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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
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อภญิญา ซื่อตระกูลพานิชย.์ (2550). ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร ์และความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร.์  วทิยานิพนธ ์

ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ  (สาขาวทิยาศาสตรศกึษา)  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

อรณุชยั บุญเชือ้.  (2552).  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคณุภาพการบริการของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวงัเหนือ อาํเภอวงัเหนือ จงัหวดั

ลาํปาง.  การศกึษาคน้ควา้อสิระบรหิารธุรกจิบณัฑติ  (สาขาวชิาการจดัการ

ประยกุต)์  คณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย.  


