Thailand 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 20/01/2548 
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  พ.ศ.2547 

ช่ือบทความ : Social Service - one of the keys to master English (บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : Patcharee Imsri 

ช่ือการประชุม : CULI’s 2004 National Seminar “Teacher Empowerment in ELT: Continuing Education and 

Lifelong Development”  

สถานท่ีประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 29/11/2547 

 
 
  พ.ศ. 2546 

ช่ือบทความ : Language Set Effects in the Perception of English and Thai Stops (บรรยาย)  

 ผูเ้ขียน : Patcharee Imsri 

ช่ือการประชุม : Research in ELT: An International Conference 

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประเทศ : ไทย เม่ือ 09/04/2546 

 
 
  พ.ศ.2545 

ช่ือบทความ : The Perception of Stops by Thai Children and Adults (บรรยาย)  

ผูเ้ขียน : Patcharee Imsri 

ช่ือการประชุม : the 27th Annual Boston University Conference on Language Development 

สถานท่ีประชุม : Boston University, U.S.A. 

ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เม่ือ 01/11/2545 
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2.3 รางวลั 

 พ.ศ.2562 

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของประเทศองักฤษ 

หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดบั Senior Fellow 

 

 พ.ศ.2559 

  ช่ือผลงาน : โครงการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อเยาวชนบา้นน ้าบ่อ 
   ช่ือรางวลั : บุคลากรเด่นดา้นการบริการวชิาการ รางวลัประเภทเชิดชู 
    จาก : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   
   เม่ือ : 29/03/2559 
   ผูไ้ดรั้บรางวลั :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
 

 พ.ศ.2559 

   ช่ือรางวลั : รางวลับุคลากรดีเด่น ดา้นจิตสาธารณะ    
   จาก : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   
   เม่ือ : 29/03/2559 
   ผูไ้ดรั้บรางวลั :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
 
    พ.ศ.2558 
   ช่ือผลงาน : Using YouTube to Engage Learners in Pronunciation Practice  
   ช่ือรางวลั : Best Paper Award - Bronze 
   จาก : Symposium of International Languages and Knowledge 
   เม่ือ : 13/06/2558 
   ผูไ้ดรั้บรางวลั :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
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  พ.ศ.2556 
   ช่ือผลงาน : ขวญัใจมหาชนคน มวล. ประจ าปี 2556 
   ช่ือรางวลั : ขวญัใจมหาชนคน มวล. ประจ าปี 2556 
   จาก : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
   เม่ือ : 29/03/2556 
   ผูไ้ดรั้บรางวลั :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
  
  พ.ศ.2554 

   ช่ือผลงาน : ท่ีปรึกษาชมรมดีเด่น (ชมรมช่วยเหลือและแกปั้ญหาสุนขัและแมวจรจดั) 

   ช่ือรางวลั : ท่ีปรึกษาชมรมดีเด่น 

   จาก : ส่วนกิจการนกัศึกษา 

   เม่ือ : 09/06/2554 

   ผูไ้ดรั้บรางวลั :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

 

  พ.ศ.2554 
 
   ช่ือผลงาน : ประกวดขบัเสภาและอ่านบทแปลขนุชา้งขุนแผนประเภทเด่ียวและประเภททีม 5 ก.พ. 54 

   ช่ือรางวลั : รางวลัชนะเลิศประกวดขบัเสภาและอ่านบทแปลขนุชา้งขนุแผนประเภทเด่ียวและประเภททีม  

   จาก : ส านกัวชิาศิลปศาสตร์ 

   เม่ือ : 05/02/2554 

   ผูไ้ดรั้บรางวลั :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

 
 
  พ.ศ.2549 

   ช่ือผลงาน : ครูดีเด่น มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ. 2548 

   ช่ือรางวลั : ครูดีเด่น มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ. 2548 

   จาก : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์    เม่ือ : 08/06/2549 

   ผูไ้ดรั้บรางวลั :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 
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3. ผลงานวิชาการ (หมายถึงผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ ให้เขียนตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียน
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ  กล่าวคือ  ระบุช่ือเจา้ของผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน และใหเ้ขียนเรียงล าดบัจากปัจจุบนั) 

 พ.ศ.2561 
ช่ือบทความ : Encouraging A Deep Approach to Reading among Thai Learners of English   

ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

ช่ือการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge  

แหล่งตีพิมพ ์: The Proceedings of Symposiums of International Languages and Knowledge 2018 

สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
ประเทศ :  ไทย  เม่ือ 30/03/2561 
 

 พ.ศ.2560 

ช่ือบทความ : A Study of Students’ Knowledge Retention and Application after English Pronunciation  
                      Training   

ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

แหล่งตีพิมพ:์ Ina Suryani & Faharol Zubir (Eds). (2017) International Languages and Knowledge Book Series  

                      (1) - Unity Through Diversity, Perlis, Malaysia: UniMAP Press. 

สถานท่ีประชุม : Universiti Malaysia Perlis  

ประเทศ:  มาเลเซีย  เม่ือ December 2017 

 

 พ.ศ.2559 

   ช่ือบทความ : การศึกษาทศันคติของนกัศึกษาต่อพฒันาการการออกเสียงภาษาองักฤษของตน (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   แหล่งตีพิมพ ์: รายงานการประชุมวชิาการระดบัชาติ “วลยัลกัษณ์วจิยั” คร้ังท่ี 8 : The 8th Walailak Research    

   National Conference  

   สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   ประเทศ : ไทย เม่ือ 8/07/2559 
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 พ.ศ.2559 

   ช่ือบทความ : The Effects of Three Projects on EFL Learners’ Pronunciation Skills (บรรยาย) 

  ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

  แหล่งตีพิมพ ์: The Proceedings of Symposiums of International Languages and Knowledge 2016 

  สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตสงขลา 

  ประเทศ : ไทย เม่ือ 12/06/2559 

 

 พ.ศ.2558 

   ช่ือบทความ : Using YouTube to Engage Learners in Pronunciation Practice (บรรยาย) 

   ผูเ้ขียน :  ดร.พชัรี  อ่ิมศรี 

   แหล่งตีพิมพ ์: The Proceedings of Symposiums of International Languages and Knowledge 2015 

   สถานท่ีประชุม : มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

   ประเทศ : ไทย เม่ือ 13/06/2558 

 

 พ.ศ.2546 

ช่ือบทความ : Perception of English Stops by Children and Adults 

ผูเ้ขียน : William Idsadi and Patcharee Imsri  

แหล่งตีพิมพ ์: : The Proceedings of the 27th Annual Boston University Conference on Language 

Development, Boston: Cascadilla Press.  

เล่มท่ี : 1 ฉบบัท่ี : 27 หนา้ : 321-333 เดือน/ปี : 04/2546-04/2546 
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4. งานบริการวชิาการ 
 พ.ศ.2562  

- อบรม Phonics Training ให้กบัครูผูส้อนรายวิชาภาษาองักฤษระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี 4 
จ. นครศรีธรรมราช  
- จดัค่ายภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวดัท่าโพธ์ิ จ. นครศรีธรรมราช  
 พ.ศ.2561 

- จดัค่ายภาษาองักฤษ ใหก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยบุรี จ.นครศรีธรรมราช 
 พ.ศ.2559 - ปัจจุบนั  

- โครงการเพื่อการพฒันาอุดมศึกษาและพฒันาทอ้งถ่ิน โดยมีสถาบนัอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง 
- เผยแพร่บริการวชิาการทางส่ือมวลชนรายการวทิย ุEveryday English  
- โครงการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อเยาวชน (โครงการสัมพนัธ์ชุมชนร่วมกบัส านกัวชิา) 

 พ.ศ.2559 
- อบรม TOEIC  Preparation Course for WU Staff (10 ตุลาคม – 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 

  พ.ศ.2558 – 2559 
- โครงการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อเยาวชน โรงเรียนบา้นน ้ าบ่อ (โครงการสัมพนัธ์ชุมชนร่วมกบัส านกัวชิา) 

  พ.ศ.2557 – 2560 

     - เขียนคอลมัน์ English Tips ใหก้บัสารวลยัลกัษณ์ 

  พ.ศ.2557 – 2559 

     - เผยแพร่บริการวชิาการทางส่ือมวลชนรายการ "Walailak English Radio"    

  พ.ศ.2555-ปัจจุบนั 

     - เผยแพร่บริการวชิาการทางส่ือมวลชนรายกายวทิย ุ"Everyday English"   

     - การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา 
 
  พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั 

- จดัโครงการพี่สอนนอ้งออกเสียงภาษาองักฤษ โดยน านกัศึกษารายวชิา English Phonetics and 

Phonology สอนการออกเสียงภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 

 
 

 


