กองวิทยาการ
กองวิทยาการ ศูนยการทหารราบ ไดกอกําเนิดขึ้นในป พ.ศ.๒๔๘๔ โดยเปนหนวยขึ้น
ตรงของ แผนกทหารราบ ซึ่งปรากฏในทําเนียบทหาร ตอนที่ ๑ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๔๘๔ แผนก
ทหารราบ ประกอบดวย หัวหนาแผนก,รองหัวหนาแผนก,แมกองวิทยาการ, แมกองฝก, แมกอง
ศึกษา, ผูอํานวยการโรงเรียนทหารราบ, นายทหารฝายพลาธิการ และ ประจําแผนก
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๑ แผนกทหารราบ ไดเปลี่ยนเปน กรมจเรทหารราบ ตามทําเนียบ
กองทั พ บกตอนที่ ๑ วัน ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๙๑ ไดเพิ่ ม ตํ าแหน ง รองแม ก องวิท ยาการ อี ก
ตําแหนงหนึ่ง ไมปรากฏอยูในทําเนียบทหารบกของ กรมการทหารราบ
พ.ศ. ๒๔๙๗ กรมทหารราบ ไดปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยการทหารราบ” ไดจัด
ใหมีสวนราชการ ๘ สวน ซึ่งกองวิทยาการเปนสวนราชการสวนหนึ่ง จึงนับเปนจุดกําเนิดของ
กองวิทยาการ
กองวิทยาการ ศูนยการทหารราบ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ จนปจจุบันไดมีการ
ปรับอัตราตามคําสั่ง ศร.(เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕ เรื่อง กําหนดอัตราหนาที่หนวยในศูนยการทหารราบ

ภารกิจ กองวิทยาการ
มีหนาที่
๑. ใหคาํ ปรึกษา ขอเสนอแนะและดําเนินการเกีย่ วกับวิทยาการของเหลาทหารราบ
๒. วิจยั และพัฒนา ตลอดจนเผยแรวทิ ยาการ และสถิติของเหลาทหารราบ
๓. รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหและพัฒนาการฝก
๔. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑของเหลาทหารราบและจัดหองสมุดของ
ศูนย การทหารราบ
๕. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่

แผนกวิจัยและพัฒนา
มีหนาที่
๑. รวบรวมขอมูลและสถิติที่จําเปนของเหลาทหารราบ
๒. ริเริ่มและดําเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับเหลาทหารราบ
๓. วิจัยและพัฒนาอัตราการจัดและยุทโธปกรณของหนวยทหารราบ
๔. วิจัยและพัฒนาหลักนิยมทางยุทธวิธีและเทคนิคของเหลาทหารราบ
๕. ริเริ่มการพัฒนาหรือเสนอแนะแนวความคิดในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหาร
ราบ
๖. บันทึกและรายงานผลสถิติผลงานตามหนาที่

แผนกวิชาการ
มีหนาที่
๑. อํานวยการ รวบรวม จัดหา จัดทําเอกสารคูมือ สรรพตําราของเหลาทหารราบรวมทั้งการ
ปรับปรุงแกไขและ แจงการปรับปรุงแกไขใหทันสมัยและเหมาะสม
๒. พิจารณา และกําหนดแบบพิมพที่ใชในกิจการของเหลาทหารราบ รวมทั้งการปรับปรุงแกไข
ใหทันสมัย
๓. ริเริ่มและดําเนินการเผยแพรวิชาการและขาวสารของเหลาทหารราบ
๔. ดําเนินการชี้แจง ตอบขอขัดของ และปญหาตางๆทางวิชาการของเหลาทหารราบ
๕. ดําเนินการจัดพิมพบรรดาเอกสารคูมือ และตําราของเหลาทหารราบ
๖. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่

แผนกการฝก
มีหนาที่
๑. ดําเนินกาจัดทําและพัฒนาระเบียบ หลักสูตรการฝก รวมทั้งระเบียบการตรวจสอบของเหลา
ทหารราบ
๒. จัดทําหลักฐานคูมือการฝกและแบบฝกตางๆของเหลาทหารราบ
๓. สั งเกตการณ ฝ ก และตรวจสอบการฝ ก ของเหล าทหารราบ เพื่ อ ประเมิ น ค า การฝ ก และ
พิจารณาปรับปรุงแกไข
๔. กําหนดวิธีการทดสอบคุณวุฒิเฉพาะหนาที่ ตามตําแหนงของเหลาทหารราบ
๕. พิจารณากําหนดความตองการเครื่องชวยฝกและสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกของเหลา
ทหารราบ
๖. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่

แผนกหองสมุดและพิพิธภัณฑ
มีหนาที่
๑. ดําเนินการหองสมุดศูนยการทหารราบ
๒. รับผิดชอบและดําเนินงานพิพิธภัณฑของเหลาทหารราบ
๓. รวบรวม และเก็บหลักฐานที่จําเปนเกี่ยวกับประวัติศาสตรของเหลาทหารราบ
๔. จัดทําจดหมายเหตุของศูนยการทหารราบ และหนวยทหารราบอื่นๆ
๕. วิเคราะหทางประวัติศาสตร เพื่อใหเกิดบทเรียน
๖. บันทึกและรายงาสถิติผลงานตามหนาที่

รายนามผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองวิทยาการ ศูนยการทหารราบ
ลําดับ
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รายนามผูบงั คับบัญชา
พ.อ.บุญ
รังคะรัตน
พ.อ.สงา
สุนทานนท
พ.อ.เรื่อ
สุมะโน
พ.อ.อนันท พัฒนากุล
พ.อ.ทํานอง รุงสัมพันธ
พ.อ.วิชยั
เพชรพงษ
พ.อ.ไชยะ
พุทธิมงคล
พ.อ.ประเสริฐ พิบูลวงศ
พ.อ.ประจวบ วงศรักษ
พ.อ.วิสิทธ
คงประดิษฐ
พ.อ.อมฤทธิ์
สุมะโน
พ.อ.กานต
สุมะโน
พ.อ.สมวุฒิ
แตงสาขา
พ.อ.ยุทธนา
ปานมุข
พ.อ.ธรณิศ
นิลวิไล
พ.อ.สุวัฒน
ธรรมกิจ
พ.อ.เชาวเลข ชยันตรสุภาพ
พ.อ.รุงโรจน คําแนน
พ.อ.บัญชา
เปยจําปา

หวงระยะเวลา
๓๐ พ.ย.๒๔๙๗ – ๒๔ ธ.ค.๒๔๙๘
๒๕ ธ.ค. ๒๔๙๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๐๖
๑ ต.ค.๒๕๐๖ – ๕ พ.ย.๒๕๑๘
๖ พ.ย.๒๕๑๘ – ๓๐ พ.ย.๒๕๑๙
๑ ต.ค.๒๕๑๙ – ๒๘ ก.ค.๒๕๒๓
๕ พ.ย.๒๕๒๓ – ๒๙ ต.ค.๒๕๒๔
๒๙ ต.ค.๒๕๒๔ – ๑๑ พ.ค.๒๕๒๕
๑๑ พ.ค. ๒๕๒๕ – ๙ เม.ย.๒๕๒๙
๗ พ.ย.๒๕๒๙ – ๑๗ ต.ค.๒๕๓๑
๑๗ ต.ค.๒๕๓๑ – ๒ พ.ค.๒๕๓๔
๒ พ.ค.๒๕๓๔ – ๓๐ พ.ย.๒๕๓๘
๓๐ พ.ย.๒๕๓๘ – ๖ พ.ค.๒๕๔๒
๖ พ.ค.๒๕๔๒ – ๑๑ พ.ย.๒๕๔๕
๑๑ พ.ย.๒๕๔๕ – ๓๑ ต.ค.๒๕๔๘
๓๑ ต.ค.๒๕๔๘ – ๑๔ มิ.ย.๒๕๔๙
๑๔ มิ.ย.๒๕๔๙ – ๓๑ ต.ค.๒๕๕๑
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๑ – ๓ ต.ค.๒๕๕๕
๑ ธ.ค.๒๕๕๕ – ๔ ต.ค.๒๕๕๖
๔ ต.ค.๒๕๕๖ – ปจจุบัน

