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บทคัดย่อ 
 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหน่วยงานท่ีมีการสร้างและ
เผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลิตผลงานวิจัย และ
งานวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย ท้ังภายในประเทศ และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ด าเนินการผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในทุกมิติ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มี
ความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับการท างาน ขับเคล่ือนหน่วยงาน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังยัง
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพไทยเอง ได้ปรับเปล่ียนนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
กองบัญชาการกองทัพไทยโดยการเป็น “DIGITAL HQ” และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยการเป็น 
“DIGITAL NDSI”ภายในป ีพ.ศ. 2565 ท าให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์เป็น “DIGITAL SSC”
ภายในป ีพ.ศ. 2565 
 การจัดท าเอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC ฉบับนี้เป็นเอกสารวิจัยแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็นดิจิตอลซึ่งได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ท้ัง
ปัจจัยภายนอก โอกาส ภัยคุกคาม และปัจจัยภายใน จุดอ่อน และจุดแข็ง โดยการ SWOT ANALYSIS และ
TOWS METRIX รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้บังคับบัญชาระดับสูงขององค์กรด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปี๒๕๖๓-
๒๕๖๕ มุ่งสู่การเป็น Digital SSCให้เป็นแนวทางในการพัฒนา เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ในการมุ่งสู่ 
digital  ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการเตรียมความพร้อมให้ขับเคล่ือนมุ่งสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการดังกล่าวต้องมีการ
พัฒนา ใน 3 ด้าน ด้านก าลังพล หรือบุคลากร ด้านระบบปฏิบัติงานและรูปแบบการบริหารงาน รวมท้ังต้อง
เตรียมความพร้อมท่ีส าคัญด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการท างานระบบ Digital ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 9 
แผนงาน 
 แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปี2563-2565 มุ่งสู่การเป็น 
Digital SSC ฉ บั บ นี้ เ ป็ น เ พี ย ง ข้ อ เ สน อ แ นะ  เ พื่ อ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ซึ่ ง อ า จมี บ า ง ส่ วน ท่ี 
ไม่ครอบคลุม ภายใต้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ต้องอาศัยความต่ืนตัวของก าลังพล และการ
กระตุ้นจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานต่อไป 
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ค าน า 
 
 เอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
ปี2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอก เพื่อให้รู้จัก
หน่วยงานของตนเอง สามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท่ีตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และตอบ
โจทย์การเปล่ียนแปลงท่ีได้รับ การเปล่ียนผ่านไปสู่ Digital SSC นั้นจะต้องวิเคราะห์หน่วยงานตนเองว่ามีความ
พร้อมในด้านใดบ้าง และบกพร่องหรือขาดความพร้อมในด้านใด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะต้อง
เกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงความส าคัญของการวางประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดท ากลยุทธ์ และการจัดท า
แผนงานการปฏิบัติท่ีสอดคล้อง ขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC นี้ เป็นแนวทางการพัฒนาซึ่ง
อาจไม่ได้ครอบคลุมการด าเนินงานท้ังหมดของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ แต่เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยได้ปรับปรุง
การด าเนินงานในแต่ละด้าน แต่ละงานของหน่วยให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อไป  
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เป็นศตวรรษปัจจุบันเริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม ค.ศ.2001-31 ธันวาคม 
ค.ศ.2100 เรียกว่ายุค 2001 เริ่มยุคดิจิตอล (Digital age) ซึ่งแบ่งเป็น ยุค Digital 1.0-4.0 
 - ยุค Digital 1.0 เป็นยุคของ internet 
 - ยุค Digital 2.0 เป็นยุคของ social media 
  - ยุค Digital 3.0 เป็นยุคของ Big data, Application. 
  - ยุค Digital 4.0 เป็นยุคของ Machine-2-Machine 
  ซึ่งเป็นยุคปัจจุบันท่ีความฉลาดของเทคโนโลยีจะท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถท่ีจะส่ือสารกัน
ได้โดยอัตโนมัติ บุคคลและองค์กรจะต้องปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วรอบด้านให้ทันพัฒนานวัตกรรม
เพื่อความมั่นคง 

ในปั จ จุบัน  โลกมี แนว โน้ ม ท่ีจะ เข้ า สู่  ดิ จิ ทัล  4.0 (Digital 4.0)  เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล  
(Digital Technologyได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ทุกด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
พัฒนาทุกๆด้าน วิถีชีวิตปัจจุบันต้องท างานแข่งกับเวลา อุปกรณ์ส่ือสาร อินเตอร์เนต เข้ามามีส่วนส าคัญในชีวิต
คนเรามากขึ้น    

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี  รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นในการปรับเปล่ียนภาครัฐเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงาน ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
และการท างาน ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน 
และ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล,2562) ท้ังยังได้มีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล   
พ.ศ.2562 (พ.ร.บ.การบริหารงานฯ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของ
รัฐมีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าเป็นระบบข้อมูล
เดียวกัน โดย พ.ร.บ. การบริหารงานฯ ได้ก าหนดให้มีกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ตามกรอบการพัฒนาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทย ท่ีมีวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหน่วยงานหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย  
ท่ีมีการบริหารจัดการด้านการศึกษาท้ังประศาสน์วิทยาการด้านความมั่นคงแห่งชาติ การวิ จัยทางยุทธศาสตร์ 
การเผยแพร่วิทยาการด้านการทหาร ฯลฯ  โดยมีศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานรองท่ีมีพันธกิจทาง
วิชาการท่ีมีภารกิจวิจัย และประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท่ีมีผลกระทบกับความมั่นคงของชาติในทุก



 
 

 

ด้าน เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานของกองทัพและรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมในหลาย
รูปแบบตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยของชาติ และเป็นหน่วยงานท่ีต้องสนับสนุนภารกิจ
ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศใน การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา มีฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์มีความส าคัญ ท้ังยังต้องบูรณาการขีดความสามารถ
และประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ทุกหน่วยงาน  รวมท้ังศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 
จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคล้อง เตรียมพร้อมท่ีจะเป็นส่วนในการขับเคล่ือนหน่วยงาน ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายกองบัญชาการกองทัพไทย  โดยการเป็น “DIGITAL HQ”  
และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยการเป็น “DIGITAL NDSI”ภายในปี พ.ศ. 2565 
   ดังนั้น การจัดท าเอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์
ศึกษายุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC ฉบับนี้จะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมท่ีทีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ท้ังปัจจัยภายนอก โอกาส ภัยคุกคาม และ
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน จุดแข็งเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท่ีทีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  
ท้ังปัจจัยภายนอก โอกาส ภัยคุกคาม และปัจจัยภายใน จุดอ่อนและจุดแข็ง โดยการวิเคราะห์ SWOT 
  2. เพื่อจัดท า “แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์   
ปี พ.ศ.2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC” ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
  3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็น Digital SSC ของ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์อย่างมีทิศทางและเป็นระบบ 
ขอบเขตของการศึกษา 
  การจัดท าเอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ ปีพ.ศ. 2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC ฉบับนี้ จัดท าเพื่อการศึกษา วิเคราะห์เรื่องท่ี
เกี่ยวข้องโดยมีขอบเขตดังนี้ 
  1. ขอบเขตท่ีเกี่ยวกับข้อมูล 
         1) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 20 ปี 
  2) แผนปฏิบัติราชการของกองทัพไทย 
  3) แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
  4) แผนปฏิบัติราชการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
  5) แนวคิด Digital SSC 
 2. ขอบเขตท่ีเกี่ยวกับเวลา 
 การจัดท าเอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC ฉบับนี้ เป็นเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร
นักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 13 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
วิเคราะห์ในระยะเวลา ตามก าหนดของหลักสูตรจึงอาจมีข้อมูลและผลในการศึกษาวิจัยท่ีขาดความสมบูรณ์ใน
บางส่วน 
  



 
 

 

 
 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 เอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ.2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  โดยมี
ขั้นตอนท่ีส าคัญดังนี้ 

 1) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ท้ัง
ปัจจัยภายนอก โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึงปัจจัยภายใน จุดอ่อน และจุดแข็ง โดยการวิเคราะห์ SWOT ซึ่ง
กรอบการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกจะใช้ C-PEST Analysis และ กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จะใช้การ
วิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการ ของ Mckinncy (Mckinncy 7-s Framework) และให้กลุ่ม
ตัวอย่างจัดล าดับความส าคัญ  

 2) ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ โดยใช้การจับคู่  
(SWOT matching หรือ TOWS Matrix) น ามาจัดกลุ่มกลยุทธ์ 

 3) ก าหนดกลยุทธ์ และแปลงกลยุทธไปสู่แผนงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
ข้อจ ากัดของการศึกษา 

 เอกสารวิชาการ “แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์   
ปี พ.ศ.2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC” ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 
13 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษารวม 4 เดือน ต้ังแต่ 12 มีนาคม – 3 กรกฎาคม 2563 จึงอาจมีข้อมูลและผลการ
ศึกษาวิจัยท่ีขาดความสมบูรณ์ในบางส่วน 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ท าให้ได้ทราบถึงสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์ ศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ีจะมุ่งสู่การเป็น Digital SSC ภายในป ีพ.ศ.2563-2565 
  2) ท าให้ได้ “แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.
2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC” ท่ีมีการทบทวนสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 
  3) เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่จุดหมายอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ 
  4) เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานท่ีจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง และมุ่สู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดโดยใช้หลักการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

บทที ่2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป 
  ระดับชาติ 
 แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล 

 ในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศท่ัวโลกคาดหวังให้เกิด "ความเป็นพลเมืองดิจิทัล" ขึ้นในประชากร
ของตน คือ "พลเมืองผู้ใช้งานส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจบรรทัดฐาน ของการปฏิบัติตัวให้
เหมาะสม และมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารในยุคดิจิทัลเป็นการส่ือสาร
ท่ีไร้พรมแดนจ าเป็นต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence) " 

            ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient : DQ) คือ กลุ่มของความสามารถ
ทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ท่ีจะท าให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายบนเส้นทางของชีวิตในยุค
ดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมท้ังความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
และค่านิยมท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้ส่ือและ
การเข้าสังคมในโลกออนไลน์ 

 ประเทศไทยในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนา และก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้เทคโนโลยี  
เข้ามามีบทบาทจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไป  
การเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการพื้นฐานของภาครัฐ รวมท้ังการบูรณาการเช่ือมโยง และลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพื่อส่งเสริมให้ ภาครัฐปรับตัวพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นท้ังโอกาสและความท้า
ทายของประเทศไทย ท่ีจะปรับปรุงทิศทางการด าเนินงานของประเทศ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล “รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท่ีมีต่อมิติการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐ จึงได้ให้ความส าคัญ กับการพัฒนาระบบราชการให้ขับเคล่ือนด้วยการใช้เทคโนโลยี   
เพื่อยกระดับภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านกลไกด้านกฎหมาย และแผนระดับชาติท่ีส าคัญ โดยรัฐบาล
ได้ผลักดันให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐปรับเปล่ียนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการท างานและยกระดับการให้บริ การโดยยึดความ
ต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง”  ( ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565:2)ท้ังนี้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economyand Society)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ภาพที่ 1 แผนพัฒนาดิจิตัล 

 
รัฐบาลด าเนินการออกกฎหมาย และได้จัดท าแผนการพัฒนาท่ีมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดยมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ท่ีก าหนดทิศทาง การขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,2562) 
  
 ผลกระทบของการ มุ่งสู่ Digital SSC ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
  ผลกระทบจากท่ัวโลกท าให้รัฐบาลเกิดความคาดหวังท่ีต้องการให้หน่วยงานราชการเปล่ียน 
และขับเคล่ือนระบบการท างานด้วยเทคโนโลยี ยกระดับภาครัฐไปสู่หน่วยงานดิจิทัล มีผลกระทบโดยตรงกับ
หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานท่ีต้องขยับขับเคล่ือนตัวเองตามนโยบายดังกล่าว เป็นโอกาสและแรงผลักดันให้
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ได้รีบด าเนินการเตรียมความพร้อมในรับมือในทุกด้าน 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้
ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 



 
 

 

 
 
 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  ๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

 ๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ  
 ๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทย มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
 
 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๑) คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนัสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ี
ท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง  
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลด ความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 



 
 

 

 
 
 
 
 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
  ๒. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
  ๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๔. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
  
 ผลกระทบของการ มุ่งสู่ Digital SSC ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ท่ีเป็นการวางนโยบายและการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การเตรียมการเข้าสู่รัฐบาล
ดิจิทัล หรือหน่วยงานดิจิทัล ก็เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคง ด้านฐานข้อมูล การเตรียมความ
พร้อมของก าลังพล เพื่อการปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ๆ การใช้หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การเป็น คนเก่ง คน
ดี การปรับการท างานของระบบราชการท่ีมีขนาดเล็กลง ประสานงานง่ายขึ้น มีความสะดวกสบายของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีบ 
  
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 แผนงานที่ 2ปรับปล่ียนการท างานของภาครัฐด้วยเทนโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล  
โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเช่ือมโยงข้อมูลและการท างานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน 
 แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการท างานของรัฐ 
 แผนงานที่  4  พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ  (government service platform)  
เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคช่ันหรือบริการรูปแบบใหม่ 
  (ร่าง) แผนพัฒนารับบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565  
 เป้าหมายระยะ พ.ศ.2561-2565 
 - ยกระดับหน่วยงานภาครัฐท างานแบบชาญฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 - สร้างเพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการท่ีดีขึ้นส าหรับประชาชน 
 - สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 
 กรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 5 ป ีแรก (พ.ศ.2561-2565) 
 - ภาครัฐปฏิรูปการท างานและการให้บริการหัเป็นรูปแบบดิจิทัล 
 - ภาครัฐมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล 
 - ภาครัฐพัฒนาการให้บริการท่ีเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 - ภาครัฐมีการเช่ือมโยงการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
 - ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล ให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถบริการได้ตรง
ตามความต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์ที ่1 ปรับเปล่ียนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลท่ีได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที ่2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์ที ่3 สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิตัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานและบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
   ส่งเสริมการเปิดข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส 
สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างนวตกรรมใหม่ 
กลยุทธ์ที ่1 ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใสสร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริม
นวัตกรรม 
 
  ผลกระทบของการ มุ่งสู ่Digital SSC ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

  เป็นแนวทางในการเตรียมการให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ท้ังในด้านท่ีต้องเป็นผู้ให้บริการ 
และผู้รับบริการ โดยมีแนวคิดเรื่องความเช่ือมโยงของข้อมูลแบบบูรณาการท่ีเปิดเผย และสามารถเข้าถึงได้ 
ระหว่างส่วนราชการ และผู้รับบริการ เป็นโอกาสให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ปรับปรุงคลังข้อมูลความรู้ท่ีมีอยู่มา
จัดการให้เป็นระบบ เป็นประโยขน์ และทันสมัยให้กับผู้สนใจ รวมทั้งได้มีโอกาสได้พัฒนาสมรรถนะของก าลังพล
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะ ทางด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย 

 
  แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563-2565 

 กลุ่มงานที่ 1 การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
  เป้าประสงค์:สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสม
พระเกียรติ 
  กลุ่มงานที่ 2การป้องกันประเทศ 
  เป้าประสงค์ : บก.ทท. มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอ านวยการร่วมการป้องกัน
ประเทศท้ังยามปกติและยามสงคราม 
  กลุ่มงานที่ 3 การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
  เป้าประสงค์ : สนับสนุนงานรักษาความมั่นคง รู้จัดสามัคคี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปัญหาส าคัญของชาติลดน้อยลง 
    
 



 
 

 

     กลุ่มงานที ่4 การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
       เป้าประสงค ์ : ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารมีความเช่ือมั่นและความร่วมมือจากมิตร
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
       กลุ่มงานที่ 5 การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน 
       เป้าประสงค ์: คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนดีขึ้น 
       กลุ่มงานที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
       เป้าประสงค:์เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 กลุ่มงานที ่1การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เป้าประสงค ์:สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ  เพื่อเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชน 
 กลุ่มงานที ่2การประศาสน์วิทยาการและการวิจัยด้านความมั่นคง 
                เป้าประสงค ์:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีความพร้อมในการประศาสน์วิทยาการ ด้านความ
มั่นคงในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และการท าการวิจัย 
 กลุ่มงานที ่3การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
 เป้าประสงค:์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้รับการยอมรับด้านวิชาการความมั่นคงจาก
หน่วยงานในประเทศ 
 กลุ่มงานที ่4การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
 เป้าประสงค ์:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้รับการยอมรับด้านวิชาการความมั่นคงจาก
ต่างประเทศ 
 กลุ่มงานที ่5การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
 เป้าประสงค ์:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2. กรอบแนวคิดแผนปฏบิัติงาน 5 ปี (2565)ของ บก.ทท. และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3. 
กรอบ
แนวคิด การ
เป็น Digital HQ ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4. Roadmap 2563 –2565 & Action plan 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาพที่ 5. ความเชื่อมโยงกับกลุ่มงานด้านยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 

 
ภาพที่ 6. กรอบแนวคิดในการขับเคลือ่น Digital HQ 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7. กรอบแนวคิดการเป็น Digital NDSI ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8. NDSI Roadmap 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวกับองค์กร 
  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี 2520 โดย พล.อ.เกรียง
ศักดิ ์ชมะนันท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น  ได้มีนโยบายท่ีจะจัดต้ังสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (สวศ.)  
ขึ้น เพื่อให้ท าหน้าท่ีเสนอแนะยุทธศาสตร์ ในด้านการเมือง การเศรษฐกิจ การสังคมจิตวิทยาและการทหาร 
ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ต่อมา เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2522 จึงได้มีค าส่ังจัดต้ัง สวศ. ขึ้น โดยให้เป็นหน่วย
ขึ้นตรงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประวัติการก่อตั้ง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ต่อมาในป ีพ.ศ.2552ได้มีการปรับโครงสร้างกองทัพไทย รวมถึงกองบัญชาการกองทัพไทย และสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศด้วย จึงท าให้ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ ได้เปล่ียนนามหน่วยเป็น " ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ " มาจนถึงปัจจุบัน 
 
พันธกิจของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.ฯ ) 
  1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิจัยถึง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ พร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง  
แก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล 
  2. พัฒนาศักยภาพองค์กรในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง กับบุคคล หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 
  3. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
  4. ด าเนินการให้การศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของกองทัพและรัฐบาล 
 
วิสัยทัศน์ ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.ฯ ) 
   เป็นองค์กรช้ันน าในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ด้วย
การเป็น DIGITAL และ SMART ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน (Strategic Wisdom 
for People) 
 
จุดม่งหมาย 
  เพื่อให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้รับการยอมรับในความเป็นหน่วยงานวิชาการด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงช้ันเลิศ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน
ของกองทัพและรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบได้ 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาส าคัญต่างๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของชาติ 
 
เป้าประสงค์ 
  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ ดังนี้ 
  ๑.  เป็นองค์กรช้ันน าด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศไทย 
  ๒. เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
  ๓. เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 



 
 

 

 
โครงสร้างองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9. การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้าง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
 
  กองสนับสนุน ภารกิจท่ีรับผิดชอบ งานก าลังพล งานส่งก าลัง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ สป.๓ 
ของ ศศย.ฯ ให้การสนับสนุนส านักผู้บังคับบัญชา ศศย.ฯ, กผค.ฯ, กศย.ฯ, และ กภศ.ฯ และจัดท า/ดูแลเว็บไซต์
ของ ศศย.สปท. 
   กองแผนและโครงการภารกิจท่ีรับผิดชอบ จัดท าแผนงานโครงการ การงบประมาณ การพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาองค์กร และการฝึกอบรมก าลังพล 
   กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความม่ันคง ภารกิจท่ีรับผิดชอบ งานวิจัย สนทนาปัญหา
ยุทธศาสตร์ การจัดท าและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ 
   กองภูมิภาคศึกษา ภารกิจท่ีรับผิดชอบ จัดประชุม/สัมมนาวิชาการทางยุทธศาสตร์และความ
มั่นคงแห่งอาเซียน การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) การ
ด าเนินการศูนย์วิจัยและคณะผู้เช่ียวชาญด้านอาเซียน การจัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ และความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานยุทธศาสตร์และความมั่นคงต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ข้อมูลก าลังพล ศศย.สปท. ส ารวจข้อมูล ณ ๑๙ เม.ย.๖๓ 
ข้าราชการ 
 

กองงาน/อายุ/ วุฒิการศึกษา 
ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

 รวม (คน) ส.ต.-จ.ส.อ. 
  (พิเศษ) 

ร.ต.-ร.อ.  พ.ต.-พ.ท. 
พ.อ. - พ.อ.  
  (พิเศษ) นายพล 

กองงาน 
1. ส านักผู้บังคับบัญชา 
2. กสน.ฯ 
3. กผค.ฯ 
4. กศย.ฯ 
5. กภศ.ฯ 
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2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที ่10. SWOT ANALYSIS 

 
2.3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้แนวคิด 7 ประการในการประเมินองค์กร  
(7’S Model, Mckinsey) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

S1 มีการก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 
และมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการท้ังระยะส้ัน (แผนฯ 
ประจ าปี) และระยะยาว (แผนฯ ๔ ปี) 
S2 มีการผลิตผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง
ป ร ะ เ ท ศ ห ล า ก ห ล า ย ต อ บ ส น อ ง ใ น แ ต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 
S3 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 

W1 ไม่สามารถการด าเนินงานตามห้วงเวลาท่ีได้
วางแผนไว้ได้เนื่องจาก มีภารงานอื่นๆ 
W2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยไปยังผู้ปฏิบัติ 
ยังไม่เป็นรูปธรรม/ไม่แน่นอน/ไม่ชัดเจน ท าให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจแผนงานส่งผลให้
ผลงานไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยเท่าท่ีควร 
 



 
 

 

 
๒. โครงสร้างองค์กร (Structure) 

S1 โครงสร้างสายการบังคับบัญชามีการแบ่งมอบ
งานตามสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน โดยอ้างอิง
จากพันธกิจของหน่วย 
S2 ก าหนดหน้าท่ีการท างานของหน่วยข้ึนตรงอย่าง
ชัดเจน โดยใช้อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ของหน่วยเป็น
หลักการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับข้ัน 
S3 โครงสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
มากขึ้น 
S4 มีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบโดยตรง 

W1 โครงสร้างของหน่วยเป็นล าดับช้ัน ตามระบบ
ราชการท าให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงานกรณีท่ีมี
ความเร่งด่วน  
W2 โครงสร้างและอัตราปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วย ท้ังด้านการศึกษาวิจัย และการจัด
หลักสูตรฯ 
W3 ตามโครงสร้ า งของ บก .ทท.  ก าหนดให้  
ศศย.สปท. เป็นหน่วยขึ้นตรง สปท. ท าให้สายการ
บังคับบัญชายาว 
 

3.ระบบปฏิบัติงาน (System) 
S1 ระบบธุรการและก าลังพล มีการบริหารงานและ
มีการแบ่งงานด้านวิชาการและด้านสนับสนุนท่ี
ชัดเจน 
S2 ระบบการจัดท าแผนการด าเนินงาน มีการจัดต้ัง
คณะท างานประชุมวางแผน และสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 
S3 ระบบงบประมาณ/การเงินมีการแบ่งมอบงาน
โดยกระจายอ านาจให้แต่ละกอง และใช้ระบบPDCA 
เพื่อตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
S4 ระบบติดตาม/ประเมินผลงานโดยการด าเนินงาน
ตามนโยบายของการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
S5 มี ก ร ะบวนการ เก็ บข้ อมู ล ทา ง วิ ช า ก า ร ท่ี
หลากหลาย 
S6 มี เครือข่ายทางวิชาการท่ีพร้อมจะให้ความ
ร่วมมือ 
 

W1 การติดต่อประสานงานภายในองค์กรล่าช้า
บางครั้งมีความผิดพลาดในการส่ือสารท าให้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน 
W2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความพร้อม
ในการรองรับการเป็น Digital SSC  
W3 ระบบสนับสนุนข้อมูลด้านงานวิจัยยังมีน้อย ไม่
ทันสมัย และขาดข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
W4 ระบบการจัดสภาพแวดล้อมในทางกายภาพของ 
ศศย.สปท. ไม่ตอบสนองภารกิจของหน่วย เช่น 
ห้องเรียนห้องสมุด เป็นต้น 
W5 ระบบการจัดการความรู้  ยังไม่เป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้ เมื่ อบุคลากรปรับย้ าย หรือออกจาก
หน่วยงานไปเกิดการสูญเสียองค์ความรู้ไปพร้อมกับ
บุคลากร 
W6 ขาดการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ 
W7 ความล่าช้าในการในการปรับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อรองรับการท างานแบบ Digital 
W8 ระบบงบประมาณยังไม่ครอบคลุม และรองรับ
การเข้าสู่ภาวะ Digital 
W9 ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบียบ
เพื่อการค้นคว้า และเผยแพร่ 
 
 
 
 



 
 

 

๔. บุคลากร (Staff) 
S1 บุคลากรด้านวิชาการมีความรู้พื้นฐานท่ีดีสามารถ
พัฒนาได้ง่าย 
S2 บุคลากร (ข้าราชการ) เป็นทหาร มีเกียรติและ
ศักด์ิศรี พร้อมให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามค าส่ัง 
ผู้บังคับบัญชา  
S3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย 
S4 ก าลังพล มีความรู้ มีทักษะ และความช านาญ 
เฉพาะตัวสูง  
S5 ก าลังพลรุ่นใหม่mindset ในการปรับปรุงการ
ท างาน เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ น ามาปรับใช้ใน
การท างาน  
S6 ก าลังพลมุ่งแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยี มาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
S7 ผู้บริหารมีวิ สัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาองค์กร 

W1 ขาดก าลังพลในระดับปฏิบัติท้ัง ข้าราชการ 
นักวิจัยและ พนักงานราชการ เมื่อเทียบกับปริมาณ
งานท่ีมีมาก 
W2 การจัดสรรก าลังพลบางต าแหน่งไม่เหมาะสมกับ 
ความรู้ความสามารถ ท าให้ไม่สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
W3 ก าลังพลส่วนใหญ่ ขาดขวัญก าลังใจและขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากปริมาณงานมี
มากและขาดความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ 
W4  แนวทางในการรับราชการ ของนักวิจัย และ
พนักงานราชการยังไม่ชัดเจนและไม่มีกรอบอัตรา
รองรับท่ีเหมาะสม 
W5 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของนักวิจัย ยังไม่ครอบคลุม
และสะท้อนถึงการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง ส่งผลให้
นักวิจัยขาดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลงาน 
W6 ความไม่เพียงพอของบุคคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 
W7 ก าลังพลบางส่วนขาดความร่วมมือในการพัฒนา
ปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ 
W8 ความแตกต่างของความรู้/ทักษะ ทางด้าน
เทคโนโลยี ของบุคคลากร 
W9 การปรับทัศนคติของก าลังพลเพื่อให้ร่วมมือใน
การเปล่ียนแปลงระบบการท างานเดิม 
W10ก าลังพลบางส่วน ยังขาดความรู้ทักษะในการใช้
เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๕. ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) 
S1 มีความเช่ียวชาญในการจัดประชุม/อบรม/
สัมมนา ทางวิชาการ ท้ังภายใน และต่างประเทศ 
S2 มีความเช่ียวชาญการจัดท าเอกสาร/ส่ือส่ิงพิมพ์ 
ทางวิชาการ และงานวิจัย ด้านยุทธศาสตร์และความ
มั่นคง 
S3 มีความเช่ียวชาญการด าเนินการหลักสูตรนัก
ยุทธศาสตร์ 
 

W1 ก าลังพลด้านงบประมาณขาดความรู้ในระเบียบ
งานงบประมาณอย่างแท้จริง ท าให้มีปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
W2 ก าลังพลบางส่วน ยังขาดทักษะในการคิดเชิง
วิเคราะห์และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
W3 ระบบการพัฒนาก าลังพล ไม่ครอบคลุมก าลังพล
ทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัยและพนักงานราชการ ท่ี
ไม่มี โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากข้อจ ากัดของระเบียบ
ราชการด้านการพัฒนาก าลังพล 



 
 

 

๖. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
S1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของ
หน่วย 
S2 ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานทาง
วิชาการท่ีมีมาตรฐาน 
 

W1 รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
เป็นแบบรวมศูนย์เน้นการควบคุม และส่ังการจาก
บนลงล่าง(Top down) ท าให้การบริหารงานมีความ
ล่าช้าในบางครั้ง 

๗. ค่านิยมร่วม(Shared values) 
S1 มีการก าหนค่านิยมร่วมของก าลังพลในหน่วย 
โดยใช้ค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพไทย 
 

W1 ค่านิยมร่วมของบุคลากรยังไม่มีการปฏิบั ติ
เท่าท่ีควร และยังขาดการถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติอย่าง
ท่ัวถึง 

 
2.3.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยใช้แนวคิด C-PEST Analysis 

โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) 
๑.ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ(CustomerBehaviors : C) 

O1หน่วยงานท่ีเป็นลูกค้าหลัก ของ ศศย.ฯ มี
ลักษณะการท างานบนพื้นฐานองค์ความรู้ มีการน า
ผลงานวิชาการไปใช้ และ ให้การยอมรับผลงานทาง
วิชาการ ของ ศศย.ฯ มากขึ้น 
O2 หน่วยงานภายนอกและประเทศในกลุ่ม ASEAN 
ให้การยอมรับ ศศย.สปท. ให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของหนว่ยเป็นอย่างดี 
O3 มีนโยบายจากรัฐบาลและหน่วยงานบังคับบัญชา
ในการปรับปรุงหน่วยงานให้ทันสมัย 

T1 หน่วยงานท่ีเป็นลูกค้า ภายใน กห.และภายนอก 
ยังไม่สามารถเข้าถึงผลงานวิชาการ ของ ศศย.สปท. 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
T2 หน่วยงานต่าง ๆ (คู่แข่ง) มีการแข่งขันที่สูง ด้าน
ความพร้อมและขีดความสามารถของข้อมูลและ
ฐานข้อมูลท่ีมีมาตรฐาน และมีการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง  
T3 การแลกเปล่ียนทางวิชาการ ระหว่างเครือข่าย
ภายในประเทศ และ ภายใน กห. ยังมีค่อนข้างน้อย 

โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) 
๒. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Factors  : P) 

O1รัฐบาล มีเสถียรภาพมากขึ้น มีความชัดเจนใน
การพัฒนาประเทศ และให้ความส าคัญต่อหน่วยงาน
ด้านยุทธศาสตร์ 
O2 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของ 
ศศย.ฯ ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ต่อ 
รมว.กห. โดยผ่าน เวทีการประชุม NADI (Track II) 
O3 หน่วยเหนือ(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) ให้
ความส าคัญและสนับสนุนให้ ศศย.ฯ เป็นหน่วยงาน
คลังสมอง(Think Tank) ของ กองทัพไทย 
 
 
 
 

T1 นโยบายของหน่วยเหนือมีการเปล่ียนแปลง ไม่
แน่นอน ส่งผลต่อการก าหนดแผนพัฒนาและการ
ด าเนินงานของ ศศย.ฯ 
T2 ระบบการหมุนเวียน และแต่งต้ัง/คัดสรร การ
ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ท าให้นโยบายมี
การเปล่ียนแปลงและขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานของหน่วย 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 
O1 นโยบายของหน่วยเหนือ ให้ความส าคัญกับการ 
และสนับสนุนให้ ศศย.ฯ เป็นหน่วยงานคลังสมอง
Think Tank ของ กองทัพไทย เอื้ออ านวยในเรื่อง
งบประมาณในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
 

T1 เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่สภาวะชะลอตัวอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่องบประมาณของหน่วยใน
อนาคต ต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  

๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural Factors : S) 
O1 ปัจจุบันเป็นสังคม เน้นการใช้ความรู้เป็นฐาน
(Knowledge based) ศศย.สปท.จึงเป็นหน่วยงานท่ี
มีองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคง ท่ี
ส าคัญในระดับประเทศ ท่ีได้รับการยอมรับท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ 
 

T1 ประชาชนท่ัวไปยังขาดความเข้าใจด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศศย.ฯ จึงควรเป็น
หน่วยงานท่ีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้กับสังคมอย่างถูกต้อง 
 

๕. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
O1 เทคโนโลยีเป็นช่องทางให้ ศศย.ฯ สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ เช่ือมต่อ แลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่าง Think Tank ท าให้การพัฒนาบุคลากรและ
องค์ความรู้ด้านความมั่นคง ได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  
O2 ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบ Social network ท าให้มีความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล เพื่อน ามาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้อย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย รวมทั้งการเผยแพร่
ผลงานวิชาการต่างๆ ได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว 
O3 นโยบายภาครัฐให้ความส าคัญต่อการขับเคล่ือน
ด้วย Digital และการบูรณาการ Big DATA 
O4 ภาครัฐก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 
05 มี พรบ.คอมพิวเตอร์ไซเบอร์ 
O6 เกิดนวัตกรรมการบริการข้อมูลรูปแบบใหม่ 
O7 ท าให้เกิดการท างานแบบทุกท่ี ทุกเวลา 
Computer Everywhere 

T1 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด  และมี
ราคาสูง 
T2 การสืบค้นข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ส่วนใหญ่
สืบค้นจากแหล่งข้อมูลทางinternet ซึ่งเป็น
แหล่งข่าวเปิดบางครั้งอาจขาดความน่าเช่ือถือ ควรมี
ฐานข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง 
T3 ความหลากหลายของ Plat Form ข้อมูล 
T4 ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความปลอดภัย
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
T5 ความเหล่ือมล้ าในการเช้าถึงเทคโนโลยี 

 

 
**การทบทวนและการจัดท าแผนปฏิบัติงานของศศย.สปท. (Action Plan)เพื่อขับเคล่ือนวิสัยทัศน ศศย.สปท. 
พ.ศ.2563 ภายใต Road map SMART HQ ใหกาวไปสูการเปน Digital SSC พ.ศ.2565 และ SMART SSC 
ในป พ.ศ.2580 ณหองประชุมศศย.สปท. ระหวางวันท่ี 11-15 พ.ย.62 
 
 



 
 

 

 
ความส าคัญของปัจจัยภายในที่มีผลต่อศูนย์ยุทธศาสตร์ในการไปสู่ Digital SSC 

ปัจจัย 
บุคคลที่เสนอขอ้คิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 x ̅ % 

1.กลยุทธขององค์กร (Strategy) 3 5 3 5 5 5 5 4.43 88.57 

2.โครงสร้างขององค์กร(Structure) 3 4 4 4 4 4 4 3.86 77.14 

3.ระบบปฏิบัติงาน(System) 5 5 4 5 5 4 5 4.71 94.29 

4.บุคลากร (Staff) 5 5 5 5 5 4 5 4.85 97.14 

5.ทักษะความรู้ความสามารถ (Skill) 3 5 4 5 4 4 5 4.29 85.71 

6.รูปแบบการบริหาร (Style) 5 5 4 4 5 5 5 4.71 94.29 

7.ค่านิยม (Share Value) 5 5 3 4 4 4 5 4.29 85.71 

 
ความส าคัญของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ในการมุ่งสู่ Digital SSC 

ปัจจัย 
บุคคลที่เสนอขอ้คิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 x ̅ % 

1.ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ 5 4 4 5 5 3 5 4.23 88.57 

2.ด้านการเมืองและกฎหมาย 4 5 4 2 4 3 4 3.71 74.29 

3.ด้านเศรษฐกิจ 4 5 5 3 4 3 4 4 80.00 

4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม 4 3 3 4 4 3 5 3.71 74.29 

5.ด้านเทคโนโลยี 5 4 5 5 5 4 5 4.71 94.28 

 
  2.4 การวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัย ท่ีมีผลต่อ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ในการมุ่งสู่ Digital 
SSC การด าเนินการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัย ท่ีมีผลต่อ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ในการมุ่งสู่ Digital SSC 
นั้นจะพิจารณาก าหนดจากแบบสอบถามความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ในการมุ่งสู่ 
Digital SSC ท่ีเสนอให้กลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์พิจารณาโดย
จะน ามาก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อน ามาจัดล าดับความส าคัญเพื่อเป็นประเด็นในการพัฒนายุทธศาตร์
ดังนี้ 
     1. การพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 
     2. การพัฒนาด้านระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 
     3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 
 



 
 

 

 

 
ภาพที่ 11. กราฟแสดงความส าคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

ในการมุ่งสู่ Digital SSC 
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กลยุทธ ์ โครงสรา้ง ระบบปฏบิตักิาร บุคลากร ทกัษะ ระบบบรหิาร

ค่านิยมรว่ม พฤตกิรรม การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลยี



 
 

 

บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 
3.1.  เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์ช้ันน าท่ีพัฒนาองค์ความรู้ อย่างถูกต้องแม่นย า ด้วยระบบ Digital 
   เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) ของเอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ปี 2563 - 2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC ฉบับนี้คือ
ข้อเสนอแผนการปฏิบัติขององค์กรท่ีจะน าไปสู่เป้าประสงค์ของแนวคิดท่ีจะเป็น  Digital SSC ตามท่ีได้ศึกษา
ข้อมูลและน าไปวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์แล้ว 

 แผนการปฏิบัติขององค์กรท่ีได้วิเคราะห์เพื่อจะน าไปสู่เป้าประสงค์ของแนวคิดท่ีจะเป็น 
Digital SSC หรือ Digital Organization นั้นจะต้องพัฒนาและบริหารด้านสารสนเทศขององค์กรซึ่งจะต้องเน้น
ถึงการพัฒนาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศท้ังหมดได้แก่ 
  - การพัฒนาบุคลากร (Human resource development) 
            - การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบริหารกระบวนการท างาน  (Work 
process development) 
            - การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information system development) 
การศึกษายุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กลุ่มผู้บริหาร ได้ก าหนดนโยบาย  และบุคลากร 
ได้ศึกษาและก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ และได้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12.เป้าหมายการด าเนินงานของ ศศย.สปท. 
 
   



 
 

 

  การศึกษายุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กลุ่มผู้บริหาร ได้
ก าหนดนโยบาย  และบุคลากร ได้ศึกษาและก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  
และได้จัดท าแนวทาง (Road map) เพื่อด าเนินการพัฒนาองค์กรเป็น Digital SSC ปี 2565 จะพัฒนาศูนย์
ศึ ก ษ า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ท า ใ ห้ เ ป็ น  Digital SSC โ ด ย ส ม บู ร ณ์  เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
คือ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จะต้องมีความถูกต้องทางวิชาการ มีเทคโนโลยี และมีองค์ความรู้ของตนเอง 
 
 3.2. กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ : เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลากรในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSCในป ีพ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มพูนความรู้ก าลังพล 
 แผนงานท่ี 1 จัดอบรมก าลังพลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการท างาน 
 แผนงานท่ี 2 จัดโครงการ พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ส าหรับการพัฒนาทักษะ ให้ก้าวไปด้วยกัน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ือสารท าความเข้าใจกับบุคลากร 
 แผนงานท่ี 1 จัดประชาสัมพันธ์ ถึงความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีในการท างานในปัจจุบัน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ : เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อความสะดวก  
และรวดเร็ว สอดรับกับการมุ่งสู่การเป็น Digital SSCในป ีพ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง การพัฒนาต่อยอดผลงานทางวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
        แผนงานท่ี1 เพิ่มรูปแบบการเก็บข้อมูลจากการจัดประชุมวิชาการ/การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์/การลง
พื้นท่ี/ประชุมเครือข่ายท้ังใน และต่างประเทศและด้วยระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเก็บข้อมูลวิชาการ  
        แผนงานท่ี 2 พัฒนาผลงานวิชาการให้เป็นระบบ E-book 
        แผนงานท่ี 3 จัดระบบการเรียน การสอน ทางไกล ในหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ /และหลักสูตรอบรม
ร่วมกับต่างประเทศ   
 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานภายในให้ทันสมัย สามารถตรวจสอบและติดตามงานได้ทุกท่ีทุกเวลา 
         แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเช่ือมโยงบูรณาการได้ ท้ังในส่วนงานบริหาร และงาน
วิชาการ 
         แผนงานท่ี 2 พัฒนาการมอบหมายและติดตามงานให้ทันสมัย โดยทุกคนสามารถรู้ความคืบหน้าของทุก
งานได้ตลอดเวลา 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ : เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบเครือข่าย internet ในการรองรับการใช้งาน
ระบบ Digital  
กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของรูปแบบการบริหารงานและระบบปฏิบัติการให้พร้อมมุ่งสู่ Digital SSC 
        แผนงานท่ี 1 เตรียมความพร้อมของเครือข่ายเพื่อรองรับการท างาน ระบบ Digital 
        แผนงานท่ี 2 เตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลท่ีมีความคลอบคลุม สืบค้นง่าย 
 



 
 

 

ตารางวิเคราะห์ TOWS METRIX 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์ช้ันน าท่ีพัฒนาองค์ความรู้ 
อย่างถูกต้องแม่นย า ด้วยระบบ 
Digital 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีการก าหนด วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ และ
มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการท้ัง
ระยะส้ัน (แผนฯ ประจ าปี) และ
ระยะยาว (แผนฯ ๔ ปี) 
S2 โครงสร้างสายการบังคับ
บัญชามีการแบ่งมอบงานตามสาย
บังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีแผนก
เทคโนโลยี สารสนเทศ รับผิดชอบ
งานด้านสารสรเทศโดยตรง  
S3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความ
มุ่งมั่นในการพฒันาองค์กร  
S4 ก าลังพลรุ่นใหม่mindset ใน
การปรับปรุงการท างาน เปิดใจรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ น ามาปรับใช้ใน
การท างาน  
S5 บุคลากร (ข้าราชการ) เป็น
ทหาร มีเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อม
ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตาม
ค าส่ัง ผู้บังคับบัญชา  
S6 มีกระบวนการเก็บข้อมูลทาง
วิชาการท่ีหลากหลาย 
S7 มีเครือข่ายทางวิชาการท่ี
พร้อมจะให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 W1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังขาดความพร้อมในการรองรับ
การเป็น Digital SSC 
 W2 ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ระเบียบเพื่อการ
ค้นคว้า และเผยแพร่ 
W3 ระบบการจัดการความรู้ ยัง
ไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้เมื่อ
บุคลากรปรับย้าย หรือออกจาก
หน่วยงานไปเกิดการสูญเสียองค์
ความรู้ไปพร้อมกับบุคลากร 
 W4 ระบบงบประมาณยังไม่
ครอบคลุม และรองรับการเข้าสู่
ภาวะ Digital 
 W5 ความไม่เพียงพอของ
บุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยี  
W6 ความแตกต่างของความรู้/
ทักษะ ทางด้านเทคโนโลยี ของ
บุคคลากร 
 
 
 
 
 



 
 

 

โอกาส (Opportunities) 
 O1  นโยบายภาครัฐให้
ความส าคัญต่อการขับเคล่ือนด้วย 
Digital และการบูรณาการ Big 
DATA 
 
O2 หน่วยงานเครือข่ายทาง
วิชาการ ให้การยอมรับ 
ศศย.สปท. ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยเป็น
อย่างดี 
 O3 เทคโนโลยีเป็นช่องทางให้ 
ศศย.ฯ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
เช่ือมต่อ แลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่าง Think Tank ท าให้การ
พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้
ด้านความมั่นคง ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
 
 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
การพัฒนาต่อยอดผลงานทาง
วิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย (S1 S2 S3 O1 O2) 
 -เก็บข้อมูลวิชาการ การจัด
ประชุมวิชาการ/การสนทนา
ปัญหายุทธศาสตร์/การลงพื้นท่ี/
ประชุมเครือข่ายท้ังใน และ
ต่างประเทศ 
-จัดหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ /และ
หลักสูตรอบรมร่วมกับ
ต่างประเทศ 
 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริหารงานภายในให้ทันสมัย 
สามารถตรวจสอบและติดตาม
งานได้ทุกท่ีทุกเวลา 
-พัฒนาการมอบหมายและติดตาม
งานให้ทันสมัย โดยทุกคนสามารถ
รู้ความคืบหน้าของทุกงานได้
ตลอด 
เวลา 
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถเช่ือมโยงบูรณาการได้ ท้ัง
ในส่วนงานบริหาร และงาน
วิชาการ 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
(WO Strategies) 
เตรียมความพร้อมขอลบุคคลากร
ในการมุ่งสู่ Digital SSC (W5 W6 
O1 ) 
-พัฒนาส่ือสารท าความเข้าใจกับ
บุคลากรในองค์กร 
-อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีใน
การท างาน 
-จัดโครงการ พี่ช่วยน้อง เพื่อน
ช่วยเพื่อน ส าหรับการพัฒนา
ทักษะ ให้ก้าวไปด้วยกัน 
เตรียมความพร้อมของรูปแบบการ
บริหารงานและระบบปฏิบัติการ
ให้พร้อมมุ่งสู่ Digital SSC (O1 
O3 W1 W2) 
-เตรียมความพร้อมของเครือข่าย
เพื่อรองรับการท างาน ระบบ 
Digital 
-เตรียมความพร้อมของฐานข้อมูล
ท่ีมีความคลอบคลุม สืบค้นง่าย 
 

ภาวะคุกคาม (Threats 
T1 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการ
พัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วอย่างก้าวกระโดด  
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ( ST 
Strategies) 
(S3 T1 T2 T5) 
สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์
พื้นฐานท่ีจ าเป็น 
-พัฒนาเครือข่ายสัญญาน 

กลยุทธ์เชงิรับ (WT Strategies) 
สร้างความตระหนักให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตนเอง และ 
ปรับเปล่ียนวิถีการปฏิบัติของ
องค์กร (W3 W6 T1)  



 
 

 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีสนับสนุน
การท างาน รองรับระบบ Digital 

-โครงการพัฒนาบุคคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 



 
 

 

3.3.  มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เคร่ืองมือ/กลไก) 
 จาการก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมทางด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  มุ่งสู่การเป็น Digital SSC ในปี 2565  
มีรายละเอียดแผนการปฏิบัติดังนี้ 
 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านบุคลากรเพือ่เตรียมความพรอ้มในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มพูนความรู้ให้ก าลังพล 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 
1.จัดการฝึกอบรม
ทางด้านเทคโนโลยี
ให้กับบุคคลากร 

1.เพ่ือให้มีความรู้
ได้ ความเข้าใจ 
และสามารถ ใช้
งานระบบ 

1.ก าลังพลทุกคน 
(100%) 
สามารถปฏิบัติ 
งานได้จริง 

1.มีการจัดอบรมการใช้
ระบบต่างๆที่เกิดข้ึนใหม่  
อย่างน้อย  
ระบบละ 1 ครัง้ 
2.ก าลังพลทุกคนสามารถ
ด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องได้ด้วยตนเอง 

อบรมเตรียมความพร้อม
ในโปรแกรมการใชง้าน 
และเริ่มใช้งาน อย่างน้อย 
โปรแกรมละ 1 ครั้ง 

อบรมเพ่ิมเติมอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

อบรมเพ่ิมเติมอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง 

กสน.ฯ/กผค.ฯ 

2.จัดโครงการ พ่ีช่วย
น้อง เพ่ือนช่วย
เพ่ือน ส าหรับการ
พัฒนาทักษะ ให้ก้าว
ไปด้วยกัน 
(Mentor) 

1.เพ่ือให้
ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด แกั ปัญหา
ได้ตรงจุด 

1.ผู้ร่วมโครงการมี
การพัฒนา
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

1. ก าลังพลทุกคนสามารถ
ปฏิบัติงานถูกต้องได้ด้วย
ตนเอง ประเมินโดยคณะ
กรรมการฯ 

จัดต้ังคณะกรรมการให้ค
วารู้และจัดที่ปรึกษา
ทางด้านทักษะการปฏิบัติ
ให้กับก าลังพลที่ต้องการ 

ประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

ประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมฯ 



 
 

 

 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบริหารเพือ่เตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาต่อยอดผลงานทางวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 
1.เพ่ิมรูปแบบการ
เก็บข้อมูลจากการ
จัดประชุมวิชาการ/
การสนทนาปัญหา
ยุทธศาสตร์/การลง
พ้ืนที่/ประชุม
เครือข่ายทั้งใน และ
ต่างประเทศและ
ด้วยระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย
เก็บข้อมูลวิชาการ  

เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
เครือข่าย 

เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาระบบการ
บริหารงานเพ่ือ
ความสะดวก และ
รวดเร็ว สอดรับ
กับการมุ่งสู่การ
เป็น Digital SSC
ในปี พ .ศ . 2565 

1.มีการเพ่ิมระบบประชุม
ทางไกล ในงานด้าน
วิชาการในทุกงานของ 
ศศย.ฯ 
 

เตรียมความพร้อมใน
โปรแกรมการใช้งาน  
และเริ่มใช้งาน อย่างน้อย 
งานละ 1 ครั้ง 

ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย 

สามารถด าเนินการได้
ด้วยความช านา 

กสน.ฯ/กผค.ฯ 

2.พัฒนาผลงาน
วิชาการให้อยู่ใน
รูปแบบที่ทันสมัย 
เข้าถึงง่าย 
 

ความสะดวกใน
การเผยแพร่ข้อมูล  

ผู้ต้องการข้อมูล
สามารถเข้าถึง 
และน าไปใช้ได้ง่าย 

มีตวามพึงพอใจของผู้รับริ
การในการเข้าถึงข้อมูล 

มีตวามพึงพอใจของผู้รับริ
การในการเข้าถึงข้อมูล
มากกว่า 20% 

มีตวามพึงพอใจของผู้รับ
ริการในการเข้าถึงข้อมูล
มากกว่า 50% 

มีตวามพึงพอใจของ
ผู้รับริการในการเข้าถึง
ข้อมูลมากกว่า75% 

 

 



 
 

 

 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบริหารเพือ่เตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาต่อยอดผลงานทางวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 
3. จัดระบบการเรียน 
การสอน ทางไกล ใน
ห ลั ก สู ต ร นั ก
ยุทธศาสตร์  /และ
ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม
ร่วมกับต่างประเทศ   
 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวก
และเข้าถึงบริการ
ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

ความสะดวก 
คล่องตัว ทันสมัย
พร้อมรับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมมากกว่า75% 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรมมากกว่า 
80% 

ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม
มากกว่า 85% 

กศย.ฯ/กภศ.ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบริหารเพือ่เตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภายในใหท้ันสมัย สามารถตรวจสอบและติดตามงานได้ทุกที่ทุกเวลา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 
1.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้
สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการได้ ท้ังใน
ส่วนงานบริหาร 
และงานวิชาการ 
 

เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
เครือข่าย 

พัฒนาคลังข้อมูล
ทางวิชาการ 

ผู้สนใจสามารถค้นของมูล
ผลงานทางวิชาการที่ผ่าน
มาได้ 

เตรียมความพร้อมใน
โปรแกรมการใช้งาน และ
เริ่มลงข้อมูลในฐานข้อมูล 

มีข้อมูลทางวิชาการ 
และกิจกรรมที่ผ่านมา
ของหน่วยอย่างครบถ้วน
สามารถ ค้นพบข้อมูลที่
ต้องการ 80% 

มีข้อมูลทางวิชาการ 
และกิจกรรมที่ผ่านมา
ของหน่วยอย่าง
ครบถ้วนสามารถ 
ค้นพบข้อมูลที่ต้องการ 
90% 

นขต.ศศย.ฯ 

2.พัฒนาการ
มอบหมายและ
ติดตามงานให้
ทันสมัย โดยทุกคน
สามารถรู้ความ
คืบหน้าของทุกงาน
ได้ตลอดเวลา 
      
 
 
 

สามรถติดตาม
ความเคลื่อนไหว 
ของงานได้
ตลอดเวลา  

ติดตามสอบถาม 
ค้นหางานที่
ต้องการได้ 

มีการบูรณาการร่วมทั้ง
หน่วยงาน 

เตรียมความพร้อมใน
โปรแกรมการใช้งาน ของ
บุคคลากร 

สามารถลงรายละเอียด
ของงาน และค้นหางาน
ที่ต้องการได้ 

มีความเชี่ยวชาญการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ 

นขต.ศศย.ฯ 

 
 



 
 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบริหารเพือ่เตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 

กลยุทธ์ที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบเครือข่าย internet ในการรองรับการใช้งานระบบ Digital 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 
1.เตรียมความพร้อม
ของเครือข่ายเพ่ือ
รองรับการท างาน 
ระบบ Digital 

เพ่ือรองรับการ
ท างานโดยใช้
ระบบ digital 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของระบบ
เครือข่าย 
internet ในการ
รองรับการใช้งาน
ระบบ Digital  
 

1.มีการเพ่ิมระบบประชุม
ทางไกล ในงานด้าน
วิชาการในทุกงานของ 
ศศย.ฯ 
 

เตรียมความพร้อมใน
โปรแกรมการใช้งาน และ
เริ่มใช้งาน อย่างน้อย งาน
ละ 1 ครั้ง 

ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย 

สามารถด าเนินการได้
ด้วยความช านา 

กสน.ฯ/กผค.ฯ 

2.เตรียมความพร้อม
ของฐานข้อมูลที่มี
ความคลอบคลุม 
สืบค้นง่าย 
 

ความสะดวกใน
การเผยแพร่ข้อมูล  

ผู้ต้องการข้อมูล
สามารถเข้าถึง 
และน าไปใช้ได้ง่าย 

มีตวามพึงพอใจของผู้รับริ
การในการเข้าถึงข้อมูล 

มีตวามพึงพอใจของผู้รับริ
การในการเข้าถึงข้อมูล
มากกว่า 50% 

มีตวามพึงพอใจของผู้รับ
ริการในการเข้าถึงข้อมูล
มากกว่า 60% 

มีตวามพึงพอใจของ
ผู้รับริการในการเข้าถึง
ข้อมูลมากกว่า70% 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

บทที4่ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 
ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 การขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ปี 2563 - 2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC เป็นการพัฒนาท่ีจะต้องใช้ความร่วมมือของบุคลากรใน
องค์กรทุกระดับเพื่อพัฒนาและเปล่ียนแปลง  จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือพื้นฐานหรือ เครื่องมือระดับสูง  
ท่ีมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับ คุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดล้วนจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างครบถ้วน ต้ังแต่ การวางแผน  การปฏิบัติการตรวจสอบ และการท าให้เป็นมาตรฐานท้ังส้ิน 
เหตุผลก็เพราะจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ  ถูกทิศทาง และหากพบปัญหา หรืออุปสรรค
ระหว่างทาง ก็จะรู้ตัวได้ก่อน  สามารถปรับแก้และหาทางรับมือได้ทัน เพื่อให้สามารถ บรรลุเป้าหมายได้ตาม
ต้องการและเป็นพื้นฐานท่ีดีของการต่อยอดการปรับปรุงโดย 
  4.1 ผู้บริหารต้องวิเคราะห์เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ จากยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ บก.ทท. 
ยุทธศาสตร์ สปท. เข้าด้วยกันเพื่อน ามาเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  4.2 กระตุ้นให้ผู้บริหาร และบุคลการของหน่วยทราบถึงวิสัยทัศน์ และ แนวโน้มท่ีต้องการจะ
ให้เกิดเกิดขึ้น เพื่อสร้างความยอมรับ การปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงไม่ใช่ทางเลือก  แต่เป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
  4.3 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ Road Map ท่ีจัดท าขึ้น และ มี
ความมุ่งมั่นผลักดันให้เป็นรูปธรรมชัดเจน น าไปสู่วิสัยทัศน์ 
  4.4 ปรับเปล่ียนการบริหารงานของหน่วยให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital SSC 
  4.5 ให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการท างานโดยการใช้เครื่องมือทางดิจิตอล
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญ ท้ังในเรื่องโครงสร้างองค์กร กระบวนการท างาน และกระบวนการรายงานผล 
  4.6 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ให้สอดคล้องกับแผน และงาน โดยมี
การก าหนดเป้าหมายระดับบุคล รวมถึงจูงใจให้บุคลากรพร้อมท่ีจะท างานโดยใช้ ระบบ และกระบวนการใหม่ท่ี
ก าหนดขึ้น 
  4.7 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อประโยชน์ ต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ไปสู่เป้าหมาย 
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นแผนการปฏิบัติท่ีมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิตอลซึ่งใน
ปัจจุบันการพัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องค านึงถึงความคล่องตัวในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศอย่างมาก
ท าให้แนวคิดของการพัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับการเคล่ือนย้ายสถานท่ีของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมากขึ้น 
  4.8 ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  รวมท้ัง
ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  4.9 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน รวมท้ังการปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน ภายนอก ท่ีส่งผล
กระทบต่อองค์ก่อน ในปัจจุบัน 



 
 

 

บรรณานุกรม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) 

กรอบแนวคิดแผนปฏบิัติงาน 5 ป ี(2565) ของ บก.ทท. 

แผนปฏิบัติราชการกองทัพไทย พ.ศ.2563-2565 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (ระยะแรก 2563-2565) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส านักงานเศรษฐกิจแห่งชาติ. ดิจิทัลไทยแลนด์.2559 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (พ.ศ.2561-2580) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประวัตยิ่อผู้วิจัย 

 ชื่อ-สกุล   พันโทหญิง วาทินี  ติงสมบัติยุทธ์ 

 วัน เดือน ปีเกิด  26 มีนาคม 2511 

 การศึกษา  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 

    รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

    มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ประวัติการท างาน         2535-2555 พยาบาลประจ าการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

                      2555-2557 พยาบาลประจ ากองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร 

 ต าแหน่งปัจจุบัน  ประจ ากองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง  

    ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


