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แบบประเมนิความมัน่คงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง    แบบประเมินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยั  เร่ือง การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมเพื่อพฒันาการศึกษาสู่ความมัน่คงของเยาวชนนอกระบบ โดยใช้เกณฑ์ความ
มัน่คงของมนุษยส่์วนบุคคล  8 มิติของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นตวัช้ีวดั  
ขอใหท้่านส ารวจตวัเองและประเมินความรู้สึกของท่านแลว้เลือกตอบ  ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด  
ดงัต่อไปน้ี 
 

ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 1.  เพศ                          ชาย       หญิง 
 

 2.  อาย ุ  ไม่เกิน 25 ปี 26-35   ปี 
   ไม่เกิน 25 ปี 26 - 35   ปี 
  36 - 45 ปี 46 - 60   ปี 
  61   ปี ข้ึนไป 
 

 3.  สถานภาพสมรส         โสด      หมา้ย  
          แต่งงานและอยูร่่วมกนั   แต่งงานแต่ไม่ไดอ้ยูร่่วมกนั  
 หยา่ร้าง 
 

 4.  จ  านวนบุตร                        ไม่มีบุตร                                     มี  1  คน 
            มี  2   คน                                    มี 3 - 4  คน   
            มี  5  คน  ข้ึนไป 
 

 5.  การศึกษา         ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ                       ประถมศึกษา 
            มธัยมศึกษาตอนตน้                   มธัยมศึกษาตอนปลาย  
            ปริญญาตรี                                        ปริญญาโท ข้ึนไป 
 

 6.  ท่านมีรายไดจ้ากการท างานหรือการลงทุนอ่ืนๆ ต่อเดือน 
                   ไม่มีรายได ้                    5,000  บาท  ลงมา 
            5,001 -  15,000 บาท   15,001 -  20,000 บาท 
            20,001 -  25,000 บาท  25,001 -  30,000 บาท 
            30,001 -  35,000 บาท  มากกวา่  35,000 บาท 
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ตอนที ่ 2  ระดับความมั่นคงส่วนบุคคล  (ใหว้งกลมรอบขอ้ ก  ข  ค  ง  หรือ  จ  เพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัท่าน) 
 1.  มิติด้านการมีงานท าและรายได้ 
  1.1 ท่านคิดวา่งานท่ีท าในปัจจุบนัมีความมัน่คงหรือไม่ 
   ก.  มีความมัน่คงมาก   ข. ค่อนขา้งมีความมัน่คง 
   ค.  มีความมัน่คงปานกลาง  ง.  ไม่ค่อยมีความมัน่คง 
   จ.  ไม่มีความมัน่คง 
 

  1.2  รายไดท่ี้ท่านไดรั้บต่อเดือนเป็นอยา่งไร 
  ก.  รายไดม้ากกวา่รายจ่ายมาก  ข.  รายไดม้ากกวา่รายจ่ายเล็กนอ้ย 

   ค.  รายไดพ้อ ๆ กบัรายจ่าย  ง.  รายจ่ายเกินกวา่รายไดเ้ล็กนอ้ย 
   จ.  รายจ่ายเกินกวา่รายไดม้าก 
 

  1.3   ในแต่ละเดือนท่านมีเงินออมตรงกบัขอ้ใด 
  ก.  ไม่มีเงินออมเลย   ข.  มีเงินออมต ่ากวา่ 500 บาทต่อเดือน 

   ค.  มีเงินออม 501 – 1,000 บาท    ง.  มีเงินออม 1,001 – 2,000 บาท   
   จ.  มีเงินออมมากกวา่ 2,000 บาทข้ึนไป 
   

  1.4  ท่านมีภาระหน้ีสินหรือไม่ 
   ก.  มีหน้ีสินในประเทศไทย  ข.  มีหน้ีสินในประเทศบา้นเกิด 
   ค.  มีหน้ีสินทั้ง 2 ประเทศ   ง.  มีหน้ีสินเล็กนอ้ย 
   จ.   ไม่มีหน้ีสิน 
 

  1.5  ในปัจจุบนัการผอ่นช าระหน้ีของท่านมีลกัษณะตามขอ้ใด 
  ก.  เป็นภาระหนกัมากท่ีสุด  ข.  เป็นภาระหนกัมาก 

   ค.  เป็นภาระหนกัปานกลาง  ง.   เป็นภาระนอ้ย 
   จ.  ไม่มีหน้ีสิน 
 

  1.6  ท่านมีความสุขกบัรายไดปั้จจุบนัเพียงใด 
  ก.  มีความสุขมากท่ีสุด   ข.  มีความสุขมาก 

   ค.  มีความสุขปานกลาง   ง.  มีความสุขนอ้ย 
   จ.  ไม่มีความสุข 
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 2.  มิติด้านครอบครัว 
  2.1  ท่านมีเวลาอยูก่บัครอบครัวมากนอ้ยเพียงไร 

  ก.  มีเวลามาก    ข.   มีเวลาพอควร 
   ค.  มีเวลานอ้ย    ง.  ไม่มีเวลาอยูก่บัครอบครัว 
   จ.  ไม่ไดอ้ยูก่บัครอบครัว 
 

  2.2  ท่านไดท้  ากิจกรรมต่าง ๆ  (ซ้ือของ  ออกก าลงักาย  กินอาหาร  ท าบุญ) ร่วมกบัคนใน 
          ครอบครัวหรือไม่ 

  ก.  ท าทุกคร้ัง     ข.  ท าแทบทุกคร้ัง 
   ค.  ท าบา้งเป็นบางคร้ัง   ง.  ท านานๆ คร้ัง 
   จ.  ไม่ไดท้  า 
 

  2.3.  เม่ือท่านมีปัญหาใด ๆ ก็ตาม  ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว    
         ไดห้รือไม่  

  ก.  ไดม้ากท่ีสุด    ข.  ไดม้าก 
   ค.  ไดป้านกลาง    ง.  ไดน้อ้ย 
   จ.  ไม่สามารถขอความช่วยเหลือไดเ้ลย 
 

  2.4  ครอบครัวของท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีตกบัเพื่อนบา้นเพียงใด 
  ก.  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีมาก  ข.  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีปานกลาง 

   ค.  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีนอ้ย  ง.  มีปัญหากบัเพื่อนบา้นเสมอ 
   จ.  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้นเลย 
 

  2.5  โดยภาพรวมชีวติความเป็นอยูใ่นครอบครัวท่านเป็นอยา่งไร 
  ก.  มีความสุขท่ีสุด   ข.  มีความสุขมาก 

   ค.  มีความสุขปานกลาง   ง.  มีความสุขนอ้ย 
   จ.  ไม่มีความสุขเลย 
 
 3.  มิติด้านความมั่นคงส่วนบุคคล 
  3.1  ท่านมีความรู้สึกปลอดภยัในชีวติหรือไม่ 
   ก. มีมากท่ีสุด    ข.  มีมาก 
   ค.  มีปานกลาง    ง.  มีนอ้ย 
   จ.  ไม่มี/มีนอ้ยท่ีสุด 
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  3.2   ท่านมีความรู้สึกปลอดภยัในทรัพยสิ์นของท่านหรือไม่ 
    ก. มีมากท่ีสุด    ข.  มีมาก 
   ค.  มีปานกลาง    ง.  มีนอ้ย 
   จ.  ไม่มี/มีนอ้ยท่ีสุด 
 

  3.3  ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของท่านหรือไม่ 
    ก. มีมากท่ีสุด    ข.  มีมาก 
   ค.  มีปานกลาง    ง.  มีนอ้ย 
   จ.  ไม่มี/มีนอ้ยท่ีสุด 
 

  3.4 หน่วยงานภาครัฐท าใหท้่านรู้สึกมีความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์นหรือไม่ 
    ก. มีมากท่ีสุด    ข.  มีมาก 
   ค.  มีปานกลาง    ง.  มีนอ้ย 
   จ.  ไม่มี/มีนอ้ยท่ีสุด 
 
 4.  มิติด้านการสนับสนุนทางสังคม 
  4.1  เพื่อนบา้นสามารถช่วยเหลือเม่ือท่านเดือดร้อนไดห้รือไม่ 
    ก.  ช่วยไดม้ากท่ีสุด   ข.  ช่วยไดม้าก 
   ค.  ช่วยไดป้านกลาง   ง.   ช่วยไดน้อ้ย 
   จ.  ช่วยไม่ไดเ้ลย 
 

  4.2   เม่ือมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนไดห้รือไม่/ระดบัใด 
    ก.  ไดม้ากท่ีสุด    ข. ไดม้าก 
   ค.  ไดป้านกลาง      ง.  ไดน้อ้ย 
   จ.  ไม่ได/้ไดน้อ้ยท่ีสุด 
 

  4.3  เม่ือท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กบัคนในชุมชนแลว้  ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
         กบัคนในชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
   ก.  มากท่ีสุด    ข.  มาก 
   ค.  ปานกลาง    ง.  นอ้ย 
   จ.  ไม่มี/นอ้ยท่ีสุด 
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  4.4  เม่ือท่านท าประโยชน์ให้กบัชุมชนแลว้  ท่านคิดวา่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนใน
         ระดบัใด 
   ก.  มากท่ีสุด    ข.  มาก 
   ค.  ปานกลาง    ง.  นอ้ย 
   จ.  ไม่มี/นอ้ยท่ีสุด 
 
 5.  มิติทางสังคมและวฒันธรรม 
  5.1  โดยรวมแลว้  ท่านปฏิบติัตามกฎหมาย/ขอ้บงัคบัของสังคมไทยในระดบัใด 
    ก.  มากท่ีสุด    ข.  มาก 
   ค.  ปานกลาง    ง.  นอ้ย 
   จ.  ไม่ปฏิบติั/ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 

  5.2  ท่านมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย/ขอ้บงัคบัของสังคมไทยในระดบัใด 
    ก.  รู้มากท่ีสุด    ข.  รู้มาก 
   ค.  รู้ปานกลาง    ง.  รู้นอ้ย 
   จ.  ไม่มีความรู้/มีความรู้นอ้ยท่ีสุด 
 

  5.3  โดยรวมแลว้  ท่านรู้สึกวา่ชุมชนของท่านทุกวนัน้ีมีความสงบสุขหรือไม่ 
    ก.  มีความสุขมากท่ีสุด   ข.  มีความสุขมาก 
   ค.  มีความสุขปานกลาง   ง.  มีความสุขนอ้ย 
   จ.  ไม่มีความสุข/มีความสุขนอ้ยท่ีสุด 
 

  5.4  ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม  ประเพณี/ศาสนาในชุมชนหรือไม่ 
    ก. เขา้ร่วมทุกคร้ัง   ข.  เขา้ร่วมเกือบทุกคร้ัง 
   ค.  เขา้ร่วมเป็นบางคร้ัง   ง.  เขา้ร่วมบา้งเป็นบางคร้ัง 
   จ.  ไม่เขา้ร่วมเลย 
 

  5.5  ท่านมีความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนท่ีท่านอยูอ่าศยัมากนอ้ยเพียงใด 
    ก.  มากท่ีสุด    ข.  มาก 
   ค.  ปานกลาง    ง.  นอ้ย 
   จ.  ไม่มี/นอ้ยท่ีสุด 
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  5.6  โดยรวมแลว้  ทุกวนัน้ีท่านใชชี้วติในชุมชนของท่านอยา่งมีความสุขหรือไม่ 
    ก.  มีความสุขมากท่ีสุด   ข.  มีความสุขมาก 
   ค.  มีความสุขปานกลาง   ง.  มีความสุขนอ้ย 
   จ.  ไม่มีความสุข/มีความสุขนอ้ยท่ีสุด 
 
 6.  มิติด้านการศึกษา 
  6.1  ท่านเห็นวา่ทุกคนในครอบครัวควรไดรั้บการศึกษาหรือไม่ 
   ก.  เห็นดว้ยมากท่ีสุด   ข.  เห็นดว้ยมาก 
   ค.  เห็นดว้ย    ง.  เห็นดว้ยนอ้ย 
   จ.  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

  6.2  ท่านสนใจท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ใหม่ๆ หรือไม่ 
   ก.  สนใจมากท่ีสุด   ข.  สนใจมาก 
   ค.  สนใจปานกลาง   ง.  สนใจนอ้ย 
   จ.  ไม่สนใจเลย 
 

  6.3  ท่านสนใจท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพหรือไม่ 
   ก.  สนใจมากท่ีสุด   ข.  สนใจมาก 
   ค.  สนใจปานกลาง   ง.  สนใจนอ้ย 
   จ.  ไม่สนใจเลย 
 

  6.4  ท่านมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของตน
         หรือไม่ 
   ก.  มีโอกาสมากท่ีสุด   ข.  มีโอกาสมาก 
   ค.  มีโอกาสปานกลาง   ง.  มีโอกาสนอ้ย 
   จ.  ไม่มีโอกาสเลย 
 

  6.5  ท่านควรศึกษาภาษาท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ใชส่ื้อสารกนัหรือไม่ 
   ก.  ควรศึกษาเป็นอยา่งยิง่   ข.  ควรศึกษามาก 
   ค.  ควรศึกษา    ง.  ควรศึกษาบา้ง 
   จ.  ไม่ควรศึกษาเลย 
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7. มิติทีอ่ยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 7.1  ท่ีอยูอ่าศยัของท่านอยูใ่นชุมชนท่ีปลอดภยัหรือไม่ 
  ก.  ปลอดภยัมากท่ีสุด   ข.  ปลอดภยัมาก 
  ค.  ปลอดภยัปานกลาง    ง.  ปลอดภยันอ้ย  
  จ.  ไม่ปลอดภยัเลย 
 

 7.2  ท่ีพกัอยูอ่าศยัของท่านมีความมัน่คงแขง็แรงดีหรือไม่ 
  ก.  มีความแขง็แรงมากท่ีสุด  ข.  มีความแขง็แรงมาก 
  ค.  มีความแขง็แรงปานกลาง  ง.  มีความแขง็แรงนอ้ย 
  จ.  ไม่มีเลย 
 

 7.3 ท่านคิดวา่บริเวณท่ีพกัอาศยัของท่าน เหมาะสมส าหรับเป็นท่ีพกัอาศยัหรือไม่ 
  ก.  เหมาะสมท่ีสุด   ข.  เหมาะสมมาก 
  ค.  ปานกลาง              ง.  เหมาะสมเล็กนอ้ย 
  จ.   ไม่เหมาะสมเลย 
 

 7.4 ท่านคิดวา่น ้าท่ีใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคในท่ีพกัอาศยัมีความสะอาดปลอดภยัหรือไม่ 
  ก.  ปลอดภยัมากท่ีสุด   ข.  ปลอดภยัมาก 
  ค.  ปลอดภยัปานกลาง           ง.  ปลอดภยับา้ง 
  จ.   ไม่ปลอดภยัเลย 
 

 7.5 ท่ีพกัอาศยัของท่านมีการจดัการระบายน ้าเสียหรือไม่ 
  ก.  มีมากท่ีสุด    ข.  มีมาก  
  ค.  มีปานกลาง    ง.  มีนอ้ย 
  จ.   ไม่มีเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 

 

8. มิติสุขภาพอนามัย 
 8.1 ในรอบปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเจบ็ป่วยตอ้งเขา้รับการรักษาหรือไม่ 
  ก.  ไม่เคยเจบ็ป่วยเลย   ข.  ป่วยบา้ง 
  ค.  ป่วยบ่อย    ง.  ป่วยประจ า 
  จ.  ป่วยมากท่ีสุด 
 

 8.2 เม่ือท่านเจบ็ป่วยท่านไปเขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิคหรือไม่ 
  ก.  ไม่ไปเลย    ข.  ไปบา้งนานๆคร้ัง 
  ค.  ไปบา้งบางคร้ัง   ง.  ไปสม ่าเสมอ 
  จ.  ไปทุกคร้ัง 
 

 8.3 ท่านพึงพอใจกบัระบบการบริการการรักษาของโรงพยาบาลท่ีท่านไปใชบ้ริการหรือไม่ 
  ก.  พอใจมากท่ีสุด   ข.  พอใจมาก 
  ค.  พอใจปานกลาง   ง.  พอใจบา้ง 
  จ.  ไม่พอใจเลย 
 

 8.4 ท่านไดรั้บประทานอาหารท่ีสะอาดทุกม้ือหรือไม่ 
  ก.  ไดรั้บมากท่ีสุด   ข.  ไดรั้บมาก 
  ค.  ไดรั้บพอสมควร   ง.  ไดรั้บนอ้ย 
  จ.  ไดรั้บนอ้ยท่ีสุด 
 

 8.5 ท่านมีบตัรประกนัสุขภาพหรือไม่ 
  ก.  มีบตัรประกนัสุขภาพ   ข.  ไม่มีบตัรประกนัสุขภาพ 
 

 8.6 บตัรประกนัสุขภาพของท่านมีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ 
  ก.  มีประโยชน์มากท่ีสุด   ข.  มีประโยชนม์าก 
  ค.  มีประโยชน์ปานกลาง     ง.  มีประโยชนบ์า้ง 

   จ.  ไม่มีบตัรประกนัสุขภาพ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นในประเดน็หัวข้อท่ีมีความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ให้เยาวชนใน
ชุมชน 

โครงการวิจัยเร่ือง การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่ความม่ันคงของเยาวชน 

------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชีแ้จง    โปรดใสเ่คร่ืองหมาย ลงในชอ่ง    ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

 

ตอนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1) เพศ     ชาย    หญิง 

2) อาย ุ.........................ปี 

  ต ่ากว่า 20 ปี       21 – 30 ปี 

  31 – 40 ปี       41 – 50 ปี 

  51 – 60 ปี      61 ปีขึน้ไป 

3) อาชีพของผู้ให้ข้อมลู 

   นกัเรียน นกัศกึษา      ค้าขาย 

   รับจ้าง       รับราชการ 

  ธุรกิจสว่นตวั       พนกังานบริษัท 

  พอ่บ้าน แม่บ้าน      อ่ืนๆ _________________________ 
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ตอนที่ 2   โปรดเลือกประเดน็หัวข้อที่ท่านเหน็ว่ามีความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ให้เยาวชน
ในชุมชน 

 

 ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสุด 

1 

-  เชือ้ชาติ      

- ภาษาถ่ิน      

- อาชีพในชมุชน      

- การแตง่กาย      

- ศาสนา      

- ความเช่ือ      

- เทศกาล      

- อาหารพืน้บ้าน      

- สถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์      

-  ศลิปะการแสดง      

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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Pretest and Postest 

Please choose the correct answer. 

1. How many communities are there in Nakornnping District? 

A. 12 communities     B. 15 communities  

C. 18 communities     D. 20 communities 

2. Which of the following the main  religion of people who live in Nakornnping District ? 

A. Christianity      B. Buddhism    

C. Brahmanism      D. Islam 

3. Which of the following food is normally found in Northern part Thailand? 

A. Thai vermicelli with chili paste (ขนมจีนน ้ำพริก) B. Kang Hung Leh (แกงฮงัเล)  

C. Deep fried fish and chili sauce (ปลำรำดพริก)  D. Rice Salad (ขำ้วย  ำ) 

4. Which food is influenced by Burmese culture? 

A. Kang Liang (แกงเลียง)    B. Kang Hung Leh (แกงฮงัเล)   

C. Kang Om (แกงอ่อม)     D. Kang Kanoon (แกงขนุน) 

5. Which temple normally held annual Buddhist novice ordination or known as Poy Sang Long? 

A. Prasingha Temple (วดัพระสิงห์)   B. Papao Temple(วดัป่ำเป้ำ)   

C. Kuankama (วดัควรค่ำมำ้)    ง. Duangdee Temple (วดัดวงดี) 
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6. In which occasion in the past Klong Sabat Chai Drum was used? 

A. To celebrate the victory    B. To celebrate wedding ceremony 

C. To tell the time     D. To threaten the enemies during war  

7. What is the purpose of releasing floating lanterns?  

A. To pay respect to the Buddha’s relic   B. To ask Buddha for forgiveness 

C. To compete in the competition    D. To ask River Goddess for forgiveness 

8.  How Thai people call the food container in the picture?  

A. Tray (ถำด)      B. Double Boiler (ซ้ึง)    

C. Wooden Utensil (ขนัโตก)    D Bamboo Rice Container  (กระต๊ิบ) 

9. How northen Thai people call Loy Krathong Festival?  

A. Intakin (อินทขิล)     B. Yi Peng ยีเ่ป็ง    

C. Peng Pud (เป็งปุ๊ด)     D. Poy (งำนปอย) 

10. What is the hidden belief in the celebration of Mai Kham Sri Festival? 

A. To extent lives     B.To bring good luck to lives  

C.To pay respect to ancestor    D. To construct buildings in temple 
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11. What is the name of Chiang Mai city pillar? 

A. Intakin (อินทขิล)     B. Sila Jareuk (ศิลำจำรึก)   

C.Saema (เสมำ)      D.Banlang (บลัลงัก)์ 

12. Which king is not the fonder of Chiang Mai province? 

A.Praya Mengrai (พญำมงัรำย)    B. Praya Saenpu (พญำแสนภู)  

C. Praya Ngum Muang (พญำง ำเมือง)   D. King Ramkhamhaeng the Great (พอ่ขุน

รำม) 

13. Which ethnicity originated Buddhist novice ordination or known as Poy Sang Long? 

A.Karen      B. Hmong  

C.Shan       D. Akah 

14. What is the reason of naming an important temple in Nakornping District as ‘Ku Tao Temple ’? 

A. It is named by a name of Burmese price    

B. Its Chedi form is similar to watermelon.  

C. It is named by a name of designer. 

D. It is from Burmese language.  

15. What place was formerly built where Chiang Mai City Art and Cultural Center is located now? 

A. Temple      B. Royal Palace 
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C. School      D. Market 

16. What is the purpose of Tung offering?  

A. To decorate the temple    B. To pay respect to the Buddha’s relic  

C. To show gratitude to ancestors    D. To change one's bad fortune through a 

ceremony 

17. What is unique flavor of northern Thai food? 

A. Mild       B.Blended   

C.Sweet       D.Spicy 

18. Which of the following is the oldest temple? 

A. Kutao Temole     B.Chedi Luang Temple   

C. Chiang Mun Temple     D. U-Mong Temple 

19. which of the following is leftover curry?  

ก. Kang Liang (แกงเลียง)    ข. Kang Kae (แกงแค)   

ค. Kang Pakjor (แกงผกัจอ)    ง. Kang Ho (แกงโฮะ) 

20. What ethnicity culture is influenced King-Ka-La Dance ?  

A. Shan       B. Mien    

C.Karen       D. Akah 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม 

เร่ืองวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ค าช้ีแจง  ใหท้ าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่านตามสภาพความเป็นจริง  

โดย    5 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยระดบัมาก 

   3 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง 

   2 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย 

   1 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด 

ท่ี รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
1 2 3 4 5 

1 ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ วถีิ
ชีวติ และความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชนแขวงนคร
พิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอยา่งดี 

     

2 หลงัจากการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ของชุมชนแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน 

     

3 หลงัจากการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวถีิชีวติ 
ของชุมชนแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน 

     

4. หลงัจากการอบรมท าใหท้่านเขา้ใจความหลากหลายทาง
วฒันธรรมในชุมชน แขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่มากข้ึน 

     

5 ความรู้จากการอบรม ท าใหท้่านเป็นผูท่ี้มองเห็นความสัมพนัธ์
ของชุมชนยอ่ยท่ีอาศยัอยูใ่นแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ได้
ดีข้ึน 

     

6 การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นการศึกษาของท่าน      
7 การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของ

ท่าน 
     

8 ท่านสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชใ้นการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได ้

     

9 หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัอตั      
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ลกัษณ์ ของชุมชนแขวงนครพิงค ์เชียงใหม่มากยิง่ข้ึน 
10 หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัวถีิชีวติ

ในชุมชนแขวงนครพิงค ์เชียงใหม่มากยิง่ข้ึน 
     

11 หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัความ
หลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชนแขวงนครพิงค ์เชียงใหม่
มากยิง่ข้ึน 

     

12 หลงัจากการอบรมท่านมีทศันคติต่อชุมชนแขวงนครพิงค ์         
ดียิง่ข้ึน 

     

 

 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________ 
 

 
ขอบคุณในความร่วมมือ 
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รายละเอียดของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชามนษุยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาตะวนัตก (ภาษาองักฤษ) 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1 รหัสและชื่อรายวชิา 

ENG 2513 ภาษาองักฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว 1 (English for Tourism I)  

2 จ านวนหน่วยกติ 
3 (3-0-6) 

3 หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาภาษาองักฤษ เป็นวชิาศกึษาเลอืก  

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 

5 ระดับการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ของชัน้ปีที่ 1 

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- 

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  

ไมม่ี 

8 สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

9 วันที่จดัท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มกีารปรับปรุงครัง้ล่าสุด 

10 ธนัวาคม พ.ศ.2552 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ค าศัพท์และถ้อยค าภาษาอังกฤษที่ เก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว โดยเน้นเนือ้หาความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีและวฒันธรรมภายในประเทศและตา่งประเทศ 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพื่อพฒันาเนือ้หาสาระในรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว 1 (ENG 2513) ให้มีความ 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ. (TOF)  

           2.2 เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนและเนือ้หาให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั 

           2.3 เพื่อให้มีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและมีการน าเทคนิคการจดัการเรียนรู้ที่ทนัสมยัขึน้ 

 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 

1 ค าอธิบายรายวชิา 
        ศกึษาเก่ียวกบัค าศพัท์และถ้อยค าภาษาองักฤษทีเ่ก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว โดยเน้นเนือ้หาความรู้เก่ียวกบั

สถานท่ีและวฒันธรรมภายในประเทศและตา่งประเทศ 

         ENG 2513 English for Tourism I  

    An Overview of English for Tourism Industry, nationwide and within their own communities as well as internationally, 

with an emphasis on the use of vocabulary and expression needed in the tourism industry           
 

2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
บรรยาย 42 ชัว่โมงตอ่ภาค

การศกึษา  

สอนเสริม  
สอนเสริมตามความต้องการ

ของผู้ เรียน 

การฝึกปฏบิัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 
ไมม่ี 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  

3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) ตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
2) มีวนิยั ตรงเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและเป็นผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณคา่ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตา่งๆขององคก์รและสงัคม 
6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

  1.2  วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
1) การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางการใช้ภาษาและวฒันธรรม 
2) การน าเสนอสือ่ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและสถานท่ีตา่งๆทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
3) การอภิปรายกลุม่และการน าเสนอผลงานกลุม่ 

 1.3   วธีิการประเมนิผล  
1) ประเมินผลจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน 
4) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชัน้เรียนและการสง่งานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งถกูต้องและตรงเวลา 

2 ความรู้ 
2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาวชิาภาษาองักฤษ 
2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหเ้หมาสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
3) เรียนรู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญดา้นภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง 
4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาภาษาองักฤษกบัความรู้ศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.2   วิธีการสอน 

1) จดักิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยเน้นการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะการ
แก้ปัญหา 

2) การบรรยาย โดยมีการใช้ความรู้เดิมของผู้ เรียนเป็นฐานในการตอ่ยอดความคิดและการเรียนรู้ 
3) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆที่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง 
4) การใช้สือ่ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพนูความเข้าใจในการประยกุต์ใช้ภาษาองักฤษในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
5) การแสวงหาความรู้และการท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ แล้วน าเสนองานในรูปแบบที่

หลากหลายขึน้อยูก่บัความสนใจและความช านาญของผู้ เรียน 
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 2.3 วธีิการประเมนิผล 
1) ประเมินผลจากการทดสอบความรู้ความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลงานผู้ เรียนในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

3 ทกัษะทางปัญญา 
 3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
2) สามารถสืบคน้และตีความ เพ่ือน าไปใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3) สามารถรบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นและแกปั้ญหาได ้
4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษกบัการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.2   วธีิการสอน 
1) การบรรยาย 
2) การอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
3) การน าเสนองานกลุม่และการแสดงบทบาทสมมติ 

3.3   วธีิการประเมนิผล  
1) ประเมินผลจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานและการแสดงบทบาทสมมติ 
3) ประเมินผลงานผู้ เรียนในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวดแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า 

หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
3) สามารถใชค้วามรู้ศาสตร์มาช้ีน าสงัคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะ

ทั้งของตนเองและกลุ่ม 
6) มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

4.2  วธีิการสอน 
1) จดักิจกรรมคูแ่ละกิจกรรมกลุม่ในการฝึกทกัษะการฟัง พดู อา่นและเขียน 
2) มอบหมายงานคู ่งานกลุม่และงานเดี่ยว เพื่อท าการคดิวเิคราะห์ 
3) การน าเสนองานกลุม่ 

 4.3  วธีิการประเมนิ 
1) ผู้ เรียนการประเมินผลงานของตนเอง ของเพื่อนร่วมชัน้เรียน โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินที่ก าหนด 
2) ผู้สอนประเมินผลงานท่ีผู้ เรียนรายงานหน้าชัน้เรียน 
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5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารในส่ือต่างๆ เช่น การสนทนา การใชโ้ทรศพัท ์โทรสาร จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์

และอ่ืนๆ โดยเลือกใชรู้ปแบบของการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 
3) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2  วธีิการสอน 
1) มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยสบืค้นจากแหลง่การเรียนรู้ที่หลากหลายและนา่เช่ือถือ 

5.3  วธีิการประเมนิผล  
1) ประเมินจากผลงานและรูปแบบการน าเสนอ 
2) ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1 แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน  

การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1-2 

Getting to know your tourists 6 - บรรยาย 

- แสดงบทบาทสมมต ิ

- อภิปราย 

-ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 

3 

Talking about timetables 3 - บรรยาย 

-ท าแบบฝึกหดั 

-จดัท าโปรแกรมการทอ่งเที่ยวใน

เชียงใหม ่

อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 

4-5 

Making room reservations 6 - ใช้ค าถามน าก่อนเข้าสูบ่ทเรียน 

-ระดมความคดิ 

-แสดงบทบาทสมมต ิ

อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 
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-ท าแบบฝึกหดั 

6-7 

Greeting restaurant guests and 

talking restaurant orders 

6 -การน าเสนอด้วยสือ่มลัตมิีเดยีและสือ่

อื่นๆ 

-ท าแบบฝึกหดั 

-แบง่กลุม่ระดมความคดิ 

-กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 

อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 

8 สอบกลางภาค 2   

9-10 

Describing tourist attractions 6 -อาจารย์น าเสนอสถานท่ีทอ่งเทีย่วใน

เชียงใหมเ่พื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้

ภาษา 

-ท าแบบฝึกหดั 

-นกัศกึษาน าเสนอPower point ในการ

บรรยายสถานท่ีทอ่งเทีย่ว 

อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 

11-12 

Talking about money 6 -บรรยาย 

-ค้นคว้าจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องเช่น

อตัราการแลกเปลีย่นเงินตราและ

น าเสนอภาษาที่ใช้ 

-ท าแบบฝึกหดั 

-กิจกรรมคู ่

อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 

13 
Understanding and Helping 

with Tourists’ problems 

3 -บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 

14-15 
Talking about experiences and 

job opportunities 

6 -บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ อาจารย์วรสดุา วฒันวงศ์ 
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-ท าแบบฝึกหดั 

-นกัศกึษาผลติ Resume และ Cover 

letter เพื่อใช้ในการสมคัรงาน 

-สมัภาษณ์งานรายบคุคล 

16 สอบปลายภาค 2   

 รวม 42   

 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที่ 

ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของการ      

ประเมินผล 

1 

2.1,2.2,2.3,2.4 -ทดสอบยอ่ย 

-สอบกลางภาค 

-สอบปลายภาค 

7 และ 15 

8 

16 

ร้อยละ 10 

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 30 

2 

1.4,3.1,3.2,3.3,3.

4, 

4.1,4.2,4.4,4.6  

5.1,5.2,5.3 

-การน าเสนองานหน้าชัน้เรียนทัง้ใน

รูปแบบงานคูง่านกลุม่ 

-การอภิปรายแสดงความคดิเห็น 

-งานท่ีได้รับมอบหมายที่ในรูปแบบ

งานเดี่ยว งานคู ่และงานกลุม่ 

ตลอดภาค

การศกึษา 

 

ร้อยละ 20 

 

3 

1.1,1.2,4.1 -การเข้าชัน้เรียน การสง่งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

-จิตพิสยั เน้นคณุลกัษณะบณัฑติที่

พงึประสงค์ 

ตลอดภาค

การศกึษา 

 

ร้อยละ 10 

 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
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สุชานาฏ  สิตานุรักษ.์ (ม.ป.) English for tourism. เชียงใหม่: จรัลการพิมพ.์  

วรสุดา วฒันวงศ.์หน่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม ส าหรับเยาวชนในแขวง 

 นครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
-   

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1 กลยทุธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

           1.1  การสนทนาระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน 

           1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  2.1 การสงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษาระหวา่งการสอน 

            2.2 ผลการเรียนของนกัศกึษา 

            2.3 การทดสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 

 หลงัจากผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมเพื่อการปรับปรุงการสอน ดงันี  ้

            3.1 เข้าร่วมสมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

            3.2 การท าการวิจยัในชัน้เรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ใน

รายวิชา ได้จากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียน

รายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในรายวิชาโดยมีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน

การเรียนรู้ของนกัศกึษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ 

ตามข้อ 4 
          5.2 เปลีย่นหรือสลบัอาจารย์ผู้สอนทกุปี เพื่อให้นกัศกึษามมีมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้ที่หลากหลาย 
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ประวตัิผู้วจัิย 
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 MS. WORSUDA WATTANAWONG 
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน    3 5099 01055 482 

  3.   รหัสนักวจัิย - 
  4.  ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาษาตะวนัตก หลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษ    มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
5.   หน่วยงานทีต่ิดต่อได้ 
สาขาวชิาภาษาตะวนัตก หลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หรือ ส านกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  โทร.  053-885700 
6.   ประวตัิการศึกษา 
ศษ.บ.    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา   2544 
ศษ.ม.    (Comminication English)  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา   2557 
7. สาขาวชิาการทีม่ีความช านาญพเิศษ 
การสอนภาษาองักฤษ และการจดัการฝึกอบรมต่าง ๆ 
8. เกยีรติคุณ 
9.   ประสบการณ์ในการสอน/ ต าแหน่งงาน 
พ.ศ.  2548- ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาษาตะวนัตก หลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษ    
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่       
10.  ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารงานวจัิย 

10.1   หัวหน้าโครงการวจัิย 

  10.1.1   การบูรณาการวถีิชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพื่อพฒันา  

  การศึกษาสู่ความมัน่คงของเยาวชนนอกระบบ 

  ทุนสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.)  2556 
10.1.2  กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน: กรณีศึกษาภาษาองักฤษ
เพื่อการท่องเท่ียว 1 ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ทุน
สนบัสนุนจากคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสต ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  2556 
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10.1.3 Use of Task-Based Language Teaching to increase motivation in speaking 

English  ทุนสนบัสนุนจาก TEMASEK Foundation and National University of 

Singapore 2556    




