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อลิสา วานิชดี  (2555)  Module 1 Hello and Welcome  ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2555)  Module  2 Making Introductions  ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________.  (2555)   Module 3 Telling  Where Things Are  ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ 

บุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2555)  Module 4 Asking and Answering Questions  ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ 

บุคลากร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       

__________. (2555) Module 5 Talking about Sustainable Tourism  ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น   แ ห ล่ ง ทุ น อุ ด ห นุ น  ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2555) Module 6 A Museum within the Temple Area ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

ส าหรับบุคลากร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช   

__________. (2555) Module 7 History of a Place ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2555) Module 8 A Legend and a Living Legend ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ 

บุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2555)   Module 9 A Hundred-year-old Market and Historical Houses ซีดีชุดฝึกอบรม 

ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2555) Module 10 Things Thai ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ 

ท้องถิ่น แหล่งทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2555) Module 11 Pottery ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น   

แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



__________. (2555) Module 12 Thai Dishes and Sweets ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

__________. (2555)      Module 13 Traditional Clothing ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรบับุคลากร 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2555)  Module 14 Festivals  ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ 

ท้องถิ่น  แหล่งทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2555) Module 15 Arts and Performance: Naag Yai ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ 

บุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  แหล่งทุนอุดหนุน  งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2557) ประธานกรรมการกลุ่มผลิตและบรรณาธิการ ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน 

อาชีพในประชาคมอาเซียน ในรูปแบบ ซีดี  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2557)   โมดูลที่ 5 Developing Self-knowledge of ASEAN  ซีดีภาษาอังกฤษส าหรับงาน 

อาชีพในประชาคมอาเซียน นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2557)   โมดูลที่ 6 ASEAN Legal Aspects  ซีดีภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคม 

อาเซียน นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2557)   โมดูลที่ 8 Healthcare in ASEAN ซีดีภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคม 

อาเซียน นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2557)   หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  โครงการเว็บไซต์ภาษาและวัฒนธรรม  

ภาษาอังกฤษ 15 โมดูล www.eclstou.org ทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช       

__________. (2557) Module 1 Basic Listening and Speaking Skills www.eclstou.org Retrieved  

2/3/2559  

__________. (2557) Module 2 Exciting Thai Boxing www.eclstou.org Retrieved 2/3/2559 

__________. (2557) Module 3 Fun at a Temple Fair www.eclstou.org Retrieved 2/3/2559   

__________. (2557) Module 4 Fabulous Fashion Designers www.eclstou.org  Retrieved 2/3/2559 

__________. (2557) Module 5 Genuine and Fashionable Jewelry www.eclstou.org  Retrieved  

2/3/2559  

 

 



__________. (2557) Module 6 Helpful Shop Assistants www.eclstou.org  Retrieved 2/3/2559 

__________. (2557) Module 7 Preparing for Roadshows and Exhibitions www.eclstou.org   

Retrieved 2/3/2559 

__________. (2557) Module 8 At the Exhibition www.eclstou.org  Retrieved 2/3/2559 

__________. (2557) Module 9 Interacting with IT Customers www.eclstou.org  Retrieved  

2/3/2559 

__________. (2557) Module 10 Interviews for Jobs in IT www.eclstou.org  Retrieved 2/3/2559 

__________. (2557) Module 11 Introducing Beautiful Places in Thailand  www.eclstou.org   

Retrieved 2/3/2559 

__________. (2557) Module 12 Connectivity in Business and People www.eclstou.org   

Retrieved 2/3/2559 

__________. (2558)  หัวหน้าโครงการ ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น : ส าหรับครู 

สอนภาษา จ านวน  5 โมดูล แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2558)  Module 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการท่องเที่ยว 

ท้องถิ่น  ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวท้องถิ่น : ส าหรับครูสอนภาษา แหล่ง 

ทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2558) Module 2 การออกแบบกิจกรรมภาษาส าหรับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น  

ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวท้องถิ่น : ส าหรับครูสอนภาษา แหล่งทุนอุดหนุน  

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2558) Module 3 การสอนค าศัพท์และส านวนเฉพาะในบริบทการท่องเที่ยวท้องถิ่น ซีดี 

ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวท้องถิ่น : ส าหรับครูสอนภาษา แหล่งทุนอุดหนุน  

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2558) Module 4 การถ่ายทอดข้อมูลภาษาไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท้องถิ่นภาษาไทยเป็น 

ภาษาอังกฤษ ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวท้องถิ่น : ส าหรับครูสอนภาษา แหล่ง 

ทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2558) Module 5 การออกแบบกิจกรรมสอนภาษาส าหรับภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 

ท้องถิ่น ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวท้องถิ่น : ส าหรับครูสอนภาษา แหล่ง 

ทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   



__________. (2558)  Module 1  Word Usage เอกสารฝึกอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ แหล่ง 

ทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

__________. (2558) Module 2  Transferring Thai Concepts into  English เอกสารฝึกอบรมการเขียน 

บทความภาษาอังกฤษ แหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

.__________. (2558) Module 3 Effective Sentence Writing เอกสารฝึกอบรมการเขียนบทความ 

ภาษาอังกฤษแหล่งทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

.__________. (2558)  บรรณาธิการ  คู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี  

และสหกรณ์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี  

บริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2558 ภายใต้แผนงบประมาณโครงการหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด) 

อลิสา วานิชดี  และ DJ Stephenson  (2558)   Module 1 Expression and  Vocabulary Bank  คู่มือ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี บริการ 

วิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2558 ภายใต้แผนงบประมาณโครงการหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด) 

อลิสา วานิชดี   และ Smith, T. (2559)   Module 1 Greetings, Module 2 Talking about food,  

และ Module 3 Demonstration คู่มือ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี 

(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดนนทบุรี บริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2558 ภายใต้แผน

งบประมาณโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด) 23 กุมภาพันธ์ 2560 

 

9. งำนวิจัย 

อลิสา วานิชดี  (2555) การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่ง 

ทุนอุดหนุน  ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

__________. (2556) การวัดและประเมินผลชุดวิชาภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับทักษะการฟังการพูดที่จัดการ 

เรียนการสอนออนไลน์ แหล่งทุนอุดหนุน  ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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