
 

ข้อแนะนาํการเขียนเพื่อจัดทาํข้อเสนอรายงาน 

หลักสูตรนักบริหารการทูต 
แบบฟอร์มข้อเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) 

(ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาด 16 pt) 
 

๑. ช่ือ - นามสกลุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
ตําแหน่ง: ……………………………………………………..……………… หน่วยงาน: ……………………………………………………… 

๒. หัวข้อการศึกษา: (เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการนาํมาประกอบการพิจารณาคดัเลือกเข้ารบัการฝึกอบรม) 
ข้อแนะนํา: เรื่องที่ศึกษาต้องเป็นประเด็นที่ทันสมัย มีความท้าทาย และมีนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายหลักของรัฐบาลที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาองค์กร 
หรือประเทศชาติที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีสังกัดสู่การปฏิบัติ (Action Learning Policy Project) 
ในฐานะผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นที่สามารถ (๑) กําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและการมองภาพองค์รวม เข้าใจบริบทแวดล้อมและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
(๒) บริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วน และ (๓) สามารถกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม โดยข้อเสนอในการขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาจะต้องเป็นรูปธรรม  
มีการประยุกต์ใช้แนวคิดหรือกระบวนการของเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเป็นนวัตกรรม และข้อเสนอจะต้อง 
ไม่เคยมีผู้เสนอมาแล้วในอดีต ทั้งนี้ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศและมีความเป็นสากล 
  ๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 

  ให้จัดทําข้อเสนอรายงานในประเด็นที่มีความสําคัญและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่างประเทศ อาทิ 
  - การบริหารจัดการประเด็นการต่างประเทศยุคหลังโควิด ๑๙ 

- ทิศทางการดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  - ความมั่นคงระหว่างประเทศ ภัยคุกคาม เสถียรภาพในภูมิภาค  
  - ไทยและกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และ Friends of Mekong 
  - การทูตเชิงเศรษฐกิจ/ BCG Economy/ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  - Branding ประเทศไทย สถานะไทยในเวทีโลก และบทบาทไทยในประเด็นระหว่างประเทศ 
  - ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  - Vaccine Diplomacy/ Digital Diplomacy/ Post COVID Diplomacy 
  - บทบาทไทยในการร่วมพัฒนากฎระเบียบและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
  - การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา  
  - การบูรณาการงานด้านการต่างประเทศและการเพ่ิมประสิทธิภาพกับทีมประเทศไทย 

  - การทูตเพ่ือประชาชน บทบาทกระทรวงการต่างประเทศในการบริหารส่วนภูมิภาค 
๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการอ่ืน 
ให้จัดทําข้อเสนอรายงานในประเด็นที่มีความสําคัญและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  

    ชาติ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดและต้องเช่ือมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศ 
 



 

 

๓. สภาพและความสําคัญของปัญหา และความเก่ียวโยงกับมิติด้านการต่างประเทศ: 
ข้อแนะนํา: การเขียนความสําคัญของปัญหา สภาพภูมิหลัง และหลักการและเหตุผล เป็นการอธิบายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงความเป็นมาของการวิจัย โดยเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องทําการ
วิจัยเรื่องนั้น ๆ อ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สําคัญ ๆ มาประกอบ ทําให้ผู้อ่านมองเห็นความจําเป็น 
และสภาพปัญหาของการวิจัย อาจจะเขียนเป็นประเด็น อ่านง่ายไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความ 
ต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคิด สภาพปัญหา และการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องและ
เชื่อมโยงกับมิติการต่างประเทศ 

๔. คําถามการศึกษา (Research Question): 
ข้อแนะนํา: คําถามการศึกษาเป็นการกําหนดประเด็นข้อสงสัยที่ต้องการค้นหาคําตอบโดยมักเขียนอยู่ในรูป
ประโยคท่ีเป็นคําถามที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต สํารวจและศึกษาค้นคว้าได้ในเวลาและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคําถามการศึกษาอาจตั้งในรูปแบบพรรณนา เช่น อะไรคือ... อะไรเป็น... หรืออาจจะ
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ เช่น อะไรมีความสัมพันธ์กับอะไร อะไรมีผลต่ออะไร หรือเป็นเชิงเปรียบเทียบ  
เช่น อะไร กับ อะไร มีความแตกต่างกันหรือไม่  

๕. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ระบุเป็นข้ออย่างชัดเจน): 
ข้อแนะนํา: วัตถุประสงค์เป็นการระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้ศึกษาต้องทําในอันที่จะได้มาซ่ึงคําตอบ ควรเขียน
ในรูปเป้าหมายของการศึกษา ไม่ใช่วิธีการศึกษา ต้องสอดคล้องกับชื่อหัวข้อที่ศึกษา ถ้าตอบคําถาม
การศึกษาครบทุกข้อ ก็จะได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ มักจะขึ้นต้นด้วยคําว่า “เพื่อ..........” แล้วตาม
ด้วยพฤติกรรมที่ต้องการแสวงหาคําตอบ เช่น ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ ประเมิน กําหนด เสนอแนะ ฯลฯ 

๖. ขอบเขตการศึกษา: 
ข้อแนะนํา: ขอบเขตของการศึกษาจะมีบริเวณมีความเฉพาะเจาะจงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับงบประมาณ
และระยะเวลาท่ีจะทําการศึกษา การกําหนดขอบเขตจะช่วยให้ผู้ศึกษาวางแผนการเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม 
และตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้ังไว้ สิ่งสําคัญที่ผู้ศึกษาต้องกําหนดให้ คือ ช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา 
พื้นที่หรือหน่วยงานท่ีศึกษา ประชากรหรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา “การกําหนดขอบเขตของ 
การวิจัยนั้นให้คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นสําคัญ” 

๗. แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่เก่ียวข้อง: 
ข้อแนะนํา: ระบุหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีที่ผู้ศึกษาได้ไปค้นคว้าหรือทบทวนมาว่าในการศึกษาหัวข้อ
ดังกล่าว จําเป็นต้องมีแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรที่เก่ียวข้องบ้างที่จะนําไปสู่การตอบคําถามการศึกษา  

๘. ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology): 
ข้อแนะนํา: เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาว่าแต่ละขั้นตอนจะทําอย่างไร 
โดยท่ัวไปเป็นการให้รายละเอียดในเร่ืองต่อไปนี้ คือ 
๑. วิธีการศึกษา จะเลือกใช้วิธีการศึกษาแบบใด เช่น การศึกษาจากเอกสาร การศึกษาแบบทดลอง 
การศึกษาเชิงสํารวจ การศึกษาเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆ วิธีรวมกัน ซ่ึงก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธี
อะไรบ้าง 
 



 

 
 
๒. แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น ข้อมูลทุติยภูมิ (จากทะเบียนราษฎร์ สถิติรายปี สํามะโน
ประชากรและเคหะ รายงานประจําปี ฯลฯ) หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (จากการสํารวจ การสนทนากลุ่ม  
การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ)  
๓. ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรท่ีต้องการศึกษา และกําหนดคุณลักษณะของ
ประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บางครั้งประชากร 
ที่ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อําเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได้  
๔. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่างมีจํานวนเท่าใด จะเก็บ
ข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 
๕. วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและทดสอบเครื่องมืออย่างไร 
เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ทางออนไลน์ การสัมภาษณ์แบบมีแบบสัมภาษณ์ การสังเกต 
หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
๖. การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ระบุว่าจะประมวลผลข้อมูลอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะทําอย่างไร ใช้สถิติอะไรหรือไม่ เพื่อให้
สามารถตอบคําถามของการวิจัยที่ต้องการได้ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
ข้อแนะนํา: เป็นการเขียนถึงความสําคัญของการศึกษาที่ผู้ศึกษาพิจารณาว่าการศึกษาเรื่องนั้นทําให้ทราบผล
เรื่องอะไร และผลน้ันมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร เช่น การระบุประโยชน์ที่เกิดจากการนําผลไปใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพ หรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งผลในระยะส้ันและ 
ระยะยาว ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม และควรระบุในรายละเอียดว่าผลดังกล่าวจะตกกับใครเป็นสําคัญ 

๑๐. สรุปโดยย่อของกรอบรายงาน ประมาณ ๑๐ บรรทัด: 
ข้อแนะนํา: เป็นการสรุปย่อสิ่งที่จะดําเนินการทั้งหมดต้ังแต่ ๑ - ๗ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ 
ที่ปรึกษาได้อ่านและเข้าใจสิ่งที่ผู้ศึกษาจะศึกษาและดําเนินการหาคําตอบท้ังหมดในเวลาอันสั้น 
 

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


