ประวัติวิทยาลัยการทัพบก
ประวัติความเปนมา
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๙ กองทัพบกไดตกลงใจที่จะจัดตั้งวิทยาลัยการทัพบกขึ้น
เพื่อทําหนาที่ใหการศึกษาแกนายทหารสัญญาบัตรที่ไดเลือกแลว สําหรับ
ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการระดับสูงในกองทัพบก
และกระทรวงกลาโหม ตลอดจนดําเนินงานรวมกับองคการตาง ๆ ซึ่งกองทัพบก
อาจจําเปนตองปฏิบัติ กองทัพบกจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางระเบียบ
และหลักสูตรขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๔๙๙ โดยมี พลตรี หมอมหลวง
คํารณ สุทัศน (ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในขณะนั้น) เปน
ประธานคณะกรรมการ สําหรับชื่อวิทยาลัยนั้น ในขั้นตนคณะกรรมการเสนอชื่อ
“วิทยาลัยยุทธนาธิการทหารบก” แตเมื่อผูบังคับบัญชาชั้นสูงพิจารณาแลว
ไดตกลงใหใชชื่อวา “วิทยาลัยการทัพบก” คณะกรรมการรางระเบียบและ
หลักสูตรดังกลาว ไดพิจารณากําหนดภารกิจและการจัดของวิทยาลัยการทัพบก
ขึ้น โดยใชตนแบบจากหลักสูตรของ วิทยาลัยการทัพบกสหรัฐอเมริกา
(US Army War College) เปนแนวทาง และไดเสนอรางระเบียบ ภารกิจ
การจัด และหลักสูตร ไปยังกองทัพบก ตามหนังสือ รร.สธ.ทบ. ที่ ๒๓๐๒/๒๕๐๐
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๐ เรื่อง การรางระเบียบและหลักสูตร สําหรับ
วิทยาลัยการทัพบก ตอมาจึงไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ และกําหนด
หนาที่ของสวนราชการ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๐ (ตามราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เลมที่ ๗๔ ตอนที่ ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๐) กําหนดให
วิทยาลัยการทัพบกเปนสวนราชการสวนหนึ่งในสวนการศึกษาของกองทัพบก
และเปนสถาบันการศึกษาสูงสุดของกองทัพบกไทย ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกา
ไดกําหนดใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน
ไป ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๐ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย ขึ้น ๘ ค่ํา
เดือน ยี่ เปนวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพบก

๒
ในขั้นตน วิทยาลัยการทัพบก ไมมีสถานที่ของตนเอง จึงตองอาศัย
สถานที่ของสวนราชการอื่น ซึ่งในขั้นกอตั้งไดอาศัยสถานที่ของ หอวิวัฒนาการ
กรมยุทธศึกษาทหารบก และใชโรงเรียนทหารมายานเกราะ บางซื่อ (บางกระบือ)
เปนสถานที่ศึกษาตั้งแต ชุดที่ ๑ - ๔ มาตามลําดับ จนในที่สุดจึงไดยายเขาที่ตั้ง
ถาวร ณ ตึกกิตติเสนา ในบริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบก จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้
ดวยความอนุเคราะหของ จอมพล ถนอม กิตติขจร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ในสมัยนั้น ซึ่งมี พลตรี ฟอง ประมวลรัตน เปนผูบัญชาการ
วิทยาลัยการทัพบก โดยมี พันตรี จิระ ศิลปกนก (ยศขณะนั้น) เปนสถาปนิก
เขียนแบบ และ บริษัท วิศวกรรม จํากัด เปนผูรับเหมากอสราง ในวงเงิน
๙,๔๑๓,๘๐๐.- บาท (เกาลานสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)
ไดกระทําพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๖ มงคลฤกษ ๐๘๕๖ –
๐๙๒๕ และไดยายเขาที่ตั้งใหม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ทั้งที่
การกอสรางและการตกแตงยังไมแลวเสร็จสมบูรณ สาเหตุเพราะตองการสถานที่
เพื่อเตรียมเปดการศึกษาหลักสูตรประจํา ชุดที่ ๕ หลังจากปรับปรุงและตกแตง
สถานที่เสร็จสมบูรณ ไดกระทําพิธีเปดปายอาคารกิตติเสนาและปายวิทยาลัย
การทัพบกอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๘ (ซึ่งอยูในหวงเวลา
ของการศึกษาหลักสูตรประจํา ชุดที่ ๖)
หลักสูตรการศึกษา
การศึกษาในวิทยาลัยการทัพบก ตั้งแตชุดที่ ๑ เปนตนมา ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรมาตามลําดับ คือ : ชุดที่ ๑-๓ เปนหลักสูตร
พิเศษ (ไมเกิน ๖ เดือน), ชุดที่ ๔-๗ เปนหลักสูตรประจํา (ไมเกิน ๑๒ เดือน)
และ ตั้งแตชุดที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๑๑) เปนตนมา กองทัพบกไดสั่งการใหวิทยาลัย
การทัพบก เปดการศึกษาเปนหลักสูตรเรงรัด (ไมเกิน ๕ เดือน) โดยให
เปดการศึกษาปละ ๒ ชุด ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหนายทหารยศ พันเอก ไดมีโอกาส
เขารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพบก มากขึ้น เปนการบรรเทาความขาดแคลน
กําลังพลฝายอํานวยการชั้นสูง แตเนื่องจากระยะเวลาที่กองทัพบกไดกําหนดให
ไว ๕ เดือน หรือ ๒๒ สัปดาหนั้น จํากัดมาก จนทําใหการศึกษาของวิทยาลัย
การทัพบกเกิดความไมสะดวก และทําใหผูเขารับการศึกษาไมไดรับความรู
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เทาที่ควร วิทยาลัยการทัพบก จึงไดรายงานขออนุมัติเพิ่มระยะเวลาการศึกษา
จาก ๒๒ สัปดาห เปน ไมเกิน ๒๕ สัปดาห ตั้งแต ชุดที่ ๑๑ เปนตนมา และยังคง
เรียกวา หลักสูตรเรงรัด ซึ่งไดรับการอนุมัติตามที่เสนอ
อนึ่งเนื่องจากการศึกษาในหลักสูตรเรงรัดนั้น ระยะเวลาในการศึกษา
มีไมเพียงพอที่จะทบทวนความรูพื้นฐานทางวิชาทหาร ใหแกผูที่เขารับการศึกษา
ที่มีความรูทางวิชาทหารนอยหรือไมมีเลย เชน ขาราชการพลเรือนที่ฝากเรียน
และนายทหารบางนายบางเหลา วิทยาลัยการทัพบกจึงไดพิจารณาเปดการ
ปฐมนิเทศ เพื่อเปนการปูพื้นฐานทางวิชาทหาร โดยใชระยะเวลาประมาณ ๒
สัปดาห กอนเปดการศึกษา ซึ่งไดเริ่มการปฐมนิเทศดังกลาวนี้ ตั้งแตหลักสูตร
เรงรัด ชุดที่ ๘ เปนตนมา ทั้งนี้การปฐมนิเทศนี้ มิไดกระทําเปนประจํา แตจะ
กระทําเมื่อวิทยาลัยการทัพบก พิจารณาเห็นวาจําเปน เทานั้น
ในป พ.ศ.๒๕๑๒ กองทัพบกไดจัดตั้งสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
ขึ้น ตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๖๐๐ โดยมีวิทยาลัยการทัพบกเปนหนวย
ขึ้นตรงตอสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงและใหผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงอีกตําแหนงหนึ่ง
พ.ศ.๒๕๑๖ หลังจากการจบการศึกษาของหลักสูตร ชุดที่ ๑๗ เมื่อ
เดือนมีนาคม ๒๕๑๖ วิทยาลัยการทัพบก ไดปรับปรุงหลักสูตรเปน ๒๕ สัปดาห
โดยไดเพิ่มเติมบางวิชาที่จําเปนและตัดทอนเวลาในบางวิชาลง ทั้งยังไดนําปญหา
บางปญหาของสหรัฐอเมริกา มาปรับปรุงเพื่อใชประโยชนในการศึกษาของ
วิทยาลัยการทัพบกดวย
พ.ศ.๒๕๑๗ วิทยาลัยการทัพบกไดปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยเปลี่ยน
ระยะเวลาการศึกษาจาก ๒๕ สัปดาห เปน ๓๓ สัปดาห เพื่อเพิ่มเติมเวลา
การศึกษาในวิชาทหารใหมากขึ้น และเพื่อใหนายทหารที่เขารับการศึกษาไดมี
เวลาเพียงพอในการคนควาวิจัยเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ รวมทั้งเพิ่มเวลา
ของการศึกษาในวิชายุทธศาสตรดวย และนอกจากนั้น วิทยาลัยการทัพบกยังได
มีการพิจารณาปรับปรุงแกไข ในรายละเอียดอยูตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณโลกในแตละปไป

๔
การพัฒนาวิทยาลัยการทัพบก
ในป พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งเปนปของการศึกษาหลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ ๒๖
กองทัพบก ไดปรับปรุง การจัดสวนราชการของวิทยาลัยการทัพบก (เพื่อพลาง)
เพื่อใหสอดคลองกับวิชาอันเปนองคประกอบหลักเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ
โดยแบงออกเปน กองยุทธศาสตร, กองการเมือง, กองการทหาร, กองเศรษฐกิจ,
กองสังคมและจิตวิทยา, กองวิทยานิพนธและการบริหาร โดยแตละกอง
จะรับผิดชอบในการอํานวยการและดําเนินการใหการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ
ป พ.ศ.๒๕๒๘ ไดมีการแกไขหลักสูตร โดยเนนความสําคัญในวิชา
ยุทธศาสตรและวิชาทหาร เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอม
โดยทั่วไป แลวจึงเริ่มใชในหลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ ๓๑ ปการศึกษา ๒๕๒๙
พ.ศ.๒๕๒๙ วิทยาลัยการทัพบก ไดมีการ พัฒนา ปรับปรุง และ
จัดทําหลักสูตรใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใชในหลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ ๓๒
ปการศึกษา ๒๕๓๐ โดยไดเนนเรื่องการเรียนการสอนใหมีภาคปฏิบัติมากขึ้น
และเนนในเรื่องการวัดผลการศึกษาใหมีลักษณะเปนรูปธรรมมากขึ้น
พ.ศ.๒๕๓๐ วิทยาลัยการทัพบกไดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อ
ปรับปรุง หลักสูตรสําหรับใชศึกษาในระยะ ๕ ปขางหนา โดยเชิญผูแทนหนวย
ทั้งในและนอกกองทัพบก ตลอดจนผูแทนจากมหาวิทยาลัยและสวนราชการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของเขารวมสัมมนา และไดเริ่มใชหลักสูตรที่ไดจากผลการสัมมนา ตั้งแต
หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ ๓๓ ปการศึกษา ๒๕๓๑ เปนตนมา
พ.ศ.๒๕๓๒ ไดมีการแกไขอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๖๐๐ ขึ้นใหม
โดยแบง การจัดสวนราชการในวิทยาลัยการทัพบกใหม มีสวนงานที่สําคัญ ๆ
ไดแก สวนอํานวยการศึกษา, สวนวิชาทหาร, สวนวิชาพิเศษ, สวนวิทยานิพนธ
และวิชาการบริหาร
พ.ศ.๒๕๓๓ หลังจากการศึกษาหลักสูตรหลัก ชุดที่ ๓๕ ไดจบลง
แลว ไดมีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก เพื่อปรับ
อัต ราเฉพาะกิ จ การจั ด วิ ท ยาลั ย การทั พบกขึ้ น ใหม โ ดยปรั บโครงสรา งการจั ด
รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อกองวิชาและสวนวิชาดวย เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร
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ซึ่งปรับปรุงจัดกลุมวิชาใหม ทําใหชัดเจนและเขาใจงายและทันสมัยกับวิชาการ
ในปจจุบันยิ่งขึ้น
พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๓๕ ไดมีการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ของวิทยาลัยการทัพบก เพื่อปรับการจัดอัตราเฉพาะกิจ วิทยาลัยการทัพบก
เพิ่มเติม และปรับหลักสูตรภาควิชาใหม เปน ๖ หมวดวิชาและใหมีการศึกษาวิชา
เลือก ซึ่งเปนการพัฒนาการจัดและหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพบกที่ทันสมัย
ลาสุด สอดคลองกับสถานการณของโลกและสถานการณปจจุบันของประเทศ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๐ ผูบัญชาการทหารบก (เสนาธิการทหารบก
รับคําสั่งฯ) อนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตรหลักประจํา วิทยาลัยการทัพบก ตั้งแต
ชุดที่ ๔๒ ปการศึกษา ๒๕๔๐ เปนตนไป จากการศึกษาระยะเวลา ๔๔ สัปดาห
ในระบบครึ่งวัน (๑,๒๓๗ ชั่วโมง) ปรับเปนการศึกษาระยะเวลา ๔๔ สัปดาห
ในระบบเต็มวัน (๑,๔๑๙ ชั่วโมง) โดยเพิ่มวิชาที่สําคัญและจําเปนตอ การปฏิบัติราชการ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ผูบัญชาการทหารบก อนุมัติหลักการให
วิทยาลัยการทัพบก รับนักธุรกิจเอกชนเขาศึกษาปละ ๑๐ คน ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๔๑ เปนตนไป โดยมีความมุงหมายใหนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก มีวิสัยทัศน
และโลกทัศนที่กวางไกลขึ้น เปดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความ
เขาใจและความสัมพันธอันใกลชิดระหวางภาครัฐและเอกชน อันจะเกิดประโยชน
ตอการประสานงานในปจจุบันและอนาคต
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ ผูบัญชาการทหารบก (เสนาธิการ
ทหารบก รับคําสั่งฯ) อนุมัติใหชะลอการรับนักธุรกิจเอกชนเขาศึกษาหลักสูตร
หลักประจําวิทยาลัยการทัพบก ในปงบประมาณ ๒๕๔๑ ไวกอน และให
ดําเนินการไดตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๒ เปนตนไป
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ ผูบัญชาทหารบก ไดอนุมัติระเบียบ
กองทัพบก วาดวย หลักสูตรหลักประจําวิทยาลัยการทัพบก พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งเปนการปรับปรุงแกไขจากระเบียบกองทัพบก วาดวย หลักสูตรหลักประจํา
วิทยาลัยการทัพบก พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกองทัพบก
ที่มุงพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับอนุมัติหลักการ
ของกองทัพบกที่ใหรับนักธุรกิจเอกชนเขารับการศึกษา

๖
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผูบัญชาการทหารบก (เสนาธิการทหารบก
รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติหลักสูตรหลักประจํา วิทยาลัยการทัพบก (ภาคเอกชน) เพื่อให
เปนหลักสูตรสําหรับนักธุรกิจเอกชน ที่จะเขารับการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๔๒ เปนตนไป
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการ
ทหารบกชั้นสูง ไดจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพทางการศึกษา วิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของ
กองทัพบกที่ใหมีการดําเนินการประกับคุณภาพทางการศึกษา
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดออกระเบียบวิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง วาดวย การวัดผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อใช
เปนแนวทางการประเมินผลการศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติ การจัดสวนราชการ
กลาโหม ใหมีการปรับปรุงการจัดสวนราชการภายในกระทรวงกลาโหม โดย
วิทยาลัยการทัพบก มีอัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๔๑๙๐ เปนสวนราชการขึ้นตรง
กรมยุทธศึกษาทหารบก

๗
รูปเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยการทัพบก
“แสนยาธิปตย”

เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยการทัพบก ใหเรียกวา “แสนยาธิปตย”
ทําเปนรูปพระกรรภิรมยเสนาธิปตย สถิตเหนือหลังชางภายในกรอบประกอบ
วงจักร สวนกวาง ๓ ซม. สวนสูง ๖ ซม. ทําดวยโลหะสีทอง ใชประดับที่กระเปา
เสื้อเบื้องขวา
การออกแบบเข็มวิทยะฐานะของวิทยาลัยการทัพบก เปนความคิดของ
ร.ต.เดชา บุ ญ ถึ ง ประกาศนี ย บั ต รประโยควิ ช าชี พ ชั้ น สู ง แผนกวิ จิ ต รศิ ล ป
(รร.เพาะชาง) ประจําแผนก กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบก
ที่ประชุมกรมฝายอํานวยการ ณ หอประชุมกองทัพบกไดลงมติเลือกรูป
เข็ ม วิ ท ยะฐานะตามความคิ ด ของ ร.ต.เดชา บุ ญ ถึ ง เป น รู ป เข็ ม วิ ท ยฐานะ
ของวิทยาลัยการทัพบก เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๒
พุทธภาษิต “นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา – แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี”
ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูบัญชาการทหารบก ไดอัญเชิญมามอบใหเปน
คําขวัญประจําวิทยาลัยการทัพบก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๔
----------------------------------

