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1.1 ชื่อ ดร.พัชรี สกุล อิ่มศรี Dr. Patcharee Imsri, SFHEA
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1.3 หน้าที่ปัจจุบนั รักษาการรองผูอ้ านวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์……
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2529 – 2538 ทุนเสริ มสมองมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – ปริ ญญาตรี
2. ประวัติการทางาน
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 งานวิจัย
พ.ศ.2561
ชื่อบทความ : The Effects of Consciousness-raising Techniques on the Written Production of English Tenses
among Thai Learners (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : VietTESOL Convention 2018
สถานที่ประชุม : Hanoi University of Industry, Hanoi, Vietnam
ประเทศ : เวียตนาม เมื่อ 12-13/10/2561
พ.ศ.2561
ชื่อบทความ : The Application of Project-Based Learning on English Pronunciation Training (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Applied Phonetics
สถานที่ประชุม : University of Aizu, Fukushima, Japan
ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 19-21/09/2561
พ.ศ.2561
ชื่อบทความ : Encouraging A Deep Approach to Reading among Thai Learners of English (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
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พ.ศ.2561
ชื่อบทความ : From theories to Practice: Students’ Active Engagement in a Reading Class Training (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ครั้งที่ 6
The 6th Active Learning National Conference 2018
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 27-28/03/2561
พ.ศ.2560
ชื่อบทความ : The Impact of On-line Grammar Training on Students’ English Listening Improvement
(บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : 2017 7th International Conferences on Languages, Literature and Linguistics
สถานที่ประชุม : The Westin Miyako Kyoto
ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 10/12/2560
พ.ศ.2560
ชื่อบทความ : A Study of Learners’ Knowledge Retention and Application after English Pronunciation Training
(บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge
สถานที่ประชุม : Universiti Malaysia Perlis
ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 29/07/2560
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พ.ศ.2560
ชื่อบทความ : Engaging Undergraduate Students in their English Learning (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ครั้งที่ 5
The 5th Active Learning National Conference 2017
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 27-28/03/2560
พ.ศ .2559
ชื่อบทความ : กระบวนการประเมินตนเองเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ครั้งที่ 4 “Active Learning: challenges and Innovations”
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 5-6/08/2559
พ.ศ .2559
ชื่อบทความ : การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อพัฒนาการการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของตน (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วจิ ยั ” ครั้งที่ 8
The 8th Walailak Research National Conference
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 8/07/2559
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พ.ศ.2559
ชื่อบทความ : The Effects of Three Projects on EFL Learners’ Pronunciation Skills (บรรยาย)

ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge 2016
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตสงขลา
ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2559
พ.ศ.2558
ชื่อบทความ : Implementing a Community-Based Learning Approach in Improving Thai Learners'
English Proficiency (บรรยาย)

ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : Third 21st Century Academic Forum Conference at Harvard
สถานที่ประชุม : Harvard University
ประเทศ : สหรัฐอเมริ กา เมื่อ 20/09/2558
พ.ศ.2558
ชื่อบทความ : การเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกันของนักศึกษาจากสองรายวิชา (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก “นวัตกรรมการเรี ยนรู ้” :
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/05/2558
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พ.ศ.2558
ชื่อบทความ : Using YouTube to Engage Learners in Pronunciation Practice (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge 2015
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2558
พ.ศ.2558
ชื่อบทความ : Different Class Projects but the Same Goal (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วจิ ยั ” ครั้งที่ 7
The 7th Walailak Research National Conference
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
พ.ศ.2557
ชื่อบทความ : The Effects of Contextualized Approach in Raising Awareness of English Tenses among Thai
EFL Learners (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วจิ ยั ” ครั้งที่ 6
The 6th Walailak Research National Conference
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
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พ.ศ.2557
ชื่อบทความ : The Effects of Task-Based Language Teaching on Developing Thai EFL Learners’ Speaking
Accuracy (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : Task-Based Language Teaching in Asia
สถานที่ประชุม : Kinki University, Japan
ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 17/05/2557
พ.ศ.2556
ชื่อบทความ : การบูรณาการการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ในการสอนออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
Integration of Community-Based Learning in Teaching English Pronunciation to University Students (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร. พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : WALAILAK UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN STUDIES II
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2556
พ.ศ.2556
ชื่อบทความ : When Thai EFL learners fail to meaningfully segment English sentences (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร. พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วจิ ยั ครั้งที่ 5
The 5th Walailak Research National Conference
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
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พ.ศ.2555
ชื่อบทความ : การป้ องกันการพึ่งกระบวนการ top-down มากเกินไปในการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
Preventing the Over-reliance on a Top-Down Process in EFL Reading (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร. พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วจิ ยั ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
พ.ศ.2553
ชื่อบทความ : Thai EFL Learners’ Cognitive Processes in Listening Comprehension (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : Patcharee Prasretthasute
ชื่อการประชุม : การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทุนโครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 70 :
The Royal Golden Jubilee International Seminar Series LXX
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2553
พ.ศ.2551
ชื่อบทความ : Hand-in-hand learning approach: The integration of service learning and English practice
(บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : Patcharee Prasretthasute
ชื่อการประชุม : International society for the scholarship of Teaching and Learning 2008 conference, 16-19
October 2008, Alberta Canada
สถานที่ประชุม : the Shaw Conference Centre
ประเทศ : แคนาดา เมื่อ 16/10/2551

8

พ.ศ.2550
ชื่อบทความ : Application of Community-Based Learning Approach for Lifelong Learning of English (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : Patcharee Prasretthasute
ชื่อการประชุม : The 12th English in South-East Asia Conference
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2550
พ.ศ.2549
ชื่อบทความ : Stop using Thai letters to represent English sound, please! (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : Patcharee Imsri
ชื่อการประชุม : The 26th Annual Thailand TESOL International Conference "Teaching, Learning,
Researching: Three Pillars of TESOL"
สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/01/2549
พ.ศ.2548
ชื่อบทความ : Learner-Centredness in a Big Class: What a Fun Challenge! (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : Patcharee Imsri
ชื่อการประชุม : 25th Annual Thailand TESOL International Conference "Surfing the Waves of Change in ELT"
สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/01/2548
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พ.ศ.2547
ชื่อบทความ : Social Service - one of the keys to master English (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : Patcharee Imsri
ชื่อการประชุม : CULI’s 2004 National Seminar “Teacher Empowerment in ELT: Continuing Education and
Lifelong Development”
สถานที่ประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2547
พ.ศ. 2546
ชื่อบทความ : Language Set Effects in the Perception of English and Thai Stops (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : Patcharee Imsri
ชื่อการประชุม : Research in ELT: An International Conference
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/04/2546
พ.ศ.2545
ชื่อบทความ : The Perception of Stops by Thai Children and Adults (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : Patcharee Imsri
ชื่อการประชุม : the 27th Annual Boston University Conference on Language Development
สถานที่ประชุม : Boston University, U.S.A.
ประเทศ : สหรัฐอเมริ กา เมื่อ 01/11/2545
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2.3 รางวัล
พ.ศ.2562
ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ
หรื อ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow
พ.ศ.2559
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ าบ่อ
ชื่อรางวัล : บุคลากรเด่นด้านการบริ การวิชาการ รางวัลประเภทเชิดชู
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อ : 29/03/2559
ผูไ้ ด้รับรางวัล : ดร.พัชรี อิ่มศรี
พ.ศ.2559
ชื่อรางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านจิตสาธารณะ
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อ : 29/03/2559
ผูไ้ ด้รับรางวัล : ดร.พัชรี อิ่มศรี
พ.ศ.2558
ชื่อผลงาน : Using YouTube to Engage Learners in Pronunciation Practice
ชื่อรางวัล : Best Paper Award - Bronze
จาก : Symposium of International Languages and Knowledge
เมื่อ : 13/06/2558
ผูไ้ ด้รับรางวัล : ดร.พัชรี อิ่มศรี
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พ.ศ.2556
ชื่อผลงาน : ขวัญใจมหาชนคน มวล. ประจาปี 2556
ชื่อรางวัล : ขวัญใจมหาชนคน มวล. ประจาปี 2556
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อ : 29/03/2556
ผูไ้ ด้รับรางวัล : ดร.พัชรี อิ่มศรี
พ.ศ.2554
ชื่อผลงาน : ที่ปรึ กษาชมรมดีเด่น (ชมรมช่วยเหลือและแก้ปัญหาสุ นขั และแมวจรจัด)
ชื่อรางวัล : ที่ปรึ กษาชมรมดีเด่น
จาก : ส่ วนกิจการนักศึกษา
เมื่อ : 09/06/2554
ผูไ้ ด้รับรางวัล : ดร.พัชรี อิ่มศรี
พ.ศ.2554
ชื่อผลงาน : ประกวดขับเสภาและอ่านบทแปลขุนช้างขุนแผนประเภทเดี่ยวและประเภททีม 5 ก.พ. 54
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศประกวดขับเสภาและอ่านบทแปลขุนช้างขุนแผนประเภทเดี่ยวและประเภททีม
จาก : สานักวิชาศิลปศาสตร์
เมื่อ : 05/02/2554
ผูไ้ ด้รับรางวัล : ดร.พัชรี อิ่มศรี
พ.ศ.2549
ชื่อผลงาน : ครู ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2548
ชื่อรางวัล : ครู ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2548
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อ : 08/06/2549
ผูไ้ ด้รับรางวัล : ดร.พัชรี อิ่มศรี
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3. ผลงานวิชาการ (หมายถึ งผลงานที่ มี การตี พิ มพ์ ให้เขี ยนตามรู ปแบบการเขี ยนบรรณานุ กรม หรื อการเขี ยน
เอกสารอ้างอิ งทางวิชาการ กล่ าวคื อ ระบุ ชื่ อเจ้าของผลงาน ชื่ อผลงาน ปี ที่ พิ มพ์และแหล่ งตี พิ มพ์เผยแพร่
ผลงาน และให้เขียนเรี ยงลาดับจากปั จจุบนั )
พ.ศ.2561
ชื่อบทความ : Encouraging A Deep Approach to Reading among Thai Learners of English
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
ชื่อการประชุม : Symposiums of International Languages and Knowledge

แหล่งตีพิมพ์ : The Proceedings of Symposiums of International Languages and Knowledge 2018
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
พ.ศ.2560
ชื่อบทความ : A Study of Students’ Knowledge Retention and Application after English Pronunciation
Training
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
แหล่งตีพิมพ์: Ina Suryani & Faharol Zubir (Eds). (2017) International Languages and Knowledge Book Series
(1) - Unity Through Diversity, Perlis, Malaysia: UniMAP Press.
สถานที่ประชุม : Universiti Malaysia Perlis
ประเทศ: มาเลเซีย เมื่อ December 2017
พ.ศ.2559
ชื่อบทความ : การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อพัฒนาการการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของตน (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วจิ ยั ” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research
National Conference
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 8/07/2559
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พ.ศ.2559
ชื่อบทความ : The Effects of Three Projects on EFL Learners’ Pronunciation Skills (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
แหล่งตีพิมพ์ : The Proceedings of Symposiums of International Languages and Knowledge 2016
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตสงขลา
ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2559
พ.ศ.2558
ชื่อบทความ : Using YouTube to Engage Learners in Pronunciation Practice (บรรยาย)
ผูเ้ ขียน : ดร.พัชรี อิ่มศรี
แหล่งตีพิมพ์ : The Proceedings of Symposiums of International Languages and Knowledge 2015
สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2558
พ.ศ.2546
ชื่อบทความ : Perception of English Stops by Children and Adults
ผูเ้ ขียน : William Idsadi and Patcharee Imsri
แหล่งตีพิมพ์ : : The Proceedings of the 27th Annual Boston University Conference on Language
Development, Boston: Cascadilla Press.
เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 27 หน้า : 321-333 เดือน/ปี : 04/2546-04/2546
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4. งานบริการวิชาการ
พ.ศ.2562
- อบรม Phonics Training ให้กบั ครู ผสู ้ อนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 เขตพื้นที่การศึกษาที่ 4
จ. นครศรี ธรรมราช
- จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จ. นครศรี ธรรมราช
พ.ศ.2561
- จัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทยบุรี จ.นครศรี ธรรมราช
พ.ศ.2559 - ปัจจุบนั
- โครงการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็ นพี่เลี้ยง
- เผยแพร่ บริ การวิชาการทางสื่ อมวลชนรายการวิทยุ Everyday English
- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน (โครงการสัมพันธ์ชุมชนร่ วมกับสานักวิชา)
พ.ศ.2559
- อบรม TOEIC Preparation Course for WU Staff (10 ตุลาคม – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
พ.ศ.2558 – 2559
- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน โรงเรี ยนบ้านน้ าบ่อ (โครงการสัมพันธ์ชุมชนร่ วมกับสานักวิชา)
พ.ศ.2557 – 2560
- เขียนคอลัมน์ English Tips ให้กบั สารวลัยลักษณ์
พ.ศ.2557 – 2559
- เผยแพร่ บริ การวิชาการทางสื่ อมวลชนรายการ "Walailak English Radio"
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั
- เผยแพร่ บริ การวิชาการทางสื่ อมวลชนรายกายวิทยุ "Everyday English"
- การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั
- จัดโครงการพี่สอนน้องออกเสี ยงภาษาอังกฤษ โดยนานักศึกษารายวิชา English Phonetics and
Phonology สอนการออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6

15

