
 

ขอแนะนําการเขียนเพือ่นําเสนอกรอบรายงาน 

หลักสูตรนักบริหารการทตู 

แบบฟอรมกรอบรายงานการศกึษาสวนบุคคล (Individual Study - IS) 

(ความยาวไมเกิน ๓ หนากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาด ๑๖ pt) 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

ตําแหนง: ……………………………………………………..……………… หนวยงาน: ……………………………………………………………………………………..……….. 

๒. หัวขอการศกึษา:  

ขอแนะนํา : เรื่องท่ีศึกษาควรเปนประเด็นที่สรางสรรค ทาทายและ/หรือเปนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีสังกัด

เชื่อมโยงกับ มิติดานการตางประเทศ มุงเนนการบริหารจัดการเพ่ือแกปญหา เพื่อนําไปพฒันาหนวยงาน หรือเพื่อผลกัดนั

ขับเคลื่อนนโยบายหลักของชาติ/รัฐบาล อนัจะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาองคกร สังคม ระบบราชการหรือประเทศชาติ

โดยรวม ทั้งนี้ควรคาํนึงถึงแนวความคดิ/ประสบการณของตนเอง ประโยชนตอหนวยงาน เกิดการเรียนรูกับตนเองและ   

เปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานอืน่เปนสําคญั โดยแบงเปน 

  ๒.๑ ผูเขารับการอบรมสังกดักระทรวงการตางประเทศ 

  ใหจดัทําขอเสนอรายงานในประเด็นท่ีมีความสําคัญและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ กต. (5S) อาทิ  

  - ทิศทางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน / ปญหาจังหวดัชายแดนใตในมติิตางประเทศ 

  - การทูตเศรษฐกจิ / การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของไทย 

  - Branding ประเทศไทย และบทบาทไทยในประเด็นระหวางประเทศ 

  - ไทยและกรอบความรวมมืออนภุูมิภาค เนนประเทศในลุมน้ําโขง 

  - Digital Diplomacy 

  - ความสัมพันธระหวางประเทศมหาอํานาจและผลกระทบตออาเซียน  

  - การบูรณาการงานดานการตางประเทศกับทีมไทยแลนด และการเพิ่มประสิทธิภาพดาน Representation 

  - บทบาทกระทรวงการตางประเทศในการบริหารสวนภูมภิาค  

  - การทูตเพื่อประชาชน / การทูตประชารัฐ 

  ๒.๒ ผูเขารับการอบรมจากสวนราชการและหนวยงานรัฐอืน่ใหจดัทําขอเสนอรายงานในประเด็นทีม่ี

ความสําคัญและสอดคลองกับยุทธศาสตรขอ งหนวยงานตนสังกดัในมติิดานการตางประเทศ 

๓. สภาพและความสาํคัญของปญหา และความเก่ียวโยงกับมิติดานการตางประเทศ: 

ขอแนะนํา : การเขียนความสําคัญของปญหา หรือสภาพภูมิหลัง หรือหลักการและเหตุผล เปนการเลาใหผูอานทราบถึง 

ความเปนมาของการวิจัย โดยเขียนใหสัมพนัธกับหลักการและเหตุผลที่ตองทําการวิจยัเร่ืองนั้น ๆ อางอิงหลักการ แนวคดิ 

และทฤษฎีที่สําคัญ ๆ มาประกอบ ทําใหผูอานมองเห็นความจําเปนและสภาพปญหาของการวิจัย  อาจจะเขียนเปนประเด็น 

อานงายไมยืดยาวเกนิไป พยายามใหเนื้อความตอเนื่องกนั มกัจะเร่ิมจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคดิ สภาพปญหา และ

การแกปญหาที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับมิติการตางประเทศ 

 



 

 

๔. คําถามการศึกษา (Research Question): 

ขอแนะนํา : คําถามการศึกษาเปนการกําหนดประเด็นขอสงสยัที่ตองการคนหาคําตอบโดยมักเขียนอยูในรูปประโยคที่เปน

คําถาม ที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต สํารวจและศกึษาคนควาไดในเวลาและทรัพยากรที่มีอยู โดยคาํถาม

การศึกษาอาจตั้งในรูปแบบพรรณนา เชน อะไรคือ... อะไรเปน... หรืออาจจะเปนรูปแบบความสมัพันธ เชน อะไรมี

ความสมัพันธกับอะไร อะไรมีผลตออะไร หรือเปนเชิงเปรียบเทียบ เชน อะไร และ อะไร มีความแตกตางกันหรือไม 

๕. วัตถุประสงคของการศึกษา (ระบุเปนขออยางชัดเจน): 

ขอแนะนํา : วัตถปุระสงคเปนการระบุกิจกรรมหรืองานท่ีผูศึกษาตองทําในอนัท่ีจะไดมาซึ่งคําตอบ ควรเขียนในรูปเปาหมาย

ของการศึกษา ไมใชวิธีการศึกษา ตองสอดคลองกับชื่อหัวขอท่ีศึกษา ถาตอบคําถามการศึกษาครบทุกขอ ก็จะไดผลตาม

วตัถุประสงคท่ีเขียนไว มักจะขึน้ตนดวยคําวา “เพื่อ..........” แลวตามดวยพฤติกรรมที่ตองการแสวงหาคําตอบ เชน ศึกษา 

วิเคราะห สํารวจ ประเมิน กําหนด เสนอแนะ ฯลฯ 

๖. ขอบเขตการศึกษา: 

ขอแนะนํา : ขอบเขตของการศึกษาจะมีบริเวณมีความเฉพาะเจาะจงมากนอยเพียงใดขึน้อยูกับงบประมาณและระยะเวลา

ที่จะทําการศึกษา การกําหนดขอบเขตจะชวยใหผูศึกษาวางแผนการเก็บขอมลูไดครอบคลุม และตรงกับวตัถุประสงคของ

การศึกษาท่ีตั้งไว สิ่งสําคัญที่ผูศึกษาตองกําหนดให คือ ชวงระยะเวลาที่ศกึษา พื้นท่ีหรือหนวยงานท่ีศึกษา ประชากรหรือ

ขนาดกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา “การกําหนดขอบเขตของการวิจัยนัน้ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคของการวจิัยเปนสําคญั” 

๗. แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวของ: 

ขอแนะนํา : ระบุแนวคิดหรือทฤษฎีทีผู่ศึกษาไดไปคนควา หรือทบทวนมาวาในการศึกษาหวัขอดังกลาว จําเปนตองมี

แนวคดิหรือทฤษฎีอะไรท่ีเกี่ยวของบางที่จะนําไปสูการตอบคําถามการศึกษา  

๘. ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology): 

ขอแนะนํา : เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวาแตละขั้นตอนจะทําอยางไร โดยทัว่ไปเปน

การใหรายละเอียดในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๑.วิธีการศกึษา จะเลือกใชวิธีการศึกษาแบบใด เชน การศึกษาจากเอกสาร การศึกษาแบบทดลอง การศึกษาเชิงสํารวจ 

การศึกษาเชิงคุณภาพ หรือจะใชหลายๆ วิธีรวมกัน ซึ่งกต็องระบุใหชัดเจนวาจะใชวิธีอะไรบาง 

๒.แหลงขอมูล จะเก็บขอมูลจากแหลงใดบาง เชน ขอมูลทตุิยภูมิ จากทะเบียนราษฎร สถติิรายป สํามะโนประชากรและ

เคหะ รายงานประจําป ฯลฯ หรือจะเปนขอมูลปฐมภูม ิ จากการสํารวจ การสนทนากลุม การสังเกต การสัมภาษณระดับลึก 

ฯลฯ  

๓.ประชากรที่จะศึกษา ระบุใหชัดเจนวาใครคือประชากรที่ตองการศึกษา และกําหนดคุณลักษณะของประชากรที่จะศกึษาให

ชัดเจน เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยูอาศัย บางคร้ังประชากรที่ตองการศึกษาอาจไมใชปจเจกบุคคลกไ็ด 

เชน อาจเปนครัวเรือน หมูบาน อําเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได  

๔.วิธีการสุมตัวอยาง ควรอธิบายวาจะใชวิธีการสุมตวัอยางแบบใด ขนาดตวัอยางมจีํานวนเทาใด จะเก็บขอมูลจากท่ีไหน 

และจะเขาถึงกลุมตัวอยางไดอยางไร 

 

 

 

 



 

 

 

๕.วิธีการเก็บขอมูล ระบุวาจะใชวิธีการเก็บขอมูลอยางไร มกีารใชเคร่ืองมือและทดสอบเครื่องมืออยางไร เชน จะใชวิธีการ

สงแบบสอบถามทางไปรษณีย ทางออนไลน การสัมภาษณแบบมแีบบสัมภาษณ การสังเกต หรือการสนทนากลุม เปนตน 

๖.การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ระบุการประมวลผลขอมูลจะทําอยางไร จะใชเคร่ืองมืออะไรในการ

ประมวลผลขอมูล และในการวิเคราะหขอมูลหรือการทดสอบสมมตฐิานจะทําอยางไร จะใชสถิติอะไรหรือไม เพื่อใหสามารถ

ตอบคําถามของการวิจัยที่ตองการได 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 

ขอแนะนํา : เปนการเขียนถึงความสําคัญของการศึกษาทีผู่ศึกษาพิจารณาวาการศึกษาเรื่องนั้นทําใหทราบผลเร่ืองอะไร 

และผลนัน้มีประโยชนตอใคร อยางไร เชน การระบุประโยชนที่เกดิจากการนําผลไปใช ไมวาจะเปนการเพิ่มพูนความรู หรือ

นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือแกปญหา หรือพัฒนาคุณภาพ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาให

ดีขึน้ เปนตน โดยครอบคลุมท้ัง ผลในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งผลทางตรง และทางออม และควรระบุในรายละเอียดวา  

ผลดังกลาวจะตกกับใครเปนสําคัญ 

๑๐. สรุปโดยยอของกรอบรายงาน ประมาณ ๑๐ บรรทัด: 

ขอแนะนํา : เปนการสรุปยอสิง่ที่จะดําเนินการทั้งหมดตั้งแต ๑- ๙ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหกบัอาจารยที่ปรึกษาไดอาน

และเขาใจสิ่งท่ีผูศึกษาจะศกึษาและดําเนินการหาคําตอบทั้งหมดในเวลาอนัส้ัน 

 

 

------------------------------- 
 


