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การศึกษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาคู่มือและนวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการ

ส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกั
ในประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน”  คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
ขอขอบคุณรองศาสตราจารยว์ไิลพร  ธนสุวรรณ 
ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารยน์าตยา  วงครั์กมิตร และอาจารยกิ์ตตินนัท ์ หอมฟุ้ง 
ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารยชู์สิทธ์ ชูชาติ และ อาจารยว์รพล วฒันเหลืองอรุณ  
ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัศึกษา จ ำนวน 30 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2560 วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
คุณประโยชน์จากงานวจิยัเล่มน้ีขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย ์ทุกท่าน 
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