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เอกสาร 
ช้ีแจงผูเขารวมโครงการวิจัย  (Participant  Information  Sheet) 

ใหผูวิจัยระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 

เอกสารการใหขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ควรมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  รหัสโครงการวิจัย : ………………………………………………….. 
                   (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนผูออกรหัสโครงการวิจัย) 

2.  ชื่อโครงการวิจัย ........................................................................................................................ 
3.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย ................................................................................................... 
4.  อธิบายวิธีการวิจัย  (ใหอธิบายเฉพาะวิธีการวิจัยที่เก่ียวของกับผูเขารวมโครงการวิจัย)  หากเปนการ

ทดลองใหอธิบายวิธีการทดลองท่ีเก่ียวของกับผูเขารวมโครงการวิจัยในกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ/กลุม
ควบคมุ (ถามี) รวมท้ังระบุระยะเวลาที่ผูเขารวมโครงการวิจัยตองใชในการเขารวมโครงการวิจัย 

5.  อธิบายกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่ผูเขารวมโครงการวิจัยจะตองปฏิบัติ หรือไดรับการปฏิบัติ
เมื่อสมัครใจเขารวมโครงการวิจัยโดยละเอียด 

6.  อธิบายความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ ชื่อเสียง เสรีภาพ หรือทรัพยสินของ
ผูเขารวมโครงการวิจัย (ถามี) หรือความไมสะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นแกผูเขารวมโครงการวิจัย (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
ความเสี่ยงหรือความไมสะดวกดังกลาว ใหผูวิจัยอธิบายแนวทางปองกัน และวิธีการแกไขหรือชวยเหลือหากเกิด
เหตุการณดังกลาวขึ้นระหวางดําเนินการวิจัย 

7. กรณีที่โครงการวิจัยมีความเสี่ยง “สูง” ที่อาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายของผูเขารวมโครงการวิจัย 
ใหผูวิจัยอธิบายดวยวาหากผูเขารวมโครงการวิจัยถึงแกชีวิต ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพลภาพ อันเปนผลโดยตรงจาก
การวิจัย ผูวิจัยจะชดเชยความเสียหายใหแกผูเขารวมโครงการวิจัยอยางไร 

8. อธิบายประโยชนที่ผูเขารวมโครงการวิจัยพึงไดรับจากโครงการวิจัยท้ังทางตรงและทางออม รวมทั้ง
ในกรณีที่ผูเขารวมโครงการวิจัยไมไดรับประโยชนใดๆ จากโครงการวิจัย ใหผูวิจัยแจงใหผูเขารวมโครงการวิจัยทราบ
ดวยเชนกัน 

9. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคาชดเชยการเสียเวลา และหรือคาใชจายในการเดินทาง หรือของท่ีระลึก
ท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยพึงไดรับจากการเขารวมโครงการวิจัยใหทราบ (ถามี) 

10. กรณีท่ีมีคาใชจายซึ่งผูเขารวมโครงการวิจัยตองรับผิดชอบ ใหผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดและจํานวน
เงินใหชัดเจน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัย   

11. อธิบายการเขารวมโครงการวิจัยนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ผูเขารวมโครงการวิจัยมีสิทธิปฏิเสธการ
เขารวมโครงการวิจัยได และสามารถถอนตัวออกจากการเปนผูเขารวมโครงการวิจัยไดทุกเม่ือโดยการปฏิเสธหรือ
ถอนตัวของผูเขารวมโครงการวิจัยจะไมมีผลกระทบตอสิทธิประการใดๆ ที่ผูเขารวมโครงการวิจัยจะพึงไดรับ 

12. อธิบายใหผูเขารวมโครงการวิจัย เห็นวาผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการวิจัย
เปนความลับ การเผยแพรผลการวิจัยจะกระทําในภาพรวม โดยผูวิจัยจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวม
โครงการวิจัยออกเปดเผยไมวาในทางใดๆ เวนแตผูเขารวมโครงการวิจัยจะยินยอมใหเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยได
อนุญาตไวเปนลายลักษณอักษร 

AF 06-02 
หนา 1-2 เปนแนวทางการเขียน เวลาสงไมตองแนบไป 
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13.  กรณีที่ผูวิจัยคาดวาจะมีขอมูล หลักวิชาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ เกิดข้ึนในอนาคต ท่ีอาจสงผล
กระทบตอผูเขารวมโครงการวิจัยในระหวางที่ยังอยูในโครงการวิจัย ผูวิจัยตองแจงใหผูเขารวมโครงการวิจัยทราบ
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจวาจะยังคงเปนผูเขารวมโครงการวิจัยตอไปหรือไม 

14.  ระบุชื่อผูวิจัยที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกอยางนอยหน่ึงคน หนวยงานที่สังกัดและหมายเลข
โทรศัพท รวมทั้งชองทางการติดตอสื่อสารท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได
โดยสะดวกหากมีขอสงสยัในกระบวนการวิจัย เชน หมายเลขโทรศัพทมือถือ e-mail address  

15.  ระบุขอความวา “หากผูวิจัยไมปฏิบัติตามท่ีไดช้ีแจงไวในเอกสารช้ีแจงผูเขารวมโครงการวิจัย 
สามารถแจงมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งเปน
หนวยงานกลาง หมายเลขโทรศัพท 086-440-2639 หมายเลขภายใน 10802” ในตอนทายของเอกสารชี้แจง
ผูเขารวมโครงการวิจัย  

 
หมายเหตุ 

(1)  เอกสารชี้แจงผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ควรใชภาษาท่ีกระชับและมี
เนื้อความที่ผูเขารวมโครงการวิจัยสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย  

(2)  เอกสารชี้แจงผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ใหแยกเปนคนละฉบับกับ
เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย (Consent Form) 

     (3)  กรณีผูเขารวมโครงการวิจัยมีอายุตั้งแต 12 ป แตยังไมเกิน 18 ป ใหผูวิจัยทําเอกสารชี้แจง 
สําหรบัผูเขารวมโครงการวิจัย  และบิดามารดา หรือผูปกครอง 

(4)  กรณีผูเขารวมโครงการวิจัยเปนเด็กที่มีอายุตั้งแต 7 ป แตยังไมเกิน 12 ป ใหผูวิจัยทําเอกสารชี้แจงดวย
วิธีการสือ่สารที่สามารถเขาใจไดโดยงายสําหรับเด็กที่อานหนังสือได ทั้งนี้ ในกรณีที่เด็กไมสามารถอานหนังสือไดให
ผูวิจัยอานใหฟง และจัดทําเอกสารชี้แจงสําหรับบิดา มารดา หรือผูปกครอง อีกฉบับหนึ่ง   

(5)  กรณีผูเขารวมโครงการวิจัยเปนบุคคลไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง เชน บุคคลที่มีอายุต่ํากวา 7 ป
บริบูรณ วิกลจริต ไมมีสติสัมปชัญญะ เปนตน ใหผูวิจัยทําเอกสารชี้แจงเฉพาะ บิดามารดา หรือผูปกครอง หรือ 
ผูอนุบาลเพ่ือขอความยินยอม 
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เอกสารช้ีแจงผูรวมโครงการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

(สําหรับนิสิต) 
 

 

รหัสโครงการวิจัย : RBRU-Hu…../25......   (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนผูออกรหัสให)  

โครงการวิจัยเร่ือง : การศึกษาและแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธของนิสิต 
      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
 
เรียน  นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 

ขาพเจา อาจารย ดร.แจมใส สดชื่นใจ ตําแหนง อาจารย หนวยงาน ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ขอเชิญนิสิตเขารวมโครงการวิจัยนี้ กอนท่ีนิสิตจะตกลงเขารวม
การวิจัย ขอแจงใหนิสิตทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย ดังน้ี 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ เปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A โดยจําแนกตาม
เพศและชั้นปการศึกษา และหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตสวนนี้เปนการศึกษาระดับการปฏิบัติตน
เบื้องตนในฐานะชาวพุทธ และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ โดยจําแนกตามเพศและชั้น
ปการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยจะเปนขอมูลพ้ืนฐานทําใหทราบถึงระดับการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธของ
นิสิต และนําไปสูการหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ตอไป 
  หากนิสิตตกลงท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยนี้ ขาพเจาจะขอความรวมมือใหนิสิตตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 
ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 เปนขอมูลสถานภาพทั่วไป มีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (2 ขอ) ตอนท่ี 2 เปน
ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
มีลกัษณะคําถามเปนแบบประเมินคา (28 ขอ) นิสิตจะใชเวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 10 นาที  
 การเขารวมโครงการวิจัยนี้ไมมีความเสี่ยงใดๆ อันจะเกิดเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ ชื่อเสียง 
เสรภีาพ หรอืทรัพยสินของนิสิต 
  ประโยชนที่นิสิตพึงไดรับจากโครงการวิจัยมีทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือ ประโยชนทางตรง นิสิตจะ
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ สวนประโยชนทางออม คือ เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นจะเกิด
ประโยชนทางวิชาการเพ่ือนําไปสูการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ จะทําใหนิสิตมีโอกาส
ไดรับการพัฒนาและสงเสริมตามการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธตอไป 
 ภายหลังการเขารวมโครงการวิจัย เม่ือนิสิตตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น ขาพเจาจะมอบของที่ระลึกเปนสมุด
และปากกา จํานวน 1 ชุด มูลคารวม 30 บาท การเขารวมโครงการวิจัยนี้เปนไปโดยสมัครใจ นิสิตมีสิทธิปฏิเสธการ
เขารวมโครงการวิจัยได และสามารถถอนตัวออกจากการเปนผูเขารวมโครงการวิจัยไดทุกเม่ือ โดยการปฏิเสธหรือ
ถอนตัวของนิสิตจะไมมีผลกระทบตอผลการศึกษา และสิทธิประการใดๆ ที่นิสิตจะพึงไดรับ 
 
 

AF 06-02 
 

คาํชีแจงแยกตามกลุม่ตวัอย่างทีเราทาํวิจยัดว้ย 

ระบุใหต้รงกบั AF 06-01 

ระบุใหต้รงกบั AF 06-01 ใหค้รบ 

ระบเุฉพาะวตัถปุระสงคท์ีทาํกบักลุ่ม ตย.นีใหค้รบ 

ระบสุิงทีเราตอ้งการใหก้ลุม่ตวัอย่างทาํ และสิงทีเราจะ

ใหค้า่ตอบแทน/ของทีระลกึ/คา่เดินทาง จากการเขา้รว่ม

วิจยัครงันี ตามทีระบใุห ้AF06-01 ขอ้  ระบตุามบรบิทกลุ่มตย. และตอ้งใหต้รงกบั AF 06-03 



4 

 

 

ผลการวิจัยจะใชเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการเทาน้ัน ขอมูลตางๆ ของนิสิตจะถูกเก็บไวเปนความลับ และจะไมมี
การเปดเผยชื่อของผูใหขอมูล ขอมูลผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม โดยผูวิจัยจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของนิสิตออก
เปดเผยไมวาในทางใดๆ เวนแตนิสิตจะยินยอมใหเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยไดอนุญาตไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ขอมูล
จะถูกเก็บไวเปนเวลา 1 ป หลังการเผยแพรผลการวิจัย และจะถูกนําไปทําลายหลังจากนั้น 
  หากนิสิตมีคําถามหรือขอสงสัยประการใด สามารถติดตอขาพเจา อาจารย ดร.แจมใส สดชื่นใจ ไดที่
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A  โทร 038-102222 ตอ 2307 
โทรศัพทมือถือหมายเลข 08-6307-4318 หรือหากผู วิจัยไมปฏิบัติตามท่ีไดชี้แจงไวในเอกสารชี้แจงผูเขารวม
โครงการวิจัย สามารถแจงมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ซึ่งเปนหนวยงานกลาง หมายเลขโทรศัพท 086-440-2639 หมายเลขภายใน 10802 

ขาพเจายินดีตอบคําถามและขอสงสัยของทานทุกเม่ือ เมื่อทานพิจารณาแลวเห็นสมควรเขารวมในการวิจัยนี้ 
แลวขอความกรุณาลงนามในใบยินยอมรวมโครงการท่ีแนบมาดวยนี้ และขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานมา  
ณ  ที่นี้ 
 

ลงชื่อ  .......................................................... 
                                                                                    (อาจารย ดร.แจมใส สดชื่นใจ) 

       หัวหนาโครงการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนามมาใหเ้รียบรอ้ย 
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เอกสารช้ีแจงผูรวมโครงการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 
(สําหรับผูเขารวมการสนทนากลุม) 

 
 

รหัสโครงการวิจัย : RBRU-Hu…../25......   (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนผูออกรหัสให)  

โครงการวิจัยเร่ือง : การศึกษาและแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธของนิสิต 
      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
 
เรียน  ผูเขารวมการสนทนากลุม 

ขาพเจา อาจารย ดร.แจมใส สดชื่นใจ ตําแหนง อาจารย หนวยงาน ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ขอเรียนเชิญทานเขารวมโครงการวิจัยนี้ กอนท่ีทานจะตกลงเขา
รวมการวิจัย ขอเรียนใหทานทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย ดังนี้ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ เปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A โดยจําแนกตาม
เพศและชั้นปการศึกษา และหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลจากทานสวนนี้เปนการหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติ
ตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ผลการศึกษาวิจัยจะเปน
แนวทางในการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย A ตอไป 

 

  หากทานตกลงที่จะเขารวมโครงการวิจัยนี้ ขาพเจาจะขอความรวมมือใหทานเขารวมการสนทนากลุม 
จํานวน 2 คร้ัง ใชเวลาสนทนากลุมครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
A เพ่ือรวมเสนอแนวทางสงเสริมการปฏิบั ติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A มีประเด็นการสนทนากลุม ประกอบดวย 1) แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนใน
ฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 2) รปูแบบ/กิจกรรม/โครงการ ในการ
สงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ 3) บทบาท/ผูรับผิดชอบหลัก ในการสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตน
ในฐานะชาวพุทธ และ 4) ขอเสนอแนะอื่นๆ  
  การเขารวมโครงการวิจัยนี้ไมมีความเสี่ยงใดๆ อันจะเกิดเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ ชื่อเสียง 
เสรภีาพ หรอืทรัพยสินของทาน 
  ประโยชนท่ีทานพึงไดรับจากโครงการวิจัยมีท้ังทางตรงและทางออม กลาวคือ ประโยชนทางตรง ทานจะมี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นตอการพัฒนานิสิตเพื่อพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาว
พุทธ อันเปนประโยชนตอการธํารงพระพุทธศาสนาตอไป สวนประโยชนทางออม คือ ไดทราบแนวทางขอเสนอแนะ
จากผูทรงคณุวุฒิที่เขารวมการสนทนากลุม และสรางเครอืขายความรวมมือกันระหวางผูท่ีมีความสนใจดานการพัฒนา
สงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ 
 
 

AF 06-02 
 

คาํชีแจงแยกตามกลุม่ตวัอย่างทีเราทาํวิจยัดว้ย 

ระบุใหต้รงกบั AF 06-01 

ระบใุหต้รงกบั AF 06-01 ใหค้รบ 

ระบเุฉพาะวตัถปุระสงคท์ทีาํกบักลุ่ม ตย.นีใหค้รบ 
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  ในการเขารวมการสนทนากลุมทุกคร้ัง มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารวางเพ่ือตอนรับทุกทาน 
ตลอดจนขาพเจาจะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางตามความเปนจริง และภายหลังการสนทนากลุมเสร็จสิ้น 
ขาพเจาจะมอบของที่ระลึก จํานวน 1 ชุด มูลคารวม 500 บาท การเขารวมโครงการวิจัยนี้เปนไปโดยสมัครใจ  
ทานมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยได และสามารถถอนตัวออกจากการเปนผูเขารวมโครงการวิจัยไดทุกเม่ือ 
โดยการปฏิเสธหรือถอนตัวของทานจะไมมีผลกระทบตอสิทธิประการใดๆ ที่ทานจะพึงไดรบั 

ผลการวิจัยจะใชเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการเทานั้น ขอมูลตางๆ ของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ และจะ
ไมมีการเปดเผยชื่อของผูใหขอมูล ขอมูลผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม โดยผูวิจัยจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของ
ทานออกเปดเผยไมวาในทางใดๆ เวนแตทานจะยินยอมใหเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยไดอนุญาตไวเปนลายลักษณ
อักษร ท้ังนี้ขอมูลจะถูกเก็บไวเปนเวลา 1 ป หลังการเผยแพรผลการวิจัย และจะถูกนําไปทําลายหลังจากนั้น 
  หากนิสิตมีคําถามหรือขอสงสัยประการใด สามารถติดตอขาพเจา อาจารย ดร.แจมใส สดชื่นใจ ไดที่
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A  โทร 038-102222 ตอ 2307 
โทรศัพทมือถือหมายเลข 08-6307-4318 หรือหากผู วิจัยไมปฏิบัติตามท่ีไดชี้แจงไวในเอกสารชี้แจงผูเขารวม
โครงการวิจัย สามารถแจงมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ซึ่งเปนหนวยงานกลาง หมายเลขโทรศัพท 086-440-2639 หมายเลขภายใน 10802 

ขาพเจายินดีตอบคําถามและขอสงสัยของทานทุกเม่ือ เมื่อทานพิจารณาแลวเห็นสมควรเขารวมในการวิจัยนี้ 
แลวขอความกรุณาลงนามในใบยินยอมรวมโครงการท่ีแนบมาดวยนี้ และขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานมา  
ณ  ที่นี้ 
 

ลงชื่อ  .......................................................... 
                                                                                    (อาจารย ดร.แจมใส สดชื่นใจ) 

       หัวหนาโครงการวิจัย 
 

ลงนามมาใหเ้รียบรอ้ย 

ระบสิุงทีเราตอ้งการใหก้ลุม่ตวัอย่างทาํ และสงิทีเราจะ

ใหค้า่ตอบแทน/ของทีระลกึ/คา่เดินทาง จากการเขา้รว่ม

วิจยัครงันี ตามทีระบใุห ้AF06-01 ขอ้  ระบตุามบรบิทกลุ่มตย. และตอ้งใหต้รงกบั AF 06-03 


