
 

 

ประวัติรองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกัญณภัทร นิธิศวราภากุล 
วัน  เดือน  ปทีี่เกิด 12 กันยายน พ.ศ.2526 
สถานทีท่ํางานปัจจุบนั    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
เบอร์โทรติดต่อ  099-156-2451, 091-8504638  
 
ประวตัิการศึกษา   
- พ.ศ. 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- พ.ศ. 2550 การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
- พ.ศ. 2556 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 
ประวตัิการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
- สัมมนาใน CULI’s International Research Seminar หัวข้อ “ESP Research in the Digital 
Era” โดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย คณะกรรมการจากสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2556 
- การประกันครู....สู่ผู้เรียน โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-English Teaching Pedagogy... Techniques and Material by National University of 
Singapore ทุนสนับสนุน โดย Temasek Foundation  
- English for Speakers of Others Language (Intermediate) Massey University, New 
Zealand 
- อบรมสัมนา อุตสาหรกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาประเทศไทยและอียิปต์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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- อมรบเชิงปฏิบัติผู้ตรวจการคุณภาพการศึกษาภายใน (สาํหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- Effective English Writing (Advance) โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สัทศาสตร์เพ่ือการออกเสียงที่ดีกว่า โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย    
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Teaching English by Language Concentrated Encounter Approach โดย สโมสรโรตารี
สากล ประเทศไทย 
- ศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
- ศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ เมือง Hanoi, Vietnam 
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ Can Tho University, Vietnam 
- ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ Hanoi, Vietnam 
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับต่าง ๆ New Zealand 
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ October 6 
University, Egypt 
 
ประวตัิการทํางาน 
- กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556 - ปัจจุบัน 
รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- พ.ศ 2555-ปัจจุบัน 
อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
ประสบการณ์ด้านการสอนและอ่ืน ๆ 
- กรรมการตัดสินการแข่งขัน   Drama Contest (Final Round) EP/MEP Competition 2014 
Central & Eastern Region ณ โรงเรียนสายปัญญา รงัสิต ปีการศึกษา 2557 
- กรรมการตัดสินการแข่งขัน   Impromptu Speech (Final Round) EP/MEP Competition 
2014 Central & Eastern Region “Joining Hands Globally” ณ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด รุน่ที่ 2 
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก จัดโดย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
- วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับผู้บรหิารศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนระดับจังหวัด เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก จัดโดย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบประเมิน ปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ ณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบประเมิน ปีการศึกษา 2556 ระดับหลักสูตร 
ณ มหาวิทยาลยัแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน  
- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบประเมิน ปีการศึกษา 2556 ระดับหลักสูตร
การบริหารศึกษามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบประเมิน ปีการศึกษา 2556 ระดับหลักสูตร
การบริหารศึกษามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
- กรรมการตรวจประเมินสมทบ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบประเมิน ปี
การศึกษา 2555ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
-วิทยากร อบรม "แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ในโครงการพัฒนากลไลการดําเนินงานใน
พ้ืนที่ตําบลต้นแบบเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมวัง
สําราญ จัดโดย ศุนย์พัฒนาสังคม หน่วยที ่29 จังหวัดปราจีนบุรี 
- กรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังฤษ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์2557 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
- ประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
- กรรมการดําเนินโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- กรรมการประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี  กุมภาพันธ์ 2557-ปัจจบัุน 
- กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2550 - กุมภาพันธ์ 2557 
- กรรมการและเลขานุการ การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศกึษา 
- กรรมการตรวจบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- กรรมการตรวจบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษและกรรมการ Proceeding สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- วิทยากร(ภาษาอังกฤษ) ประจํากลุ่ม ในงานสัมนาวิชาการนานาชาติ สมาคมส่งเสริมสุขภาพโลก 
(สสส.โลก) ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์พีช (Royal Cliff Hotel Group) เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี 
- กรรมการดําเนินงานศูนย์ภาษาและอาเซียน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร (2555-2556) 
- ที่ปรึกษาชมรมภาษาเกาหลี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
- กรรมการประสานงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- กรรมการและผู้เช่ียวชาญพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน Tablet ระดับช้ันประถมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
-วิทยากรบรรยายและอบรมการใช้ภาษาไทยให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ จัดโดย ศูนย์ภาษาและ
อาเซียน มหาวิทยาลัยพระนครและคุรสุภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 -2556 
- วิทยากรบรรยายและอบรมการศิลปะและวัฒนธรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้กับอาจารย์
ชาวต่างประเทศ จัดโดย ศูนย์ภาษาและอาเซียน มหาวิทยาลัยพระนครและคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 -2556 
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- วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจตรวจคนเข้าเมือง จัดโดย สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้า
เมืองและ ศูนย์ภาษาและอาเซียน มหาวิทยาลัยพระนคร ปี 2553 -2556 
-วิทยากร หัวขอ้ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเตรียมพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดือนกรกฎาคม 2556 
-วิทยากร หัวขอ้ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเตรียมพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดือนกรกฎาคม 2556 
- พิธีกรบรรยายการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  International Conference           
on Cultural and Arts in Creative Economy ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี 2556 
- พิธีกรในพิธีเปิดและบรรยายการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  International 
Conference : DEPISA 5th  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี 2556 
- พิธีกรบรรยายการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  International Conference           
on Cultural and Arts in Creative Economy ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2555 
- วิทยากร การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างนิสยั....สู่วัยเรียน โดย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วิทยากร การสัมนา เรื่อง การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ โดย คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- พิธีกรบรรยายการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ Missouri, USA 
- พิธีกรบรรยายการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ Australia 
- พิธีกรบรรยายการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ Bali, Indonesia 
- วิทยากรอบรม หัวข้อ การสร้างนิสัย...สู่วัยเรียน โดย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 -อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
- อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพาณิชยการพระนครและเทเวศ 
 
 
 
 
ประสบการณ์ด้านการวจิัย 
- ประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
หลักสูตรและการสอนและ สาขา Communicative English for Careers 
- การพัฒนารายวิชาคู่ขนาน (Sequenced Course) รายวิชาหลักการโรงแรมกับรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- การศึกษาปัญหา ความต้องการ เจตคติและความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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- การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
เอกสารประกอบการสอน 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา "วาทการ" 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา "การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน" (กําลังจัดทํา) 
 
รายวชิาท่ีรับผิดชอบสอน  
- Hotel Principles 
- Public Speaking in English 
- Diction and Speech 
- English for Business Presentation 
- English for Public Relations 
- English for Hotel 
- English for Hospitality Industries 
- Business English 
- Analytical Reading 
- Controlled Writing 
- English for Business Communication 
- English for Specific Purposes (Thai Music, Political Sciences, Mass Communication) 
- English Reading Strategies 
-English for Graduated Studies  
- Business Communication in English (M.A.) 
 

 


