
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย/นาง/นางสาว กนกวรรณ อยูไสว     
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 4 ธันวาคม 2549        
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     
4. หมายเลขบัตรประชาชน           
5. วัน เดือน ป เกิด  20 พฤษภาคม 2517        
6. ศาสนา คริสต (คาทอลิค) สัญชาต ิไทย เชื้อชาติ ไทย จังหวัดที่เกิด จันทบุร ีสถานภาพสมรส โสด  

สถานภาพทางทหาร --- กรุปเลือด AB   น้ําหนัก 65 ก.ก. สวนสูง 165 ซ.ม. 
7. ที่อยูปจจุบัน   

เลขที่ 41  หมูที ่    5 ถนน/ซอย รักศักดิ์ชมูล  ตําบล/เขต ทาชาง
อําเภอ/แขวง  เมือง  จังหวัด จันทบุรี       รหัสไปรษณีย 22000            
เบอรโทรมือถือ 0931360389       อีเมล kanokwan.y@rbru.ac.th      LINE ID 0931360389   

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่ 7/5  หมูที ่   1  ถนน/ซอย --- ตําบล/เขต มะขาม         
อําเภอ/แขวง  มะขาม  จังหวัด จันทบุรี       รหัสไปรษณีย 22150            
โทรมือถือ  0931360389        อีเมล kanokwan.y@rbru.ac.th   LINE ID 0931360389  

9. ระดับการศึกษา 
 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

  คุณวุฒิ   ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)        
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (English)        
  ปที่จบ  2538           
 

9.2 ระดับสูงกวาปริญญาตรี  
  คุณวุฒิ   ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)       
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)      
  ปที่จบ  2541           
 

9.3 ระดับปริญญาโท   
  คุณวุฒิ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)       
  สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (TEFL)     
  ปที่จบ  2543           

     
 
 
 
 
 
 
 



10. ผลงานวิชาการ 
10.1 ผลงานวิจัย 

-การศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษแบบอุปมานของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี (2553) 
-การศึกษาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎรําไพพรรณี โดยใชแบบทดสอบ Michigan State (2555)  
-กลุมชาติพันธชอง: วัฒนธรรมอาหารพื้นบานจังหวัดจันทบุรี (2559)  
-ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเชิงบูรณาการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (2560)  
-ขอผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท : กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2560) 
-ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นทีทุ่นระเบิดในเขตจังหวัดสระแกว (2562)  
-การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(2562) 
      10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 
-ขอผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท : กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี (2560) 
-ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขตจังหวัดสระแกว (2562)  
-การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
ธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (2562)       

10.3 เอกสารตํารา 
1) เอกสารประกอบการสอน Forms and Usage in Modern English 2 
2) ตํารา English Paragraph Writing 
      10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  
ทุนการศึกษาฝกอบรมดานวิชาการที่ไดรับ 

-หลักสูตร Mongbukagakusho :MEXT (Teacher Training Students) จากหนวยงาน Embassy of Japan, 
Tottori University, Japan   (2544) 

      -หลักสูตร AFS Visiting Teacher จากหนวยงาน American Field Service, the USA (2547) 
-หลักสูตร JICA Youth Invitation Program จากหนวยงาน Ministry of Education Japan (2548) 
-หลักสูตร Action Research for Language Teachers จากหนวยงาน RELC Singapore (2554) 

      -หลักสูตร Content and Language Integrated Learning จากหนวยงาน RELC Singapore (2557) 
-หลกัสูตร Brunei-US English Language Enrichment Program จากหนวยงาน University of Brunei 
Darussalam, Brunei and East-West Center, Hawaii, the USA (2558) 
-หลักสูตร E-Teacher Scholarship (Teaching Grammar Communicatively) จากหนวยงาน US Embassy 
Thailand (2561)  
-หลักสูตร Communicative Language Teaching จากหนวยงาน US Embassy Thailand (2562) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. ประสบการณการสอน 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
                                -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   
                                -รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2  
                                -การประเมินและการใชสื่อการสอนภาษา  
                                -การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน  
                                -การเขียน 1             
                                -การเรียนภาษาดวยการแสดง  
                                -ภมูิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ  
                                    -ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติการ 2 
                                -ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 
                                    -ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  -ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
                                    -การเขียนและการอานเชิงวิชาการ 
 
ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

1. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
2. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
3. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
4. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
5. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       

  


