
 
 
 
 
 
 

 

                                                   ระเบียบการศึกษา 
                            หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๗ 
                                           ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

    ระเบียบนี้คัดย่อจาก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก 
พ.ศ.๒๕๕๔, ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย หลักสูตรหลักประจำ วทบ. พ.ศ. ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หมายเลขหลักสูตร ๒๕๐ - ก - ล.๑๕ ระยะเวลา 
การศึกษา ๓๗ สัปดาห์ จำนวน ๑,๔๑๒ ชั่วโมง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ 
วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๗ ประกอบด้วย ๓ หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดที่ ๑ 
กล่าวท่ัวไป 

  ข้อ ๑ การศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก 
  ๑.๑ ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๑ ปี (๓๗ สัปดาห์ ๑,๔๑๒ ชั่วโมง) 
  ๑.๒ แบ่งการศึกษาตามหลักสูตรฯ ดังนี้ 
                  ๑.๒.๑  ภาคปฐมนิเทศ        ๑๒    ชั่วโมง 
               ๑.๒.๒  ภาควิชาการ      ๑,๑๗๖    ชั่วโมง    ประกอบด้วย 
                              - หมวดวิชาที่  ๑ วิชาการบังคับบัญชาและการบริหาร 
                            - หมวดวิชาที่  ๒  วิชาความมั่นคงและยุทธศาสตร์ 
                        - หมวดวิชาที่  ๓  วิชาแผนปฏิบัติการกองทัพบก 
                              - หมวดวิชาที่  ๔  วิชาพ้ืนฐานทางการยุทธ์ 
                               - หมวดวิชาที่  ๕  วิชาวางแผนและปฏิบัติการทางสงคราม 
                                - หมวดวิชาที่  ๖  การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
    - หมวดวิชาที่  ๗  วิชาภาษาอังกฤษ 
                       - หมวดวิชาที่  ๘  การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และ  
                                                        ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ  
     - หมวดวิชาที่  ๙  วิชาเสริมสร้างความรู้และเสริมทักษะ   
                ๑.๒.๓  ภาคกิจกรรม         ๑๐๕    ชั่วโมง 
   ๑.๒.๔  ภาคปัจฉิมนิเทศ       ๖๘    ชั่วโมง 
   ๑.๒.๕  เบ็ดเตล็ด               ๕๑    ชั่วโมง    
 

( สำเนา ) 
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            ข้อ ๒ ผู้เข้ารับการศึกษาใน วิทยาลัยการทัพบก แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก ่
   ๒.๑  ประเภทข้าราชการสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบก 
   ๒.๒  ประเภทฝากเรียน ประกอบด้วย 
   ๒.๒ .๑  ข้าราชการสัญญาบัตรนอกสั งกัดกองทัพบก ได้แก่  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ                       
                              ๒.๒.๒  นายทหารสัญญาบัตรจากมิตรประเทศ 
           ๒.๒.๓  ข้าราชการสัญญาบัตรจากส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม 
           ๒.๒.๔  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
           ๒.๒.๕  นักธุรกิจภาคเอกชน 
             ข้อ ๓ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยการทัพบก และระเบียบของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด 

หมวดที่ ๒ 
การรับนักศึกษา 

            ข้อ ๑ คุณสมบัติ และวิทยฐานะ ของนักศึกษาประเภทข้าราชการสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบก 
ประเภทฝากเรียนที่เป็นข้าราชการสัญญาบัตรนอกสังกัดกองทัพบก นายทหารสัญญาบัตรจากมิตรประเทศ 
และข้าราชการสัญญาบัตรจากส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม  
  ๑.๑  มียศไม่ต่ำกว่า พันเอก และรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี 
หรือรับราชการเป็นข้าราชการสัญญาบัตร และนายทหารสัญญาบัตร มีเวลารวมกันไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี นับถึงวัน
เปิดการศึกษา เว้นนายทหารสัญญาบัตรจากมิตรประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม ส่วน
ข้าราชการสัญญาบัตรจากส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นข้าราชการพลเรือนไม่ต่ำกว่าตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า 
  ๑.๒  มีอายุไม่เกิน ๔๙ ปี รวมถึงผู้ที่อายุ ๕๐ ปี (เกิดระหว่าง ๒ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ของปี) นับ
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยนับถึงปีที่เปิดการศึกษา 
  ๑.๓  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ หรือ
เทียบเท่า 
  ๑.๔  ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ หรือ
เทียบเท่าต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  ๑.๕  ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วย รองผู้บังคับหน่วย ผู้ช่วยผู้บังคับหน่วย หรือตำแหน่ง
อ่ืนๆ ที่ สมควรให้ เข้ารับการศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ งานในหน้าที่ และแก่ ส่ วนราชการ 
   ๑.๖  ไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีแพ่งหรือคดีอาญา 
  ๑.๗  ไม่มีโรคอันอาจมีผลต่อการเข้ารับการศึกษา โดยต้องผ่านการตรวจสุขภาพขั้นต้น 
และมีใบรับรองจากนายแพทย์ทหาร 
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  ๑.๘  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำในการศึกษา และปฏิบัติงานเป็นนักศึกษาได้
ตลอดหลักสูตร 
  ๑.๙  ได้รับความไว้วางใจ ให้เข้าถึงชั้นความลับ ชั้น “ลับที่สุด” 
             ข้อ ๒ คุณสมบัติ และวิทยฐานะของนักศึกษาประเภทฝากเรียนที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
นักธุรกิจภาคเอกชน 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  ๒.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
โดยนับถงึปีที่เปิดการศึกษา 
  ๒.๔  ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการ และมีสถานภาพมั่นคง 
  ๒.๕  ไม่เคยประพฤติเสียหายทางด้านธุรกิจ ด้านสังคม และกฎหมายโดยได้รับการ
รับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย สภาทนายความ เป็นต้น หรือบริษัท
ธุรกิจเอกชนชั้นนำ 
  ๒.๖  ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ว่าไม่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของชาติ 
  ๒.๗  ไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีแพ่งหรือคดีอาญา 
  ๒.๘  ไม่มีโรคอันอาจมีผลต่อการเข้ารับศึกษา โดยต้องผ่านการตรวจสุขภาพขั้นต้น และมี
ใบรับรองจากแพทย์ทหาร 
  ๒.๙  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำในการศึกษา และสามารถเข้ารับการศึกษา
ได้ตลอดหลักสูตร 
  ๒.๑๐ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

หมวดที่ ๓ 
สิทธิเม่ือสำเร็จการศึกษา 

             ข้อ ๑ สิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษา 
    ๑.๑ ได้รับวุฒิบัตร และเข็มแสนยาธิปัตย์ เป็นเกียรติยศ 
    ๑.๒ มีสิทธิประดับเข็มแสนยาธิปัตย์ 
    ๑.๓ ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นข้าราชการสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบก ที่มีผลการศึกษา
ประเภท “ดี มาก” สมควรได้ รับการพิจารณาส่ งไปดู งานการทหารหรือศึ กษาในสถาบั นการศึ กษา 
ทางทหาร ณ ต่างประเทศ  
    ๑.๔ ผู้สำเร็จการศึกษา ที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก จะได้รับสิทธิ์
ในการสอบคัดเลือก เพ่ือไปศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ณ ต่างประเทศ 
    ๑.๕ ข้าราชการสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบก ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 
ตามข้อ ๑๙.๓ และ ๑๙.๔ จะต้องกลับมารับราชการในตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยการทัพบก ไม่น้อยกว่า ๒ ปี              
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 ข้อ ๒ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
     ๒.๑ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติของหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก เรียกว่า 
“เข็มแสนยาธิปัตย์” เป็นรูปพระกรรม์ภิรมย์เสนาธิปัตย์ เหนือหลังช้าง ประกอบวงจักร ทำด้วยโลหะสีทอง 
ส่วนกว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๖ เซนติเมตร ใช้ประดับที่กระเป๋าเสื้อเบื้องขวา 
     ๒.๒ ด้านหลังเข็มแสนยาธิปัตย์ให้สลักชื่อ สกุล และชุด ของผู้ สำเร็จการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
  ยศ ชื่อ สกุล.................  ชุดที่.................  พ.ศ. ............ 
 
               ข้อ ๓ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก เป็นผู้สมควรได้รับการ
พิจารณาบรรจุในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการหลักระดับสูงของกองทัพบก โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และหลักการกำหนดแนวทางรับราชการของข้าราชการสัญญาบัตรระดับสูงของกองทัพบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


