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บทคัดย่อ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565) ได้ยึดถือแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     
แผนการปฏิรูปประเทศ และต้นสังกัดคือ กองบัญชาการกองทัพไทยและ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ  
 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ของหน่วย เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565) และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 การศึกษาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม รวมทั้งประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แล้วน ามาประมวลผล พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็น
โอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง แต่ปัจจัยภายในหน่วยงานควรแก้ปัญหาจุดอ่อนของหน่วยงาน จะ
ได้รับโอกาสพัฒนาต่อยอดงานต่อไป น ามาซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 

วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ (End) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การสร้างมาตรฐาน
ผู้บริหารรุ่นใหม ่
กลยุทธ์หลักของแผนปฏิบัติราชการ (WAY) พึงสร้างองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติให้ทันสมัยสอดคล้อง 
กับทักษะของผู้บริหารแห่งอนาคต  ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และพึงสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการศึกษาความม่ันคงระหว่างประเทศ 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างและปรับปรุงหลักสูตร วปอ. ให้ทันสมัยเหมาะสมกับทักษะ
แห่งอนาคตผู้บริหารรุ่นใหม่ ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
 สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์หลัก 8 กลยุทธ์ 19 แผนงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ือจัดการการศึกษาความมั่นคงให้ทันสมัยสอดคล้องกับทักษะของ
ผู้บริหารแห่งอนาคต ในการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ือบริหารจัดการ พัฒนา และประชาสัมพันธ์องค์กร 
 
 
 
 



ข 

ค าน า 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ ให้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผน 5 ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ในวาระเริ่มแรกให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี โดย
มีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565 เพ่ือก าหนดทิศทางของส่วน
ราชการ และใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัด ในการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เชื่อมโยงให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580), แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ , 
แผนการปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้ง วิสัยทัศน์ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย มาเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565)  
 ผู้ท าการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการนี้ จะสนองต่อนโยบายของ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และนโยบายของรัฐบาล สามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการผลักดันการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
เป็นรูปธรรม ชัดเจน และครบถ้วนต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 
ระดับ ประกอบด้วยแผนระดับที่ 1 ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนความมั่นคง และแผน
ระดับท่ี 3 หมายถึงแผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด  
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ ให้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท า
เป็นแผน 5 ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวาระเริ่มแรกให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 
ถึงปีงบประมาณ 2565 เพ่ือก าหนดทิศทางของส่วนราชการ และใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วย
ต้นสังกัด ในการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร จ าเป็นต้องเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580), แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนการปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564), นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
รวมทั้ง วิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย มาเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
 กองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะผู้ปฏิบัติงาน แผนย่อย ในแนวทางการพัฒนา ปกป้อง
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความม่ันคง พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ในปี 
พ.ศ. 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย คือ “เป็น DIGTAL Headquarters ภายใน พ.ศ. 2565 และมุ่งสู่
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การเป็น SMART Headquarters ภายใน พ.ศ. 2580” ต่อมา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2563 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  คือ “เป็น DIGTAL NDSI ภายใน พ.ศ. 
2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART NDSI ภายใน พ.ศ. 2580” 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดตั้งเป็นส่วนราชการข้ึนตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ มีความสอดคล้องยึดหลักนโยบายของหน่วยเหนือ ดังนั้น ผู้ท าการศึกษาเห็นว่า 
การก าหนดแผนปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2563 – 2565 จึงต้องสอดคล้องกับการก าหนดแนวทางส่วนราชการต้นสังกัด อีกทั้ง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานของกองงานและก าลังพลในสังกัด ให้มุ่งสู่เป้าหมายของหน่วยและต้นสังกัดในทิศทาง
ดียวกัน  เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปีอย่างมีประสิทธิผลต่อไป   

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1. เพ่ือตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (Environmental scanning) และวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

1.2.2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565) 

1.2.3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565) ไปปฏิบัติ 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา   

1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.3.1.1  การศึกษานี้เน้นตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (Environmental scanning) 

และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
1.3.1.2  การศึกษานี้เป็นการศึกษาแนวคิด และหลักการระดับนโยบาย จะไม่ลงลึก

ในรายละเอียดการปฏิบัติรายบุคคล 
1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ในที่นี้ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ที่ปรึกษาชั้นนายพล และนายทหารชั้นสัญญา
บัตร ระดับผู้อ านวยการกองงานขึ้นไป หรือเทียบเท่า, ผู้บริหารระดับกลาง หมายถึง นายทหารชั้นสัญญา
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บัตร ในระดับรองผู้อ านวยการกองงาน ลงมา, ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ ) 

1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา  
ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 
1.4.1  การรวบรวมข้อมูล 

1.4.1.1  ข้อมูลทุติยภูมิ ด าเนินการโดยการศึกษาจากต าราและเอกสารต่างๆ 
1.4.1.2  ข้อมูลปฐมภูมิ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ “อุปสรรค/ 

ข้อขัดข้อง ในการเป็น DIGTAL และ SMART NDC เพ่ือสร้างผู้บริหารระดับสูง สู่ความเป็นเลิศด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ ของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร” จากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

1.4.2 วิเคราะห์เนื้อหา ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ทั้งสภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือการได้มาซึ่งการจัดท าแผนและข้อสรุป 

1.4.3 น าเสนอแผน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้กับผู้บริหารวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

1.5  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.5.1. ท าให้ทราบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
1.5.2. ได้แผนปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565) 
1.5.3. สามารถเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565) ไปปฏิบัติ 
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) นี้ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดท าแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติขึ้น เป็นแนวทาง
ถ่ายทอดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานต่อไป (ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, ออนไลน์  ,2563.) 

 ยุทธศาสตร์ชาติแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 กองบัญชาการกองทัพไทยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 1 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงโดย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 5 เป้าหมายที่สาคัญ ดังนี้ 
(กองบัญชาการกองทัพไทย,ออนไลน์ ,2563) 

 1. ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 2. บ้านเมืองมีความมั่นนคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3. กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยียุทโธปกรณ์
แผน ระบบการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหา ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 4. การน าเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตามโอกาสที่
เหมาะสมของประเทศไทย 
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 5. การพัฒนากลไก รวมถึงระบบการทางานแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับนโยบายประเด็นเป้าหมายที่ 3 “กองทัพและหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ แผนระบบการแก้ไขปัญหา และการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความ
รุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง” โดยใช้เป็นแนวคิดก าหนดทิศทาง และกรอบ
การด าเนินงาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ “เป็น DIGITAL Headquarters ภายใน พ.ศ.2565 และมุ่งสู่การเป็น 
SMART Headquarters ภายใน พ.ศ.2580” การก าหนดเป้าหมายการเป็น DIGITAL Headquarters 
ภายใน พ.ศ.2565 มีความหมาย ดังนี้ 
D Decision Support System  มีฐานข้อมูล และระบบงาน digital ส าหรับการตกลงใจ 

สมบูรณ์ ตามท่ี Enterprise Architecture (EA) ก าหนด 
I Integration  มีโครงข่ายปฏิบัติแบบบูรณาการกับเหล่าทัพและส่วน

ราชการ (NCO) 
G Globalization  สามารถเชื่อมโยงกับระบบภายนอก แต่ปิดกั้นความลับได้ 
I Intelligence  มีระบบข่าวกรองที่ทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง รู้ล่วงหน้า 
T Technology 4.0  ใช้เทคโนโลยีที่มีความฉลาด (AI) ท างานแทนคน 
A Alertness & Accuracy  มีความพร้อมในการบัญชาการได้อย่างแม่นย า 
L Loyalty and Learning Organization เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และมีความจงรักภักดี 
 นอกจากนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายการมุ่งสู่การเป็น SMART Headquarters ภายใน พ.ศ.2580 
มีความหมาย ดังนี้ 
SMART  SMART เป็นค าที่แสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรสาธารณะ ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็น
กองบัญชาการ ที่มีความเป็นเลิศด้านการอ านวยการร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่
ทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา ลดการพ่ึงพาจากเชิงพาณิชย์ เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีลักษณะ
อเนกประสงค์ อ่อนตัว เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพไทย เป็นหลักประกันความมั่นคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
S Strength and Sustainability เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
M Multi Purpose  มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ 
A AI C  มีความพร้อมในการควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย 

ถูกต้องแม่นย า ทันเวลา 
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R Royal Military  เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพ จอมทัพไทย 
T Transparency  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ค่านิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย 

1.ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการท าดีที่สุด ในการปฏิบัติงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างานประกอบด้วยมีวินัยมุ่งผลสัมฤทธิ์คิดสร้างนวัตกรรมมีความเป็นผู้น า
ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา 

2.จงรักภักดีน้อมน าพระบรมราโชวาท และปฏิบัติตามค าสัตย์ปฏิญาณ เป็นที่ไว้วางใจในงาน
ที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมสร้างคุณค่าในงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยในสิ่งผิด ยอมรับ
ค าวิจารณ์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 

4.ท างานเป็นทีม เคารพรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการท างานร่วมกัน
สื่อสารอย่างเปิดเผยบูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว 
 ต่อมา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2563 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  คือ “เป็น DIGTAL NDSI 
ภายใน พ.ศ. 2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART NDSI ภายใน พ.ศ. 2580” ตามแนวทางเป้าหมายของ
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดตั้งเป็นส่วนราชการข้ึนตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหน่วย ได้ด าเนินงานตามแนวทางของต้นสังกัด คือ 
กองบัญชาการกองทัพไทย และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

ประวัติความเป็นมา   
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( National Defence College of Thailand)  
ชื่อย่อ วปอ. / NDC  
สังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  
ที่ตั้ง ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
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วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของ
กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมเสนาธิการกลาโหม พ.ศ.2498 
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 เพ่ือ “ประศาสน์วิทยาการด้านการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ 
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้ง ฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน เ พ่ือให้เกิดความส านึกและตระหนักในความ
รับผิดชอบร่วมกันในอันที่จะต้องป้องกัน ต่อสู้ การจัด สรรพก าลัง การปกครอง และการรักษา ความสงบ
ของประเทศ”  

แนวความคิดท่ีได้ก่อก าเนิดวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรากฏตามความน า ของระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2498 ว่า “ใน
การป้องกันประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานในสมัยนี้หาได้มีความส าคัญอยู่ที่ก าลังทางทหารแต่ฝ่ายเดียว
ไม่  ตรงกันข้ามบรรดาเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทบวงกรมตลอดจนองค์การทั้งสิ้นย่อมมีความส าคัญในการ
ป้องกันชาติร่วมกัน รวมทั้งพลเมืองของชาติตลอดจนทรัพยากรทั้งมวลจะต้องเข้าอยู่ในแผนการป้องกัน
ชาติด้วยเพ่ือที่จะให้การร่วมมือประสานงานกันได้เรียบร้อยทั้งในการต่อสู้การจัดสรรพก าลังการปกครอง
และการรักษาความสงบ รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นเป็นแหล่งกลางเพ่ือประสาทความรู้
ในสาขาต่างๆโดยกว้างๆให้แก่ผู้ที่จะท าหน้าที่ด าเนินการเป็นฝ่ายปฏิบัติการชั้นสูงของรัฐบาลในด้านของ
การป้องกันราชอาณาจักร สถาบันแห่งนี้ให้ชื่อว่า  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

แนวความคิดดังกล่าวเริ่มปรากฏเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2492 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐบาลซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และในฐานะที่ได้ด ารงต าแห่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมด้วย  จึงได้อนุมัติให้กรมเสนาธิการกลาโหมเป็นหน่วยด าเนินการพิจารณาสรรหาที่ตั้ง
ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ต่อมา พ.ศ.2496 พลเอก เดช เดชประดิยุทธ ด ารงต าแหน่งเสนาธิการ
กลาโหมตกลงใจเลือกบริเวณด้านหลังอาคารกระทรวงกลาโหมเป็นที่ก่อสร้างวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้มีการวางศิลาฤกษ์ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2496 
โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2497 ได้ท าพิธีเปิดอาคารพร้อมๆกับพิธีเปิด
การศึกษา วปอ.รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2498 โดยฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็น
ประธานในพิธี 
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ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

 
 พัฒนาการของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่ผ่านมาทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม 

อาจแบ่งได้ 3 ยุคดังนี้ 

ยุคแรกคือยุคการก่อตั้ง (พ.ศ.2498-2509) 
 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรยุคแรกมีที่ท าการอยู่ด้านหลังของอาคารกระทรวงกลาโหมริม

คูเมืองชั้นในซึ่งเรียกกันว่าคลองโรงไหม (คลองเตย) 
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ด าเนินการก่อสร้างในวงเงินงบประมาณ 7,493,000 บาท โดยได้สร้างเชื่อมเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาคารด้านหลังของกระทรวงกลาโหม มีทางเดินติดต่อกัน 3 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องบรรยาย ชั้นกลางเป็น
ห้องประชุม และชั้นล่างเป็นห้องรับรอง ซึ่งใช้เป็นห้องประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ นักศึกษา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ส าหรับด้านปีกของอาคารซึ่งต่อออกมาในทางทิศใต้นั้น ส่วนหนึ่งใช้ท าเป็น
ที่ท าการของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อีกส่วนใช้เป็นที่ตั้งของกรมเสนาธิการกลาโหม และอีกส่วน
หนึ่งใช้เป็นที่ประชุมขององค์การป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ (SEATO SOUTHEAST ASIA TREATY 
ORGANIZATION) 

การจัดการศึกษาในยุคแรก นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 
68 คนประกอบด้วยข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่พลจัตวาพลเรือจัตวา และพลอากาศจัตวา ขึ้นไป กับ
ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ และนายต ารวจที่มียศตั้งแต่นายพลต ารวจจัตวา ขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขส าคัญ
คือ นักศึกษาแต่ละคนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เข้ารับการศึกษา ซึ่งได้ถือปฏิบัติจนถึง
ปัจจุบัน ในวันที่  14 กรกฎาคม พ.ศ.2498 นับเป็นวันปฐมฤกษ์ของการศึกษาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรเมื่อพลเอกจิระ  วิชิตสงคราม เสนาธิการกลาโหมรองผู้บัญชาการวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร กล่าวรายงานสรุป แนวความคิดท่ีจ าเป็นให้มีการเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรขึ้น
ต่อ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 

ในพิธีนี้มี ข้าราชการระดับรัฐมนตรี อธิบดี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ 
และผู้มีเกียรติอ่ืนๆ มาร่วมพิธีด้วยจ านวนมาก วิธีการศึกษาใช้เวลาศึกษาในห้องเรียนด้วยวิธีการบรรยาย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ การชมภาพยนตร์ และการปฏิบัติการเป็นคณะ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับการถกแถลงเป็น
คณะ การแก้ปัญหา และการสัมมนาเป็นกลุ่มเฉกเช่นในปัจจุบัน ส่วนการศึกษานอกห้องเรียนเป็นการ
เดินทางไปดูกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งการไปศึกษาภูมิประเทศ
ในบางจังหวัดอีกตามสมควรเท่าที่เวลาจะอ านวยให้ ในยุคนี้มีการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญไว้ว่า สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกิตติมศักดิ์ ณ 
ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทับฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการและนักศึกษา ทรงมี
กระแสพระราชด ารัสกับข้าราชการและนักศึกษาตอนหนึ่งว่า “......การวิจัยของวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร จะต้องตรงไปตรงมาและจริงจัง มีความคิดเห็นร่วมกันอย่างไรก็เสนอไปอย่างนั้น ไม่ต้อง
เกรงว่าจะไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป โดยคิดให้ได้ว่าไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชาดีกว่าพ่ายแพ้ศัตรู........” 
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ยุคที่สองคือยุคพัฒนา (พ.ศ.2510-2520) 
 

 
 
เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อยู่ร่วมกับกรมเสนาธิการ

กลาโหม (กองบัญชาการทหารสูงสุด) คับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นนักศึกษา  จึงได้พิจารณาที่ตั้งแห่งใหม่ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้รับที่ดินจาก
กองทัพบก จ านวน 37 ไร่ 86 ตาราวา บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6 ริมถนนวิภาวดีรังสิต ในเขตอ าเภอพญา
ไท เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารใหม่ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การก่อสร้างอาคารได้เริ่มขึ้น
ใน พ.ศ.2504 ภายใต้การก ากับดูแลของ พลโทเฉลิม มหัทธนานนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอา
จักร ซึ่งจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มาเป็นประธาน 
ในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2504 การก่อสร้างนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 22,422,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อการก่อสร้างอาคารเรียน
และหอประชุมใหญ่แล้วเสร็จพอที่จะใช้งานได้ จึงได้ด าริให้ย้ายที่ท าการจากหลังกระทรวงกลาโหมมาอยู่ 
ณ อาคารใหม่แห่งนี้เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พิธีเปิดอาคารแห่งใหม่ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2510  โดยจอมพลถนอม  กิตติขจร เป็นประธานในพิธี ขณะนั้นเป็นเวลาที่นักศึกษาฯ รุ่นที่ 9 ก าลังศึกษา
อยู่ นับเป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายที่ได้รับการศึกษา ในอาคารหลังกระทรวงกลาโหม และเป็นนักศึกษารุ่น
แรกเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานถึง 20 ปี  ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ นับหลากหลายเกิดขึ้น ในช่วง
ระยะเวลานี้ ซึ่งภาพความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สรุปได้ ดังนี้ 
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- ด้านการศึกษา  มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและวิธีการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ โดยเฉพาะระเบียบวิธีปฏิบัติในฐานการศึกษาเช่นจัดให้มีการศึกษาหลักสูตร ปฐมนิเทศ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการส าเร็จการศึกษาโดยวางระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้ วยวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2508 และปรับเปลี่ยนการบริหารการศึกษา โดยให้มีสภาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

 
- ด้านการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ได้ก าหนดให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าศึกษาได้ เพราะ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลายหน่วยมีบทบาทอย่างส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ สมควรที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเหล่านั้น จะได้รับการศึกษาในวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร และให้สิทธิสตรีเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้เช่นเดียวกับบุรุษ 

 
- ด้านสถานที่  ได้มีการพัฒนาสถานที่ เพ่ิมเติมอีกตามความจ าเป็น ทั้งเพ่ือใช้ในราชการ 

และเพ่ือสวัสดิการแก่ ข้าราชการ และคนงานในวิทยาลัยการปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากหน่วยงานใกล้เคียง และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

 
- ด้านกิจกรรมและงานสังคม ยุคนี้ได้รับการสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ และการประสาน

ประโยชน์ จากวงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
 
- การปลูกต้นไม้อนุสรณ์  เป็นงานประจ าปีที่ส าคัญ งานหนึ่ งของวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร ซึ่งได้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาว่านักศึกษารุ่นใดก าลังศึกษาอยู่จะต้องปลูกต้นไม้ประจ ารุ่น
ไว้เป็นอนุสรณ์และที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น เป็นมิ่งมงคลแก่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จนบัดนี้ ก็คือในวโรกาสที่เสด็จพระราชด าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษารุ่นที่ 16 เมื่อ 11 
ตุลาคม พ.ศ.2517 นั้น ได้ทรงปลูกต้นบุนนาคไว้ เป็นพระบรมราชานุสรณ์ บริเวณสวนหย่อมระหว่างตึก
อ านวยการกับหอประชุมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรด้วย 

 
- งานเลี้ยงขอบคุณทูตานุทูตที่จัดขึ้นเพ่ือขอบคุณคณะทูตของประเทศที่นักศึกษาเดินทางไป

ศึกษากิจการ ในการจัดท าก าหนดการศึกษากิจการของประเทศนั้น ๆ และการช่วยประสานงานกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ 
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- งานต้อนรับนักศึกษาใหม่เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ทุกรุ่น เพ่ือแสดงความยินดีและต้องรับนักศึกษารุ่นปัจจุบันเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 
- การแข่งขันกอล์ฟประเพณี เป็นการจัดการแข่งขันกอล์ฟระหว่างข้าราชการ และนักศึกษา

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพ่ือประสานสัมพันธ์และเพ่ือหารายได้ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษา และกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

 
- งานคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นงานที่ ระลึกถึงวันที่ได้มีการ

ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมเสนาธิการกลาโหม พ.ศ.2498 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 และได้จัดงานสืบต่อกันมาทุกปี จนถึงปัจจุบัน 

 
- ด้านการฝึกอบรมลูกเสือ 
กิจกรรมนี้เริ่มข้ึนเมื่อ พ.ศ.2528 ณ ค่ายฝึกวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา

การฝึก 5 วันการฝึกอบรมแต่ละครั้งนับว่าได้ผลดีอย่างยิ่งเพราะนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้และ
ทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือแล้ว การได้ท ากิจกรรมร่วมกันและมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันตลอด
ระยะเวลาของการฝึกอบรมท าให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นน้ าหนึ่ งน้ าใจ
เดียวกัน นับเป็นวิธีเสริมสร้างความรักความสามัคคีที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งภายในระยะเวลาอันจ ากัด 

 
ยุคที่สามคือยุคสองประสาน (พ.ศ.2531 – ปัจจุบัน) 
 
เป็นยุคที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เริ่มน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานมี

การน าโทรสารและคอมพิวเตอร์ ก าลังพลระดับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้รับการสงเสริมให้เข้าศึกษาอบรมใน
ด้านการปฏิบัติงานตอนโดยรวมสถาบันการศึกษาที่ส าคัญ 3 สถาบันของกองบัญชาการทหารสูงสุดคือ 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงและโรงเรียนเสนาธิการทหาร ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกัน อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผลงานชิ้นส าคัญ ที่ท าให้ขนานนามยุค
นี้ว่า ……ยุคสองประสานคือการเกิดแนวความคิดใหม่ในด้านการป้องกันราชอาณาจักรเพ่ือเป็นการเตรียม
รับและเพ่ือความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก………. 
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กองบัญชาการทหารสูงสุด (ปัจจุบันคือกองบัญชาการกองทัพไทย) ได้มองเห็นความจ าเป็น
ของการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามาร่วมสร้างความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจร่วมกันกับ
ภาครัฐบาลด้วยการท าความเข้าใจให้ตรงกันในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีความมั่นคั่งและมั่นคงของ
ประเทศชาติ สามารถรวมกันแก้ปัญหาและพิจารณาก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางด้าน
เศรษฐกิจเพ่ือผลประโยชน์ของชาติและน าประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและมั่นคง วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรจึงได้น าแนวความคิดดังกล่าวมาพัฒนาการจัดการศึกษาและความเป็นไปได้ ในการจัด
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรส าหรับภาคเอกชน จนสามารถก าหนดรูปแบบและหลักการต่างๆโดย
อาศัยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรที่มีเป็นแนวทางมาผสมผสานกับร่างหลักสูตรการศึกษา  ส าหรับ
โครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและเอกชนของสถานศึกษา และวิจัยรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรที่จัดขึ้นใหม่นี้ใช้ชื่อว่า  “หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน” (NATIONAL DEFENCE COURSE FOR THE JOINT STATE PRIVATE SECTOR) เรียกโดยย่อ
ว่า หลักสูตร ปรอ. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน หรือ ปรอ. เปิดการศึกษารุ่นที่ 1 เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2532 วิธีด าเนินการศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย การถกแถลง การสัมมนา การ
แก้ปัญหา การศึกษาด้วยตนเอง การเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล และการศึกษากิจการทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
จากจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นท าให้อาคารเดิมที่จัดการศึกษาอยู่คับแคบไม่เพียงพอต่อการ

จัดการศึกษาได้ พ.ศ.2534 กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ท าการก่อสร้างอาคารวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรหนึ่งหลังและหอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหนึ่งหลัง เป็นเงินงบประมาณ 
252,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2534 แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ตัวอาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีคาน และระบบพ้ืนส าเร็จรูปสูง 5 ชั้น ปัจจุบันใช้เป็นที่ท าการวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

 
พ.ศ.2546 พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ 

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้นได้มีด าริให้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เปิดหลักสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักการเมืองได้มีส่วนร่วมเข้ารับการศึกษาในลักษณะเดียวกันเพราะ
มีความเห็นว่าภาคการเมืองมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจึงได้เปิดการศึกษา “หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
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เอกชนและการเมือง” หรือ วปม. ขึ้นมาอีก 1หลักสูตร  โดยเริ่มเปิดการศึกษา รุ่นที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2546 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปีการศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งตรงกับหลักสูตร วปม.รุ่นที่ 4 

 
พ.ศ.2547 พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้

อนุมัติให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเปิดรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในหลักสูตร วปอ.  ซึ่ง
เป็นครั้งแรกที่นักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ารับการศึกษา  ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศเพ่ือน
บ้านใกล้เคียงเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร วปอ. ทุกปีการศึกษา 

 
ปีการศึกษา 2550 สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมีพลเอก บุญรอด สมทัต 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้มีมติให้ปิดหลักสูตร 
วปม. ด้วยเหตุผลที่ว่าหลักสูตรเน้นในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเป็น
ส าคัญเนื้อหาของบทเรียนนี้มีความใกล้เคียงกับหลักสูตร วปอ. และ หลักสูตร ปรอ. จึงเปิดโอกาสให้
นักการเมืองเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร วปอ. และ ปรอ.  

ปี พ.ศ. 2557 มีการรวมหลักสูตร ปรอ. เข้ากับ วปอ. คงเหลือเรียกหลักสูตรเดียว คือ 
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. เท่านั้น  

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นักศึกษาชาว
ไทย และนักศึกษามิตรประเทศ จากภายในภูมิภาค การศึกษา เน้น ฝึกปฏิบัติการวางแผนและนโยบาย
ระดับชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือความมั่นคงของชาติ  

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นักศึกษาชาว
ไทย และนักศึกษามิตรประเทศจากหลายประเทศภายในภูมิภาค การศึกษา เน้น ฝึกปฏิบัติการวางแผน
และนโยบายระดับชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือความมั่นคงของชาติ    

(ข้อก าหนด : นักศึกษาไทย ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือน ต้องเป็นระดับอ านวยการระดับสูง 
หรือเทียบเท่า ขึ้นไป   ถ้าเป็นข้าราชการทหาร ต้องมีชั้นยศระดับพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป 

ถ้าเป็นข้าราชการต ารวจ ต้องมีชั้นยศระดับพันต ารวจเอก รับเงินเดือนอัตราพันต ารวจเอก
พิเศษ ขึ้นไป) (“วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”,ออนไลน์,2563) 
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สัญลักษณ์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร “เป็นรูป รัฎฐาภิรักษ์” 
แผนภาพที่ 1  ความหมาย 10 ต าแหน่งเครื่องหมายรัฏฐาภิรักษ์ “เพียรพร้อมเพรียงกัน ชาติมั่นคง” 

 
ที่มา : “วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”,ออนไลน์, http://www.thaindc.org/index.php,2563 

 โดยมีความหมายโดยละเอียดดังนี้ 
1. รูปโล่และแถบธงชาติไทย หมายถึง สิ่งที่ใช้ป้องกันภัยและอันตราย เมื่อน ามาใช้รวมกันกับ

ภาพธงชาติ จึงมีความหมายถึงการป้องกัน 
ประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยและราชอาณาจักรไทย 
2. สีฟ้าอ่อน หมายถึง การป้องกันประเทศและราชอาณาจักรไทยให้อยู่รอดปลอดภัย 
3.  พระมหามงกุฎพร้อมรัศมี เป็นสีของพ้ืนโล่ ซึ่งเป็นสีของท้องฟ้า อันเป็นสิ่งที่สูง มี

ความหมายว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.  อุณาโลม เป็นเครื่องหมายท่ีใช้ในพิธีทางศาสนาโดยทั่วไป เพ่ือให้หมายถึง ศาสนาประจ า

ชาติ 
5. จักร หมายถึง กองทัพบก 
6. สมอเรือ หมายถึง กองทัพเรือ 
7. ปีกนก หมายถึง กองทัพอากาศ 
8. ราชสีห์และคชสีห์ หมายถึง กระทรวง ทบวง ต่างๆ 
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9.  ดาวห้าแฉก หมายถึง การผนึกก าลังต่างๆทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ทหารบก ทหารเรือ ทหาร
อากาศ ต ารวจ พลเรือนและภาคเอกชนให้เป็นหนึ่งเดียว 

10. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ชัยชนะอันเกิดจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของบุคคล
ทุกฝ่ายในชาติ 

โครงสร้างการจัดหน่วย   

การบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. ฝ่ายบริหาร 
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบด าเนินงานของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกอบด้วย 

 1)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 2)  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 3)  ผู้อ านวยการส านักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 4)  รองผู้อ านวยการส านักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (1) 
 5)  รองผู้อ านวยการส านักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2) 

2.  ฝ่ายนโยบายและแผน  
การก าหนดนโยบายการศึกษาและแผนการศึกษา เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 2 

ชุด คือ 
2.1  สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สภา วปอ.) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า

ด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศ ( ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดหน้าที่ของสภา 
วปอ. ดังนี้ 

(1)  การก าหนดนโยบายในการประศาสน์วิทยาการ 
(2)  การอนุมัติโครงการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ของวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ 
(3)  การก าหนดจ านวน คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 

ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในตัวบุคคลที่จะเข้าศึกษา 
(4)  การอนุมัติปริญญา ปริญญากิตติมศักดิ์ และวุฒิการศึกษาของหลักสูตรการศึกษา

ต่าง ๆ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ 
(5)  การเสนอแนะการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
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(6)  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจและหน้าที่ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(7)  การตั้งรวมและยุบเลิกสถาบัน ศูนย์หรือหน่วยขึ้นตรงวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

(8)  เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน 
2. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นรองประธาน 
3. เสนาธิการทหาร  เป็นกรรมการ 
4. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
(ตามท่ีได้ตกลงกับส านักนายกรัฐมนตรี) เป็นกรรมการ 
5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ตามท่ีได้ตกลงกับส านักนายกรัฐมนตรี) เป็นกรรมการ 
6. ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เป็นกรรมการ 
8. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

(ท าหน้าที่ด้านการบริหาร) เป็นกรรมการ 
9. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานสภา วปอ. แต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน 9 คน  
โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปีการศึกษา เป็นกรรมการ 
10.   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ   (ท าหน้าที่ด้านวิชาการ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.   ผู้อ านวยการกองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องประเทศ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) พิจารณาและจัดท าโครงการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
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(2)  ก ากับดูแลการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้มอบหมาย 

(3)  พิจารณาจัดท ารายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การคัดเลือกผู้เข้ารับ
การศึกษา ระยะเวลาศึกษา ตลอดจนคุณวุฒิ ศักดิ์และสิทธิ์ และหลักสูตรการศึกษาของหลักสูตรอ่ืน ๆ 
เสนอสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพ่ืออนุมัติตามความเหมาะสมของหลักสูตรนั้น ๆ 

(4)  เสนอแนะการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   สถาบันวิชาการป้องประเทศ  
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 เป็นประธานกรรมการ 

2. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 เป็นรองประธานกรรมการ 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ 

4. รองผู้อ านวยการส านักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (1) เป็นรองประธานกรรมการ 

5. รองผู้อ านวยการส านักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (2)   

6. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคง ส านักวิทยาการความมั่นคง 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นกรรมการ 

7. ผู้อ านวยการกองการเมืองและการทหาร ส านักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัย
ป้องกนัราชแะลอาณาจักร  เป็นกรรมการ 

8. ผู้อ านวยการกองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ส านักวิทยาการความมั่นคง 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  เป็นกรรมการ 

9. ผู้อ านวยการกองการเมืองและการทหาร ส านักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร  เป็นกรรมการ 

10. ผู้อ านวยการกองวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร    เป็นกรรมการ 
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11. ผู้อ านวยการกองอ านวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นกรรมการ  
12. ผู้อ านวยการกองเอกสารวิจัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นกรรมการ 
13. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

แต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน 6 คน 
โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่ง คราวละ 1 ปีการศึกษา เป็นกรรมการ 
14.  ผู้อ านวยการกองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  เป็น

กรรมการและเลขานุการ 
15. รองผู้อ านวยการกองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. ฝ่ายอ านวยการ 

หน่วยงานระดับกองที่มีหน้าที่อ านวยการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายที่ที่ก าหนดไว้  ประกอบด้วย 

1)  กองอ านวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป การธุรการเกี่ยวกับการศึกษา และ
อุปกรณ์การศึกษา การห้องสมุด การสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย การก าลังพล การบริการ และ
การเงินของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

2) กองพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ และประสานในเรื่องของการวางแผน การ
จัดการ และการบริหารในกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนการประสานงานกับนักศึกษา ทั้งนี้
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4. ฝ่ายวิชาการ 
หน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านวิชาการในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย

กองวิชาการท่ีจัดตั้งตามอัตรา 5 กอง คือ 
1)  กองยุทธศาสตร์ และความมั่นคง (กยศ.) มีหน้าที่ มีหน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับศิลป์

และศาสตร์ในการพัฒนา และการใช้พลังของชาติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และก าลังทหาร 
ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม รวมทั้งประมวลความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือพัฒนานโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารวิจัย ตรวจแก้ และประเมินผลเอกสารวิจัย
ด้านยุทธศาสตร์  

2)  กองการเมืองและการทหาร (กมท.)มีหน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพทางการเมือง  
สนธิสัญญาต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนนโยบายและพลังทางการเมืองของประเทศไทย
และของต่างประเทศ รวมทั้งประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา เพ่ือพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
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นอกจากนี้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารวิจัย ตรวจแก้ และประเมินผลเอกสารวิจัยด้านการเมือง  
และมีหน้าที่ ให้การศึกษาเกี่ยวกับขีดความสามารถทางการทหาร นโยบายการทหารยุทธศาสตร์ และพลังทาง
ทหารทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประมวลความคิดเห็น 
ทางการทหารของนักศึกษาเพ่ือพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาการ
เขียนเอกสารวิจัย ตรวจแก้ และประเมินผลเอกสารวิจัยด้านการทหาร 

3)  กองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา (กศส.) มีหน้าที่ ให้การศึกษาเกี่ยวกับขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ และพลังทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้ง
ประมวลความคิดเห็นทางการเศรษฐกิจของนักศึกษาเพ่ือพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาตินอกจากนี้มี
หน้าที่ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารวิจัย ตรวจแก้ และประเมินผลเอกสารวิจัยด้านเศรษฐกิจ และ มี
หน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับภาวะทางสังคมและจิตวิทยา ความสัมพันธ์ และพลังทางสังคมจิตวิทยาของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งประมวลความคิดเห็นทางการสังคมจิตวิทยาของนักศึกษาเพ่ือพัฒนา
นโยบายความมั่นคงแห่งชาตินอกจากนี้มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารวิจัย ตรวจแก้ และ
ประเมินผลเอกสารวิจัยด้านสังคมจิตวิทยา 

4)  กองวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (กวท.) มีหน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์และพลังอ านาจทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประมวลความคิดเห็น
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนานโยบายความมั่นคง
แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นอกจากนี้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารวิจัย ตรวจแก้ และ
ประเมินผลเอกสารวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

5)  กองเอกสารวิจัย และห้องสมุด (กอส.) มีหน้าที่ให้การศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล ก าหนดขั้นตอน รายละเอียด รูปแบบการอ้างอิง และหลักเกณฑ์การพิจารณา
ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าชื่อเรื่อง เค้าโครงเรื่อง 
และในการด าเนินการวิจัย ประสานหน่วยงายภายนอกเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเพ่ือการวิจัย และข้อมูลการวิจัย 
ตรวจแก้ และแจกจ่ายเอกสารวิจัยฯ ประเมินการเขียนเอกสารวิจัยฯและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
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2.3 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งของ
องค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของ
องค์กรจะเป็นสภาพภายในที่อาจจะท าลายผลการด า เนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ที่ให้เกิดการเอ้ือต่อบรรลุเป้าหมาย ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

2.3.1 การตรวจสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะของหน่วยงาน 7 ประการ
ของ McKinney (McKinney 7-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของ
หน่วยงาน องค์ประกอบ 7S ได้แก่ 

S1= โครงสร้างของหน่วยงาน (Structure) การพิจารณาลักษณะของของหน่วยงาน มี
ประโยชน์ต่อการจัดท ากลยุทธ์ของหน่วยงาน วิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยงาน ที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
การแบ่งหน่วยงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา เนื่องจากถ้ าหาก
โครงสร้างของหน่วยงาน มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งของ
หน่วยงาน แต่ถ้าโครงสร้างของหน่วยงานไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อน
ของหน่วยงาน 

S2 = กลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy) กลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ กิจกรรมหรือการ
ด าเนินงานต่างๆ ภายในหน่วยงานที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในหน่วยงาน กลยุทธ์ของหน่วยงาน เช่น การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ จัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ช่วยให้หน่วยงานมีความสามารถสร้างกล
ยุทธ์ของหน่วยงานนั้น มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการจัดโครงสร้าง
ของหน่วยงานนั้น จะตอ้งเป็นไปตามกลยุทธ์ของหน่วยงานนั้น ๆ (Structure  Follows Strategy) 

S3 = ระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Systems) หรือการด าเนินงานภายใน
หน่วยงาน ไดแ้ก่  ระบบหรือข้ันตอนการด าเนินงานภายในหน่วยงานทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่
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ช่วยให้หน่วยงานสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
เช่น ระบบการวางแผน ระบบด้านงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ระบบในการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการท างานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการ
ท างานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

S4 = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง  (Style) 
โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะ
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้เข้ารับการศึกษา มากกว่าค าพูดของ
ผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดีจะสามารถน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม  อีก
ทั้งท าให้ผู้เข้ารับการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง ในการสนับสนุนความม่ันคงของชาติ 

S5 = บุคลากรในหน่วยงาน (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
(บุคลากรในที่นี้ ได้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร  นายทหารประทวน ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ) 
ทั้งในเรื่องจ านวนบุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานแสดงและปฏิบัติต่อ
บุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การมอบหมายให้แผนกธุรการก าลังพล เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากร
ทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 

S6 = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ความรู้ความสามารถและทักษะในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ความสามารถและทักษะของหน่วยงานในการให้บริการ ความสามารถในด้าน
วิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านวิชาการ 

S7= ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังของ
หน่วยงาน ซ่ึงมีก าหนดอย่างเปน็ทางการ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของหน่วยงานแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องการ
จะให้หน่วยงาน ผู้เข้ารับการศึกษามีค่านิยมร่วมกันในอนาคตข้างหน้า หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการ
บริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันท าให้เกิดค่านิยมร่วมกัน (Robert H. Waterman, JR. is a Director,. Thomas 
J. Peters a Principal, and Julien R Phillips, 1980.) 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานโดยใช้ McKinsey 7 s Framework 
McKinsey 7 s 
Framework 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1:โครงสร้างของ
หน่วยงาน (Structure) 

1 หลักสูตรที่เปิดสอนด้านความม่ันคง
ของชาติตรงกับความต้องการของ 
นักศึกษา 
2 มีกองงานวิชาการท่ีปฏิบัติงานแยก
ตามลักษณะวิชาท าให้สามารถท างาน
ได้สะดวก รวดเร็ว 

1.ระบบต าแหน่งผู้บริหาร เช่น 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีวาระการ
เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนระยะสั้น
เกินไป ท าให้แนวทางการบริหาร
ขาดความต่อเนื่อง 

S2:กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (Strategy) 

1.กลยุทธ์ขององค์กรได้รับการพัฒนา
จาก สภาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร และคณะกรรมการ
การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก เสนอแนวทางที่น าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จในอนาคตได้ 
2. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการด้านความมั่นคงร่วมกับ
สถาบันการศึกษาระดับสูงภายนอก 
ก่อให้เกิดการยอมรับ ทางด้านวิชาการ
จากภายนอก 
3.การจัดหมู่ลูกเสือให้นักศึกษาต่างชาติ
กระจายและท าการศึกษาร่วมกับ
นักศึกษาไทยตลอดปีการศึกษา ท าให้
เกิดความผูกพันทางใจไม่ใช่ทางการ 

1.กองงานด้านวิชาการและกอง
งานด้านบริหาร ยังมีข้อจ ากัด ใน
การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 
2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานไม่ผูกพันกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

S3:ระบบในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน (System) 

1.การบริหารจัดการระบบวางแผนงาน
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว  
2.มีการส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ความรู้ในหน่วยงานอยู่เสมอ 

1. การบริหารด้านงบประมาณไม่
คล่องตัว 
2.การด าเนินงานด้านการศึกษา
ให้กับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นระบบ 
3.จ านวนทรัพยากร  อุปกรณ์ ไม่
เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ 
4.ระบบการประเมินบุคลากร
ระบบความก้าวหน้าของบุคลากร
ยังไม่มีความชัดเจน 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานโดยใช้ McKinsey 7 s Framework(ต่อ) 
McKinsey 7 s 
Framework 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S4:แบบแผนในการ
บริหารจัดการ (Style) 

1 ผู้บริหารระดับสูงได้รับการยอมรับ 
จากสถาบันการศึกษาภายนอก 
2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดีสามารถท า
ให้บุคลากรในหน่วยและผู้เข้ารับ
การศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ
ตนเอง ในการสนับสนุนความมั่นคงของ
ชาติ 

1.ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
จากหน่วยงานการศึกษาด้าน
ความมั่นคงในต่างประเทศ 
เท่าท่ีควร เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี 
2.ผลงานทางวิชาการด้านความ
มั่นคงของชาติของนักศึกษายัง
ไม่เป็นที่รับรู้แก่หน่วยงาน
ภายนอก 
3. ความชัดเจนด้านการ
บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับสูง การด าเนินงานยังรวม
ศูนย์การตัดสินใจ 
4.กองงานต่างๆ มีการร่วมมือ 
และประสานงานกันที่ไม่ดี
เท่าท่ีควร 

S5:บุคลากรใน
หน่วยงาน (Staff) 

1. จ านวนบุคลากรมีความเหมาะสมต่อ
จ านวนนักศึกษา สามารถดูแลนักศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง 
2. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรให้มีการพัฒนาทางร่างกาย
และส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้ 
3. ผู้บังคับบัญชา ดูแลเอาใจใส่ ด้าน
สวัสดิการ ให้กับบุคลากร 

1.การบรรจุบุคลากร ไม่ตรงกับ 
การศึกษาของบุคลากร 
2. บุคลากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษามีไม่เพียงพอ 
 

S6:ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร (Skill) 

1.  บุคลากรมีความกระตือรือร้น ใฝ่หา
ความรู้เพิ่มเติม 

1. บุคลากรมีทักษะ 
ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ 
2.บุคลากรไม่มีความพร้อมใน
การให้บริการข้อมูลความรู้แก่
นักศึกษา 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานโดยใช้ McKinsey 7 s Framework(ต่อ) 
McKinsey 7 s 
Framework 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S7:ค่านิยมร่วมกัน            
( Shared value) 

1.องค์กรยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
2. มีการก าหนดค่านิยมร่วม “เพียร
พร้อมเพียงกันเพ่ือชาติมั่นคง” ระหว่าง
บุคลากรกับนักศึกษา  
3. การฝึกลูกเสือละลายพฤติกรรมเดิม
สร้างค่านิยมใหม่ร่วมกัน “เพ่ือความ
มั่นคงของชาติ” ระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา 

1. บุคลากรที่ย้ายหน่วยมาใหม่ 
ยังขาดค่านิยมร่วมกับหน่วยงาน 
 
 

 

2.3.2 การตรวจสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยน าทฤษฎี PESTLE Analysis ของ Francis J. 

Aguilar มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ปัจจัยภายนอกหน่วยงาน 6 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยภายนอก (External 
Factors) หมายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ทั้งด้านดีที่เป็นโอกาส และด้านไม่ดีส่งผลเสียเป็น
อุปสรรคของหน่วยงาน แต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพ่ือน าไปใช้ในวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์
อย่างละเอียดโดยใช้การให้คะแนนในแต่ละส่วนว่าส่งผลดี/ผลเสียต่อไป โดยแต่ละปัจจัยมีความหมาย 
ประกอบด้วย  (Aguilar, Francis J.. Scanning the business environment. New York, NY: 
Macmillan Co. ,1967)  

1.Political คือ ปัจจัยภายนอกด้านการเมือง 
2.Economics คือ ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ 
3.Social / culture คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับสังคม/ วัฒนธรรม 
4.Technology คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
5.Legal คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
6.Environmental คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
PESTLE Analysis คือ เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ 

ภาพรวมของสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ที่หน่วยงานก าลังจะเข้าไปปฏิบัติงานและคิดเกี่ยวกับโอกาสและภัย
คุกคามที่อยู่ภายในพ้ืนทีน่ั้น ซึ่งจะต้องท าการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจและจะต้องคิด
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วางแผนเพื่อหาประโยชน์จากโอกาสและพยามลดภัยคุกคามลงให้ได้  PESTLE Analysis จะช่วยในด้าน
การวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี   สภาพแวดล้อม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ดังนี้ 
ตารางที่ 2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานโดยใช้ PESTLE Analysis  

PESTLE Analysis โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
P-การเมือง 1.ยุทธศาสตร์ชาติที่นักศึกษาจัดท า จะ

ได้มีโอกาสน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์  
2. ผู้ทีเ่ข้ารับการศึกษาเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง ที่ได้รับการอนุมัติส่งตัวจาก 
หน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัด การ
พิจารณาคัดกรองจากวิทยาลัยฯ และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
3.นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
แล้ว จะเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับการ
พิจารณาพิเศษจากหน่วยงาน เพ่ือรับ
บทบาทส าคัญๆ ในการพัฒนาประเทศ 

1.วิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัดในการ
เสนอบุคคลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
2.วิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่ง
บุคลากรของหน่วยเข้ารับ
การศึกษาเองได้ 
 

E-เศรษฐกิจ 1.วิทยาลัยฯ ได้รับการสนันสนุนงบ
ประมาณจากกระทรวงกลาโหม 
สามารถท าให้การด าเนินงานของหน่วย
บรรลุเป้าหมาย/เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1.เป็นหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาด้านความมั่นคงสูง
เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนของภาครัฐ 

S-สังคมและวัฒนธรรม 1.มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า
กับศิษย์ปัจจุบันในงานคืนสู่เหย้าเป็น
ประจ าทุกปี สามารถสร้างความสัมพันธ์
อันดีร่วมกันทุกฝ่าย  
2. การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วม
ศึกษากับนักศึกษาไทยเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
3.วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมสนับสนนุการท า
กิจกรรม (CSR) เพ่ือให้นักศึกษามี
กิจกรรมเพ่ือชุมชน สังคม 

1.นักศึกษาต่างชาติม ีวัฒนธรรม 
ประเพณี และศาสนา ที่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานโดยใช้ PESTLE Analysis (ต่อ) 
PESTLE Analysis โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

T-เทคโนโลยี 1.ได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์  
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยจาก 
ภาคเอกชน 

1.บุคลากร  มีทักษะ ไม่เพียงพอ 
ที่จะใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ที่ได้รับสนับสนุน
มา อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรและนักศึกษา
จ านวนมาก ยังไม่สามารถ
พัฒนาทันตามเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
3. บุคลากรยังไม่มีอุปกรณ์ ICT 
ที่ทันสมัยระดับสูง เนื่องจากมี
ราคาแพง  
4.ไม่มีการจัดชั่วโมงเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบการ
เรียนรู้ส าหรับอนาคต 

E-สภาพแวดล้อม 1. สถานที่ตั้ง อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ มี
หน่วยงานต่างๆ และชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมท ากิจกรรมกันได้
อย่างสม่ าเสมอ 
2. นักศึกษาจะได้เดินทางไปดูกิจการ
และศึกษาภูมิประเทศทุกภาคใน
ประเทศไทย เป็นการสร้างความเข้าใจ
ถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชน 
สามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ 
3. นักศึกษาจะได้เดินทางไปดูกิจการและ
ศึกษาภูมิประเทศ  ณ ต่างประเทศ เป็น
การเสริมความรู้และสร้างประสบการณ์ 
เพ่ือให้น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือความมั่นคง 
ในบริบทของประเทศไทย 

1.สถานที่ตั้งอยู่ใน เขตพ้ืนที่ที่มี
การจราจรคับค่ังมาก ท าให้ไม่
อ านวยความสะดวกในการ
เดินทางมาศึกษา 
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ตารางที่ 2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานโดยใช้ PESTLE Analysis (ต่อ) 
PESTLE Analysis โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

L -กฎหมาย 1. มีการก าหนด แผนปฏิบัติราชการ 
ของกองทัพไทย และสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายและ
ก าหนดห้วงเวลาไว้อย่างชัดเจน 

1. กฎระเบียบ มีข้อจ ากัด  ใน
การจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกทาง
การศึกษา 

 

2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 2.4.1  สภาพแวดล้อมภายใน 
  จุดแข็ง (Strengths) 

1.หลักสูตรที่เปิดสอนด้านความมั่นคงของชาติตรงกับความต้องการของ นักศึกษา 
2.มีกองงานวิชาการท่ีปฏิบัติงานแยกตามลักษณะวิชาท าให้สามารถท างานได้

สะดวก รวดเร็ว 
3.กลยุทธ์ขององค์กรได้รับการพัฒนาจาก สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ

คณะกรรมการการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เสนอแนวทางท่ีน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จใน
อนาคตได้ 

4.วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านความมั่นคงร่วมกับสถาบันการศึกษา
ระดับสูงภายนอก ก่อให้เกิดการยอมรับ ทางด้านวิชาการจากภายนอก 

5.การจัดหมู่ลูกเสือให้นักศึกษาต่างชาติกระจายและท าการศึกษาร่วมกับนักศึกษา
ไทยตลอดปีการศึกษา ท าให้เกิดความผูกพันทางใจไม่ใช่ทางการ 

6.การบริหารจัดการระบบวางแผนงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
7.มีการส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ในหน่วยงานอยู่เสมอ 
8.ผู้บริหารระดับสูงได้รับการยอมรับ จากสถาบันการศึกษาภายนอก 
9.ผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดีสามารถท าให้บุคลากรในหน่วยและผู้เข้ารับการศึกษา

ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง ในการสนับสนุนความม่ันคงของชาติ 
10.จ านวนบุคลากรมีความเหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา สามารถดูแลนักศึกษาได้

อย่างทั่วถึง 
11.ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาทางร่างกายและส่งเสริม

ให้ศึกษาหาความรู้ 
12.ผู้บังคับบัญชา ดูแลเอาใจใส่ ด้านสวัสดิการ ให้กับบุคลากร 
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13.บุคลากรมีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม 
14.องค์กรยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
15.มีการก าหนดค่านิยมร่วม “เพียรพร้อมเพียงกันเพ่ือชาติมั่นคง” ระหว่าง

บุคลากรกับนักศึกษา 
16.การฝึกลูกเสือละลายพฤติกรรมเดิมสร้างค่านิยมใหม่ร่วมกัน “เพ่ือความมั่นคง

ของชาติ” ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา 
  จุดอ่อน (Weakness) 

1.ระบบต าแหน่งผู้บริหาร เช่น ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีวาระการเปลี่ยนแปลง
หมุนเวียนระยะสั้นเกินไป ท าให้แนวทางการบริหารขาดความต่อเนื่อง 

2.กองงานด้านวิชาการและกองงานด้านบริหาร ยังมีข้อจ ากัด ในการปฏิบัติงาน 
ตามพันธกิจ 

3.การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานไม่ผูกพันกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

4.การบริหารด้านงบประมาณไม่คล่องตัว 
5.การด าเนินงานด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นระบบ 
6.จ านวนทรัพยากร  อุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ 
7.ระบบการประเมินบุคลากรระบบความก้าวหน้าของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน 
8.ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากหน่วยงาน

การศึกษาด้านความมั่นคงในต่างประเทศ เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
9.ผลงานทางวิชาการด้านความม่ันคงของชาติของนักศึกษายังไม่เป็นที่รับรู้แก่

หน่วยงานภายนอก 
10.ความชัดเจนด้านการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง การด าเนินงานยังรวม

ศูนย์การตัดสินใจ 
11.กองงานต่างๆ ให้ความร่วมมือ และประสานงานกันที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
12.การบรรจุบุคลากร ไม่ตรงกับ การศึกษาของบุคลากร 
13.บุคลากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือ การศึกษามีไม่เพียงพอ 
14.บุคลากรมีทักษะ ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ 
15.บุคลากรไม่มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลความรู้แก่นักศึกษา 
16.บุคลากรที่ย้ายหน่วยมาใหม่ ยังขาดค่านิยมร่วมกับหน่วยงาน 
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 2.4.2  สภาพแวดล้อมภายนอก 
  โอกาส (Opportunities) 

1.ยุทธศาสตร์ชาติที่นักศึกษาจัดท า จะได้มีโอกาสน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
พิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ 

2.ผู้ที่เข้ารับการศึกษาเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการอนุมัติส่งตัวจาก หน่วยงาน/
องค์กรต้นสังกัด การพิจารณาคัดกรองจากวิทยาลัยฯ และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

3.นักศึกษาที่จบหลักสูตรของวิทยาลัยฯ แล้ว จะเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับการ
พิจารณาพิเศษจากหน่วยงาน เพ่ือรับบทบาทส าคัญๆ ในการพัฒนาประเทศ 

4.วิทยาลัยฯ ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากกระทรวงกลาโหม สามารถท าให้
การด าเนินงานของหน่วยบรรลุเป้าหมาย/เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

5.มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันในงานคืนสู่เหย้าเป็นประจ า
ทุกปี สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทุกฝ่าย  

6.การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมศึกษากับนักศึกษาไทยเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

7.วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมสนับสนนุการท ากิจกรรม (CSR) เพ่ือให้นักศึกษามีกิจกรรม
เพ่ือชุมชน สังคม 

8.ได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์  เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัยจาก ภาคเอกชน 
9.สถานที่ตั้ง อยู่ใน สภาพแวดล้อมท่ี มีหน่วยงานต่างๆ และชุมชนที่มีความสัมพันธ์

อันดีต่อกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมท ากิจกรรมกันได้อย่างสม่ าเสมอ 
10.นักศึกษาจะได้เดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศทุกภาคในประเทศไทย 

เป็นการสร้างความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

11.นักศึกษาจะได้เดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ  ณ ต่างประเทศ เป็น
การเสริมความรู้และสร้างประสบการณ์ เพ่ือให้น ามาประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง ในบริบทของประเทศไทย 

12.มีการก าหนด แผนปฏิบัติราชการ ของกองทัพไทย และสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายและก าหนดห้วงเวลาไว้อย่างชัดเจน 
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  อุปสรรค (Threats) 
1.วิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัดในการเสนอบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
2.วิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งบุคลากรของหน่วยเข้ารับการศึกษาเองได้ 
3.เป็นหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาด้านความมั่นคงสูงเมื่อเทียบกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืนของภาครัฐ 
4.นักศึกษาต่างชาติมี วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ที่แตกต่างกัน 
5.บุคลากร  มีทักษะ ไม่เพียงพอ ที่จะใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่

ได้รับสนับสนุนมา อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.บุคลากรและนักศึกษาจ านวนมาก ยังไม่สามารถพัฒนาทันตามเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
7.บุคลากรยังไม่มีอุปกรณ์ ICT ที่ทันสมัยระดับสูง เนื่องจากมีราคาแพง  
8.ไม่มีการจัดชั่วโมงเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบ

การเรียนรู้ส าหรับอนาคต 
9.สถานที่ตั้งอยู่ใน เขตพื้นท่ีที่มีการจราจรคับคั่งมาก ท าให้ไม่อ านวยความสะดวกใน

การเดินทางมาศึกษา 
10.กฎระเบียบ มีข้อจ ากัด  ในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกทาง

การศึกษา 
 

2.5 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  

 2.5.1  การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง

เป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น 6 คน โดยให้
พิจารณาตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อหน่วยงานมาก ให้ก านด
น้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อหน่วยงานน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อ
รวมกันเป็น 1 น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความส าคัญ ได้ผลดังตารางนี้ 
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ตารางที่ 3  ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที ่4 คนที่ 5 คนที่ 6 ค่าเฉลี่ย 

S1:โครงสร้างของหน่วยงาน  0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
S2:กลยุทธ์ของหน่วยงาน  0.15 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 0.13 
S3:ระบบในการด าเนินงาน 0.15 0.20 0.15 0.20 0.10 0.20 0.17 
S4:แบบแผนในการบริหาร  0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 
S5:บุคลากรในหน่วยงาน  0.20 0.10 0.15 0.10 0.20 0.10 0.14 
S6:ความรู้ความสามารถ  0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.17 
S7:ค่านิยมร่วมกัน   0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
ตารางที่ 4 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที ่4 คนที่ 5 คนที่ 6 ค่าเฉลี่ย 
P-การเมือง 0.20 0.20 0.15 0.15 0.10 0.20 0.17 

E-เศรษฐกิจ 0.15 0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.14 

S-สังคมและวัฒนธรรม 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.28 

T-เทคโนโลยี 0.20 0.10 0.15 0.10 0.20 0.10 0.14 

E-สภาพแวดล้อม 0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.17 

L -กฎหมาย 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
 
 2.5.2  การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น 6 คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผล 
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ลงในช่องว่าง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก 
3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย 
1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย ได้ผลดังตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 5 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 7S 
ประเด็นส าคัญ  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย  

Strength  คะแนน
เฉลี่ย  

Weakness 

S1:โครงสร้างของ
หน่วยงาน 
(Structure) 

5.00 S1 หลักสูตรที่เปิดสอนด้าน
ความมั่นคงของชาติตรงกับ
ความต้องการของ 
นักศึกษา 
 

4.50 W1ระบบต าแหน่งผู้บริหาร 
เช่น ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
มีวาระการเปลี่ยนแปลง
หมุนเวียนระยะสั้นเกินไป 
ท าให้แนวทางการบริหาร
ขาดความต่อเนื่อง 

 3.83 S2 มีกองงานวิชาการท่ี
ปฏิบัติงานแยกตามลักษณะ
วิชาท าให้สามารถท างานได้
สะดวก รวดเร็ว 

  

S2:กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
(Strategy) 

4.50 S3กลยุทธ์ขององค์กรได้รับ
การพัฒนาจาก สภา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณา 
จักร และคณะกรรมการ
การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรง 
คุณวุฒิจากภายนอก เสนอ
แนวทางท่ีน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จในอนาคตได้ 

4.33 W2กองงานด้านวิชาการ
และกองงานด้านบริหาร ยัง
มีข้อจ ากัด ในการ
ปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 
 

 3.50 S4 วิทยาลัยฯ มีการจัด
กิจกรรมทางวิชาการด้าน
ความมั่นคงร่วมกับ
สถาบันการศึกษาระดับสูง
ภายนอก ก่อให้เกิดการ
ยอมรับ ทางด้านวิชาการ
จากภายนอก 

4.17 W3การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานไม่
ผูกพันกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 

 4.17 S5.การจัดหมู่ลูกเสือให้
นักศึกษาต่างชาติกระจาย
และท าการศึกษาร่วมกับ
นักศึกษาไทยตลอดปี
การศึกษา ท าให้เกิดความ
ผูกพันทางใจไม่ใช่ทางการ 
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ตารางที่ 5 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 7S (ต่อ) 
 
ประเด็นส าคัญ  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย  

Strength  คะแนน
เฉลี่ย  

Weakness 

S3:ระบบในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
(System) 

3.50 S6.การบริหารจัดการระบบ
วางแผนงานมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว  

3.33 W4 การบริหารด้าน
งบประมาณไม่คล่องตัว 
 

 2.50 S7มีการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ใน
หน่วยงานอยู่เสมอ 

4.67 W5การด าเนินงานด้าน
การศึกษาให้กับนักศึกษา
ต่างชาติไม่เป็นระบบ 

   3.83 W6จ านวนทรัพยากร  
อุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ได้รับ 

   4.17 W7ระบบการประเมิน
บุคลากรระบบ
ความก้าวหน้าของบุคลากร
ยังไม่มีความชัดเจน 

S4 :แบบแผนใน
การบริหารจัดการ 
(Style) 

3.67 S8 ผู้บริหารระดับสูงได้รับ
การยอมรับ จาก
สถาบันการศึกษาภายนอก 
 

4.50 W8ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางจาก
หน่วยงานการศึกษาด้าน
ความมั่นคงในต่างประเทศ 
เท่าท่ีควร เนื่องจากขาด
การประชาสัมพันธ์ที่ดี 

 3.17 S9 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดี
สามารถท าให้บุคลากรใน
หน่วยและผู้เข้ารับ
การศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง ใน
การสนับสนุนความม่ันคง
ของชาติ 

3.50 W9ผลงานทางวิชาการด้าน
ความมั่นคงของชาติของ
นักศึกษายังไม่เป็นที่รับรู้แก่
หน่วยงานภายนอก 
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ตารางที่ 5 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 7S(ต่อ) 
 
ประเด็นส าคัญ  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย  

Strength  คะแนน
เฉลี่ย  

Weakness 

   4.83 W10 ความชัดเจนด้านการ
บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับสูง การด าเนินงานยัง
รวมศูนย์การตัดสินใจ 

    
4.33 

W11กองงานต่างๆ ให้
ความร่วมมือ และ
ประสานงานกันที่ไม่ดี
เท่าท่ีควร 

S5 :บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน (Staff) 

3.83 S10 จ านวนบุคลากรมี
ความเหมาะสมต่อจ านวน
นักศึกษา สามารถดูแล
นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

4.50 W12การบรรจุบุคลากร ไม่
ตรงกับ การศึกษาของ
บุคลากร 
 

 
 

 

3.50 S11 ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม 
สนับสนุนบุคลากรให้มีการ
พัฒนาทางร่างกายและ
ส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้ 

4.00 W13 บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือ การศึกษามี
ไม่เพียงพอ 
 

 4.17 S12 ผู้บังคับบัญชา ดูแล
เอาใจใส่ ด้านสวัสดิการ 
ให้กับบุคลากร 

  

S6:ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

3.00 S13  บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้
เพ่ิมเติม 

4.67 W14 บุคลากรมีทักษะ 
ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ 
 

   4.00 W15บุคลากรไม่มีความ
พร้อมในการให้บริการ
ข้อมูลความรู้แก่นักศึกษา 

S7:ค่านิยมร่วมกัน            
( Shared value) 

4.67 S14องค์กรยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามค่านิยม ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย 

4.00 W16 บุคลากรที่ย้ายหน่วย
มาใหม่ ยังขาดค่านิยม
ร่วมกับหน่วยงาน 
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ตารางที่ 5 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 7S (ต่อ) 
ประเด็นส าคัญ  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย  

Strength  คะแนน
เฉลี่ย  

Weakness 

 3.67 S15 มีการก าหนดค่านิยม
ร่วม “เพียรพร้อมเพียงกัน
เพ่ือชาติมั่นคง” ระหว่าง
บุคลากรกับนักศึกษา 

  

 4.33 S16 การฝึกลูกเสือละลาย
พฤติกรรมเดิมสร้างค่านิยม
ใหม่ร่วมกัน “เพ่ือความ
มั่นคงของชาติ” ระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา 

  

 
ตารางที่ 6 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก PESTLE  
 

ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาพแวดล้อมภายนอก :  ภาวะ
คุกคาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

Treats 

P-การเมือง 4.67 O1ยุทธศาสตร์ชาติที่
นักศึกษาจัดท า จะได้มี
โอกาสน าเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาน าไปใช้ประโยชน์  

4.50 T1วิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัดใน
การเสนอบุคคลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรของ
วิทยาลัยฯ 
 

 4.83 O2 ผู้ที่เข้ารับการศึกษา
เป็นผู้บริหารระดับสูง ที่
ได้รับการอนุมัติส่งตัวจาก 
หน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัด 
การพิจารณาคัดกรองจาก
วิทยาลัยฯ และต้องผ่าน
การอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

5.00 T2วิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่ง
บุคลากรของหน่วยเข้ารับ
การศึกษาเองได้ 
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ตารางที่ 6 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก PESTLE (ต่อ) 
ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาพแวดล้อมภายนอก :  ภาวะ

คุกคาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

Treats 

 4.17 O3นักศึกษาท่ีจบหลักสูตร
ของวิทยาลัยฯ แล้ว จะเป็น
ผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับการ
พิจารณาพิเศษจากหน่วย 
งาน เพื่อรับบทบาทส าคัญๆ 
ในการพัฒนาประเทศ 

  

E-เศรษฐกิจ 4.00 O4วิทยาลัยฯ ได้รับ
การสนันสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงกลาโหม 
สามารถท าให้การด าเนิน 
งานของหน่วยบรรลุ
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

3.67 T3เป็นหลักสูตรที่มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ด้านความมั่นคงสูงเมื่อ
เทียบกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนของภาครัฐ 

S-สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 

4.50 O5มีการพบปะสังสรรค์
ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบันในงานคืนสู่เหย้า
เป็นประจ าทุกปี สามารถ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ร่วมกันทุกฝ่าย 

4.33 T4นักศึกษาต่างชาติมี 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ศาสนา ที่แตกต่างกัน 

 4.50 O6การรับนักศึกษาต่างชาติ
เข้ามาร่วมศึกษากับ
นักศึกษาไทยเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ 

  

 4.17 O7วิทยาลัยฯ  ส่งเสริม
สนับสนุนการท ากิจกรรม 
(CSR) เพ่ือให้นักศึกษามี
กิจกรรมเพ่ือชุมชน สังคม 
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ตารางที่ 6 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก PESTLE (ต่อ) 
 

ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาพแวดล้อมภายนอก :  ภาวะ
คุกคาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

Treats 

T-เทคโนโลยี 3.00 O8ได้รับการสนับสนุน 
อุปกรณ์  เทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย
จาก ภาคเอกชน 

4.17 T5บุคลากร  มีทักษะ ไม่
เพียงพอ ที่จะใช้อุปกรณ์
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ที่ได้รับสนับสนุนมา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   4.00 T6 บุคลากรและนักศึกษา
จ านวนมาก ยังไม่สามารถ
พัฒนาทันตามเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

   3.83 T7 บุคลากรยังไม่มีอุปกรณ์ 
ICT ที่ทันสมัยระดับสูง 
เนื่องจากมีราคาแพง 

   3.83 T8ไม่มีการจัดชั่วโมงเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
สามารถเข้าถึงความรู้ได้ใน
รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับ
อนาคต 

E-สภาพแวดล้อม  
 
 
4.33 
 

O9 สถานที่ตั้ง อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่ มีหน่วยงาน
ต่างๆ และชุมชนที่มีความ 
สัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมท า
กิจกรรมกันได้อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
3.67 

T9สถานที่ตั้งอยู่ใน เขต
พ้ืนที่ที่มีการจราจรคับคั่ง
มาก ท าให้ไม่อ านวยความ
สะดวกในการเดินทางมา
ศึกษา 

 4.33 O10นักศึกษาจะได้เดินทาง
ไปดูกิจการและศึกษาภูมิ
ประเทศทุกภาคในประเทศ
ไทย เป็นการสร้างความ
เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของ
ประชาชน สามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้อง เพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 
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ตารางที่ 6 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก PESTLE (ต่อ) 
ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาพแวดล้อมภายนอก :  ภาวะ

คุกคาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

Treats 

 4.33 O11 นักศึกษาจะได้
เดินทางไปดูกิจการและ
ศึกษาภูมิประเทศ  ณ 
ต่างประเทศ เป็นการเสริม
ความรู้และสร้าง
ประสบการณ์ เพ่ือให้น ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือความมั่นคง 
ในบริบทของประเทศไทย 

  

L -กฎหมาย 3.50 O12 มีการก าหนด 
แผนปฏิบัติราชการ ของ
กองทัพไทย และสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ซึ่ง
มีเป้าหมายและก าหนดห้วง
เวลาไว้อย่างชัดเจน 

4.33 T10 กฎระเบียบ มี
ข้อจ ากัด  ในการจัดหา 
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกทางการศึกษา 

 

2.6 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 การก านดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยแจก
แบบสอบถาม เพ่ือให้คะแนนให้กับกลุ่มตัวอย่างพิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก 
 3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 
 โดยมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ 7S ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้าน
ใดที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อหน่วยงานมากจะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุด 
แข็งหรือปัญหาต่อหน่วยงานน้อย เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดลาดับความส าคัญของการพัฒนา 
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ตารางที่ 7 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 
 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

น้ าหนัก 
สรุปผล 

(จุดแข็ง-จุดอ่อน) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน  
S1:โครงสร้างของหน่วยงาน  0.15 4.42 4.50 0.66 0.68 -0.02 
S2:กลยุทธ์ของหน่วยงาน  0.13 4.06 4.25 0.53 0.55 -0.02 
S3:ระบบในการด าเนินงาน 0.17 4.00 3.88 0.68 0.66 0.02 
S4:แบบแผนในการบริหาร  0.14 3.42 4.29 0.48 0.60 -0.12 
S5:บุคลากรในหน่วยงาน  0.14 4.25 4.50 0.60 0.63 -0.04 
S6:ความรู้ความสามารถ  0.17 3.00 4.34 0.51 0.74 -0.23 
S7:ค่านิยมร่วมกัน   0.10 4.22 4.00 0.42 0.40 0.02 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 3.88 -4.26  
สรุปปัจจัยภายใน -0.38  

  
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ PESTEL ตาม
ความส าคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อหน่วยงานมากจะก าหนดน้ าหนัก
คะแนนมากกว่ารายการที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อหน่วยงานน้อย เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์และ
จัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 
 
ตารางที่ 8 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก น้ าหนัก คะแนน
เฉลี่ย 

 คะแนน
เฉลี่ย x 
น้ าหนัก 

 สรุปผล 
(จุดแข็ง-จุดอ่อน) 

  โอกาส  อุปสรรค โอกาส อุปสรรค  
P-การเมือง 0.17 4.56 4.75 0.78 0.81 -0.03 
E-เศรษฐกิจ 0.14 4.00 3.67 0.56 0.51 0.05 
S-สังคมและวัฒนธรรม 0.28 4.39 4.33 1.23 1.21 0.02 
T-เทคโนโลยี 0.14 3.00 3.96 0.42 0.55 -0.13 
E-สภาพแวดล้อม 0.17 4.33 3.67 0.74 0.62 0.11 
L -กฎหมาย 0.10 3.50 4.33 0.35 0.43 -0.08 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 4.07 -4.15  
สรุปปัจจัยภายนอก -0.07  
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2.7 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 จากค่าคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพของหน่วยงาน การ

ประเมินสถานภาพของหน่วยงานเป็นลักษณะใด ซึ่งการแสดงสถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึง
สถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้  (BCG,1968) 

1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าหน่วยงานโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพ
เป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนา
งานต่อยอด 

2. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าหน่วยงานโดยภาพรวมส่วน
ใหญ่มีปัจจัยภายนอกเอ้ือ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในหน่วยงานอ่อน หากแก้ปัญหา
จุดอ่อนของหน่วยงานได้ จะน าไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาหน่วยงาน
(Turnaround) 

3. Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าหน่วยงานในภาพรวม ส่วนใหญ่
ภายนอก หน่วยงานมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในหน่วยงานแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้
ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงาน หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนา
หน่วยงานน าไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าหน่วยงานโดยภาพรวมส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความ
ล้มเหลวค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหา
จะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบหน่วยงาน ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย 
(Retrenchment) 
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 เมื่อน าค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักมาประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร น าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพของวิทยาลัยฯ  พบว่า อยู่ในต าแหน่งStars (เอ้ือ
และแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอก
ที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เมื่อวิทยาลัยฯ มีสถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
(Aggressive) แต่ปัจจัยภายในหน่วยงานยังมีจุดอ่อนมาก หากแก้ปัญหาจุดอ่อนของหน่วยงานได้ จะ
น าไปสู่สภาพทีร่ักษาความเป็น Stars ให้ยั่งยืนและใช้โอกาสที่ได้รับพัฒนางานต่อยอดต่อไป 
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แผนภาพท่ี 2 ต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.1 เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ (ENDS) (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

วิสัยทัศน์  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็น DIGTAL และ SMART NDC เพ่ือสร้างผู้บริหารระดับสูง 

สู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคงของชาติ 

พันธกิจ  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีหน้าที่ ประศาสน์
วิทยาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องในการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและ ฝ่ายพล
เรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้บริหารจากภาคเอกชน และภาคการเมือง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วปอ.สปท. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาด้านความม่ันคงท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์ วปอ.สปท. 
1.สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องและเทิดทูนอย่างสมเกียรติ 
2.วปอ.สปท. มีความพร้อมในการประศาสน์วิทยาการด้านความมั่นคงในหลักสูตรของ 

วปอ.สปท.  การท าวิจัย  โครงการและหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  และ
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.วปอ.สปท. ได้รับการยอมรับจากสังคม ในด้านการบริการสาธารณะทางวิชาการ นักศึกษา
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

4.วปอ.สปท. ได้รับการยอมรับด้านวิชาการความม่ันคงจากต่างประเทศ 
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5.ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ก าลังพลมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน   มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการหน่วย และการจัด
การศึกษา 

3.2 กลยทุธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์)  

เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความส าคัญของจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 4 อันดับแรก แล้วน า TOWS Matrix มาใช้เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์
ที่เป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้    

จุดแข็ง 4 อันดับแรก  
S1 หลักสูตรที่เปิดสอนด้านความม่ันคงของชาติตรงกับความต้องการของนักศึกษา   
S14 องค์กรยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม ของกองบัญชาการกองทัพไทย  
S3 กลยุทธ์ขององค์กรได้รับการพัฒนาจาก สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณา จักร และ

คณะกรรมการการศึกษา ซึ่งเปน็ผู้ทรง คุณวุฒิจากภายนอก เสนอแนวทางที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จในอนาคต  
S16 การฝึกลูกเสือละลายพฤติกรรมเดิมสร้างค่านิยมใหม่ร่วมกัน “เพ่ือความมั่นคงของชาติ” 

ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา   
จุดอ่อน 4 อันดับแรก  
W1 ระบบต าแหน่งผู้บริหาร เช่น ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีวาระการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียน

ระยะสั้นเกินไป ท าให้แนวทางการบริหารขาดความต่อเนื่อง 
W8 ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานการศึกษาด้าน

ความมั่นคงในต่างประเทศ เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี4.50  
W5 การด าเนินงานด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นระบบ 
W14 บุคลากรมีทักษะ ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ 
โอกาส  4 อันดับแรก   
O2 ผู้ที่เข้ารับการศึกษาเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการอนุมัติส่งตัวจาก หน่วยงาน/องค์กร

ต้นสังกัด การพิจารณาคัดกรองจากวิทยาลัยฯ และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
O1 ยุทธศาสตร์ชาติที่นักศึกษาจัดท า จะได้มีโอกาสน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา

น าไปใช้ประโยชน์  
O5 มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันในงานคืนสู่เหย้าเป็นประจ าทุกปี 

สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทุกฝ่าย  
O6 การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมศึกษากับนักศึกษาไทยเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างประเทศ 
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อุปสรรค 4 อันดับแรก  
T2 วิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งบุคลากรของหน่วยเข้ารับการศึกษาเองได้  
T1 วิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัดในการเสนอบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
T4 นักศึกษาต่างชาติมี วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ที่แตกต่างกัน 
T10 กฎระเบียบ มีข้อจ ากัด  ในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกทาง

การศึกษา 

 ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่จะน ามา
ก าหนดกลยุทธ์ด้วยตัวแบบ TOWS ดังนี้   
 
ตารางที่ 9 วิเคราะห์ TOWS  MATRIX 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

จุดแข็ง (Strengths ) จุดอ่อน (Weaknesses) 

วิสัยทัศน์ 
“วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
เป็นสถาบันจัดการศึกษาด้าน
ความมั่นคงชั้นเลิศของ
ประเทศ” 
 
 
 

S1 หลักสูตรที่เปิดสอนด้าน
ความมั่นคงของชาติตรงกับ
ความต้องการของ นักศึกษา   
S14องค์กรยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามค่านิยม ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย  
S3กลยุทธ์ขององค์กรได้รับการ
พัฒนาจาก สภาวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณา จักร และ
คณะกรรมการการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ทรง คุณวุฒิจากภายนอก 
เสนอแนวทางท่ีน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จในอนาคตได้  
S16 การฝึกลูกเสือละลาย
พฤติกรรมเดิมสร้างค่านิยมใหม่
ร่วมกัน “เพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ” ระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา 

W1ระบบต าแหน่งผู้บริหาร เช่น 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีวาระ
การเปลี่ยนแปลงหมุนเวียน
ระยะสั้นเกินไป ท าให้แนว
ทางการบริหารขาดความ
ต่อเนื่อง  
W5 การด าเนินงานด้าน
การศึกษาให้กับนักศึกษา
ต่างชาติไม่เป็นระบบ 
W14 บุคลากรมีทักษะภาษา 
อังกฤษไม่ดีพอ 
W8 ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
จากหน่วยงานการศึกษาด้าน
ความมั่นคงในต่างประเทศ 
เท่าท่ีควร เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี 
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ตารางท่ี 9 วิเคราะห์ TOWS  MATRIX (ต่อ) 
 

โอกาส(Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก 
(SO Strategies) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
(WO Strategies) 

O2 ผู้ที่เข้ารับการศึกษาเป็น
ผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการ
อนุมัติส่งตัวจาก หน่วยงาน/
องค์กรต้นสังกัด การพิจารณา
คัดกรองจากวิทยาลัยฯ และ
ต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 
O1ยุทธศาสตร์ชาติที่นักศึกษา
จัดท า จะได้มีโอกาสน าเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
น าไปใช้ประโยชน์  
O5มีการพบปะสังสรรค์ระหว่าง
ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันในงาน
คืนสู่เหย้าเป็นประจ าทุกปี 
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี
ร่วมกันทุกฝ่าย  
O6การรับนักศึกษาต่างชาติเข้า
มาร่วมศกึษากับนักศึกษาไทย
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศ 

1.พึงสร้างองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ชาติให้ทันสมัย
สอดคล้อง กับทักษะของ
ผู้บริหารแห่งอนาคต  ในการ
รักษาความมั่นคงแห่งชาติ (O1 
O2 S1 S3) 
 
-โดยสร้างหลักสูตรความมั่นคง  
มุ่งเน้นท าให้เกิดข้าราชการ
การเมืองรุ่นใหม่  คือ หลักสูตร
ข้าราชการการเมือง  โดยเฉพาะ 
 
-โดยพัฒนาหลักสูตรปัจจุบัน
เพ่ือตอบสนองผู้บริหารระดับสูง
แห่งอนาคต 
 
2 พึงสร้างความสัมพันธ์/
เครือข่ายความร่วมมือใน
การศึกษาความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ (O5 O6 S3 S16) 
-โดยสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านความมั่นคง ระหว่าง
ประเทศ เชื่อมโยงนักศึกษา 
วปอ. ปัจจุบัน กับศิษย์เก่า 
 
 
 

1. พึงปรับปรุงระบบการจัด
การศึกษาเพ่ือเข้าร่วมศึกษาของ
นักศึกษาต่างชาติให้สอดคล้อง
กับทักษะแห่งอนาคต 
(W5 W8 O6 O1) 
-โดยปรับปรุงหลักสูตรการเข้า
ร่วมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
ให้เป็นระบบและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
2. พึงส่งเสริมบุคลากรมีมีทักษะ
และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
(W1 W14 O6)   
- โดยส่งเสริมบุคลากรมีมีทักษะ
และความสามารถภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีดิจิตอล ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
 
3. พึงประชาสัมพันธ์ผลงานของ
หน่วย ให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในประเทศและมิตร
ประเทศ (W8 O6) 
-โดยผลักดันให้บุคลากรของ
หน่วยมีผลงานด้านความมั่นคง
ตีพิมพ์ในวารสารรัฏฐาภิรักษ์ 
ซึ่งเป็นวารสารขององค์กร 
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ตารางท่ี 9 วิเคราะห์ TOWS  MATRIX (ต่อ) 
โอกาส(Opportunities) 

 
กลยุทธ์เชิงรุก โอกาส(Opportunities) 

  -โดยส่งเสริมตีพิมพ์บทความ 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนาและความเชื่อ
ของนักศึกษาต่างประเทศใน
วารสารรัฏฐาภิรักษ์ ซ่ึงเป็น
วารสารขององค์กร 
- โดยผลักดันวารสารรัฏฐาภิ-
รักษ์ ซ่ึงเป็นวารสารของหน่วย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ
สนใจจากสถานศึกษาภายนอก 

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
(ST Strategies) 

กลยุทธ์เชิงรับ  
(WT Strategies) 

๑. T2วิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่ง
บุคลากรของหน่วยเข้ารับ
การศึกษาเองได้  

๒. T1วิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัดในการ
เสนอบุคคลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
T4นักศึกษาต่างชาติมี 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ศาสนา ที่แตกต่างกัน 

๓. T10กฎระเบียบ มีข้อจ ากัด  ใน
การจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกทาง
การศึกษา  
 
 
 
 
 
 

1.พึงส่งเสริมผู้บริหารระดับสูง
ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมใน
กิจกรรมการศึกษา (S3 S16 T1 T2) 
-โดยการส่งเสริมผู้บริหาร
ระดับสูงของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
ศึกษาและร่วมท ากิจกรรม กับ
นักศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษา  เพื่อลดช่องว่างและ
ประสานความเข้ากับนักศึกษา
ตลอดหลักสูตร 
2. พึงบริหารจัดการที่
ปรับเปลี่ยนมีความสมัยใหม่ 
ยืดหยุ่น คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ (S1 T10)  
-โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับภาครัฐ  เอกชน  และประชา
สังคม  เพื่อสนับสนุนภารกิจ
การจัดการศึกษาด้านความ
มั่นคงขององค์กร 

1.พึงบริหารจัดการที่
ปรับเปลี่ยนมีความสมัยใหม่ 
ยืดหยุ่น คล่องตัว (W1  T4  
T10 ) 
-โดยสร้างฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
บุคลากร  เพ่ือดึงความ
เชี่ยวชาญมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ให้กับผู้บริหารที่ปรับย้ายมา
ใหม่ ได้รับทราบและน าไปต่อ
ยอดแนวทางการบริหาร และ
การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)   
กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง (Strength) ผนวกกับโอกาส(Opportunity) 

ที่มีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ คือ พึงสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงให้ทันสมัยเหมาะสมกับทักษะ
ของผู้บริหารในอนาคต  ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  และพึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ (S1) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ผู้ที่เข้ารับการศึกษาเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง การเข้ารับการศึกษาต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (O2)  มีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้า
มาร่วมศึกษากับนักศึกษาไทยเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ (O6) มีการพบปะสังสรรค์
ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันในงานคืนสู่เหย้าเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะนักศึกษาไทยและต่างชาติ  
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทุกฝ่าย (O5)   อีกทั้งการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับการ
พัฒนาจาก สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และ
คณะกรรมการการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรง คุณวุฒิจากภายนอก เสนอแนวทางที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
(S3)  และส าคัญที่สุดยุทธศาสตร์ชาติที่นักศึกษาจัดท า จะได้มีโอกาสน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
พิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป (O1)  

การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พบว่า อยู่ใน
ต าแหน่ง Stars ภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่
มีความพร้อมสูง จึงเห็นควรเพิ่ม หลักสูตรความมั่นคง มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการการเมืองรุ่นใหม่  
โดยเฉพาะ  คือ หลักสูตรข้าราชการการเมืองโดยเฉพาะ และพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันเพ่ือตอบสนอง
ผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งจัดการศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคง ระหว่าง
ประเทศ เชื่อมโยงนักศึกษา วปอ. ปัจจุบัน กับศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงอย่างยั่งยืนสู่
มาตรฐานและคุณภาพระดับสากลต่อไป 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาส(Opportunity)ที่มีมาปิดจุดอ่อน (Weakness)ของเรา 

หรือท าให้จุดอ่อนลดลง เป็นกลยุทธ์เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสที่เข้ามา คือ ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานการศึกษาด้านความมั่นคงในต่างประเทศ 
เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี (W8) ด้วยโอกาสที่มีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วม
ศึกษากับนักศึกษาไทยเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  (O6) และยุทธศาสตร์ชาติที่
นักศึกษาต่างชาติจัดท า ได้มีโอกาสน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
(O1) เป็นการสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงกับต่างประเทศอยู่แล้ว แต่มีข้อขัดข้องเรื่องการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติยังไม่เป็นระบบ (W5)  
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จึงพึงปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาเพ่ือให้การเข้าร่วมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
เหมาะสมกับทักษะในอนาคต พึงส่งเสริมบุคลากรให้มีความพร้อมท างานอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและมิตร
ประเทศ เป็นกลยุทธ์แก้ไขเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติให้ก้าวข้ามอีกระดับต่อไป 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)   
กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นการน าจุดแข็ง(Strength)มาป้องกันอุปสรรค(Threat)นั้น คือ พึง

ส่งเสริมผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษา และพึงบริหารจัดการปรับเปลี่ยนให้
มีความสมัยใหม่ ยืดหยุ่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก วิทยาลัยฯ มีอุปสรรค คือ ไม่สามารถส่ง
บุคลากรของหน่วยเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยฯ เองได้ T2 และมีข้อจ ากัดในการเสนอบุคคลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ (T1) การประสานงานระหว่างวิทยาลัยฯ กับนักศึกษาในปีการศึกษาที่
ไม่มีข้าราชการของหน่วยเข้าร่วมศึกษามักไม่ราบรื่น ขาดผู้ประสานเชื่อมโยงความเข้าใจต่อกัน แต่วิทยาลัย
ฯ ยังมีจุดแข็งด้านกลยุทธ์การจัดการศึกษาของหน่วยได้รับการพัฒนาจาก สภาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก สามารถเสนอแนวทางจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาลัยฯ กับนักศึกษา
ได้ตามบริบท อันน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ (S3)  

อีกทั้ง วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมส าคัญคือ การฝึกลูกเสือเพ่ือหลอมรวมพฤติกรรมเดิมมุ่งสร้าง
ค่านิยมใหม่ร่วมกัน คือ “เพ่ือความมั่นคงของชาติ” ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา (S16) ที่สามารถ
สอดแทรกการจัดการศึกษาท่ีเชื่อมโยงระหว่างวิทยาลัยฯ กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาได้ ดังนั้น 
ส าหรับอุปสรรคด้านกฎระเบียบ มีข้อจ ากัด  ในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกทาง
การศึกษา (T10) กิจกรรมลูกเสือสามารถปรับความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้วิทยาลัยฯ แสวงหาความร่วมมือ
ต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพได้เช่นกัน 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)   
กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นตั้งรับจากภัยคุกคาม (Threat)และจุดอ่อน(Weakness)ที่มีอยู่ 

โดย เริ่มจากบุคลากรในหน่วยงานต้องตระหนักว่า ทุกปีการศึกษาวิทยาลัยฯ จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ศึกษา ซึ่งนักศึกษาต่างชาติมีวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ที่แตกต่างกัน T4 การก าหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยฯ ยังขาดความต่อเนื่อง ในการมอบหมายบุคลากร 
เนื่องจากผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีวาระการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนระยะสั้นเกินไป W1 อีกทั้ง กฎระเบียบ 
มีข้อจ ากัด  ในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกทางการศึกษา T10 ท าให้นักศึกษาต่างชาติ
มีอุปสรรคในการศึกษา ไม่สะดวกในขณะเข้ารับการศึกษาที่ วิทยาลัยฯ ท าให้ไม่ได้รับความรู้ และ
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ประโยชน์ด้านการศึกษาจากวิทยาลัยฯ ได้เต็มที่ จึงควรบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนในแบบสมัยใหม่ 
ยืดหยุ่น คล่องตัว  

3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้างต้นนั้น สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก 8 
กลยุทธ์ 19 แผนงาน ดังนี้  
 
 
 

วิสัยทัศน์ของหน่วย (End) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็น DIGTAL และ SMART NDC เพ่ือสร้าง
ผู้บริหารระดับสูง สู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ 

วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ (End) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การสร้างมาตรฐานผู้บริหาร
รุ่นใหม ่

กลยุทธ์หลักของแผนปฏิบัติราชการ (WAY) พึงสร้างองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติให้ทันสมัยสอดคล้อง กับ
ทักษะของผู้บริหารแห่งอนาคต  ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และพึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ 

เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างและปรับปรุงหลักสูตร วปอ. ให้ทันสมัยเหมาะสมกับทักษะแห่ง
อนาคตผู้บริหารรุ่นใหม่ ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อจัดการการศึกษาความม่ันคงให้ทันสมัยสอดคล้องกับทักษะของ
ผู้บริหารแห่งอนาคต ในการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ  

กลยุทธ์ที่ 1 พึงสร้างหลักสูตรความมั่นคง มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการการเมืองรุ่นใหม่  
โดยเฉพาะ  คือ “หลักสูตรข้าราชการการเมืองแห่งอนาคต” 

แผนงานที่ 1 วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาสร้างหลักสูตรเพ่ือ
ข้าราชการการเมืองแห่งอนาคต 

แผนงานที่ 2 สร้างหลักสูตรเพื่อข้าราชการการเมืองแห่งอนาคต 

แผนปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565) 
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แผนงานที่ 3 สร้างภาพลักษณ์หลักสูตรข้าราชการการเมืองในอนาคตเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 พึงพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันเพ่ือตอบสนองผู้บริหารระดับสูงแห่งอนาคต 
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงโครงการและหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารรุ่นใหม่ 
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือตอบสนองแผนกองบัญชาการ

กองทัพไทยและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนงานที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้ทันสมัยเป็นสากล 

กลยุทธ์ที่ 3 พึงปรับปรุงหลักสูตรการเข้าร่วมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติให้เป็นระบบ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงโครงการและหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
เข้าร่วมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ 

แผนงานที่ 2 การสนับสนุนกระบวนการศึกษาของนักศึกษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านความม่ันคงกับ

ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 พึงสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคง ระหว่างประเทศ 

แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคง กับมิตรประเทศ 
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคในการแลกเปลี่ยนวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พึงสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาไทยและมิตรประเทศประเทศ 
แผนงานที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือเชื่อมโยงนักศึกษาไทย

และต่างประเทศท่ีเป็นนักศึกษารุ่น วปอ. ปัจจุบัน กับศิษย์เก่า  
แผนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับภาครัฐ  เอกชน  และประชา

สังคม  เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาด้านความมั่นคงขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา และประชาสัมพันธ์องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1 พึงปรับการบริหารจัดการหน่วย เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 1 การส่งเสริมผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมศึกษาและ
ร่วมท ากิจกรรม กับนักศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผนงานที่ 2 สร้างฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของบุคลากร เพ่ือดึง
ความเชี่ยวชาญมาใช้ให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 2 พึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก าลังพลมีทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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แผนงานที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษ ในการปฏิบัติงาน 
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรมีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี

ดิจิตอล ในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พึงประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ

และมิตรประเทศ 
แผนงานที่ 1 ผลักดันให้บุคลากรของหน่วยมีผลงานด้านความมั่นคงตีพิมพ์ใน

วารสารรัฏฐาภิรักษ์ ซึ่งเป็นวารสารขององค์กร 
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมตีพิมพ์บทความ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี 

ศาสนาและความเชื่อของนักศึกษาต่างประเทศในวารสารรัฏฐาภิรักษ์ ซึ่งเป็นวารสารขององค์กร 
แผนงานที่ 3 ผลักดันวารสารรัฏฐาภิรักษ์ ซึ่งเป็นวารสารของหน่วยเป็นผลงาน

ที่ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนที่ยุทธศาสตร ์
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2563-2665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
ราชการ บก.ทท.  

ด้านท่ี 1 การพิทักษ์รักษา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

ด้านท่ี 2 การ
ป้องกันประเทศ 

ด้านท่ี 3 การรักษา
ความม่ันคงของรัฐ 

 

ด้านท่ี 4 การเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 

 

ด้านท่ี 5 การพัฒนาประเทศเพ่ือความ
ม่ันคง และการช่วยเหลือประชาชน 

 

ด้านท่ี 6 การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ 

            วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ (End)       เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การสร้างมาตรฐานผู้บริหารรุ่นใหม่ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ด้านที่ 1 เพื่อจัดการการศึกษาความมั่นคงให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับทักษะของผู้บริหารแห่งอนาคต ในการรักษาความมั่นคง

แห่งชาติ 

ด้านที่ 2 เพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์และเครือข่าย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 

ด้านที่ 3 เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา และ
ประชาสัมพันธ์องค์กร 

มิติที่ 1
ประสิทธิผลตาม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

มีหลักคิดและการปฏิบตัิในการจัดการศึกษาสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ด้านความมั่นคง  

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
บริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์องค์กร 

มิติที่ 2 
คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

มีกระบวนการสนับสนุนความรู้
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจ เชื่อมั่นในกระบวนการ 
เจ้าหน้าที่ และคุณภาพในการให้บริการ 

 

นักศึกษามิตรประเทศมีความพึงพอใจ การอ านวยความสะดวก 
และคุณภาพในการให้บริการ 

 

มิติท่ี 3
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติการ 

 

มีงานวิจัยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความ
มั่นคงกับต่างประเทศ 

พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน 
ด้านวิชาการกับต่างประเทศ 

มิติที่ 4 
การพัฒนา

องค์กร 

ความผาสุก ความผูกพันของก าลังพล
ต่อองค์กรและ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการความ
มั่นคง 

 

การบริหารงบประมาณ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบการตรวจสอบ การประเมิน และคุณภาพ
การบริหาร จัดการภาครัฐ(PMQA)ที่มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมทุกมิติ 

พัฒนาน าระบบสารสนเทศมาใช้ 
ในการจัดการศึกษา 



 

ตัวอย่างแผนงานและโครงการ เป้าหมายในห้วงระยเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ือจัดการการศึกษายุทธศาสตร์ชาติให้ทันสมัยสอดคล้องกับทักษะของผู้บริหารแห่ง
อนาคต ในการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ  

เป้าประสงค์ที่ 1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันวปอ. ให้ทันสมัยตอบสนองผู้บริหารระดับสูงแห่งอนาคต 
กลยุทธที่ 2 พึงพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันเพื่อตอบสนองผู้บริหารระดับสูงแห่งอนาคต 
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงโครงการและหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

รุ่นใหม่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 
1.พัฒนาหลักสูตรนักศึกษา
ไทย 
 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรที่มุ่ง
ประสงคต์่อการลดความ
ขัดแย้งและสร้างความ
ปรองดองในประเทศ 
สอดคล้องสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

การด าเนินในแล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

80% 90% 100% นขต.
สวม.วปอ. 

2.พัฒนาหลักสูตรนักศึกษา
มิตรประเทศ 
 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับผู้
เข้ารับการศึกษาจาก
มิตรประเทศ 

การด าเนินในแล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

80% 90% 100% นขต.
สวม.วปอ. 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนข้อมลูการ
เรียน การสอนของนักศึกษา 

เพื่อเพ่ิมความคล่องตัว
ในการใช้งานเพื่อ
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาระบบการให้
สามารถใช้งานได้จริง 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 
ระบบ 

กอก.วปอ. 

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อตอบสนองแผนกองบัญชาการกองทัพไทยและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 
1.คู่มือการเขียนเอกสารวจิัย
ฉบับยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

เพื่อพัฒนาคู่มือให้
ทันสมัยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน 

มีคู่มือการเขียนเอกสาร
วิจัยฉบับยุทธศาสตร์ชาต ิ

80% 90% 100% กอส.วปอ. 

2. เผยแพร่การเขียน
เอกสารวิจยัฉบับ
ยุทธศาสตร์ชาติให้
ข้าราชการ 

เพื่อให้เข้าใจการเขียน
เอกสารวิจยัฉบับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
สามารถไปแนะน า
นักศึกษาได้  

การด าเนินในแล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

80% 90% 100% กอส.วปอ. 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 การขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ที่ต้องรักษาความโดดเด่นของ
หน่วยงาน ให้ยั่งยืนและใช้โอกาสที่ได้รับพัฒนางาน สู่วิสัยทัศน์ให้ “วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นเลิศ
ด้านวิทยาการจัดการความมั่นคงขั้นสูงของประเทศ”  ดังนั้น การขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ ไปใช้
จึงควรมีกระบวนการพัฒนา ปรับปรุง  ดังนี้  

1.ผู้บริหาร และบุคลากรต้องร่วมกัน มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การถ่ายทอดการ
เรียนรู้แนวทางก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทยในรูปแบบที่ใช้ใน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  และการถ่ายทอดพระบรมเดชานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้เกิดแก่
ผู้รับบริการคือ นักศึกษา โดยประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จสูงสุดอย่างยั่งยืนตาม 
“เป้าประสงค์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คือ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงอย่างยั่งยืนสู่
มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล” 

2.ผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องบริหารโดยผลักดันนโยบายหลัก  “พึงสร้างองค์ความรู้ความ
มั่นคงให้ทันสมัยสอดคล้อง กับทักษะของผู้บริหารในอนาคต  ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และพึง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ” ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่าย
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ  และการบริหารจัดการ พัฒนา และ
ประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3.ผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องปรับกระบวนการท างานในการพัฒนาแผนงานและโครงการ 
โดยให้ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ผสมผสานกับระบบเดิม ดังนี้    

3.1 ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ภารกิจผลงาน
ออกสู่ภายนอก  ผู้บริหารจ าเป็นต้องชี้น าให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอลมา
ใช้ผสมผสานกับระบบเดิม (Offline สู่ Online)  การใช้ช่องทางออนไลน์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ว่าเป็น
โอกาสของบุคลากรได้เสริมทักษะ (Skill) เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถพัฒนาทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
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อย่างรวดเร็วให้มากขึ้น มองเห็นด้านที่ดีของการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ  ใน
สายตาของนักศึกษาที่เป็นผู้รับบริการ บุคลากรภายในหน่วย  และสังคมภายนอก 

3.2 ด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารจ าเป็นต้องประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนา
กระบวนการเรียน-การสอนใช้รูปแบบผสมผสานระบบออนไลน์ กับระบบเดิม ( In Class)  เช่น การเรียน-
การสอนแบ่งสัดส่วนระบบออนไลน์กับระบบเดิม ซึ่งสร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบการเรียนรู้
ส าหรับอนาคต ให้นักศึกษาสามารถฟังบรรยาย ผู้บรรยายจากต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็น
เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

4.ผู้บริหารน ายุทธศาสตร์ของหน่วยไปให้บุคลากรปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จได้นั้น   
4.1ต้องมุ่งมั่นถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบัติแผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง  มีวิธีรับมือ 

การควบคุมการด าเนินการโดยมองภาพรวมหรือความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยกับระบบปฏิบัติงาน  
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วย ต้องมีความยืดหยุ่น อ่อนตัวตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก 

4.2ผู้บริหารต้องให้เวลาบุคลากรเพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ 
รวมถึงการเตรียมรับมือสังคมยุค New Normal ที่จะเป็นวิถีชีวิตใหม่หลังพ้นวิกฤติโควิด-19 ที่หากปรับตัว
ได้ก่อน ย่อมได้เปรียบ   

คือให้เวลาบุคลากรปรับ วิธีการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล และการใช้ช่องทางออนไลน์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในรูปแบบความปรกติ
ใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  ทุกอย่างต้องใช้เวลาเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ถ่ายทอดและ
แบ่งปันความรู้  เมื่อเริ่มปรับตัวได้คุ้นเคยเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ที่เป็นวิถีชีวิตปรกติ  จึงกระตุ้น
ให้มีการน าเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มาเป็นก าลังเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป 

5. ผู้บริหารมีกระบวนการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการของวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน
ทั้งด้านบุคลากร ระบบเทคโนโลยี ทรัพยากร และงบประมาณ โดยผู้บ ริหารพิจารณาเรียงล าดับ
ความส าคัญ ความเร่งด่วนของแผนและโครงการ เพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการจัดระดมความคิด น าเสนอโครงการที่เน้นสร้างสรรค์ อย่างทันสมัย มีความถูกต้อง
แม่นย า ทันเวลาตอบสนองให้ยุทธศาสตร์ส าเร็จ เพ่ือการส่งเสริมการปฏิบัติให้คล่องตัวและเป็นทิศทาง
เดียวกันทั้งหน่วยงาน   

6. บุคลากรจ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ แผนด้านความมั่นคงของกองบัญชาการกองทัพไทย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การปลูกฝังค่านิยมของกองบัญชาการกองทัพไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของหน่วย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ
วงจรความเชื่อมโยงในการวางแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ  ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
และสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันกับความต้องการของหน่วยเหนือ 

7. การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก หน่วยงาน
จ าเป็นต้องให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายภายใน 3 ปี ผู้บริหารระดับสูงผู้มีอ านาจตัดสินใจ
จ าเป็นต้องติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตัดสินใจในระยะเวลาอันสั้นส าหรับการเริ่ม รวมทั้งการ
ปรับแผนงานหรือโครงการได้อย่างเร่งด่วน สามารถพิจารณาโครงการใหม่ๆ ที่ตอบสนองให้ยุทธศาสตร์
ของหน่วยส าเร็จ และน าสรุปผลการปฏิบัติงานที่น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ มาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นประจ าทุกปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กองบัญชาการกองทัพไทย. แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทยประจ าปีงบประมาณ2563, 

https://rtarf.mi.th/pdf/rtarf_plan63.pdf  ,สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. 

“วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”, (ออนไลน์) . เข้าถึงได้จาก :  https://www.thaindc.org/ index.php 

,สืบค้นเมื่อ 15 มี.ค. 2563. 

“วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”. (ออนไลน์) . เข้าถึงได้จาก :  https://th.wikipedia.org/wiki/วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร ,สืบค้นเมื่อ 15 มี.ค. 2563.  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความ

มั่นคง พ.ศ. 2561-2580. 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง”,  (ออนไลน์) . 

เข้าถึงได้จาก :  http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ/ด้านความมั่นคง/,สืบค้นเมื่อ 

15 มี.ค. 2563.  

ภาษาต่างประเทศ 

Aguilar, Francis J.. Scanning the business environment. New York, NY : Macmillan Co. 

,1967  

BCG. “ The growth share matrix.”. (online) . Available  :https://www. bcg.com/ about/our-

history/growth-share-matrix.aspx ,1968 , 15 Mar 2020. 

Robert H. Waterman, JR. is a Director,. Thomas J. Peters a Principal, and Julien R Phillips. 

an Associate in the San Francisco office of. McKinsey & Company. Structure is 

not organization.  vol. 23, issue 3, 1980.) 

https://www.thaindc.org/
https://th.wikipedia.org/wiki/วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
https://th.wikipedia.org/wiki/วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ/ด้านความมั่นคง/


59 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นาวาโทหญิง ยลรัตน์  คุ้มเปลี่ยน   

วัน เดือน ปีเกิด 7 มกราคม  2514  

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  
ประวัติการท างาน  ประจ ากองเอกสารวิจัยและห้องสมุด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประจ ากองยุทธศาสตร์และความม่ันคง  ส านักวิทยาการความมั่นคง 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 


