
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 1ตุลาคม
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภา
4. หมายเลขบัตรประชาชน  
5. วัน เดือน ป เกิด  19พฤศจิกายน
6. ศาสนา พุทธ สัญชาติ  

สถานภาพสมรส โสด  
น้ําหนัก 56 กิโลกรัม  

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่ 15  หมูที่
อําเภอ/แขวง         เมือง       
เบอรโทรมือถือ 08-9494-8820 อีเมล

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่ 15  หมูที่
อําเภอ/แขวง         เมือง       
เบอรโทรมือถือ 08-9494-8820  อีเมล

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

  คุณวุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
  ปที่จบ  2547  

9.2 ระดับปริญญาโท   
  คุณวุฒิ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
  ปที่จบ  2555  

    9.3 ระดับปริญญาเอก  
  คุณวุฒิ  -  
  สาขาวิชา -  
  ปที่จบ  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาว ปรอยฝน ทวิชัย   
ตุลาคม2549      

อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
       

พฤศจิกายน 2524     
 ไทย เชื้อชาติ  ไทย จังหวัดที่เกิด
 สถานภาพทางทหาร -  กรุปเลือด
 สวนสูง 153 เซนติเมตร   

หมูที่- ถนน/ซอย เบญจมราชูทิศ  ตําบล/เขต วัดใหม
 จังหวัด     จันทบุร ี รหัสไปรษณีย 22000
อีเมล proyfon.w@rbru.ac.th LINE ID   

หมูที่- ถนน/ซอย เบญจมราชูทิศ  ตําบล/เขต วัดใหม
 จังหวัด      จันทบุรี       รหัสไปรษณีย 22000

อีเมล proyfon.w@rbru.ac.th LINE ID   

ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 1)(ค.บ.)   
ภาษาอังกฤษ       

       

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)     
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   

       

       
       
       

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    
    

ษาอังกฤษธุรกิจ  
    
    

จังหวัดที่เกิด จันทบุรี    
กรุปเลือด A   
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22000    
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10. ผลงานวิชาการ 
10.1ผลงานวิจัย 

10.1.1 การศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษแบบอุปมานของนักศึกษาภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

10.1.2 ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดจันทบุรีตอการใหบริการทางวิชาการของ

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

10.1.3  Effects of Task-Based Learning on Speaking Ability and Motivation  of  1st Year 

Students at a Rajabhat University (Research  budget from National University of 

Singapore) 

10.1.4  English Language Teaching for Communication: A Case Study of Gems Merchants 

in Eastern Thailand 

10.1.5 ความตองการดานตลาดแรงงานของธุรกิจการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

 10.1.6 Using Communicative Language Teaching to Develop the English Speaking Ability 

 of Finance and Banking Students 10.1.7 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการ

ของสถานประกอบการหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 
……-…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10.3 เอกสารตํารา 
10.3.1 ตําราภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ   

10.3.2 รูปและการใชสมัยใหม 1.   

10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  
 - 
11. ประสบการณการสอน 

11.1 2547ครปูระจําโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร     
11.2 2549 - ปจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอําเภอเมืองจังหวัด

จันทบุรีรายวิชาที่สอนดังนี ้          
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1 (2021101) 3        1/2561 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(0001102)  3   1/2561 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฎิบัติ2(3003102)  3   1/2561 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(0001102)  3        2/2561 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฎิบัติ2(3003102)  3    2/2561 
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021101) 3   1/2560 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 (2022601)   3   1/2560 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ2 (2023602)   3   1/2560 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 (2022601)   3   2/2559 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ2 (2023602)   3   2/2559 
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021501) 3   1/2559 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 (2022601)   3   1/2559 



ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(0010103)  2   3/2558 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(0001102)  3      2/2558 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู(0001103) 3     2/2558 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ2 (2023602)   3   2/2558 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (0001101)   3     1/2558 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 (0010103)  2        1/2558 
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021501) 3        1/2558 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 (2022601)   3        1/2558 
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021501) 3   1/2557 
ปริญญาตรี ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (0010101)  2        1/2557            
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ2 (2023602)   3        2/2557 
ปริญญาตรี ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2(0010102)  2   2/2557 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 (0010103)  2   2/2557 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (0010102)  2        1/2556 
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021501) 3        1/2556 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 (2022601)   3   2/2556 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (0010102)  2        2/2556 
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021501) 3        1/2555 
ปริญญาตรี ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร1 (0010101)  2        1/2555 
ปริญญาตรี ไวยากรณอังกฤษพ้ืนฐาน (0100301)  3        1/2555 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (0010102)  2    2/2555 
ปริญญาตรี วากยสัมพันธ 1 (2022403)   3        2/2555 
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021501) 3        1/2554 
ปริญญาตรี ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (0010101)  2        1/2554 
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021501) 3   2/2554 
ปริญญาตรี ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (0010101)  2   2/2554   
ปริญญาตรี รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม1(2021501) 3   1/2553 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (0010101)  2   1/2553 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (0100302)  3        1/2553 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (0010101)  2    2/2553   
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (0010102)  2        2/2553 
ปริญญาตรี ไวยากรณอังกฤษพ้ืนฐาน (0100301)  3        1/2552 
ปริญญาตรี     ไวยากรณอังกฤษพ้ืนฐาน (0100301)  3   1/2551 
ปริญญาตรี     ไวยากรณอังกฤษพ้ืนฐาน (0100301)  3        2/2551 
ปริญญาตรี     ไวยากรณอังกฤษพ้ืนฐาน (0100301)  3       1/2550            
ปริญญาตรี     ไวยากรณอังกฤษพ้ืนฐาน (0100301)  3        2/255 
ปริญญาตรี     ไวยากรณอังกฤษพ้ืนฐาน (0100301)  3        2/2549 

 
 
 
 
 
 



12. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. วันที่ไดรับ 5 ธันวาคม 2558  ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ  จัตุถาภรณชางเผือก    
2. วันที่ไดรับ  -   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ  -     
3. วันที่ไดรับ  -   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ  -     
4. วันที่ไดรับ  -   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ  -     
5. วันที่ไดรับ  -   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ  -    

  


