
5. ลําดับขั้นการปฏิบัติ การขอสอบปริญญานิพนธ/โครงการพิเศษ/งานวิจัย

9. หัวขอในการเขียนปริญญานิพนธ/โครงการพิเศษ
2.1 ปกนอก



2.2 ปกใน
2.3 แบบอนุมัติง2.4 านวิจัย
2.5 บทคัดยอภาษาไทย
2.6 บทคัดยอภาษาอัง2.7 กฤษ
2.8 กิตติกรรมประกาศ
2.9 สารบัญ2.10
2.11 สารบัญ2.12 ตาราง2.13
2.14 สารบัญ2.15 ภาพ

2.16 บทท่ี 1  บทนํา
2.17 บทท่ี 2  เอกสารท่ีเกี่ยวของ2.18
2.19 บทท่ี 3  วิธีดําเนินง2.20 าน
2.21 บทท่ี 4  ผลการทดลอง2.22
2.23 บทท่ี 5  สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
2.24 บรรณานุกรม
2.25 ภาคผนวก
2.26 ประวัติผูวิจัย

3 แนวทาง4 การเขียนปริญ5 ญ6 านิพนธ/โครง7 การพิเศษ/ง8 านวิจัย
3.1   การตั้งคาหนากระดาษ

-  เวนขอบบน 1.5 นิ้ว 
-  เวนขอบลาง 1 นิ้ว
-  เวนขอบซาย 1.5 นิ้ว
-  เวนขอบขวา 1 นิ้ว

3.2   การกําหนดตัวอักษรและการยอหนา
       -  ตัวอักษรท่ีใชเปน  Angsana New 
       -  การขึ้นยอหนามีระยะหางจากขอบซาย 1.5 เซนติเมตร

3.3  การนับหนา
การนับเลขหนาจะมี 2 สวนคือ สวนแรกจะเปนการนับหนาโดยใชตัวอักษรไทย เริ่มนับ

ตั้งแตหนาบทคัดยอภาษาไทยจนส้ินสุดท่ีสารบัญภาพ สวนท่ีสองจะเปนการนับหนาแบบตัวเลข
อารบิค โดยเริ่มนับจากบทท่ี 1 จนถึงประวัติผูวิจัย



อักษรกํากับหนาและเลขกํากับหนา มีระยะหางจากขอบขวา 1 นิ้ว และขอบบน 1 นิ้ว 
และในกรณีท่ีขึ้นตนบทจะไมใสเลขกํากับหนา แตใหนับรวม

3.4  การเขียนหนาปก
เวนจากขอบบนลงมา 1 นิ้ว ใสตรามหาวิทยาลัย  ใตตรามหาวิทยาลัยใหเคาะเวนขนาดตัว

อักษร 16  ใสช่ือเรื่องภาษาไทยขนาดตัวอักษร 20  หนา เคาะลงอีกบรรทัดใสช่ือภาษอังกฤษขนาด
ตัวอักษร 20  หนา  ใสช่ือผูจัดทํา ในกรณีท่ีทําเปนคณะ ใหใสเปน “คณะผูวิจัย เคาะลงมาอีกบรรทัด
ใส นักศึกษา.....................เอก....................รุน...............”   โดยจัดใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษและ
ชองวางความสูงระหวางช่ือเรื่องกับขอความดานลางจัดตามความเหมาะสม ขอความบรรทัดสุดทาย
ของหนาปกจะตองติดขอบลาง (ขอบลาง 1 นิ้ว) มีใจความดังนี้

ปริญญานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควา  รายวิชาโครงการพิเศษ
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.*4*ป)      แขนงวิชาคอมพิวเตอรเครื่องกล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร    
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี

ประจําปการศึกษา**xxxx
ลิขสิทธ์ิเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี

 การจัดทําปกนอกท้ังหนาและหลังจะตองเปนปกแข็งสีเลือดหมูตามแบบของคณะ พิมพ
ตัวอักษรสีทอง

3.5  การเขียนปกใน
เหมือนปกนอก เวนแตไมมีตรามหาวิทยาลัย

3.6  แบบอนุมัติ
มีการจัดทําดังนี้

หัวขอปริญญานิพนธ
The Research About
ช่ือผูวิจัย
อาจารยท่ีปรึกษา



ปการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อนุมัติ
ใหนับงานวิจัย “ช่ือเรื่องงานวิจัย” นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี                 
วิทยาศาสตรบัณฑิต

.........................................................
 (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ)

              คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร

คณะกรรมการการตรวจสอบปริญญานิพนธ

........................................................
        (วาท่ีร.ต.วยากร   อุดมโภชน)

       รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตรฝายวิชาการและวิจัย

3.7  การเขียนบทคัดยอ ภาษาไทย/อังกฤษ
การเขียนบทคัดยอจะประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปนี้
      -  ช่ือเรื่อง
      -  ช่ือผูวิจัย
      -  หลักสูตร
      -  อาจารยท่ีปรึกษา
      -  ปการศึกษา
      -  บทคัดยอ
      -  ลายเซ็นประธานท่ีปรึกษา

ในหัวขอตั้งแตช่ือเรื่อง-ปการศึกษา ใหเขียนชิดขอบซาย และดูวาหัวขอท่ียาวท่ีสุด คือ
อาจารยท่ีปรึกษาใหเคาะ space bar 2 ครั้ง แลวใสเครื่องหมาย :  และเคาะ space bar 2 ครั้ง จึงใสช่ือ
อาจารยท่ีปรึกษา หากงานวิจัยมีอาจารยท่ีปรึกษามากกวา 1 คนใหใสลําดับ โดยเรียงลําดับความ
สําคัญดวย สวนหัวขออ่ืน ๆ ท้ัง 4 หัวขอจัดใหตรงกับการเวนของหัวขออาจารยท่ีปรึกษา ใชขนาด
ตัวอักษร 16  เม่ือเขียนถึงปการศึกษา ใหทําการเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  เขียนหัวขอ”บท
คัดยอ” โดยใชตัวอักษรหนาขนาด 18 หนา เสร็จแลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 แลวขึ้นเนื้อ
ความสรุป  เสร็จแลวเคาะเวนบรรทัด 2 บรรทัด ดานขวาเกือบชิด (ดูความสวยงาม) ใสช่ือผูวิจัย/



คณะผูวิจัย/นักศึกษาเอก/รุน/ปกต/ิวัน/ เดือน/ป    บรรทัดสุดทาย ทําท่ีสําหรับใหประธานท่ีปรึกษา
ลงนาม 

3.8  กิตติกรรมประกาศ
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 เขียนใสหัวขอ”กิตติกรรมประกาศ” โดยใชตัวอักษร

ขนาด 20 หนา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 แลวขึ้นเนื้อความถึงการขอบพระคุณผูมี
อุปการะคุณท่ีสนับสนุนการทําวิจัย เชน อาจารยท่ีปรึกษา, บิดามารดา , ผูนําชุมชน/ผูนําสถาน
ประกอบการ/ผูนําหนวยงานราชการ , บุคคลท่ีชวยเหลืออยางมาก เปนตน เสร็จแลวเคาะเวน
บรรทัด 3 บรรทัด ดานขวาเกือบชิด (ดูความสวยงาม) ใสช่ือผูวิจัย/คณะผูวิจัย  วัน/ เดือน/ป

3.9  สารบัญ
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นหัวขอ”สารบัญ” โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา อยู

กึ่งกลางระหวางขอบซายและขอบขวา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ชิดขอบขวาให”
หนา” เคาะลงมาจึงใสหัวขอตามขอ 1 คือบทคัดยอ/ทบคัดยอภาษาอังกฤษ/กิตติกรรมประกาศ/
สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/บทท่ี 1/บทท่ี 2 /บทท่ี 3/บทท่ี 4/บทท่ี 5 /บรรณานุกรม/ภาค
ผนวก/ประวัติผูวิจัย โดยเขียนชิดขอบดานซาย สวนหัวขอยอยใหเคาะ space bar 6 ครั้ง จึงใสหัวขอ
ยอย  สวนการใสเลขหนาของหัวขอใหตัวอักษร/ตัวเลขหลักหนวยตรงกับตัว “น” ของคําวาหนา 
หากเขียนไมพอในหนึ่งหนา ใหขึ้นหนาใหมและใสหัวขอวา “สารบัญ (ตอ)” 

3.10  สารบัญตาราง
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นหัวขอ”สารบัญตาราง” โดยใชขนาดตัวอักษร 20 

หนา อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและขอบขวา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ชิดขอบขวา
ให”หนา” เคาะลงมาจึงใส ตารางท่ี  เชน        “ตารางที่ 2.1  ความสัมพันธ” คําวาตารางท่ีจนถึงตัว
เลข ใชขนาดตัวอักษร 16 หนา  สวนช่ือตารางใช ขนาดตัวอักษร 16  เลข 2 คือบทท่ี 2  เลข 1 คือ
ตารางท่ี 1  สวนการใสเลขหนาของตารางใหตัวเลขหลักหนวยตรงกับตัว “น” ของคําวาหนา หาก
เขียนไมพอในหนึ่งหนา ใหขึ้นหนาใหมและใสหัวขอวา “สารบัญตาราง (ตอ)” 

3.11  สารบัญภาพ
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นหัวขอ”สารบัญภาพ” โดยใชขนาดตัวอักษร 20 

หนา อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและขอบขวา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ชิดขอบขวา
ให”หนา” เคาะลงมาจึงใส ภาพท่ี  เชน        “ภาพที่ 2.1  ความสัมพันธ” คําวาภาพท่ีจนถึงตัวเลข ใช
ขนาดตัวอักษร 16 หนา  สวนช่ือภาพใช ขนาดตัวอักษร 16  เลข 2 คือบทท่ี 2  เลข 1 คือภาพท่ี 1  



สวนการใสเลขหนาของภาพใหตัวเลขหลักหนวยตรงกับตัว “น” ของคําวาหนา หากเขียนไมพอใน
หนึ่งหนา ใหขึ้นหนาใหมและใสหัวขอวา “สารบัญภาพ (ตอ)” 

3.12  บทที่ 1  บทนํา
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นหัวขอ “บทท่ี 1” อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและ

ขอบขวา โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอวา “บท
นํา”โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและขอบขวา แลวเคาะเวนบรรทัด
ขนาดตัวอักษร 16 แลวขึ้นหัวขอยอยขนาดตัวอักษร 16 หนา โดยเขียนชิดขอบซายดังนี้ (ในหนาท่ี
ขึ้นตนบทไมใสเลขหนาแตนับหนา)

1.1 หลักการและเหตุผล
การเขียนหลักการและเหตุผล คือการเขียนถึงภาพกวางของปญหาท่ีเกิด ทําไมถึงเกิด เกิด

ไดอยางไร จนกระท่ังแคบลงมาถึงมหาวิทยาลัย ถึงชุมชน/สถานประกอบการ/หนวยงานราชการ 
แนวทางแกไขจะทําอยางไร จนเปนเหตุและผลท่ีจะตองทําการวิจัยเรื่องท่ีจะทํา (ขนาดตัวอักษร 16) 
1.1 หมายถึง 1 ตัวแรกคือบทท่ี 1 เลขหนึ่งหลังจุดคือหัวขอท่ี 1 (หัวขอยอยหลักใหใชขนาดตัวอักษร 
16 หนา)

1.2 วัตถุประสง1.3 ค
1.4 เปาหมายของ1.5 ง1.6 านวิจัย
1.7 วิธีการดําเนินง1.8 าน
1.9 นิยามศัพทเฉพาะ
1.10 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
การเขียนหัวขอ หลักการและเหตุผล , วัตถุประสงค , เปาหมาย , ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จะ

ตองมีความสอดคลองกันและมีทิศทางไปทางเดียวกัน เปนเหตุเปนผล มีจุดประสงคท่ีจะทํา มีการ
กําหนดส่ิงท่ีคาดหวังท่ีจะทํารวมท้ังรายละเอียดและผลท่ีจะไดจากการดําเนินตามจุดประสงค เปา
หมาย

3.13  บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวของ
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นหัวขอ “บทท่ี 2” อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและ

ขอบขวา โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอวา 
“เอกสารท่ีเกี่ยวของ”โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและขอบขวา แลว
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 แลวขึ้นยอหนาใหม เขียนอธิบายกอนเขาสูเนื้อเรื่อง 
(Motivation) ขึ้นบรรทัดใหม ใสหัวขอยอยหลัก โดยเวนยอหนา 1.5 ซ.ม.จากขอบซาย ขนาดตัว
อักษร 16 เม่ือเขียนหัวขอยอยหลักครบ ใหเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอยอยหลัก
พรอมเนื้อหาเรื่องตามหัวขอท่ีไดจัดเรียงไวขางตน โดยเขียนชิดขอบซายและหัวขอยอยหลักใหใช



ตัวหนา (ในหนาท่ีขึ้นตนบทไมใสเลขหนาแตนับหนา) 
การใสภาพ(ถามี) ใหใสภาพโดยเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  และจัดภาพใหอยูกึ่ง

กลางระหวางขอบซายและขอบขวา ขนาดของภาพตามความเหมาะสม เคาะเวนบรรทัดขนาดตัว
อักษร 16 ใตภาพใหใสขอความภาพกํากับ    เชน                 “ภาพที่ 2.1  ความสัมพันธ” ใหอยูกึ่ง
กลางระหวางขอบซายและขอบขวา  คําวาภาพท่ีจนถึงตัวเลข ใชขนาดตัวอักษร 16 หนา  สวนช่ือ
ภาพใช ขนาดตัวอักษร 16  เลข 2 คือบทท่ี 2  เลข 1 คือภาพท่ี 1  

การใสตาราง(ถามี) ใหเขียนคําวาตาราง ชิดขอบซาย เชน “ตารางที่ 2.1  สัดสวนของ
ความสัมพันธระหวางการใชอากาศกับน้ํามันเช้ือเพลิง”  คําวาตารางท่ีจนถึงตัวเลข ใชขนาดตัว
อักษร 16 หนา  สวนช่ือตารางใช ขนาดตัวอักษร 16  เลข 2 คือบทท่ี 2  เลข 1 คือภาพท่ี 1  

3.14  บทที่ 3  วิธีดําเนินงาน
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นหัวขอ “บทท่ี 3” อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและ

ขอบขวา โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอวา “วิธี
ดําเนินงาน” โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและขอบขวา แลวเคาะเวน
บรรทัดขนาดตัวอักษร 16 แลวขึ้นยอหนาใหม เขียนอธิบายกอนเขาสูเนื้อเรื่อง (Motivation) ขึ้น
บรรทัดใหม ใสหัวขอยอยหลัก โดยเวนยอหนา 1.5 ซ.ม.จากขอบซาย ขนาดตัวอักษร 16 เม่ือเขียน
หัวขอยอยหลักครบ ใหเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอยอยหลักพรอมเนื้อหาเรื่องตาม
หัวขอท่ีไดจัดเรียงไวขางตน โดยเขียนชิดขอบซายและหัวขอยอยหลักใหใชตัวหนา (ในหนาท่ีขึ้น
ตนบทไมใสเลขหนาแตนับหนา) 

3.15  บทที่ 4  ผลการทดลอง/ผลการดําเนินงาน
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นหัวขอ “บทท่ี 4” อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและ

ขอบขวา โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอวา “ผล
การทดลอง” โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและขอบขวา แลวเคาะเวน
บรรทัดขนาดตัวอักษร 16 แลวขึ้นยอหนาใหม เขียนอธิบายกอนเขาสูเนื้อเรื่อง (Motivation) ขึ้น
บรรทัดใหม ใสหัวขอยอยหลัก โดยเวนยอหนา 1.5 ซ.ม.จากขอบซาย ขนาดตัวอักษร 16 เม่ือเขียน
หัวขอยอยหลักครบ ใหเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอยอยหลักพรอมเนื้อหาเรื่องตาม
หัวขอท่ีไดจัดเรียงไวขางตน โดยเขียนชิดขอบซายและหัวขอยอยหลักใหใชตัวหนา (ในหนาท่ีขึ้น
ตนบทไมใสเลขหนาแตนับหนา) 

3.16  บทที่ 5  สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นหัวขอ “บทท่ี 5” อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและ



ขอบขวา โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอวา “สรุป 
อภิปราย และขอเสนอแนะ” โดยใชขนาดตัวอักษร 20 หนา อยูกึ่งกลางระหวางขอบซายและขอบ
ขวา แลวเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 แลวขึ้นยอหนาใหม เขียนอธิบายกอนเขาสูเนื้อเรื่อง 
(Motivation) ขึ้นบรรทัดใหม ใสหัวขอยอยหลัก โดยเวนยอหนา 1.5 ซ.ม.จากขอบซาย ขนาดตัว
อักษร 16 เม่ือเขียนหัวขอยอยหลักครบ ใหเคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16  ขึ้นหัวขอยอยหลัก
พรอมเนื้อหาเรื่องตามหัวขอท่ีไดจัดเรียงไวขางตน โดยเขียนชิดขอบซายและหัวขอยอยหลักใหใช
ตัวหนา (ในหนาท่ีขึ้นตนบทไมใสเลขหนาแตนับหนา) 

3.17  บรรณานุกรม
เคาะเวนบรรทัดขนาดตัวอักษร 16 “บรรณานุกรม” ใชตัวอักษรหนาขนาด 20 แลวเคาะเวน

บรรทัดขนาดตัวอักษร 16 แลวขึ้นช่ือผูแตง(ยศ).*(พ.ศ.ท่ีพิมพ).**ช่ือหนังสือ.*พิมพครั้งท่ี*n.**
จังหวัด*:*โรงพิมพ.  โดยเขียนชิดขอบซาย ในกรณีท่ีเขียนมีขอความยาวกวา 1 บรรทัด เม่ือขึ้น
บรรทัดใหมจะตองกดเวนจากขอบซาย 1.5 ซ.ม. และจัดเรียงตามตัวอักษรของผูแตง เชน
เฉลียว  มณีเลิศ(ดร.). (2544).  เทอรโมไดนามิกส.  พิมพคร้ังที่ 1  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรังสิต.
มณฑล  ใจกุศล และคณะ. (2546).  กลศาสตรวิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร พิมพคร้ัง 1.  กรุงเทพฯ 
:  

บริษัทจูนพับลิชช่ิง จํากัด.  
มนัส  ประสงค. (2541).   แคลคูลัส 1.  กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกรุงเทพ.
สมชัย  อัครทิวา.(รศ.ดร.)และขวัญจิต  วงษชาตรี(ดร.). (2549).  เทอรโมไดนามิกส.  กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพทอป.

3.18  ภาคผนวก
ใหเขียนไวกึ่งกลางกระดาษ ท้ังขอบบนและลาง , ขอบซายและขอบขวา จากนั้นใสคําวา”

ภาคผนวก” โดยใชตัวอักษรขนาด 20 หนา  (ไมใสเลขหนาแตนับหนา)
จากนั้นขึ้นหนาใหม ขึ้นอยูกับผูเขียนวาจะใหมีภาคผนวกกี่ภาคผนวก เชน ภาคผนวก 

ก,ข,ค.... โดยใชตัวอักษรขนาด 20 หนา  ใหจัดไวอยูกึ่งกลางเชนเดียวกัน เคาะเวนบรรทัดขนาดตัว
อักษร 16 แลวใสช่ือของเอกสารภาคผนวก โดยใชตัวอักษรขนาด 20 หนา (ไมใสเลขหนาแตนับ
หนา)    เชน 

ภาคผนวก ก



เวน #16
แบบแปลน

จากนั้นก็ใสหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องการทําวิจัยนั้น (ใสเลขหนา)

3.19  ประวัติผูวิจัย
การเขียนประวัติผูวิจัยมีหัวขอดังนี้
2 ช่ือผูวิจัย
3 วัน/เดือน/ป เกิด
4 ท่ีอยูปจจุบัน
5 ประวัติการศึกษา
หัวขอใหใชขนาดตัวอักษร 16 หนา  สวนเนื้อความใหจัดเขียนทางดานขวา และดูให

ระยะเริ่มตนเทากัน  ระหวางหัวขอท่ีอยูกับประวัติใหเคาะเวนบรรทัดขนาด ตัวอักษร 16  
เม่ือใสประวัติครบ จะใสกระดาษขาวและตามดวยปกหลัง



ตัวอยางการเขียนลําดับขอ
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.............................................................................................................................................................
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คํานํา

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น มีความจําเปนตอการพัฒนาสังคม และประเทศ
ชาติอยางมาก ซ่ึงการจัดกระบวนการเรียนใหไดประสิทธิภาพนั้นจะตองมีการศึกษาวิจัย ซ่ึงเปน
กระบวนการสรางเสริมใหนักศึกษารูจักคิด รูจักหาปญหา ท่ีมาของปญหาแนวทางในการแกปญหา 
วิธีในการแกปญา การระดมความคิด เกิดกระบวนการวิเคราะห จนถึงขั้นสังเคราะห ทําใหนัก
ศึกษาไดเรียนรูท้ังระบบของปญหาและท่ีสําคัญยังกอใหเกิดการสรางความสัมพันธ การติดตอกับผู
เกี่ยวของท้ังชุมชน สถานประกอบการ และหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน การสรางการยอมรับ
ในกลุม การรับฟงผูอ่ืน การใชเหตุและผล และท่ีสําคัญอีกประการยังเปนการบูรณาการองคความรู
ท่ีไดศึกษา เลาเรียนมาประยุกตใชในการแกไขปญหาและสถานการณจริง ซ่ึงจะตองมีกระบวนการ
ตาง ๆ จนกระท่ังจัดทําขอมูลลงในรูปเลม

การจัดทํารูปเลมปริญญานิพนธ/โครงการพิเศษ ก็มีรูปแบบและความทางการในการจัด
รายงานผลของการวิจัยในการท่ีจะใหผูใชและหรือผูสนใจสามารถท่ีจะมาศึกษาพัฒนาตอไปได ดัง
นั้นจึงเปนท่ีมาท่ีผูจัดทํา ไดจัดทําเอกสารประกอบการเขียนงานวิจัยในการทําปริญญานิพนธในครั้ง
นี้ เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับนักศึกษาในการทํารูปเลมปริญญานิพนธ  และเปนสวนหนึ่งของการ
ศึกษาปริญญาบัณฑิต ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎรํา
ไพพรรณี  

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะชวยใหนักศึกษาท่ีกําลังมุนม่ันศึกษา ใน



การทําปริญญานิพนธ/โครงการพิเศษสามารถท่ีจะจัดทํารูปเลมไดอยางถูกตอง ตามแบบฟอรม   
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