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  พ.ศ. 2556  ศึกษาวจิัยเรื่อง (วจิัยในช้ันเรียน) เรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดย

     ใช้วิจัย เป็นฐาน: กรณีศึกษาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการ 

     ท่องเที่ยว 2 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

     เชียงใหม่” 

 




