๘
การแบงสวนราชการและหนาที่ในวิทยาลัยการทัพบก
๑. ผังการจัด
อฉก.๔๑๙๐
วิทยาลัยการทัพบก
(วทบ.)

สวนอํานวยการศึกษา
(สอศ.)

สวนการวิจัยและ
พัฒนาและวิชา
การบริหาร
(สวบ.)

กองสนับสนุน
(กสน.)

สวนวิชายุทธศาสตรทหาร
และการวาง
แผนทางทหาร
(สยผ.)

กองธุรการ
(กธก.)

สวนวิชาความมั่นคง
แหงชาติและยุทธศาสตร
(สมย.)

แผนกการเงิน
(ผกง.)

๒. ภารกิจ วิทยาลัยการทัพบก มีหนาที่
ให ก ารฝ ก และศึ ก ษาแก น ายทหารสั ญ ญาบั ต รของกองทั พ บก
นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธศาสตร ยุทธวิธี การชวยรบ และ
การบริหารในระดับกองทหารขนาดใหญขึ้นไป ตลอดจนกิจการของกระทรวง
ทบวง กรม และเหลาทัพตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบังคับบัญชา และ
ฝายอํานวยการระดับสูงได รวมมือในการคนควา พัฒนา ตามโครงการพัฒนา
หลักนิยมของหนวยระดับกองทหารขนาดใหญขึ้นไป
มีผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

๙
๓. การแบงสวนราชการ และหนาที่ วทบ. แบงสวนราชการออกเปน
๓.๑ สวนอํานวยการศึกษา (สอศ.)
๓.๑.๑ การจัด
สวนอํานวยการศึกษา
(สอศ.)
กองการปกครองนักศึกษา
(กปศ.)

กองแผนการศึกษา
(กผศ.)

กองเตรียมการศึกษา
(กตศ.)

๓.๑.๒ สอศ. มีหนาที่
๓.๑.๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และควบคุมกํากับดูแล
การศึ กษา เสนอแนะการปรั บปรุ งหลั กสูตรให เหมาะสม ประเมิ นผลการศึ กษา
ทําแผนการศึกษาภูมิประเทศตามภาคตางๆ และการดูงานตามหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐบาล และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวมทั้งการดูงาน
ในตางประเทศ
๓.๑.๒.๒ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ประสานงานและสงเสริม
กิจกรรมของนักศึกษา และผูเขารับการศึกษา
๓.๑.๒.๓ ปกครองดูแลผูเขารับการศึกษา
๓.๑.๒.๔ กํากับดูแลเกี่ยวกับเครื่องชวยฝกที่ไดรับการสนับสนุน
การศึกษาในวิทยาลัยการทัพบก
๓.๑.๒.๕ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๑.๓ การแบงสวนราชการและหนาที่ สอศ. แบงสวนราชการออกเปน.๓.๑.๓.๑ กองการปกครองนักศึกษา (กปศ.) มีหนาที่.๓.๑.๓.๑.๑ ปกครองดูแลนักศึกษาและผูเขารับการศึกษา
ระหวางที่เขารับการศึกษา
๓.๑.๓.๑.๒ ใหคําแนะนําชวยเหลือ ประสานงาน และ
สงเสริมกิจกรรมของนักศึกษาและผูเขารับการศึกษา

๑๐
๓.๑.๓.๑.๓ ใหบริการงานธุรการตาง ๆ แกนักศึกษาเปน
รายบุคคล เพื่อใหนักศึกษามีเวลารับการศึกษามากที่สุดเทาที่จะมากได
๓.๑.๓.๑.๔ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๑.๓.๒ กองแผนการศึกษา (กผศ.) มีหนาที่.๓.๑.๓.๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงานและ
ควบคุมกํากับดูแลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
๓.๑.๓.๒.๒ ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษารวมกับ
สวนวิชาตางๆ และ กปศ.
๓.๑.๓.๒.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๑.๓.๓ กองเตรียมการศึกษา (กตศ.) มีหนาที่.๓.๑.๓.๓.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการฝกและ
ศึกษา และ สป.๓
๓.๑.๓.๓.๒ ทําแผนการศึกษาภูมิประเทศ และการ
ดูงานตามหนวยตาง ๆ รวมทั้งการดูงานในตางประเทศ
๓.๑.๓.๓.๓ กํากับดูแลเกี่ยวกับเครื่องชวยฝกที่ไดรับ
เพื่อสนับสนุนการฝกศึกษาในวิทยาลัยการทัพบก
๓.๑.๓.๓.๔ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๒ สวนการวิจัยและพัฒนา และวิชาการบริหาร (สวบ.)
๓.๒.๑ การจัด
สวนการวิจัยและพัฒนา
และ วิชาการบริหาร
(สวบ.)

กองการวิจัยและพัฒนา
(กวพ.)

กองวิชาการบริหาร
(กวบ.)

๑๑
๓.๒.๒ สวบ. มีหนาที่
๓.๒.๒.๑ ใหการศึกษาเกี่ยวกับการทําเอกสารวิจัยเปนบุคคลและ
วิทยานิพนธ วิชาการบริหารทั่วไป วิชาการบังคับบัญชาทางทหาร และการ
บริหารกองทัพบก
๓.๒.๒.๒ ดําเนินการวิจัย และพัฒนาหลักนิยม และเรื่องตาง ๆ ที่
ไดรับมอบจากหนวยเหนือ
๓.๒.๒.๓ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๒.๓ การแบงสวนราชการและหนาที่ สวบ. แบงสวนราชการออกเปน.๓.๒.๓.๑ กองการวิจัยและพัฒนา (กวพ.) มีหนาที่.๓.๒.๓.๑.๑ ใหการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารวิจัย
เปนบุคคลและวิ ทยานิพนธของนั กศึกษาและคัดเลือกฉบับ ที่ดีเดน เสนอ
สภาการศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก และรับผิดชอบ การวางแผนและ
ดําเนินการสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตร ในภาคปจฉิมนิเทศ
๓.๒.๓.๑.๒ ดําเนินการและประสาน การวิจัยและพัฒนา
หลักนิยมที่วิทยาลัยการทัพบกมีสวนรับผิดชอบรวมกับหนวยงานอื่น รวมทั้ง
งานวิจัยและพัฒนา หรือการทําขอพิจารณาอื่น ๆ ที่หนวยเหนือมอบให
๓.๒.๓.๑.๓ กํากับดูแลหองสมุด วิทยาลัยการทัพบก
๓.๒.๓.๑.๔ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๒.๓.๒ กองวิชาการบริหาร (กวบ.) มีหนาที่.๓.๒.๓.๒.๑ ใหการศึกษาในเรื่องหลักพื้นฐานการบริหาร
องคการ ทั้งทางราชการ พลเรือน และธุรกิจ การบริหารบุคคล การบริหารงาน
และการบริหารโครงการ
๓.๒.๓.๒.๒ ใหการศึกษาในเรื่องการบังคับบัญชาทาง
ทหาร ผูนําทางทหารของหนวยทหารขนาดใหญ คานิยมและจริยธรรมทางทหาร
๓.๒.๓.๒.๓ ใหการศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดหนวยทหาร
ภารกิจ และการจัดของกองทัพบก และระบบการบริหารงานของกองทัพบกตาง ๆ
ที่ใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งการบริหารงานปองกันประเทศ
๓.๒.๓.๒.๔ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหนาที่

๑๒
๓.๓ สวนวิชาความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตร (สมย.)
๓.๓.๑ การจัด
สวนวิชาความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตร
(สมย.)

กองวิชาการยุทธศาสตร
(กยศ.)
กองวิชาสังคมจิตวิทยา
(กสจ.)

กองวิชาเศรษฐกิจ
(กศก.)

กองวิชาการเมือง
(กกม.)

กองวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
(กสป.)

๓.๓.๒ สมย. มีหนาที่
๓.๓.๒.๑ ใหการศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของความ
มั่นคงแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ กิจการภายในประเทศ ตลอดทั้งความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ ทั้งในดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
๓.๓.๒.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๓.๓ การแบงสวนราชการ และหนาที่ สมย. แบงสวนราชการออกเปน.๓.๓.๓.๑ กองวิชายุทธศาสตร (กยศ.) มีหนาที่.๓.๓.๓.๑.๑ ใหการศึกษาในเรื่อง หลักการพื้นฐาน
ของความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ การกําหนดนโยบายความมั่นคง
แหงชาติและยุทธศาสตร และปญหายุทธศาสตรที่สําคัญของโลก
๓.๓.๓.๑.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๓.๓.๒ กองวิชาเศรษฐกิจ (กศก.) มีหนาที่.๓.๓.๓.๒.๑ ใหการศึกษาในเรื่องหลักการพื้นฐาน
เศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค พลังอํานาจทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความสําคัญ
ของเศรษฐกิจทั้ งภายในประเทศและของตางประเทศที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคงแหงชาติ

๑๓
๓.๓.๓.๒.๒ บันทึกและรายงานสถิตผิ ลงานตามหนาที่
๓.๓.๓.๓ กองวิชาการเมือง (กกม.) มีหนาที.่ ๓.๓.๓.๓.๑ ใหการศึกษาในเรื่องทฤษฎีการเมืองภายใน
ประเทศ ซึ่งมีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ และการตอสูเพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสตทางดานการเมือง
๓.๓.๓.๓.๒ บันทึกและรายงานสถิตผิ ลงานตามหนาที่
๓.๓.๓.๔ กองวิชาสังคมจิตวิทยา (กสจ.) มีหนาที่.๓.๓.๓.๔.๑ ใหการศึกษาในเรื่ององคประกอบพื้นฐาน
และบทบาทด านสัง คมจิ ตวิ ท ยาภายในประเทศที่ มีผ ลกระทบต อความมั่น คง
แหงชาติ
๓.๓.๓.๔.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๓.๓.๕ กองวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ (กสป.)
มีหนาที่.๓.๓.๓.๕.๑ ใหการศึกษาระบอบการเมืองระหวางประเทศ
การสงคราม และการควบคุมวิกฤติการณ ตลอดจนบทบาทของพลังอํานาจ
ของชาติตอกิจการระหวางประเทศ
๓.๓.๓.๕.๒ ใหการศึกษาสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร
ของภูมิภาค และประเทศตางๆ ที่มีความสําคัญตอความมั่นคงแหงชาติ
๓.๓.๓.๕.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๔ สวนวิชายุทธศาสตรทหาร และการวางแผนทางทหาร (สยผ.)
๓.๔.๑ การจัด
สวนวิชายุทธศาสตรทหารและการวางแผนทางทหาร
(สยผ.)

กองวิชายุทธศาสตรทหาร
(กยท.)

กองวิชาการสงครามทางบก
การยุทธและการวางแผนทางทหาร
(กสยผ.)

กองวิชาการจําลองยุทธ
(กจย.)

๑๔
๓.๔.๒ สยผ. มีหนาที่
๓.๔.๒.๑ ใหการฝกและศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรทหาร และ
การวางแผนทางทหาร ของหนวยระดับสูงกวากองพลขึ้นไป
๓.๔.๒.๒ ใหการศึกษาดาน การขาวกรองการยุทธ ขาวกรอง
ยุทธศาสตร และการทหารของตางประเทศ
๓.๔.๒.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๔.๓ การแบงสวนราชการและหนาที่ สยผ. แบงสวนราชการออกเปน.๓.๔.๓.๑ กองวิชายุทธศาสตรทหาร (กยท.) มีหนาที่.๓.๔.๓.๑.๑ ใหการศึกษาในเรื่องยุทธศาสตรของชาติ
นโยบายทางทหารยุ ทธศาสตร ทหารของหน วยขนาดใหญ ห ลั ก นิ ย มทางทหาร
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ การพัฒนาเสริมสรางกําลังกองทัพ การพิทักษ
พื้นที่สวนหลัง ระบบการปองกันภัยทางอากาศของไทย ตลอดจนการตรียมพรอม
แหงชาติ และการระดมสรรพกําลัง
๓.๔.๓.๑.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๔.๓.๒ กองวิชาการสงครามทางบก การยุทธ และการวางแผน
ทางทหาร (กสยผ.) มีหนาที่.๓.๔.๓.๒.๑ ใหการฝกและศึกษาในเรื่องทฤษฎีการ
สงคราม การปฏิบัติการสงครามทางบก ทั้งในสงครามตามแบบและไมตามแบบ
ยุทธบริเวณและเขตสงคราม การปฏิบัติของหนวยทหารขนาดใหญ ระดับกองทัพ
ภาค และกองทัพบก การปฏิบัติการยุทธรวม การยุทธผสม การวางแผนการทัพ
การวางแผนระดับการยุทธ การสนับสนุนทางการชวยรบระดับสูงกวากองพล
ขึ้นไป และการปฏิบัติการทางทหารในความขัดแยงระดับต่ํา
๓.๔.๓.๒.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๔.๓.๓ กองวิชาการจําลองยุทธ (กจย.) มีหนาที่.๓.๔.๓.๓.๑ ใหการศึกษาในเรื่องการฝกหนวยทหาร
ขนาดใหญ การจําลองยุทธ และการจัดการฝกจําลองยุทธของหนวยทหารขนาดใหญ
ดวยคอมพิวเตอร
๓.๔.๓.๓.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่

๑๕
๓.๕ กองสนับสนุน (กสน.)
๓.๕.๑ การจัด
กองสนับสนุน
(กสน.)

แผนกโสตทัศนูปกรณ
(ผสท.)

แผนกอุปกรณการฝกและศึกษา
(ผอฝ.)

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผทท.)

๓.๕.๒ กสน. มีหนาที่
๓.๕.๒.๑ สนับสนุนการฝกและศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก
ในดานการถายภาพและผลิตเอกสารการศึกษา การพิมพ การปรุไข การอัดสําเนา
การจัดทําแผนภาพ การประกอบแผนที่ และแผนบริวาร
๓.๕.๒.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ และระบบ
โทรทัศน
๓.๕.๒.๓ พัฒนา ปรับปรุง และดําเนินการ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของหนวยเพื่อสนับสนุนการฝกและศึกษาและการบริหารงานของหนวย
๓.๕.๒.๔ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๕.๓ การแบงสวนราชการและหนาที่ กสน. แบงสวนราชการออกเปน.๓.๕.๓.๑ แผนกโสตทัศนูปกรณ (ผสท.) มีหนาที่.๓.๕.๓.๑.๑ ใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการถายภาพ และ
ฉายภาพนิ่ง วิดีทัศน ระบบเสียง ระบบโทรทัศนวงจรปด รวมทั้งการจัดทํา
การบันทึกภาพวิดีทัศนทางวิชาการ
๓.๕.๓.๑.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๕.๓.๒ แผนกอุปกรณการฝกและศึกษา (ผอฝ.) มีหนาที่.๓.๕.๓.๒.๑ รับผิดชอบในการผลิต การพัฒนา การ
เก็บรักษา และการแจกจาย ตลอดจนเสนอความตองการเครื่องชวยฝก และ
สิ่งอุปกรณการศึกษา แผนที่แผนบริวารที่ใชในการฝกศึกษา

๑๖
๓.๕.๓.๒.๒ จัดทํา พิมพเอกสาร แบบฝก ตํารา คูมือ
ราชการสนาม แนวสอน และแผนภาพ
๓.๕.๓.๒.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๕.๓.๓ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผทท.) มีหนาที.่ ๓.๕.๓.๓.๑ ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุ ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวย
๓.๕.๓.๓.๒ ดําเนินกรรมวิธี รวบรวมรักษาขอมูล วิเคราะห
และรายงานสถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝกและศึกษา
และการบริหารงานของหนวย
๓.๕.๓.๓.๓ บันทึกและรายงานสถิตผิ ลงานตามหนาที่
๓.๖ กองธุรการ
๓.๖.๑ การจัด
กองธุรการ
(กธก.)

แผนกธุรการและกําลังพล
(ผธก.)

แผนกบริการ
(ผบร.)

๓.๖.๒ กธก. มีหนาที่
๓.๖.๒.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานกําลังพล และงาน
บริการทั้งปวงของหนวย
๓.๖.๒.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๖.๓ การแบงสวนราชการ และหนาที่ กธก. แบงสวนราชการออกเป็น
๓.๖.๓.๑ แผนกธุรการและกําลังพล (ผธก.) มีหนาที่.๓.๖.๓.๑.๑ ดําเนินการดานทะเบียนกลาง บัญชีรับสง เอกสารทั้งปวงของหนวย

๑๗
๓.๖.๓.๑.๒ ดําเนินการในเรื่องงานสารบรรณ งานกําลัง
พล และงานธุรการทั่วไปของหนวย
๓.๖.๓.๑.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๖.๓.๒ แผนกบริการ (ผบร.) มีหนาที่.๓.๖.๓.๒.๑ ให บ ริ ก ารในเรื่ อ งพลาธิ ก าร ขนส ง
การสวัสดิการ บริการลูกมือและแรงงาน
๓.๖.๓.๒.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการสูทกรรมใหกับ
นักศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของหนวย
๓.๖.๓.๒.๓ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ของ
วิทยาลัยการทัพบก
๓.๖.๓.๒.๔ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๓.๗ แผนกการเงิน (ผกง.) มีหนาที่.๓.๗.๑ ดําเนินการเบิก รับ จาย เก็บ รักษาและการบัญชีเงินของหนวย
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
๓.๗.๒ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาทางดานการเงินและการบัญชี
แกผูบังคับบัญชา
๓.๗.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่

