
 

ข้อแนะน ำกำรเขียนเพื่อจัดท ำข้อเสนอรำยงำน 

หลักสูตรนักบริหำรกำรทูต 
แบบฟอร์มข้อเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล (Individual Study - IS) 

(ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาด ๑๖ pt) 
 

๑. ชื่อ - นามสกุล: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
ตําแหน่ง: ……………………………………………………..……………… หน่วยงาน: ……………………………………………………… 

๒. หัวข้อการศึกษา:  
ข้อแนะน ำ: เรื่องท่ีศึกษำต้องเป็นประเด็นที่ทันสมัย มีควำมท้ำทำย และมีนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยหลักของรัฐบำลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำองค์กรหรือประเทศชำติที่
เป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำนที่สังกัดสู่กำรปฏิบัติ (Action Learning Policy Project) ในฐำนะผู้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้นที่สำมำรถ (๑) ก ำหนดทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
กำรมองภำพองค์รวม เข้ำใจบริบทแวดล้อมและกำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต (๒) บริหำรจัดกำร / 
แก้ไขปัญหำที่เป็นประเด็นส ำคัญเร่งด่วน และ (๓) สำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
โดยข้อเสนอในกำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือแนวทำงกำรแก้ปัญหำจะต้องเป็นรูปธรรม มีกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดหรือกระบวนกำรของเทคโนโลยีดิจิทัล มีควำมเป็นนวัตกรรม และข้อเสนอจะต้องไม่เคยมีผู้เสนอ
มำแล้วในอดีต ทั้งนี้ จะต้องมีควำมเชื่อมโยงกับมิติด้ำนกำรต่ำงประเทศและมีควำมเป็นสำกล 
  ๒.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมสังกัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

  ให้จัดทําข้อเสนอรายงานในประเด็นที่มีความสําคัญและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
    ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ อาทิเช่น 
  - การบริหารจัดการประเด็นการต่างประเทศยุคหลังโควิด ๑๙ 

- ทิศทางการดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  - ความมั่นคงระหว่างประเทศ ภัยคุกคาม เสถียรภาพในภูมิภาค  
  - ไทยและกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน ําโขง และ Friends of Mekong 
  - การทูตเชิงเศรษฐกิจ / BCG Economy / การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  - Branding ประเทศไทย สถานะไทยในเวทีโลก และบทบาทไทยในประเด็นระหว่างประเทศ 
  - ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  - Vaccine Diplomacy / Digital Diplomacy / Post COVID Diplomacy 
  - บทบาทไทยในการร่วมพัฒนากฎระเบียบและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
  - การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ํา  
  - การบูรณาการงานด้านการต่างประเทศและการเพ่ิมประสิทธิภาพกับทีมประเทศไทย 

  - การทูตเพ่ือประชาชน บทบาทกระทรวงการต่างประเทศในการบริหารส่วนภูมิภาค   
๒.๒ ผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนรัฐอ่ืน 
ให้จัดทําข้อเสนอรายงานในประเด็นที่มีความสําคัญและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  

    ชาติ ประเด็นที่เกีย่วข้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดและต้องเชื่อมโยงกับมิติด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

๓. สภาพและความสําคัญของปัญหา และความเก่ียวโยงกับมิติด้ำนกำรต่ำงประเทศ: 
ข้อแนะน ำ: กำรเขียนควำมส ำคัญของปัญหำ สภำพภูมิหลัง และหลักกำรและเหตุผล เป็นกำรอธิบำยให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบถึงควำมเป็นมำของกำรวิจัย โดยเขียนให้สัมพันธ์กับหลักกำรและเหตุผลที่ต้องท ำกำร
วิจัยเรื่องนั้น ๆ อ้ำงอิงหลักกำร แนวคิด และทฤษฎีที่ส ำคัญ ๆ มำประกอบ ท ำให้ผู้อ่ำนมองเห็นควำมจ ำเป็น 
 



 

 
 
และสภำพปัญหำของกำรวิจัย อำจจะเขียนเป็นประเด็น อ่ำนง่ำยไม่ยืดยำวเกินไป พยำยำมให้เนื้อควำม 
ต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจำกแนวนโยบำย หลักกำร แนวคิด สภำพปัญหำ และกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงกับมิติกำรต่ำงประเทศ 

๔. คําถามการศึกษา (Research Question): 
ข้อแนะน ำ: ค ำถำมกำรศึกษำเป็นกำรก ำหนดประเด็นข้อสงสัยที่ต้องกำรค้นหำค ำตอบโดยมักเขียนอยู่ในรูป
ประโยคที่เป็นค ำถำมที่มีควำมเฉพำะเจำะจง สำมำรถสังเกต ส ำรวจและศึกษำค้นคว้ำได้ ในเวลำและ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ โดยค ำถำมกำรศึกษำอำจตั้งในรูปแบบพรรณนำ เช่น อะไรคือ... อะไรเป็น... หรืออำจจะ
เป็นรูปแบบควำมสัมพันธ์ เช่น อะไรมีควำมสัมพันธ์กับอะไร อะไรมีผลต่ออะไร หรือเป็นเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
อะไร กับ อะไร มีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่  

๕. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ระบุเป็นข้ออย่างชัดเจน): 
ข้อแนะน ำ: วัตถุประสงค์เป็นกำรระบุกิจกรรมหรืองำนที่ผู้ศึกษำต้องท ำในอันที่จะได้มำซึ่งค ำตอบ ควรเขียน
ในรูปเป้ำหมำยของกำรศึกษำ ไม่ใช่วิธีกำรศึกษำ ต้องสอดคล้องกับชื่อหัวข้อที่ศึกษำ ถ้ำตอบค ำถำม
กำรศึกษำครบทุกข้อ ก็จะได้ผลตำมวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ มักจะขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ “เพื่อ..........” แล้วตำม
ด้วยพฤติกรรมที่ต้องกำรแสวงหำค ำตอบ เช่น ศึกษำ วิเครำะห์ ส ำรวจ ประเมิน ก ำหนด เสนอแนะ ฯลฯ 

๖. ขอบเขตการศึกษา: 
ข้อแนะน ำ: ขอบเขตของกำรศึกษำจะมีบริเวณมีควำมเฉพำะเจำะจงมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับงบประมำณ
และระยะเวลำที่จะท ำกำรศึกษำ กำรก ำหนดขอบเขตจะช่วยใหผู้ศึกษำวำงแผนกำรเก็บขอมูลได้ครอบคลุม 
และตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำที่ตั้งไว สิ่งส ำคัญที่ผูศึกษำตองก ำหนดให้ คือ ช่วงระยะเวลำที่ศึกษำ 
พื้นที่หรือหน่วยงำนที่ศึกษำ ประชำกรหรือขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ตัวแปรที่ศึกษำ “กำรก ำหนดขอบเขตของกำร
วิจัยนั้นใหค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกำรวจิัยเปนส ำคัญ” 

๗. แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่เก่ียวข้อง: 
ข้อแนะน ำ: ระบุหลักกำร แนวคิดหรือทฤษฎีที่ผู้ศึกษำได้ไปค้นคว้ำหรือทบทวนมำว่ำในกำรศึกษำหัวข้อ
ดังกล่ำว จ ำเป็นต้องมีแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้ำงท่ีจะน ำไปสู่กำรตอบค ำถำมกำรศึกษำ  

๘. ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology): 
ข้อแนะน ำ: เป็นกำรให้รำยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรศึกษำว่ำแต่ละขั้นตอนจะท ำอย่ำงไร 
โดยท่ัวไปเป็นกำรให้รำยละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
๑. วิธีกำรศึกษำ จะเลือกใช้วิธีกำรศึกษำแบบใด เช่น กำรศึกษำจำกเอกสำร กำรศึกษำแบบทดลอง 
กำรศึกษำเชิงส ำรวจ กำรศึกษำเชิงคุณภำพ หรือจะใช้หลำยๆ วิธีรวมกัน ซึ่งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะใช้วิธี
อะไรบ้ำง 
๒. แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจำกแหล่งใดบ้ำง เช่น ข้อมูลทุติยภูมิ (จำกทะเบียนรำษฎร์ สถิติรำยปี ส ำมะโน
ประชำกรและเคหะ รำยงำนประจ ำปี ฯลฯ) หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (จำกกำรส ำรวจ กำรสนทนำกลุ่ม  
กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ระดับลึก ฯลฯ)  
๓. ประชำกรที่จะศึกษำ ระบุให้ชัดเจนว่ำใครคือประชำกรที่ต้องกำรศึกษำ และก ำหนดคุณลักษณะของ
ประชำกรที่จะศึกษำให้ชัดเจน เช่น เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ศำสนำ เขตที่อยู่อำศัย บำงครั้งประชำกรที่
ต้องกำรศึกษำอำจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อำจเป็นครัวเรือน หมู่บ้ำน อ ำเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได้  
๔. วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง ควรอธิบำยว่ำจะใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบใด ขนำดตัวอย่ำงมีจ ำนวนเท่ำใด จะเก็บ
ข้อมูลจำกที่ไหน และจะเข้ำถึงกลุ่มตัวอย่ำงได้อย่ำงไร 



 

 
 
๕. วิธีกำรเก็บข้อมูล ระบุว่ำจะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงไร มีกำรใช้เครื่องมือและทดสอบเครื่องมืออย่ำงไร 
เช่น จะใช้วิธีกำรส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ ทำงออนไลน์ กำรสัมภำษณ์แบบมีแบบสัมภำษณ์ กำรสังเกต 
หรือกำรสนทนำกลุ่ม เป็นต้น 
๖. กำรประมวลผลข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล ระบุว่ำจะประมวลผลข้อมูลอย่ำงไร ใช้เครื่องมืออะไรในกำร
ประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือกำรทดสอบสมมติฐำนจะท ำอย่ำงไร ใช้สถิติอะไรหรือไม่ เพื่อให้
สำมำรถตอบค ำถำมของกำรวิจัยท่ีต้องกำรได้ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
ข้อแนะน ำ: เป็นกำรเขียนถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำที่ผู้ศึกษำพิจำรณำว่ำกำรศึกษำเรื่องนั้นท ำให้ทรำบผล
เรื่องอะไร และผลนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่ำงไร เช่น กำรระบุประโยชน์ที่เกิดจำกกำรน ำผลไปใช้ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ หรือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ หรือแก้ปัญหำ หรือพัฒนำคุณภำพ หรือ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อหำแนวทำงพัฒนำให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้นและระยะ
ยำว ทั้งผลทำงตรงและทำงอ้อม และควรระบุในรำยละเอียดว่ำผลดังกล่ำวจะตกกับใครเป็นส ำคัญ 

๑๐. สรุปโดยย่อของกรอบรายงาน ประมาณ ๑๐ บรรทัด: 
ข้อแนะน ำ: เป็นกำรสรุปย่อสิ่งที่จะด ำเนินกำรทั้งหมดตั้งแต่ ๑ - ๗ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์ที่
ปรึกษำได้อ่ำนและเข้ำใจสิ่งท่ีผู้ศึกษำจะศึกษำและด ำเนินกำรหำค ำตอบท้ังหมดในเวลำอันสั้น 
 

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


