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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้งสถาบัน 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.) 
ตั้งอยู่ทีเ่ลขที ่๑๐๕ หมู่ที่ ๓ ถนนศาลายา - ไทยาวาส  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จว.นครปฐม ๗๓๑๗๐   
ในอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ยศ.ทร.ชั้น ๔ (อาคาร สรส.ยศ.ทร.) โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ 
๓๔๙๒ โทรสาร (Fax) ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๙๒ เว็บไซต์ของสถาบัน  http://www.navy.mi.th/navedu    

๒. ประวัติสถาบัน  
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.) เริ่มมีมาตั้งแต่     

พ.ศ.๒๔๕๐ ในสมัยที่ พล.ร.อ.เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เป็นผู้ส าเร็จราชการ
กระทรวงทหารเรือ  เมื่อนักเรียนนายเรือได้รับยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร และรับราชการในเรือแล้ว
อย่างน้อย ๖ เดือน ส่งให้เข้าเรียนใน “โรงเรียนการอาวุธ” ทั้งสองพรรค คือ พรรคนาวิน และพรรคกลิน  
ต่อจากนั้นเมื่อมียศไม่เกินนายเรือโทผู้ช่วย (เรือเอกในปัจจุบัน) จึงเข้าเรียน “โรงเรียนชั้นสูงนายเรือ” 
หรือ “โรงเรียนชั้นสูงช่างกล” ระยะเวลาศึกษา ๑ ปี  ซึ่งโรงเรียนที่จัดเป็นโรงเรียนชั้นสูงในสมัยนั้น คือ 
“โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ” ผู้ที่จะเข้าโรงเรียนนี้ได้ต้องเป็น “นายทหารเดินเรือ” ซึ่งเป็น ผู้บังคับการเรือ 
ยศไม่ต่ ากว่าเรือโท (นาวาตรีในปัจจุบัน) และได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนการอาวุธมาแล้ว ๒ ปี 
ต่อมากระทรวงทหารเรือได้จัดตั้งโรงเรียนนายทหารเรือแล้ว ใน ๘ ม.ค.๒๔๖๗ กระทรวงทหารเรือ     
จึงได้ลงค าสั่งให้นายทหารเข้าศึกษาในโรงเรียนนายทหารเรือ จึงนับเป็นนายทหารนักเรียนโรงเรียน
เสนาธิการทหารเรือ (นทน.รร.สธ.ทร.) รุ่นที่ ๑ เมื่อ ๑ มิ.ย.๒๔๖๘ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 ต่อมา ได้มีการเปิดหลักสูตรนายทหารอาวุโสขึ้น ซึ่งมีโรงเรียนนายทหารอาวุโส (รร.อส.สรส.)   
เปิดท าการสอนรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ เดือน  ผู้เข้ารับการศึกษา
เป็นนายทหารชั้นยศนาวาโทที่มิได้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  โดยการศึกษาในระยะแรก จะเปิด
การศึกษาปีเว้นปี สลับกับวิทยาลัยการทัพเรือ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๐ จึงได้เปิดการศึกษาเป็นประจ า   
ทุกปี 

 จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของ     
ส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย และกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยจัดส่วนราชการใหม่  
ดังนั้น ใน ๑ เม.ย.๒๕๕๒ จึงได้มีการยุบรวม รร.สธ.ทร.สรส. กับ รร.อส.สรส. เป็น รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.   
ตามค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕/๒๕๕๒ เรื่อง แก้อัตรากองทัพเรือ ได้ยกเลิกอัตราเฉพาะกิจ 
หมายเลข ๔๒๐๐ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. จึงมี
หน้าที่เพ่ิมขึ้นในการจัดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส  รวมทั้งการด าเนินการเปิดหลักสูตร       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) ตามที่ ทร. ได้ลงนาม      
ความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งมีข้อตกลงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
เป็นเจ้าของหลักสูตร และจัดการศึกษาร่วมกับ ทร. 

 

http://www.navy.mi.th/navedu
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๓. สัญญลักษณ์สถาบัน 

 

๔. บทบาทและหน้าที ่
 รร.สธ.ทร.ฯ มีภารกิจในการบริหารหลักสูตรนายทหารอาวุโส  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือสองภาษา (หลักสูตรน าร่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) ตามที่ ทร. ลงนามในความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรฝ่ายอ านวยการเบื้องต้น โดยอ านวยการฝึกและศึกษาวิชา  
เสนาธิการกิจ  การบังคับบัญชา การบริหารงาน การปฏิบัติและวิชาการอ่ืน ๆ อันจ าเป็นส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการ  พร้อมกับมีหน้าที่ในการก ากับดูแล นทน. ให้เข้ารับการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมคะแนน ผลการเรียน จัดอันดับ นทน. ตลอดจนกวดขันความประพฤติ และ
การปฏิบัติตัวของ นทน. ให้มีความเหมาะสมในการเข้าสังคม  และสามารถวางตัวเป็นนายทหาร     
สัญญาบัตรที่ดีของ ทร. ทั้งนี ้ทร. ไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรนายทหารอาวุโส (อส.) เป็นหลักสูตรส าหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้ใหญ่       
ที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร สธ.ทร. หรือเทียบเท่า และได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้างาน
ในระดับสูง ซึ่งอาจจะได้เข้าศึกษาใน วทร.ฯ สมควรได้รับการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ในด้านการบริหารงาน 
การบังคับบัญชา การเสนาธิการกิจ และวิชาการอ่ืน เท่าที่จ าเป็นแก่หน้าที่การงาน และการศึกษาที่อาจ
ได้รับในโอกาสต่อไป  ทร. จึงจัดให้มีการศึกษาในหลักสูตร อส. ขึ้นใน รร.สธ.ทร.ฯ ด้วยความมุ่งหมาย
ดังกล่าวแล้ว เพ่ือให้การศึกษาแก่นายทหารที่ได้รับการคัดเลือกตามความเหมาะสม 

๒. หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (สธ.ทร.) เป็นหลักสูตรส าหรับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้ผ่าน
การรับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ มาแล้วพอสมควรเข้ารับการศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว      
จะสามารถปฏิบัติงานเป็นฝ่ายอ านวยการของกรมในส่วนบัญชาการ ทร. หรือเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วย   
ที่มีความคิดริเริ่มในการน าหน่วยระดับผู้บังคับบัญชาหน่วยระดับหมวดเรือ และผู้บังคับการเรือชั้น ๑ 
หรือเทียบเท่าได้ ตลอดจนรู้จักการเข้าสังคม และสามารถวางตัวในการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้อย่าง
เหมาะสม  

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) 
(Master of Science Program in Maritime Administration) เป็นหลักสูตรที่ ทร. ลงนามในความ 
ตกลงร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของหลักสูตร 
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และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก ยศ.ทร. ร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทั้งเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ศึกษานอกเวลาราชการ โดยแบ่งเป็น ๓ แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการขนส่งทางทะเล 
(Maritime Transportation) แขนงวิชาทรัพยากรทางทะเล (Maritime Resource) และแขนงวิชา
ความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) ส าหรับผู้เข้าศึกษาในส่วนของ ทร. ที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตร วทร. หรือหลักสูตร สธ.ทร. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้  

๕. โครงสร้างการจัดหน่วย  
 รร.สธ.ทร.ฯ มีอัตราก าลังพล ประกอบด้วย พลเรือตรี ๑ อัตรา นาวาเอก (พิเศษ) ๔ อัตรา    

นาวาเอก ๕ อัตรา นาวาโท ๕ อัตรา (ปิดบรรจุ ๑ อัตรา) เรือเอก ๔ อัตรา พันจ่าเอก ๖ อัตรา และ     
จ่าเอก ๖ อัตรา (ปิดบรรจุ ๒ อัตรา) 

การบริหารงานในหน่วย ได้แบ่งสายการบังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบเป็นกองต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กองบัญชาการ มีหน้าที่บริหารและด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของโรงเรียน มีอัตรา    

ก าลงัพล ๑๗ อัตรา 
 ๒. กองการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การประเมินค่าคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล จัดท าสถิติและทะเบียนประวัติของ นทน. งานพิธีการต่าง ๆ การดูกิจการ รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ แก่ นทน. มีอัตราก าลังพล ๗ อัตรา  
 ๓. กองการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การประชุมเพ่ือเตรียม  
การสอน การฝึก และสัมมนาทางวิชาการ อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา รวบรวมการ
วัดผลการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน ประเมินผลการศึกษาและการสอน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ
แก่ นทน. มีอัตราก าลังพล ๗ อัตรา 
 

        ผังการจัดหน่วย 

 

 

 

 

 

          - ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ                     - ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ฯ        - ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
   - รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ (๑)  - รอง ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ฯ - รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
  - รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ (๒)  - ประจ า กปค.รร.สธ.ทร.ฯ - ประจ า กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
  - อนก.รร.สธ.ทร.ฯ  - ประจ า กปค.รร.สธ.ทร.ฯ - ประจ า กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 

 - นายทหารบริหารงานวิชาการ ฯ - ประจ า กปค.รร.สธ.ทร.ฯ - ประจ า กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
 - นายทหารสถิติและวิจัยฯ  - เจ้าหนา้ที่ธุรการ กปค.ฯ           - เจ้าหน้าที่ธุรการ กศษ.ฯ  

  - ประจ า บก.รร.สธ.ทร.ฯ 
  - ประจ า บก.รร.สธ.ทร.ฯ 
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ บก.รร.สธ.ทร.ฯ 

ยศ.ทร. 

รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา 
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๖. คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๖.๑ พล.ร.ท.วีระพันธ์  สุขก้อน จก.ยศ.ทร. ประธานกรรมการ (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๑ มี.ค.๕๘) 
   พล.ร.ท.ชัยสินธุ์  ญาดี จก.ยศ.ทร.ประธานกรรมการ (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘) 
 ๖.๒ พล.ร.ต.สมภพ  สุวิทยาลังการ รอง จก.ยศ.ทร.และ หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
 ๖.๓ พล.ร.ต.ธีระพงษ์  มูลละ รอง จก.ยศ.ทร. 
 ๖.๔ พล.ร.ต.ศังกร  พงษ์ศิริ เสธ.ยศ.ทร. 
 ๖.๕ พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
 ๖.๖ พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
 ๖.๗ พล.ร.ต.ค ารณ  พิสณฑ์ยุทธการ ผอ.ศยร.ยศ.ทร.  

๖.๘ น.อ.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร. และเลขานุการ 
 ๖.๙ น.อ.ถุงเงิน  จงรักชอบ ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 
 ๖.๑๐ น.อ.พีระพล  ใบกว้าง ผอ.กศษ.ยศ.ทร. และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.๑๑ น.อ.วุฒิชัย  แวงวรรณ ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร. และผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.  ก าลังพลประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๗.๑ กองบัญชาการ 

  ๗.๑.๑  พล.ร.ต.สุพจน์    ภู่ระหงษ์ ผู้บัญชาการ 
  ๗.๑.๒ น.อ.วรพล    ทองปรีชา รองผู้บัญชาการ 
  ๗.๑.๓ น.อ.รณัชย์    เทพวัลย์ รองผู้บัญชาการ 
  ๗.๑.๔ น.อ.หญิง ฉัตรกมล  สว่างเนตร นายทหารบริหารงานวิชาการ 
          ๗.๑.๕ น.อ.หญิง อรัญญา   ศรียัพ  นายทหารสถิติและวิจัย 
            ๗.๑.๖ น.อ.ธนสิน    มะโนชัย อาจารย์อ านวยการ   
  ๗.๑.๗ น.ท.หญิง พัชรพันธ์  มาลสุทธิ์ ประจ ากอง 
  ๗.๑.๘ น.ท.ธันทพิทักษ ์   นานัง นายทหารธุรการ  
      ๗.๑.๙ ร.อ.หญิง สุพรรณ    ทิพยโส ประจ ากอง 
  ๗.๑.๑๐ พ.จ.อ.หญิง วีรวรรณ  กิจบ ารุง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ๗.๑.๑๑ พ.จ.อ.วิษณุ    เหมะธุลิน เจ้าหน้าที่ธุรการ   
 ๗.๑.๑๒ พ.จ.อ.เอกดนัย    พงษ์พานิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  ๗.๑.๑๓ พ.จ.อ.สมเกียรติ    แก้วเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
            ๗.๑.๑๔ พ.จ.อ.สุรเดช    มารศร ี เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ๗.๒ กองการปกครอง 
   ๗.๒.๑ น.อ.อุดมเดช    ล้อมอ่ิม ผู้อ านวยการกอง 
   ๗.๒.๒ น.อ.ปริญญา   เจริญยิ่ง รองผู้อ านวยการกอง 
   ๗.๒.๓ น.ท.หญิง ชลทิชา   มิ่งเมือง ประจ ากอง 
   ๗.๒.๔ น.ท.วัชรพงษ์   ปรียานนท์ ประจ ากอง 
   ๗.๒.๕ พ.จ.อ.สมชาย  มีศรี ประจ ากอง 
   ๗.๒.๖ พ.จ.อ.ปรีชาพล   โอชาพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
   ๗.๒.๗ พ.จ.อ. จริวัฒน์    ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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 ๗.๓ กองการศึกษา  
   ๗.๓.๑ น.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อ านวยการกอง 
   ๗.๓.๒ น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน รองผู้อ านวยการกอง  
   ๗.๓.๓ น.ท.อภิวัฒน์   นวลรัตนตระกูล  ประจ า กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
   ๗.๓.๔ ว่าที่ ร.ต.โกสิทธิ์ หงส์แก้ว ประจ ากอง 
   ๗.๓.๕ พ.จ.อ.เฉลิมชัย   ชาลีวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
   ๗.๓.๖ จ.อ.ศรีณรงค์   ฐิตาจารย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ๗.๔ ข้าราชการ ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
   ๗.๔.๑ น.อ.เอกอรรถ   ศิลปาจารย์ นายทหารปฏิบัติการ ประจ า กพ.ทร. 
   ๗.๔.๒ น.อ.หญิง พจนา พัฒนมาศ นายทหารปฏิบัติการ  ประจ า กพ.ทร. 
   ๗.๔.๓ น.ท.หญิง คณิตา   โชติทัตต์  ประจ า ยศ.ทร.    
   ๗.๔.๔ น.ท.หญิง จินตนันท์ ทวีศรี  หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. 
   ๗.๔.๕ พ.จ.อ.สุวิทย์   อยู่วงศ์อ๋ัน ประจ า ยศ.ทร. 

๘. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และงบประมาณ 
  รร.สธ.ทร.ฯ มีครุภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้จ าแนกเป็นครุภัณฑ์ประจ าส านักงานทั่วไป  เช่น      
โต๊ะท างาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด โต๊ะ เก้าอ้ีท างานข้าราชการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ครุภัณฑป์ระเภทเครื่องจักรค านวณ และอุปกรณป์ระกอบ 
 ในส่วนของงบประมาณ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การศึกษาของหลักสูตร รร.สธ.ทร.ฯ  ตามโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๒๖,๘๕๕,๘๙๕ บาท (หลักสูตรนายทหารอาวุโส ๖,๙๒๙,๘๑๕ บาท  
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ๑๘,๙๘๐,๗๒๐ บาท และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) ๑,๑๘๓,๔๒๐ บาท) เบิกจ่ายจริง จ านวน ๒๕,๐๒๙,๕๑๒ บาท 
(หลักสูตรนายทหารอาวุโส  ๖,๑๔๕,๙๙๕ บาท  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ๑๗,๙๘๔,๕๑๗ บาท และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) ๘๙๙,๐๐๐ 
บาท) และส่งคืน งป.จ านวน ๑๗,๙๘๔,๕๑๗ บาท  
 ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ทร. ลงนามในความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจุฬาฯ  
เป็นเจ้าของหลักสูตรฯ และจัดการศึกษาร่วมกับ ทร. ในการนี้ ยศ.ทร. อนุมัติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยของ 
รร.สธ.ทร.ฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ทร. ไม่ได้อนุมัติทุนการศึกษา (โครงการศึกษาและอบรมข้าราชการ ตามสถานศึกษา
ในประเทศนอก ทร. ประจ าปี ๕๘)  

๙. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร อส. ต้องมีคุณสมบัติเป็นนายทหารชั้นยศ น.ท. หรือเทียบเท่า      
โดยต้องไม่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร สธ.ทร. หรือเทียบเท่า หรือโรงเรียนนายทหารพรรคกลิน 
หลักสูตรนายช่างกลชั้นสูง ได้รับความไว้วางใจถึงชั้น “ลับ” อายุไม่เกิน ๕๓ ปีบริบูรณ ์และผ่านการศึกษา
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรเพ่ิมวิชา หรือหลักสูตรสายวิทยาการที่มีการบรรจุชุดวิชาเสนาธิการกิจ  
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 ๙.๒ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร สธ.ทร. ต้องมีคุณสมบัติเป็นนายทหารชั้นยศ น.ต. หรือเทียบเท่า 
ที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.นร. หรือเทียบเท่า หรือนายทหารชั้นยศ น.ต. - น.ท. ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี (นับตาม พ.ร.บ.รับราชการ)  และได้รับความไว้วางใจถึงชั้น “ลับมาก” 

๑๐. หลักสูตร 
 ๑๐.๑ หลักสูตรนายทหารอาวุโส (อส.) 
  (๑) จุดมุ่งหมาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์แก่นายทหาร       
ชั้นผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานระดับสูงของ ทร. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน วทร.ฯ ต่อไป 
  (๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างให้ นทน. มีความรู้และความสามารถในสาขาวิชา         
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่  ตลอดจนความรับผิดชอบที่สูงขึ้น โดยจะต้องสามารถน า
ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ได้รับการเพ่ิมพูนขีดความสามารถในการแก้ ไขปัญหาในการ
บริหารงาน สามารถหาข้อตกลงใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้เป็นผู้บริหารหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น นทน. ยังจะได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี สร้างสรรค์ให้มี
ความคิดริเริ่ม มีขีดความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ทั้งในด้านการพูด การเขียน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (๓) ขอบเขต เน้นการศึกษาในงานเสนาธิการกิจ (Staff Works) และการบริหารงาน 
(Administration) เป็นหลัก โดยจะศึกษาพ้ืนฐานความรู้ทางด้านอ่ืน ๆ ทั้งด้านความมั่นคงแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์  การเมืองการปกครอง  กิจการระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์  การทหาร การปกครอง
บังคับบัญชา กฎหมาย และการสังคม  
 (๔)  รายละเอียดของหลักสูตร  มี ๕ หมวดวิชา ดังนี้ 
   ๔.๑ หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นการศึกษาในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติ 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติและการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ  โดยจะศึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวกับหลักยุทธศาสตร์ โครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการก าหนด
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ตลอดจนความสัมพันธ์และปัญหา  
ต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้งกิจการระหว่างประเทศ 
   ๔.๒ หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงแนวความคิด
ทางยุทธศาสตร์และแนวทางในการด าเนินการทั้งด้านการเมืองและการทหาร  ทั้งของผู้น าประเทศและ
ผู้น าทางทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการทางการเมืองและการทหาร บทเรียนที่ได้รับจากการ
ท าสงครามในอดีต รวมถึงลักษณะและการด าเนินการของสงครามที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   ๔.๓ หมวดวิชาเสนาธิการกิจ เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์    
ในเรื่องของหลักและวิธีการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา การบริหารงาน งานในหน้าที่ของ
นายทหารฝ่ายอ านวยการ ตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อการตกลงใจ 
   ๔.๔ หมวดวิชาการปฏิบัติการทางทหาร  เป็นการศึกษาการปฏิบัติการทางเรือ            
ในลักษณะต่าง ๆ การสงครามผิวน้ า การสงครามใต้น้ า การวางแผนทางทหาร การปฏิบัติการร่วม          
การสงครามพิเศษ และการก่อการร้าย ตลอดจนให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ          
การปฏิบัติการนั้น ๆ และกฎหมายที่ใช้ในการปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
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   ๔.๕ หมวดวิชาสังคม เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในส่วนที่
เกี่ยวกับมารยาท และการเข้าสังคมที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งไทยและสากล รวมทั้งการ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ต่าง ๆ นอกชั้นเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการศึกษา 
ตลอดจนการเล่นกีฬา เพ่ือให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และยังได้มีการเยี่ยมชมกิจการและทัศนศึกษา
ภูมิประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือช่วยให้มีความเข้าใจในการศึกษาหมวดวิชาอ่ืน ๆ  
 ๑๐.๒ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (สธ.ทร.) 
  (๑) จุดมุ่งหมาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.ต. 
หรือเทียบเท่า ที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.นร. หรือเทียบเท่า หรือสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี     
ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดย กพ.ทร. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหน่วย
ระดับหมวดเรือหรือเทียบเท่า และฝ่ายเสนาธิการระดับกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างให้ นทน. มีความรู้และความสามารถในสาขาวิชา          
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรต่าง ๆ 
ที่ได้รับการศึกษาไปใช้ในลักษณะประยุกต์ได้ สามารถแก้ปัญหาในการบริหารงานและหาข้อตกลงใจได้  
(Problem solving and decision making) ทั้งในสภาวการณ์ที่มีความแน่นอนและไม่แน่นอน  รวมทั้ง
ให้มีลักษณะของผู้น าที่ดี มีความคิดริเริ่ม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรักชาติ และมีขีดความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียนและการปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
  (๓) ขอบเขต เน้นการให้การศึกษาในด้านวิชาเสนาธิการกิจ  (Staff Works) และ 
การปฏิบัติการทางทหาร (Military Operations) ทั้งในการท าสงครามและในยามปกติเป็นหลัก     
พร้อมกันนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นทน. มีความรู้เสริมทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 
การเมือง การปกครอง ยุทธศาสตร์ทางเรือ และการบริหารงานทางทหาร 
  (๔)  รายละเอียดของหลักสูตร  มี ๔ หมวดวิชา ดังนี้ 
   ๔.๑ หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security) มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ นทน. 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าและองค์ประกอบของยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ความมั่นคง
แห่งชาติ การก าหนดยุทธศาสตร์ทะเล ขีดความสามารถและแนวความคิดในการใช้ก าลังของเหล่าทัพ และ
ยุทธศาสตร์ทางเรือ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ และ ทร. ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งต้อง
สามารถเข้าใจยุทธศาสตร์ ทร. จัดท าขึ้นได้ และสามารถแปลงยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปเป็นแผนงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
   ๔.๒ หมวดวิชาเสนาธิการกิจ (Staff Works and Military Planning) มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ นทน. เรียนรู้งานหลักในหน้าที่ของนายทหารฝ่ายเสนาธิการระดับกองทัพของ ทร. และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้องกับนายทหารฝ่ายเสนาธิการของ บก.ทท. ทบ. และ ทอ. ให้ นทน. 
ได้เรียนรู้วิธีจัดระเบียบงาน การจัดส่วนราชการของกองทัพไทยในภาพรวม ทร.ไทย และ ทร.ต่างประเทศ 
รวมทั้งเพ่ือให้ นทน. เรียนรู้และเข้าใจสายการบังคับบัญชา  การวางแผนการควบคุมและสั่งการในการ
ปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงความสามารถในการน าหน่วยในระดับยุทธการ ทั้งในยามสงบและการ
อ านวยการยุทธ์ในสถานการณ์วิกฤต  รวมทั้งเพ่ือให้เกิดแนวความคิดในการเปรียบเทียบในการน าไปใช้   
ในการวิเคราะห์ตกลงใจในการแก้ปัญหา และปรับปรุงการจัดหน่วย และการบริหารงานในองค์กร        
ทางทหารให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป มีทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การคิด พูด และเขียนอย่างเป็นระบบ     
ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในการบริหารงาน การวิเคราะห์และตกลงใจทางทหาร  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและตกลงใจได้อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางยุทธการและการวางแผน    
ทางทหาร ด้วยการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาบทเรียนจากการท าสงคราม และแนวคิดต่าง ๆ ในการ



๘ 
 

ท าสงครามมาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนทางทหาร และได้เรียนรู้ความเป็นผู้น าในระดับ          
ผบ.หมวดเรือ  ผบ.เรือชั้น ๑ และผู้บริหารภายในกองต่าง ๆ ในส่วนบัญชาการของ ทร. และ ทรภ. ได ้ 
  ๔.๓ หมวดวิชาการปฏิบัติการทางทหาร (Joint Military Operations) มีจุดมุ่งหมายให้ 
นทน. มีความรู้ และความเข้าใจหลักนิยมของการปฏิบัติการทางทหารที่ส าคัญต่าง ๆ การวางแผนทาง
ทหาร ยุทธศิลป์ การปฏิบัติการทางบก การปฏิบัติการทางเรือ การปฏิบัติการทางอากาศ การสงคราม
พิเศษ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา
โครงสร้างการจัดหน่วยก าลังรบของ ทบ. ทร. ทอ. และ บก.ทท. โดยเป็นการศึกษาต่อเนื่องมาจาก
หลักสูตรใน รร.ชต.ฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้สามารถท าการรบร่วม และท าสงครามทางเรือในแต่ละ
สาขาเฉพาะได้ในระดับหมวดเรือ เพ่ือให้ นทน. สามารถวางแผน และควบคุมการปฏิบัติทางทหาร      
ในระดับยุทธการ โดยใช้หลักนิยมการรบทางเรือทุกประเภทให้สัมพันธ์กับขีดความสามารถและข้อจ ากัด
ต่าง ๆ ของอาวุธทางเรือ สามารถวางแผนและประสานงานในการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ         
มีความรู้ในปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการสงคราม (Military Operations Other Than War) 
เช่น Peacekeeping Operations หรือ Humanitarian Operations อันเป็นกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันที่เพ่ิมขึ้นมา และอาจจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต สามารถวางแผนและ
ควบคุมการปฏิบัติการทางทหารโดยใช้หลักนิยมการปฏิบัติการทางทหาร ให้สอดคล้องกับแนวทางและ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ 
  ๔.๔ หมวดวิชาสังคม (Social Activities) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นทน. ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการเข้าสังคมและมารยาทสังคมที่ถูกต้อง สามารถติดตามเรื่องราวหรือสถานการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และปฏิบัติตนในการเป็นผู้บริหารที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สนใจในการ
กีฬาและดูแลสุขภาพ รวมทั้ งได้รับประสบการณ์ ในการไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ                    
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ นทน. สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือ       
ในชีวิตประจ าวันได้ 
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