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ควิจัย8ามเป็นมานักวิจัยมา
ปัจจบันนี้ผนนผลการวิจัยมีความสำคัญต่จยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัาคญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงฒนาเศรษฐกจและสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเเปั#นอยางย$ง หากงานวิจัยมีความสำคัญต่จย'$ปัรากฏสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั) าธารณชน มีความสำคัญต่อการพัฒนาเ
ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเ'$ยงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รง นาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสันอสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั$ง'$เปั#นควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเจรงสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัะ'-อนให-เห/นสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงปัญหา'$เกด23นอยางแ'-จรงก/จะนาไปัสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั)การแก-ไ2ปัญหาได-ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รง
จดและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเปัระสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั'ธภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง การ'$จะให-ได-มีความสำคัญต่อการพัฒนาเา53$งงานวิจัยมีความสำคัญต่จย'$ดมีความสำคัญต่อการพัฒนาเคณภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง จาเปั#นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่นปัระกอบันนี้ผสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัาคญหลายปัระการ นอกจากการ
ดาเนนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเระเบันนี้ผยบันนี้ผวิจัยมีความสำคัญต่ธการวิจัยมีความสำคัญต่จยอยางมีความสำคัญต่อการพัฒนาเคณภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงแล-วิจัยมีความสำคัญต่ คณธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเหร6อจรรยาบันนี้ผรรณ2องนกวิจัยมีความสำคัญต่จยเปั#นปัจจยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัาคญย$งปัระการหน3$ง
คณะกรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเการสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัภาวิจัยมีความสำคัญต่จยแหงชาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัา2าสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเวิจัยมีความสำคัญต่'ยาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ระหนกถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3งควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัาคญ2องจรรยาบันนี้ผรรณนกวิจัยมีความสำคัญต่จยดงกลาวิจัยมีความสำคัญต่ จ3งได-รเร$มีความสำคัญต่อการพัฒนาเ
ดาเนนการยกรางจรรยาบันนี้ผรรณนกวิจัยมีความสำคัญต่จยเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อเปั#นมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รฐานเดยวิจัยมีความสำคัญต่กน'งปัระเ'ศเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อให-นกวิจัยมีความสำคัญต่จย นกวิจัยมีความสำคัญต่ชาการ ในสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัา2าวิจัยมีความสำคัญต่ชาการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างๆ
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัามีความสำคัญต่อการพัฒนาเารถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้รินาไปัปัฏบันนี้ผต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ได- โดยผานกระบันนี้ผวิจัยมีความสำคัญต่ นการ2อรบันนี้ผควิจัยมีความสำคัญต่ ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเค ดเห/นจากนกวิจัยมีความสำคัญต่ จย ผ)-'รงคณวิจัยมีความสำคัญต่ ฒในสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั า2าวิจัยมีความสำคัญต่ ชาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างๆ และไดปัรบันนี้ผปัรงให-เหมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมีความสำคัญต่อการพัฒนาเรดกมีความสำคัญต่อการพัฒนาเชดเจนจนกระ'$งได-รบันนี้ผควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเห/นชอบันนี้ผจากคณะกรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเการบันนี้ผรหารสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัภาวิจัยมีความสำคัญต่จยแหงชาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ ปัระกาศใช-เปั#น
หลกเกณ;<ควิจัยมีความสำคัญต่รปัระพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงฤต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่2องนกวิจัยมีความสำคัญต่จย'$วิจัยมีความสำคัญต่ไปั
วิจัย8ตถุปรป็นมาระสงค
เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงอ6$ เปั#นแนวิจัยมีความสำคัญต่'างในการปัระพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงฤต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ปัฏบันนี้ผต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่2องนกวิจัยมีความสำคัญต่จย'$วิจัยมีความสำคัญต่ไปั โดยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเลกษณะเปั#น2-อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังวิจัยมีความสำคัญต่รณ<มีความสำคัญต่อการพัฒนาเากกวิจัยมีความสำคัญต่าจะเปั#น2-อบันนี้ผงคบันนี้ผ อน
จะนาไปัสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั)การเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัร-างจรรยาบันนี้ผรรณในหมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ)นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อไปั
นักวิจัยยาม
นักวิจัยกวิจัย8จย หมีความสำคัญต่อการพัฒนาเายถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3ง ผ)'- $ดาเนนการค-นควิจัยมีความสำคัญต่-าหาควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเร)-อยางเปั#นระบันนี้ผบันนี้ผ เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงอ6$ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อบันนี้ผปัระเด/น'$สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัย โดยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเระเบันนี้ผยบันนี้ผวิจัยมีความสำคัญต่ธอนเปั#น'$
ยอมีความสำคัญต่อการพัฒนาเรบันนี้ผในแต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ละศาสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ร<'$เก$ยวิจัยมีความสำคัญต่2อ- ง 53ง$ ครอบันนี้ผคลมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'งแนวิจัยมีความสำคัญต่คด มีความสำคัญต่อการพัฒนาเโน'ศน<และวิจัยมีความสำคัญต่ธการ'$ใช-ในการรวิจัยมีความสำคัญต่บันนี้ผรวิจัยมีความสำคัญต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเและวิจัยมีความสำคัญต่เคราะห<2-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ)ล
จรรยาบรรณ หมีความสำคัญต่อการพัฒนาเายถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3ง หลกควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเปัระพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงฤต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อนเหมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมีความสำคัญต่อการพัฒนาเแสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัดงถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3งคณธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเและจรยธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเในการปัระกอบันนี้ผอาชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง '$
กลมีความสำคัญต่อการพัฒนาเบันนี้ผคคลแต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ละสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัา2าวิจัยมีความสำคัญต่ชาชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงปัระมีความสำคัญต่อการพัฒนาเวิจัยมีความสำคัญต่ล23นไวิจัยมีความสำคัญต่-เปั#นหลก เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อให-สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาชกในสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัา2าวิจัยมีความสำคัญต่ชาชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงนนๆ ย3ดถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ6อปัฏบันนี้ผต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อรกษาช6$อเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัยงและ
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเเกยรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่คณ2องสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัา2าวิจัยมีความสำคัญต่ชาชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง2องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่น
จรรยาบรรณนักวิจัยกวิจัย8จย หมีความสำคัญต่อการพัฒนาเายถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3ง หลกเกณ;<ควิจัยมีความสำคัญต่รปัระพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงฤต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ปัฏบันนี้ผต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่2องนกวิจัยมีความสำคัญต่จย'$วิจัยมีความสำคัญต่ไปั เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงอ6$ ให-การดาเนนงานวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่งอย)บันนี้ผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6นฐาน2องจรยธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเและหลกวิจัยมีความสำคัญต่ชาการ'$เหมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมีความสำคัญต่อการพัฒนาเต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ลอดจนปัระกนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รฐาน2องการศ3กษาค-นควิจัยมีความสำคัญต่-าให-เปั#นไปัอยางสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศกด>ศร
และเกยรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ภ)มีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2องนกวิจัยมีความสำคัญต่จย

1

จรรยาบรรณนักวิจัยกวิจัย8จย : แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
1. นักวิจัยกวิจัย8จยตองซื่อสัตย์และมีคุณ#$อสตยและม&คณธรรมในักวิจัยทางวิจัย8ชาการและการจดการ
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ56$อสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ย<ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นเองไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเนาผลงาน2องผ)-อ6$นมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาเปั#น2องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเลอกเลยนงาน2องผ)-อ6$น ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องให-เกยรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่และ
อ-างถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3งบันนี้ผคคลหร6อแหลง'$มีความสำคัญต่อการพัฒนาเา2อง2-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ)ล'$นามีความสำคัญต่อการพัฒนาเาใช-ในงานวิจัยมีความสำคัญต่จย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-อง56อ$ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อการแสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่งหา'นวิจัยมีความสำคัญต่จยและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเปั#นธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเเก$ยวิจัยมีความสำคัญต่กบันนี้ผผล
ปัระโยชน<'$ได-จากการวิจัยมีความสำคัญต่จย
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
1.1 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ56$อสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ย<ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นเองและผ)-อ6$น
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ56$อสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ย<ใน'ก2นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อน2องกระบันนี้ผวิจัยมีความสำคัญต่นการวิจัยมีความสำคัญต่จย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่งแต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่การเล6อกเร6$อง'$จะ'าวิจัยมีความสำคัญต่จย การเล6อก
ผ)เ- 2-ารวิจัยมีความสำคัญต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'าวิจัยมีความสำคัญต่จยการดาเนนการวิจัยมีความสำคัญต่จย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ลอดจนการนาผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยไปัใช-ปัระโยชน<
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องให-เกยรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ผ)-อ6$น โดยการอ-างถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3งบันนี้ผคคลหร6อแหลง'$มีความสำคัญต่อการพัฒนาเา2อง2-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ)ลและควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเคดเห/น'$นามีความสำคัญต่อการพัฒนาเาใช-ในงาน
วิจัยมีความสำคัญต่จย
1.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-อง56$อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อการแสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่งหา'นวิจัยมีความสำคัญต่จย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสันอ2-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ)ลและแนวิจัยมีความสำคัญต่คดอยางเปัBดเผย และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รงไปัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาในการเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสันอโครงการวิจัยมีความสำคัญต่จยเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อ2อรบันนี้ผ'น
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสันอโครงการวิจัยมีความสำคัญต่จยด-วิจัยมีความสำคัญต่ยควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ5อ6$ สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ย<โดยไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2อ'น5า5-อน
1.3 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเปั#นธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเเก$ยวิจัยมีความสำคัญต่กบันนี้ผผลปัระโยชน<'$ได-จากการวิจัยมีความสำคัญต่จย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องจดสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัรรสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัดสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่น2องผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยแกผ)-รวิจัยมีความสำคัญต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเวิจัยมีความสำคัญต่จยอยางยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเนกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสันอผลงานอยางต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รงไปั
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเา โดยไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเนาผลงาน2องผ)-อ6$นมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาอ-างวิจัยมีความสำคัญต่าเปั#น2องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่น
2. นักวิจัยกวิจัย8จยตองตระหนักวิจัยกถุปร-งพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อนักวิจัยธกรณ&ในักวิจัยการท/าวิจัย8จย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่ออตกลงท&$ท/าไวิจัย8กบหนักวิจัย2วิจัย8ยงานักวิจัยท&$สนักวิจัยบสนักวิจัยนักวิจัยการวิจัย8จยและต2อหนักวิจัย2วิจัย8ยงานักวิจัย ท&$
ตนักวิจัยสงกด
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
2.1 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ระหนกถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงนธกรณในการ'าวิจัยมีความสำคัญต่จย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องศ3กษาเง6$อนไ2 และกฎเกณ;<2องเจ-า2อง'นอยางละเอยดรอบันนี้ผคอบันนี้ผ เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อปัEองกนควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2ดแย-ง'$จะ
เกด23นในภายหลง
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องปัฏบันนี้ผต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเง6$อนไ2 ระเบันนี้ผยบันนี้ผและกฎเกณ;< ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2-อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่กลงอยางครบันนี้ผถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ-วิจัยมีความสำคัญต่น
2.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องอ'ศเวิจัยมีความสำคัญต่ลา'างานวิจัยมีความสำคัญต่จย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-อง'มีความสำคัญต่อการพัฒนาเเ 'ควิจัยมีความสำคัญต่ ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเร)- ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเารถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริและเวิจัยมีความสำคัญต่ ลาให-กบันนี้ผการ'างานวิจัยมีความสำคัญต่ จย เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อให-ได-มีความสำคัญต่อการพัฒนาเ า53$งผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จย'$มีความสำคัญต่อการพัฒนาเ
คณภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงและเปั#นปัระโยชน<
2.3 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเรบันนี้ผผดชอบันนี้ผในการ'าวิจัยมีความสำคัญต่จย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเรบันนี้ผผดชอบันนี้ผ ไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเละ'งงานโดยไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมีความสำคัญต่อการพัฒนาเเหต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ผลอนควิจัยมีความสำคัญต่ร และสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเกาหนดเวิจัยมีความสำคัญต่ลา ไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'าผด
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัญญา2-อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่กลงจนกอให-เกดควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัยหาย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเรบันนี้ผผดชอบันนี้ผใ นการจด'ารายงานการวิจัยมีความสำคัญต่ จยฉบันนี้ผบันนี้ผสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ บันนี้ผ)รณ< เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อให-ผลอนเกดจากการวิจัยมีความสำคัญต่ จย
ได-ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ)กนาไปัใช-ปัระโยชน<ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อไปั
2

3. นักวิจัยกวิจัย8จยตองม&พันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อ#4นักวิจัยฐานักวิจัยควิจัย8ามร6ในักวิจัยสาข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อาวิจัย8ชาการท&$ท/าวิจัย8จย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6นฐานควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเรใ)- นสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัา2าวิจัยมีความสำคัญต่ชาการ'$'าวิจัยมีความสำคัญต่จยอยางเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงยงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงอ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเร)-ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเชานาญ หร6อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเปัระสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสับันนี้ผการณ<
เก$ยวิจัยมีความสำคัญต่เน6$องกบันนี้ผเร6$อง'$'าวิจัยมีความสำคัญต่จย เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อนาไปัสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั)งานวิจัยมีความสำคัญต่จย'$มีความสำคัญต่อการพัฒนาเคณภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง และเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อปัEองกนปัญหาการวิจัยมีความสำคัญต่เคราะห< การต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ หร6อการสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัรปั'$ผด
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงลาด อนอาจกอให-เกดควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่องานวิจัยมีความสำคัญต่จย
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
3.1 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6นฐานควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเร)- ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเชานาญหร6อปัระสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสับันนี้ผการณ<เก$ยวิจัยมีความสำคัญต่กบันนี้ผเร6$อง'$'าวิจัยมีความสำคัญต่จยอยางเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงยงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงอ เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงอ6$ นาไปัสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั)
งานวิจัยมีความสำคัญต่จย'$มีความสำคัญต่อการพัฒนาเคณภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง
3.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องรกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาเาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รฐานและคณภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง2องงานวิจัยมีความสำคัญต่จยในสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัา2าวิจัยมีความสำคัญต่ชาการนน ๆ เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงอ6$ ปัEองกนควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อวิจัยมีความสำคัญต่งการ
วิจัยมีความสำคัญต่ชาการ
4. นักวิจัยกวิจัย8จยตองม&ควิจัย8ามรบผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยดชอบต2อส$งท&$ศึกษาวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือ-กษาวิจัย8จย ไม2วิจัย82าจะเป็นมานักวิจัยส$งท&$ม&ช&วิจัย8ตหร#อไม2ม&ช&วิจัย8ต
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องดาเนนการด-วิจัยมีความสำคัญต่ยควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเรอบันนี้ผคอบันนี้ผระมีความสำคัญต่อการพัฒนาเดระวิจัยมีความสำคัญต่งและเ'$ยงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รงในการ'าวิจัยมีความสำคัญต่จย'$เก$ยวิจัยมีความสำคัญต่2-องกบันนี้ผคน สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่วิจัยมีความสำคัญต่< พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6ช ศลปั
วิจัยมีความสำคัญต่ฒนธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ 'รพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงยากร และสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั$งแวิจัยมีความสำคัญต่ดล-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ มีความสำคัญต่อการพัฒนาเจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัาน3กและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเปัณธาน'$จะอนรกษ< ศลปัวิจัยมีความสำคัญต่ฒนธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'รพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงยากรและสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั$งแวิจัยมีความสำคัญต่ดล-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
4.1 การใช-คนหร6อสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่วิจัยมีความสำคัญต่<เปั#นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่วิจัยมีความสำคัญต่อยาง'ดลอง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-อง'าในกรณ'$ไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'างเล6อกอ6$นเ'านน
4.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องดาเนนการวิจัยมีความสำคัญต่จยโดยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัาน3ก'$จะไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเกอควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อคน สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่วิจัยมีความสำคัญต่< พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6ช ศลปัวิจัยมีความสำคัญต่ฒนธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ และ
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง$ แวิจัยมีความสำคัญต่ดล-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ
3.3 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเรบันนี้ผผดชอบันนี้ผต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อผล'$จะเกดแกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นเอง กลมีความสำคัญต่อการพัฒนาเต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่วิจัยมีความสำคัญต่อยาง'$ใช-ในการศ3กษา และสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ
5. นักวิจัยกวิจัย8จยตองเคารพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อศึกษาวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือกด<ศึกษาวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือร& และสทธข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อองมนักวิจัยษยท&$ใชเป็นมานักวิจัยตวิจัย8อย2างในักวิจัยการวิจัย8จย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเคาน3งถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3งผลปัระโยชน<'างวิจัยมีความสำคัญต่ชาการจนละเลย และ2าดควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเคารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงในศกด>ศร2องเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเนษย< ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ6อเปั#น
ภาระหน-า'$'$จะอธบันนี้ผายจดมีความสำคัญต่อการพัฒนาเงหมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาย2องการวิจัยมีความสำคัญต่จยแกบันนี้ผคคล'$เปั#นกลมีความสำคัญต่อการพัฒนาเต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่วิจัยมีความสำคัญต่อยางโดยไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเหลอกลวิจัยมีความสำคัญต่ง หร6อบันนี้ผบันนี้ผบันนี้ผงคบันนี้ผ และไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเละเมีความสำคัญต่อการพัฒนาเดสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั'ธ
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่นบันนี้ผคคล
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
5.1 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเคารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงในสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั'ธ2องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเนษย<'$ใช-ในการ'ดลองโดยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องได-รบันนี้ผควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเยนยอมีความสำคัญต่อการพัฒนาเกอน'าการวิจัยมีความสำคัญต่จย
5.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่- องปัฏบันนี้ผต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเน ษย< และสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่วิจัยมีความสำคัญต่<'$ ใ ช-ใ นการ'ดลองด- วิจัยมีความสำคัญต่ ย ควิจัยมีความสำคัญต่ ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ เ มีความสำคัญต่อการพัฒนาเ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ า ไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเคาน3 ง ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3 ง แต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ ผลปัระโยชน< ' าง
วิจัยมีความสำคัญต่ชาการจนเกดควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัยหาย'$อาจกอให-เกดควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2ดแย-ง
5.3 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องด)แลปักปัEองสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั'ธปัระโยชน<และรกษาควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเลบันนี้ผ2องกลมีความสำคัญต่อการพัฒนาเต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่วิจัยมีความสำคัญต่อยาง'$ใช-ในการ'ดลอง

3

6. นักวิจัยกวิจัย8จยตองม&อสระทางควิจัย8ามคด โดยป็นมาราศึกษาวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือจากอคตในักวิจัยทกข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ4นักวิจัยตอนักวิจัยข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อองการท/าวิจัย8จย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเอสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัระ'างควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเคดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ระหนกวิจัยมีความสำคัญต่า อคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นหร6อควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเลาเอยง'างวิจัยมีความสำคัญต่ชาการอาจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังผลให-มีความสำคัญต่อการพัฒนาเการบันนี้ผดเบันนี้ผ6อน
2-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเล) และ2-อค-นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงบันนี้ผ'างวิจัยมีความสำคัญต่ชาการ อนเปั#นเหต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ให-เกดผลเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่องานวิจัยมีความสำคัญต่จย
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
6.1 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเอสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัระ'างควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเคด ไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'างานวิจัยมีความสำคัญต่จยด-วิจัยมีความสำคัญต่ยควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเกรงใจ
6.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องปัฏบันนี้ผต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่งานวิจัยมีความสำคัญต่จย โดยใช-หลกวิจัยมีความสำคัญต่ชาการเปั#นเกณ;<และไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมีความสำคัญต่อการพัฒนาเอคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเาเก$ยวิจัยมีความสำคัญต่2-อง
6.3 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสันอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเปั#นจรง ไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเจงใจเบันนี้ผ$ยงเบันนี้ผนผลการวิจัยมีความสำคัญต่จย โดยหวิจัยมีความสำคัญต่งปัระโยชน<สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่น หร6อ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-องการสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัร-างควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัยหายแกผ)-อ6$น
7. นักวิจัยกวิจัย8จยพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อ-งนักวิจัย/าผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยลงานักวิจัยวิจัย8จยไป็นมาใชป็นมาระโยชนักวิจัยในักวิจัยทางท&$ชอบ
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งเผยแพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงรผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จย เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อปัระโยชน<'างวิจัยมีความสำคัญต่ชาการและสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2ยายผล2-อค-นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงบันนี้ผจนเกนควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเปั#นจรง และไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ
ใช-ผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยไปัใน'างมีความสำคัญต่อการพัฒนาเชอบันนี้ผ
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
7.1 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเรบันนี้ผผดชอบันนี้ผและรอบันนี้ผคอบันนี้ผในการเผยแพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงรผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จย
7.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งเผยแพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงรผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยโดยคาน3งถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ3งปัระโยชน<'างวิจัยมีความสำคัญต่ชาการ และสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ ไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเเผยแพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงรผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยเกนควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเปั#น
ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเจรง โดยเห/นแกปัระโยชน<สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นเองเปั#น'$ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ง
7.3 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสันอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเปั#นจรง ไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2ยายผล2-อค-นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงบันนี้ผโดยปัราศจากการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รวิจัยมีความสำคัญต่จสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัอบันนี้ผ ย6นยนใน'าง
วิจัยมีความสำคัญต่ชาการ
8. นักวิจัยกวิจัย8จยพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อ-งเคารพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อควิจัย8ามคดเหAนักวิจัยทางวิจัย8ชาการข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อองผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย6อ#$นักวิจัย
นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเใจกวิจัยมีความสำคัญต่-าง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงร-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'$จะเปัBดเผย2-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ)ลและ2นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อนการวิจัยมีความสำคัญต่จยยอมีความสำคัญต่อการพัฒนาเรบันนี้ผKง ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเคดเห/น และเหต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ผล'างวิจัยมีความสำคัญต่ชาการ2อง
ผ)-อ6$น และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงร-อมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'$จะปัรบันนี้ผปัรงแก-ไ2งานวิจัยมีความสำคัญต่จย2องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นให-ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ)กต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-อง
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
8.1 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมีความสำคัญต่อการพัฒนาเนษยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมีความสำคัญต่อการพัฒนาเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงนธ<'$ด ยนดแลกเปัล$ยนควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเคดเห/น และสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัร-างควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเ2-าใจในงานวิจัยมีความสำคัญต่จยกบันนี้ผเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อนรวิจัยมีความสำคัญต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเงาน
รวิจัยมีความสำคัญต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเงานและนกวิจัยมีความสำคัญต่ชาการอ6$นๆ
8.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งยอมีความสำคัญต่อการพัฒนาเรบันนี้ผKง แก-ไ2การ'าวิจัยมีความสำคัญต่จยและการเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสันอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2-อแนะนา'$ด เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงอ6$ สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัร-างควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเร)-'$ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริ)กต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่-อง
และสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัามีความสำคัญต่อการพัฒนาเารถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้รินาผลงานวิจัยมีความสำคัญต่จยไปัใช-ปัระโยชน<
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9. นักวิจัยกวิจัย8จยพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อ-งม&ควิจัย8ามรบผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยดชอบต2อสงคมทกระดบ
นกวิจัยมีความสำคัญต่ จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3 งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั าน3ก '$จ ะอ'ศกาลงสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ ปัญญาในการ'าวิจัยมีความสำคัญต่ จยเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$ อ ควิจัยมีความสำคัญต่ า มีความสำคัญต่อการพัฒนาเ ก- า วิจัยมีความสำคัญต่ ห น- า 'างวิจัยมีความสำคัญต่ ชาการเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$ อ ควิจัยมีความสำคัญต่ ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเ เ จรญและ
ปัระโยชน<สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั22องสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเวิจัยมีความสำคัญต่ลมีความสำคัญต่อการพัฒนาเนษยชาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่
แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต
9.1 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งไต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่รองหาหวิจัยมีความสำคัญต่2-อการวิจัยมีความสำคัญต่จยด-วิจัยมีความสำคัญต่ย ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเรอบันนี้ผคอบันนี้ผและ'าการวิจัยมีความสำคัญต่จยด-วิจัยมีความสำคัญต่ยจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัาน3ก'$จะอ'ศกาลงปัญญา
2องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเก-าวิจัยมีความสำคัญต่หน-า'างวิจัยมีความสำคัญต่ชาการ เพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเจรญ2องสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว  จึงได้ริาบันนี้ผนและปัระโยชน<สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั2ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่อสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ
9.2 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งรบันนี้ผผดชอบันนี้ผในการสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัร-างสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัรรค<ผลงานวิจัยมีความสำคัญต่ชาการเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง6$อควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเเจรญ2องสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเไมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ'าการวิจัยมีความสำคัญต่จย'$2ดกบันนี้ผ
กฎหมีความสำคัญต่อการพัฒนาเาย ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังบันนี้ผเรยบันนี้ผร-อย และศลธรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเอนด2องปัระชาชน
9.3 นกวิจัยมีความสำคัญต่จยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากง3งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงฒนาบันนี้ผ'บันนี้ผา'2องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่นให-เกดปัระโยชน<ย$ง23น และอ'ศเวิจัยมีความสำคัญต่ลา นาใจ กระ'าการสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงฒนา
ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเร)- จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ใจ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หากงฤต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่กรรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเ2องนกวิจัยมีความสำคัญต่จยรนใหมีความสำคัญต่อการพัฒนาเให-มีความสำคัญต่อการพัฒนาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัวิจัยมีความสำคัญต่นสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัร-างสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัรรค<ควิจัยมีความสำคัญต่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเร)-แกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมีความสำคัญต่อการพัฒนาเสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั6บันนี้ผไปั
'$มีความสำคัญต่อการพัฒนาเา : แนักวิจัยวิจัย8ทางป็นมาฏิบัติ `ƐϦm/ŸϦňϦ珤ఘ硜บต จรรยาบรรณนักวิจัยกวิจัย8จย สภาวิจัย8จยแห2งชาตส/านักวิจัยกงานักวิจัยคณะกรรมการวิจัย8จยแห2งชาต
กระทรวิจัย8งวิจัย8ทยาศึกษาวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือาสตร เทคโนักวิจัยโลย&และส$งแวิจัย8ดลอม
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