
 

 

 

เอกสารการจัดการความรู 
เรือ่ง 

 “การเตรียมการและการปฏบิตัศิาสนพธิใีนวนักองทพัไทย” 
 

 จดัทาํเมือ่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
 

รายชือ่คณะผูจดัทาํ 
 

พันเอกพงษศักดิ์  ทีสุม 

พันโททองสุข  มีแหวน 

พันโทสราวุฒิ  อินธิบาล 
 

โดย 
ฝายอนศุาสนาจารย 

โรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
 



๑ 
 

แบบฟอรมรายงานแผนการจดัการความรู บก.รร.จปร.ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

หนวย บก.รร.จปร.              วันท่ี ๑   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๗ 

เรยีน  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู รร.จปร. (ผาน กยข.รร.จปร.) 

คณะกรรมการจัดการความรู  บก.รร.จปร. ขอสงแผนการจัดการความรู แผนท่ี ๑  ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๗  

เรื่อง    การเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย ประจําป 
จัดทําโดย พ.ท.สราวุฒิ อินธิบาล ( โทรภายใน ๖๒๑๓๒  มือถือ ๐๘๓-๓๑๔๙๓๓๖) 
 
ลําดับ รายการ รูปเลม เอกสาร ไฟล PDF หมายเหตุ 

๑ - ปก / / เอกสาร ๑-๔ 
เย็บเลม
ตามลําดับ 
จํานวน ๒ ชุด 

๒ แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการความรู 
ฝอศจ.รร.จปร.ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

/  
 
  - คํานํา / / 
  - บทสรุปการจัดการความรู / / 
  - สารบัญ / / 
  - เนื้อหา  บทท่ี๑  ถึง  บทท่ี๙ / / 
  - บรรณานุกรม / / 

๓ แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปน / / 
๔ แบบฟอรมท่ี ๒ แผนการจัดการความรู / / 

�  ไดดําเนินการนําไฟล PDF  ข้ึนบน website การจัดการความรู รร.จปร.แลว 

 
ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการความรู  บก.รร.จปร.  ไดตรวจสอบความถูกตองและเอกสารครบถวนแลว 

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 

                                                พ.อ.  
                         ( ศรัณยภัทร  พลศรี ) 
         ประธานคณะกรรมการจัดการความรู บก.รร.จปร. 

 



๒ 
 

คํานาํ 

พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตอธงชัยเฉลิมพลเปนพิธีท่ีสําคัญท่ีสรางขวัญและกําลังใจใหกับกําลังพลใน
กองทัพ ในแตละปไดกําหนดใหมีพิธีกระทําสัตยปฏิญาณปละ ๑ ครั้ง ซึ่งไดกําหนดในวันท่ี ๑๘ มกราคม ของทุกป 
ตามประกาศ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ใหเปล่ียนแปลง
กําหนดวันกองทัพไทยจากวันท่ี ๒๕ มกราคม ของทุกปเปนวันท่ี ๑๘ มกราคม ของทุกป และอนุมัติใหเปน
วันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม  

ในพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตอธงชัยเฉลิมพลนั้นพิธีท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดคือ พิธีสงฆ ซึ่งมีลําดับข้ันตอน
การปฏิบัติท่ีเกี่ยวของหลายฝาย ทําใหตองมีการประสานและทําความเขาใจตอกัน เพื่อใหเกิดความเรียบรอย ดูให
เกิดความขลังและศักด์ิสิทธิ์ 

  ฝอศจ.รร.จปร. จึงไดจัดทําแนวทางการเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย โดยมี

วัตถุประสงคสําคัญ ๔ ประการ  

  ๑. เพื่อเปนขอมูลใหสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติศาสนพิธีไดแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน 

 และเตรียมการในสวนท่ีเกี่ยวของ   

  ๒. เพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดในข้ันตอนการปฏิบัติดานศาสนพิธี 

  ๓. เพื่อเปนคูมือใหสวนตางๆ เขาใจภารกิจท่ีเกี่ยวของกับพิธีสงฆ ท่ี ฝอศจ.รร.จปร. ไดเตรียมการ

และดําเนินการในวันกองทัพไทย 

  ๔.เพื่อสนองนโยบายกองทัพบก และตอบสนองแผนแมบท การพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓ 
 

แบบฟอรมบทสรปุการจดัการความรู   ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
ชื่อผลงาน    การเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย 
เจาของผลงาน ฝอศจ. รร.จปร. 
ประเภทของผลงาน ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน 
ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน  
 เปนแนวทางการปฏิบัติงานของสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพิธีสงฆในภาพรวมท่ีควรทราบ โดยเฉพาะ
ลําดับข้ันตอนต้ังแตการเตรียมการของผูเกี่ยวของโดยตรงคือ ฝายอนุศาสนาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เนื่องจากมีความสัมพันธกับทุกข้ันตอนในพิธีสวนสนาม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูปฏิบัติท้ัง ผูบังคับกองผสม 
ประธานในพิธี รวมท้ังพระสงฆเองท่ีตองสวดบทท่ีกําหนดเพื่อใหลงตัวกับเวลาท่ีกําหนด เพื่อสอดคลองกับเวลาท่ีได
ซักซอมมาต้ังแตตน โดยจัดทําเปนตัวแบบการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติ 
ลักษณะของผลงาน  
 เปนคูมือประกอบการเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย 
ปจจัยแหงความสําเร็จ  
 ๑. ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 ๒. ทีมงานมีความรูความชํานาญและประสบการณ 
ความสัมฤทธิ์ 
 สวนท่ีเกี่ยวของใหความสนใจภารกิจท่ีตนเกี่ยวของกับพิธีสงฆรวมกับอนุศาสนาจารยโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา และปฏิบัติไดอยางเรียบรอย ราบรื่น ไมติดขัด มีความสงางามท้ังผูปฏิบัติและพิธีดูมีความขลัง
และศักด์ิสิทธิ์ 
ความภาคภูมิใจ  
 ๑. พิธีเกิดความเรียบรอยไมติดขัด 
 ๒. ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติศาสนพิธีมีความมั่นใจในการปฏิบัติรวมกัน 
 ๓. สรางตัวแบบและยึดถือปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง 
 
                                                                            ตรวจถูกตอง 
                                              พ.อ. พงษศักด์ิ  ทีสุมติ 
                                                                                    ( พงษศักด์ิ ทีสุม ) 
                                                                                      อศจ.รร.จปร. 



๔ 
 

สารบญั 

หนา 

แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการความรู        ๑ 
คํานํา       ๒ 
แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรูปงบประมาณ ๒๕๕๗      ๓ 
บทท่ี ๑ นโยบายการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของกองทัพบก    ๕ 
บทท่ี ๒ การเตรียมการดานธุรการเบ้ืองตน        ๖ 
บทท่ี ๓ การประสานงานกับพระสงฆ        ๗ 

บทท่ี ๔ บทสวดท่ีกําหนดในวันกองทัพไทย        ๘ 
บทท่ี ๕ การตอนรับ และการรับ – สงพระสงฆในวันกองทัพไทย     ๙ 
บทท่ี ๖ การซักซอมพิธีสงฆ         ๑๐ 
บทท่ี ๗ การปฏิบัติพิธีสงฆในวันจริง        ๑๓ 
บทท่ี ๘ บันทึกความเขาใจและขอสังเกตอื่นๆ       ๒๑ 
บทท่ี ๙ หนวยท่ีเกี่ยวของในการติดตอประสานงานเกี่ยวกับพิธีสงฆ     ๓๐ 
บรรณานุกรม           ๓๑ 
แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร   ๓๒ 
แบบฟอรมท่ี ๒ แผนการจัดการความรู        ๓๓ 
  



๕ 
 

บทที ่๑  
นโยบายคณะกรรมการปลกูฝงและสรางเสรมิอดุมการณทหารของกองทพับก 

กองทัพบกไดมีนโยบายการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของกองทัพบก ดานการพัฒนา
คุณธรรมหวงปงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ซึ่งเปนยุทธศาสตรหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวของในดานการจัดทําองคความรู
ท่ีจําเปนเกี่ยวกับ การเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติท่ี
ควรยกมากลาวถึงโดยเฉพาะขอท่ีเกี่ยวของกับวันกองทัพไทย ดังนี้ 
  ................กองทัพบกไดเห็นความสําคัญการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณใหกําลังพลมี
อุดมการณเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดออกคําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๖/๒๕๕๑  ลง  ๒๕ ก.พ.๕๑  และคําส่ัง 
คณะกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของกองทัพบก ท่ี ๑/๒๕๕๑  ลง ๑๘ ส.ค.๕๑  โดยมีคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของกองทัพบก เพื่อรับผิดชอบงานท่ีไดรับการแบงมอบ
จากคณะกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของกองทัพบก  ๕  คณะอนุกรรมการ  ประกอบดวย 
คณะอนุกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร, คณะอนุกรรมการพัฒนารักษาขวัญ, คณะอนุกรรมการ
รักษาวินัย, คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณธรรม,  และ คณะอนุกรรมการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคการพัฒนา
คุณธรรมของกองทัพบกดังนี้ 
          ๑. เพื่อให สวนราชการของ ทบ. ต้ังแตระดับกองพันข้ึนไป และ นขต.ทบ.  มีแนวทางการ
ดําเนินการท่ีชัดเจนในการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร  ดานการพัฒนาคุณธรรม ใหกับกําลังพลในสังกัด 
                   ๒. เพื่อใหกําลังพลทุกนายยึดมั่นในอุดมการณความเปนทหารอาชีพและยึดหลักคุณธรรม ๘ 
ประการ มาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตท้ังในดานสวนตัว หนาท่ีการงาน และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอ
สวนรวม เพื่อสรางความสงบสุขใหเกิดข้ึนกับตนเอง  ครอบครัว ชุมชน หนวยงาน กองทัพ  และประเทศชาติในท่ีสุด 
                    ๓. เพื่อใหกองทัพบกเปนสถาบันหลักท่ีสรางศรัทธาและเช่ือมั่นแกประชาชน  และปลูกจิตสํานึกใน
การเทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนดํารงรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหง
พระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและแสดงออกใหเปนท่ีปรากฏใน
ทุกโอกาส   

 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณธรรม  ดําเนินการจัดโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมดานการพัฒนาคุณธรรมใหครบท้ัง ๘ ดาน ดังนี้ 
      ๑. ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๒. ความเสียสละ 
  ๓. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี    ๔. ความพอเพียง 
  ๕. ความสามัคคี      ๖. ความสุขของผูครองเรือน 
  ๗. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร    ๘. การปฏิบัติธรรม(จิตภาวนา) 
   ในสวนท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ และสอดคลองกับยุทธศาสตรและกล
ยุทธของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาคือหัวขอ “ ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย” ในขอ  ๗.๑.๒.๑.๔ การกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล และการปฏิบัติตนตามคํา
ปฏิญาณตนตอธงชยัเฉลมิพลอยางตอเนือ่ง  ดวยวธิกีารตาง ๆ  ใหกับกาํลงัพลทุกระดับ  ซึ่งมีรายละเอียดในนโยบาย
ดังกลาวแลว 
                                                  

 



๖ 
 

บทที ่๒ 
การเตรยีมการดานธรุการเบือ้งตน 

การเตรียมการที่เกี่ยวของกับพิธีสงฆในวันกองทัพไทย 
๑. ดําเนินการเมื่อไดรับคําส่ังพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลแลวดังนี้ 
 ๑.๑ เสนอความตองการงบประมาณคาใชจายพิธีสงฆ และเบิกงบประมาณ 
       ๑.๑.๑ ทําเรื่องถึงการแผนกการเงิน รร.จปร. 
       ๑.๑.๒ ดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการเงิน 
 ๑.๒ จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆในพิธี 
       ๑.๒.๑ ตองจัดทําเครื่องไทยทานใหมท้ังหมด ใหหลีกเล่ียงชุดท่ีทางรานคาทําไวจําหนาย 

เนื่องจากส่ิงของบางรายการหมดอายุ 
       ๑.๒.๒ จัดเลือกรายการส่ิงของใหทางรานจัดทําใหใหมใหสมควรแกสมณะ และราคาท่ี

เหมาะสม 
 ๑.๓ นิมนตพระสงฆทรงสมณศักด์ิมาประกอบพิธี จํานวน ๑๐ รูป 
๒.สํารวจเครื่องใชอุปกรณพิธีสงฆดังนี้ 
 ๒.๑ โตะหมูบูชาพรอมเครื่องสักการะ 
 ๒.๒ พระพุทธรูป พระพุทธสิงหชัยมงคล 
 ๒.๓ ธงชาติพรอมฐานต้ัง 
 ๒.๔ พระบรมฉายาลักษณพรอมฐานต้ัง 
 ๒.๕ อาสนะท่ีนั่งพระสงฆ 
 ๒.๖ พรมปูอาสนะ 
 ๒.๗ หมอนพิง 
 ๒.๘ ท่ีต้ังพัดยศพระสงฆ 
๓.นําเรียนจัดหาส่ิงอุปกรณใหมเพื่อทดแทนส่ิงอุปกรณท่ีใชการไมได หรือจัดหาเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
 

บทที ่๓  
การประสานงานกบัพระสงฆ 

ความสําคญัเบือ้งตน 
พระสงฆท่ีมาเจริญพระพุทธมนตตองเปนพระสงฆทรงสมณศักด์ิเทานั้น ดังนั้น อศจ.รร.จปร. ตองสํารวจ

พระสงฆวาวัดใดในพื้นท่ีใกลเคียงท่ีสุดมีสมณศักด์ิจํานวนกี่รูป  เปนพระสมณศักด์ิช้ันใด เนื่องจากแตละปจะมีการ
เล่ือนสมณศักด์ิพระสงฆ 
การใชพดัยศของพระสงฆ 
 ตามหนังสือ กอศจ.ยศ.ทบ. ลง ๒๑ ต.ค.๐๔ ไดกําหนดไววา  ในพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
กําหนดใหมีการใชพัดยศสําหรับพระสงฆต้ังแต ๘ มิ.ย.๐๔ เปนตนมา โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ (สังฆนายก) เพราะ
เปนงานท่ีขาราชการแตงเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและในพิธีมีพระบรมฉายาลักษณรวมอยูกับ ชาติ 
ศาสนา 
 ตวัแบบในการตดิตอประสานงาน 
 ๑. ประสานงานกับเจาคณะปกครองคณะสงฆในพืน้ท่ีคือ เจาคณะอําเภอ เพื่อสํารวจรายนามพระสงฆทรง
สมณศักด์ิ เพื่อทราบช้ันสมณศักด์ิ และการจัดลําดับอาวุโส 
 ๒. เมื่อทราบลําดับอาวุโสแลวเบ้ืองตนไปประสานดวยวาจา เพื่อกราบนมัสการใหทราบวัน เวลา งานพิธี
และขอทราบวาพระสงฆรูปนั้นวางหรือไม 
 ๓. ทําหนังสือนิมนตพระสงฆรูปนั้น พรอมกําหนดวัน เวลา ในการประกอบพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอ
ธงชัยเฉลิมพล และแนบบทสวดเฉพาะท่ีกําหนดเพื่อใหพระสงฆซักซอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๘ 
 

บทที ่๔  
บทสวดทีก่าํหนดในวนักองทพัไทย 

 เพื่อใหพระสงฆไดมีเวลาในการซักซอมและทบทวนบทสวด อนุศาสนาจารย ตองแนบหัวขอบทสวดไปพรอม

กับหนังสือนิมนตพระพรอมอธิบายประกอบดังนี ้
 ๑. บท  นะโม ๓ จบ  
 ๒. ไตรสรณคมน 
 ๓. นะโม ๘ บท  (จบแลวจุดเทียนน้ํามนต) 
 ๔. ธชัคคสูตร (สวดเฉพาะบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระสงฆหยดเทียนน้ํามนตในตอน

เริ่มบทสวดพระพุทธคุณ) 
 ๕. ทุกขัปปตตา (เวนบท สัพเพ  พุทธา ) 
 ๖. ภวตุ  สัพพะมังคะลัง 
หมายเหตุ  บทสวดจังหวะและทํานอง อนุศาสนาจารยตองช้ีแจงใหพระสงฆทราบ โดยเฉพาะประธานสงฆ เนื่องจาก

พระท่ีนิมนตมาจะมีพระสงฆท้ังมหานิกาย และ ธรรมยุต เนื่องจากธรรมเนียมการสวดจะไมเหมือนกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

บทที ่๕ 
การตอนรบัและการรบั – สง พระสงฆในวนักองทพัไทย 

ตวัแบบในการปฏบิตั ิ
 ๑. ประสานรถรับ – สง พระสงฆกับ แผนกขนสง รร.จปร. 
 ๒. ขอรายช่ือ พรอมเบอรโทรศัพทของพลขับเพื่อติดตอประสานงาน 
 ๓. กําหนดเวลาในการไปรับพระสงฆใหมาถึงสถานท่ีพุทธศาสนสถาน รร.จปร. ในเวลา ๑๕.๓๐ น. สวน

เวลาออกเดินทางใหคํานวณตามระยะทางท่ีจะไปวาใกลหรือไกล 
 ๔. กําหนดตัวอนุศาสนาจารย ๑ นาย รอรับพระสงฆท่ีพุทธศาสนสถาน รร.จปร. พรอมจัดเครื่องรับรองตาม

สมควรแกสมณะ อนุศาสนาจารย ๑ นาย ไปรับพระสงฆ  อนุศาสนาจารย ๑ นาย ประจําเต็นทพิธีสงฆเพื่อดูแล

ความเรียบรอย 
 ๕. เมื่อพระสงฆมาพรอมท้ังหมด ๑๐ รูป อนุศาสนาจารยถวายคําแนะนําลําดับพิธีพระสงฆอีกครั้งหนึ่ง กอน

นําพระสงฆไปท่ีบริเวณพิธี 
 ๖. อนุศาสนาจารยท่ีพุทธศาสนสถาน รร.จปร. แจงประสานไปยัง อศจ.รร.จปร. ท่ีอยูท่ีเต็นทพิธีสงฆให

เตรียมรับพระสงฆอีกทอดหนึ่ง เพื่อประสานกับเจาหนาท่ีบริการเตรียมน้ําด่ืมรับรองพระสงฆ 
 ๗. พรอมออกเดินทางจากพุทธศาสนสถาน รร.จปร. ไปยังเต็นทพิธีสงฆ เวลา ๑๕.๔๕ น.  
 ๘. พระสงฆทรงสมณศักด์ิลงจากรถพรอมพัดยศของแตละรูป ทานจะเปนผูถือพัดยศของทานเพื่อแสดง

ฐานะหรือสมณะศักด์ิของทานใหปรากฏ เพื่อผูรวมพิธีจะไดทราบสมณศักด์ิของทาน  แตถาใหผูติดตามถือก็ควรถือ

เดินประกบดานขางระยะหางพอสมควร (เปนนัยเพื่อใหรูวาทานมาพรอมพัดยศนั่นเอง) 
 ๙. พระสงฆนั่งตามลําดับสมณศักด์ิ จะไมนั่งตามลําดับพรรษา เหมือนงานท่ัวไป ซึ่งพระสงฆทานจะจัดลําดับ

ไวกอนแลว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

บทที ่๖  
การซกัซอมพธิีสงฆ 

ตัวแบบในการซกัซอม 
 ๑. อศจ.รร.จปร. จัดทําบทสวดมนตเปนไฟลเสียง mp ๓ เพื่อมอบใหกับเจาหนาท่ีส่ือสาร 
 ๒. ประสาน และทดสอบบทสวดมนตกับ เจาหนาท่ีส่ือสาร และกําหนดชวงหยุด ชวงตอเนื่อง ของแตละ

ข้ันตอนในพิธีสงฆ เพื่อใหสอดคลองข้ันตอนการปฏิบัติกับ ผูบังคับกองผสม 
 ๓. ซักซอมการปฏิบัติของ นนร. ท่ีเปนผูเทียบเครื่องไทยทานพระสงฆในการเขา – ออก 
 ๔. ซักซอมการปฏิบัติของประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และคณะ ในการถวายไทยทาน

พระสงฆจํานวน ๑๐ รูป 
 ๕. ซักซอมการปฏิบัติในการเชิญท่ีกรวดน้ํารวมกับ จนท. ในการยกโตะรองท่ีกรวดน้ําเขาวางหนาประธาน

พิธี 
 ๖. ซักซอมการนําแทนประพรมน้ําพระพุทธมนตรวมกับ จนท. กกพ.รร.จปร. 
 ๗. ซักซอมการนํารถออกจากจุดรอ เพื่อมารับพระสงฆกลับเมื่อเสร็จพิธีสวนสนาม รวมกับ จนท. 

กกพ.รร.จปร. 
 
ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
 ๑. อศจ.รร.จปร. ๑ นาย ทําหนาท่ีพิธีกร เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่ีโตะหมูบูชาและจุด

เทียนน้ํามนตตอเนื่อง พรอมประเคนบาตรน้ํามนตประธานสงฆ 
 ๒. อศจ.รร.จปร. ๑ นาย ทําหนาท่ีผูชวยพิธีกรถือเทียนชนวน นําสงประธานในพธิี  

 
 

 



๑๑ 
 

 
 ๓. อศจ.รร.จปร. ๑ นาย ทําหนาท่ีผูชวยพิธีกร พันสายสิญจนท่ีคันธง ธงชัยเฉลิมพล หลังจาก หมูเชิญธง

ออกจากเต็นทพิธีสงฆแลว 

 
 
 ๔. เมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนตจบ นนร. เทียบเครื่องไทยทาน 

 
 ๕. ประธานและคณะถวายไทยทานพระสงฆ 

 



๑๒ 
 
 ๖. จนท. ท่ีไดรับมอบหมายยกโตะรองท่ีกรวดน้ํา โดยเดินนําหนา อศจ.รร.จปร. ไปวางหนาประธาน สวน 

อศจ.รร.จปร. เชิญท่ีกรวดน้ําตามหลัง จนท. ไปวางบนโตะหนาประธานแลวถอยออกมายืนทายเตนทพิธีสงฆ รอ

ประธานกรวดน้ําเสร็จแลวเขาไปเชิญท่ีกรวดน้ําออกมาไปเทดานนอกเตนทพิธีสงฆ 
 ๗. พระสงฆใหพรจบ นนร. เขาเชิญเครื่องไทยทานกลับไปสงท่ีรถตูพระสงฆทายเต็นทพิธีฝงตะวันตก 

 
จบข้ันตอนพิธีสงฆท่ีเต็นทพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

บทที ่๗  
การปฏบิตัิพธิสีงฆในวนัจรงิ 

ตัวแบบในการปฏบิตั ิ

 ๑. พระสงฆถึงบริเวณพิธีเวลา ๑๖.๐๐ น. อศจ.รร.จปร.ท่ีประจําเต็นท ตอนรับพระสงฆดวยการถวายน้ําซึ่ง

ประสานกับเจาหนาท่ีบริการน้ําด่ืมไวกอนแลว 
 

 
 

 ๒. อศจ.รร.จปร. ๑ นาย รับผิดชอบในการพันสายสิญจนท่ีคันธง หลังจากหมูเชิญธงออกจากเต็นทพิธีสงฆ

แลว 

 
 

 

 



๑๔ 
 

  
๓. เมื่อผูบังคับกองผสมส่ังถอดหมวก ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่ีโตะหมูบูชา กราบ ๓ ครั้งแลวลุกข้ึนโคง

คํานับธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ 
 

 
 
๔. จากนั้นจุดเทียนท่ีบาตรน้ํามนตตอเนื่อง และยกบาตรน้ํามนตประเคนประธานสงฆ 

 
 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

๕. อศจ.รร.จปร. ๑ นายทําหนาท่ีพิธีกรประจําท่ีไมคเพื่อเริ่มพิธีสงฆ 

 
 

 ๖. อศจ.รร.จปร.ผูทําหนาทีพิธีกร อาราธนาศีล พระสงฆใหศีล  อาราธนาพระปริตร พระสงฆเจริญพระพุทธ

มนตไปตามลําดับ 

 
๗. เมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนตจบ นนร. เชิญเครื่องไทยทานเขาเทียบ 

 



๑๖ 
 

 
๘. ประธานและคณะเขาถวายไทยทานพระสงฆ ๑๐ รูป พรอมกัน 

 
 ๙. ประธานกลับเขาประจําท่ีแลว อศจ.รร.จปร. นําท่ีกรวดน้ําเขาพรอมเจาหนาท่ียกโตะรอง โดยกําหนดให

เจาหนาท่ีอยูขางหนาเนื่องจากเปนผูปฏิบัติกอน แลว อศจ.รร.จปร. วางท่ีตรวจน้ําตาม 

 
 

 



๑๗ 
 

 
 ๑๐. ประธานกรวดน้ํา รับพร เมื่อพระสงฆข้ึน ยถา 

 
 

 ๑๑. เมื่อพระสงฆ ยถา จบแลว  ประธานกรวดน้ําหมดแลว อศจ.รร.จปร. เขารับท่ีกรวดน้ํา จนท. เขายก

โตะรองท่ีกรวดน้ําออก 

 
 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

๑๒. เมื่อพระสงฆใหพรจบ นนร. เขานําเครื่องไทยทานออก พรอมๆ กับ อศจ.รร.จปร. อีก ๑ นาย เก็บ

สายสิญจนท่ีคันธงชัยเฉลิมพล 

 
 

 
  

๑๓. เมื่อ นนร. นําไทยทานออกไปเรียบรอยแลว หมูเชิญธงจะเขามาเชิญธงออกจากเต็นทพิธีสงฆเพื่อ

กระทําพิธีสวนสนามตอไป 

 
หมายเหตุ  เมื่อหมูเชิญธง เชิญธงชัยเฉลิมพลออกแลว ตองจัดเจาหนาท่ีเก็บฐานธงไปไวท่ีเหมาะสม เนื่องจากมีความ

ไมสวยงามในขณะประธานลุกมากราบพระท่ีโตะหมูบูชา (ป ๕๗ ประธานให อศจ.ฯ ยกออกกอนลุกกราบลาพระ) 



๑๙ 
 

๑๔. อศจ.รร.จปร. ๑ นาย นิมนตพระสงฆออกไปประพรมน้ําพระพุทธมนต โดยมี นนร. ๑ นาย ถือสัปทน 

กันแดดใหพระสงฆ  พระสงฆจะออกจากเต็นทในขณะท่ีวงดุริยางค โคงเขาแนวตรงเพื่อสวนสนามผานประธาน 

 
( แทนวางบาตรน้ํามนต จนท.ท่ีรับผิดชอบ จะนํามาวางหลังจากประธานและคณะเดินไปข้ึนแทนรับการเคารพ ) 

 
 

 
 

 

 



๒๐ 
 
 ๑๕. เมื่อกองพันสวนสนามสุดทายผานแทนรับการเคารพแลว ประธานและคณะลงจากแทนรับการเคารพ

กลับเขาประจําเต็นทพิธีสงฆ พระสงฆกลับเขาเต็นทและประพรมน้ําพระพุทธมนตแดประธานและนายทหารผูใหญ 

และผูรวมพิธี 

  
 

 
๑๖. เมื่อประพรมน้ําพระพุทธมนตผูรวมพิธีพอสมควรแลวกลับเขาประจําอาสนสงฆเรียบรอย ประธาน

กราบลาพระรัตนตรัยท่ีโตะหมูบูชา เคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ แลวกราบลาพระสงฆ จากนั้นรถตู

พระสงฆจะเขามาเทียบดานหนาเต็นทพิธีสงฆ เพื่อรับพระสงฆกลับ 

     
 

 

 

 

 



๒๑ 
 

บทที ่๘  
บนัทกึความเขาใจและขอสังเกตอืน่ๆ 

 
เสาธงชยัเฉลมิพลทีเ่ตน็ทพธิีสงฆ 

 

เสาธงชัยฯ สําหรับซอมไมมีน้ําหนักถวงทําใหลมงาย 

 

 

การปฏบิตั ิ การกําหนดจุดต้ังโตะหมูบูชาในพิธีสงฆ และการกําหนดจุดต้ังธงชัยเฉลิมพลในวันซักซอม 

ดําเนินการรวมกับ กกพ.รร.จปร.  

แนวทางแกไข  วนัซักซอมแตละครั้งควรใชแทนท่ีหนักสามารถถวงลมพัดได เนื่องจากลมแรง ทําใหขาดความมั่นใจ

ในการซักซอมตองใชกําลังพลยืนเฝา ทําใหดูไมเหมาะสม ขาดความนายําเกรง ไมสงางาม 

 

 



๒๒ 
 
 

กาํหนดจดุทีป่ระพรมน้าํพระพทุธมนต 

 

การปฏบิตัิ    ในวันซักซอมแตละครั้งมีการยืนกาํหนดจุดท่ีต้ังแทนประพรมน้ําพระพุทธมนตสําหรับพระสงฆ ทําให

ไมเห็นของจริง 

แนวทางการแกไข ฝายอํานวยการท่ีเกี่ยวของในการซักซอม ควรจัดเจาหนาท่ีเฉพาะท่ีเปนตัวจริง ยกแทน

ประพรมน้ําพระพุทธมนตเขาประจําท่ีทุกครั้งในการซักซอม เพื่อใหเกิดความคลองตัว ไมหลงข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

การพนัสายสญิจนธงชยัเฉลมิพล 

 

การปฏบิตั ิ การพันสายสิญจนท่ีคันธงมีความเสียงท่ีจะทําใหธงซักซอมลมท้ัง  ๓ ตน เนื่องจากแทนไมมีน้ําหนัก

ถวงดุลกับลม 

แนวทางแกไข ควรใชแทนท่ีมีน้ําหนักและไมโยกคลอน ควรจัดไวเฉพาะในแตละปและควรมีขนาดเดียวกันท้ัง ๓ 
ตน 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

การซกัซอมเทยีบเครือ่งไทยทาน 

 

การซกัซอมการปฏบิตั ิ    

๑. จัด นนร. จํานวน ๑๐ นาย เดินถือเครื่องไทยทานหนาอาสนสงฆ นนร. แตละนายอยูตรงหนาพระสงฆ

แตละรูป เพื่อรอคนสุดทายส่ัง 

 

 ๒. นนร. คนสุดทายส่ังขวาหัน แลวตบเทาซายไปขางหนาแลวยอเขาขวาลงกับพื้น 

๓. วางเครื่องไทยทานหนาพระสงฆแตละรูป 

 



๒๕ 
 

๔. เมื่อวางเครื่องไทยทานแลว ท้ิงมือท้ัง ๒ ขางลงเหยียดตรง จากนั้นคนสุดทายส่ังลุก จากนั้นส่ังขวาหัน

แลวตบทาวซายเดินออกไป โดยไมตองยืนในทาตรง 

 

 

การซกัซอมเกบ็เครือ่งไทยทาน 

การปฏบิตั ิ  

๑.จัด นนร. จํานวน ๑๐ นาย เขาเก็บเครื่องไทยทาน โดยต้ังแถวรอดานหลังเตนทพิธีสงฆ เมื่อพระสงฆข้ึน

บททุกขัปปตตา, เมื่อพระสงฆจบบท ภวตุ สัพพะมังคะลัง   ส่ังแถว  หนาเดิน 

  

 ๒. นนร. ส่ังขวาหันแลวตบเทาซาย คุกเขาขวาลงพื้นมือท้ิงด่ิงขางลําตัว จากนั้น ยื่นมือยกของเขามาหาตัว 

ส่ังลุก จากนั้นส่ังขวาหันและตบเทาซายกาวไปขางหนาพรอมกัน 

 

 

 

 



๒๖ 
 

การจดัอาสนสงฆในวนัซอมใหญ 

การปฏิบัติ     เตรียมการจัดวางอาสนสงฆต้ังแตเวลา ๐๙๐๐ ของวันซอมใหญ พรอมโตะหมูบูชาในเต็นทพิธีสงฆ  

โดยหันหนาโตะหมูมาทางประธานและคณะ ใชหมอนพิงพระสงฆท่ีมีตราสัญลักษณ รร.จปร. จํานวน ๑๐ ใบ เทา

จํานวนพระสงฆทรงสมณศักด์ิพรอมพัดยศ 

  

 

ทีน่ั่งประธานและคณะ 

การปฏบิตั ิ  ท่ีนั่งประธาน กกพ.รร.จปร. กํากับดูและและเปนผูกําหนดจุดท่ีนั่งประธานโดยมาจัดพรอมกับ 

ฝอศจ.รร.จปร. เพื่อจะไดไมตองมีการเปล่ียนจุดหลายครั้ง  โดยประธานจะหันหนาตรงไปทางโตะหมูบูชา  พระสงฆ

อยูทางขวามือประธาน ซายมือประธาน จัดโตะวางหมวก 

 

 

 



๒๗ 
 

โตะวางเครือ่งไทยทาน 

การปฏิบัติ   

๑. จนท.ฝายจัดสถานท่ี จะเปนผูจัดโตะสําหรับวางเครื่องไทยทานสําหรับถวายพระสงฆดานหลังเตนทพิธี

สงฆ จํานวน ๑ ตัว พรอมผาระบาย 

 

 ๒. นนร.จํานวน ๑๐ นาย ซักซอมการยกเครื่องไทยทานในวันซักซอมยอย และซักซอมใหญหลังเต็นทพิธี

สงฆ โดยเบ้ืองตน อศจ.รร.จปร. เปนผูกํากับ ตรวจความพรอมและปรับแกไขโดย เสธ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. (ป ๕๗) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

การถวายเครือ่งไทยทานของประธานและคณะ  

การปฏบิตั ิ  

๑. นนร. จํานวน ๑๐ นาย ถือเครื่องไทยทานนําเขาวางหนาพระสงฆเรียบรอย 

 

 ๒. หลังจากท่ี นนร. วางเครื่องไทยทานและออกจากเต็นทพิธีสงฆเรียบรอย ประธานและคณะ รวม ๑๐ 

ทาน เขาถวายเครื่องไทยทานพระสงฆ แลวเขาประจําท่ี    (การปฏิบัติของประธานในวันจริง ประธานและคณะ

นั่งคุกเขาลงกับพื้นแลวถวาย ท้ังนี้ จะนั่งหรือยืนโนมตัวถวายก็ไมทําใหเสียมารยาทตอพระสงฆแตอยางใด เนื่องจาก

พระสงฆอยูท่ีสมควรแลว อีกท้ังการยืนอาจเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประธานและคณะเนื่องจากมีเครื่องแตง

กายพรอมกระบ่ี ) 

 

การกรวดน้าํของประธาน 

การปฏบิตั ิ  

หลังจากประธานและคณะถวายเครื่องไทยทานพระสงฆแลวกลับเขาประจําท่ีเพื่อกรวดน้ํา รับพร  ใน

ข้ันตอนการซักซอมจะเห็นวาโตะประธานท่ีวางอยูดานซายมือเปนทีวางหมวก และเปนท่ีกรวดน้ํา ดูไมเหมาะสม 

เนื่องจากประธานตองเอี้ยวตัวไปทางขางดูไมสงางาม 



๒๙ 
 
 

การแกไข 

 จัดโตะสําหรับกรวดน้ําไวตางหาก ๑ ตัว โดยจัด จนท. นําเขาไปวางตอหนาประธานหลังจากประธานและ

คณะเขาประจําท่ี โดย อศจ.ฯ ๑ นาย เชิญท่ีกรวดน้ํา ส. ๑ นาย ยกโตะวางท่ีกรวดน้ํา การดําเนินการในปท่ีผานมา

ราบรื่นดี ไมขลุกขลักแตอยางใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

บทที๙่ 
หนวยทีเ่กีย่วของในการตดิตอประสานงานเกีย่วกบัพธิสีงฆ  

ตัวแบบในการปฏบิตั ิ

 ๑. ประสานกับ กกพ.รร.จปร.  
         ๑.๑ ในฐานะกํากับดูและการซักซอมเฉพาะในสวนพิธีสงฆ เชน การปฏิบัติพิธีของประธาน, การกําหนด
จุดตางๆ เชน ท่ีต้ังธงชัยเฉลิมพลมีระยะหางโตะหมูบูชาอยางไร  ระยะหางท่ีนั่งประธานกับธงชัยเฉลิมพล  
     ๑.๒ กกพ.รร.จปร. จัดเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบยกโตะรองท่ีกรวดน้ําให อศจ.ฯ ๑ นาย ป ๒๕๕๗ 
กกพ.รร.จปร. ประสานยืมจาก แผนกธุรการ รร.จปร. 
     ๑.๓ กกพ.รร.จปร. จัดเจาหนาท่ีในการยกแทนประพรมน้ําพระพุทธมนตให อศจ. ๓ นาย  
     ๑.๔ กกพ.รร.จปร. ประสานยืมท่ีรองโตะหมูบูชาอีกช้ันจากหอประชุม รร.จปร. เพื่อยกใหสูงข้ึนและสงา
งาม โดย จนท. แผนกธุรการนํามาให   
 ๒. ประสานงานกับ กยย.สบร.รร.จปร.   ในการจัดสถานท่ีเกี่ยวกับท่ีนั่งพระสงฆ การประดับผาระบายท่ีนั่ง
พระสงฆ, โตะวางเครื่องไทยทาน 
 ๓. กรม นนร.รอ.รร.จปร.  

    ๓.๑ ในการจัดเตรียมนักเรียนนายรอย จํานวน ๑๐ นาย เชิญเครื่องไทยทานจํานวน ๑๐ ชุด ท้ังในวัน
ซักซอมและในวันจรงิ 

    ๓.๒ จัด นนร. ๑ นาย ถือสัปทนใหกับพระสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนต 
๔. ผสส.รร.จปร.  ซักซอมการเปด – ปด เทปสวดมนตในวันซอม 
๕. ผขส.รร.จปร. จัดรถตูรับ – สงพระสงฆจํานวน ๒ คัน (ป ๕๗ ใชรถตูคันเดียว ผบ.รร.จปร. กรุณาให

คําแนะนําไว ควรจัด ๒ คัน เนื่องจากเห็นวารถแนน อีกท้ังเปนพระสงฆทรงสมณศักด์ิ เพื่อใหสมเกียรติ) 
 ๖. ผกง.รร.จปร. ติดตอประสานงานเกี่ยวการเงินถวายพระสงฆ เนื่องจากมีเรื่องเกี่ยวของกับการจัดซือ้จัด
จาง โดยผาน กกพ.รร.จปร. 
  



๓๑ 
 

บรรณานกุรม ( Bibliography ) 

๑. คูมือการอนุศาสนาจารยกองทัพบก : ๒๕๓๘ 
๒. นโยบายคณะกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของกองทัพบกท่ี ๑/๒๕๕๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๑ 
๓. คําส่ัง รร.จปร.ท่ี๔๔๐/๒๕๕๗ ลง ๑๗  ธ.ค.๕๖ เรื่อง พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล  
    ประจําป    ๒๕๕๗   
  



๓๒ 
 
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ : _______________________ฝอศจ.รร.จปร._______________________________________ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตวัชีว้ดั (KPI) ตามคาํ
รบัรอง 

เปาหมายของตวัชีว้ัด องคความรูที่จาํเปนตอการ
ปฏิบตังิานตามประเดน็ยทุธศาสตร 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 

    
พิธีสงฆเนื่องในวันกองทัพไทย 

 
องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 
 
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร :  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

(การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย : การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ) 
 

แผนท่ี ๑ องคความรูท่ีจําเปน :  การเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย 
 เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : พิธีสงฆมีความเกี่ยวของกับสวนตางๆ ในข้ันตอนการเตรียมการ และการปฏิบัติ 

                               : พิธีสงฆกําหนดดวยเวลาท่ีจํากัด 
                               : พิธีสงฆกําหนดดวยพระสงฆทรงสมณศักด์ิพัดยศเทานั้น 

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM : 
 
 
 
  



๓๓ 
 
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจดัการความรู (KM Action Plan)  
ชื่อสวนราชการ : ฝอศจ.รร.จปร. 
ประเดน็ยุทธศาสตร : การรักษาความมั่นคงของรฐั 
องคความรูที่จาํเปน : การเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย 
ลําดับ กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครือ่งมอื/ 

อปุกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงชีค้วามรู  
คณะ อศจ.รร.จปร. หารือแสดงความคิดเห็นและ
ชี้ประเด็นท่ีสอดคลอง กับยุทธศาสตร  ทบ. , 
ยุทธศาสตร และกลยุทธของ รร.จปร. ในเรื่อง
ตอไปน้ีคือ 
 ๑.การปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณ 
ความรักชาติ 

 ๒.การเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธี
ในวันกองทัพไทย 
  

ต.ค.๕๖ จํานวนสมาชิก 
Km team 
 

จํานวน ๓ 
นาย 

Km team - คําสั่ง 
รร.จปร. เรื่อง 
พิธีกระทําสัตย
ปฏิญาณตน

ตอธงชัย
ประจําป...... 
-แผนแมบท
การพัฒนา

โรงเรียนนาย
รอยพระ

จุลจอมเกลา 

- รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 
- รักษาขอดีในการดําเนินการท่ีผานมา 
- ศึกษาขอบกพรองเพ่ือแกไข 

จากคลิปวีดีโอท่ีถายไวในปท่ีผานมา 
- บันทึกรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติท่ี

ลงตัวไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ 
- จัดทําตารางความเกี่ยวของในการ

เตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธี 
 

ต.ค.๕๖ จํานวน
รายการปฏิบัติ
ท่ีลงตัว และ
จํานวน
รายการปฏิบัติ
ท่ีควรปรับปรงุ 

ไมนอยกวา 
๓ แหลงขอมูล 

- กกพ.รร.จปร. 
- กยย.รร.จปร. 
- กรม นนร.รอ. 
- ผสส.รร.จปร. 
- ผขส.รร.จปร. 

 

-  ฐานความรู 
- ระบบพ่ีเลี้ยง 
 

  

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 



๓๔ 
 

ลําดับ กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครือ่งมอื/ 
อปุกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๓ การจดัความรูใหเปนระบบ 
- ความเปนมาของพิธีกระทําสัตย

ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
- พิธีสงฆในวันกระทําพิธีกระทําสัตย

ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 

ม.ค.๕๗ 
 

ความชัดเจน 
ของขอมูล 
และสามารถ 
เขาใจไดดี 

รอยละ ๑๐๐ 
 

 

  

- ความเปนมาของ
พิธีกระทําสัตย
ปฏิญาณตนตอ
ธงชัยเฉลิมพล 
- พิธีสงฆในวัน
กระทําพิธีกระทํา
สัตยปฏิญาณตนตอ
ธงชัยเฉลิมพล 

- คูมือ อศจ. 
กองทัพบก 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
- ฐานความรู 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลัน่กรองความรู 
- การตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติกับผู

ควบคุมการปฏิบัติและ อศจ.ยศ.ทบ. 

ม.ค.๕๗ จํานวนผูเชี่ยว 
ชาญท่ี
ตรวจสอบ 

ไมนอยกวา 
๓ คน 

ผูเกี่ยวของในพิธีสงฆ 
และงานดาน อศจ. 
 

ระบบพ่ีเลี้ยง - รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเขาถงึความรู 
- นําฉบับรางการเตรียมการและการ

ปฏิบัติพิธีสงฆใหสวนท่ีเกี่ยวของศึกษา
และใหกําลังพลแตละหนวย 
ท่ีเกี่ยวของทดลองศึกษา 
และสะทอนกลับ 

ก.พ.๕๗ 
 

จํานวน
ชองทาง 

ไมนอยกวา 
๒ ชองทาง 

-หนังสือเวียน 

-อินทราเน็ต 

-หนังสือเวียน 

-อินทราเน็ต 

- 
 

รร.จปร. 
 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลีย่นเรยีนรู 
- เชิญผูเกี่ยวของรวมประชุมแสดง 

ความคิดเห็นและจัดทําคูมือ 
 

มี.ค.๕๗ -จํานวนผูเขา 
ประชุม 
-จํานวนเลม
เทากับสวนท่ี
เกี่ยวของ 

สวนท่ี
เกี่ยวของ 

๑ กลุม/๓ คน 

- กกพ.รร.จปร. 
- กยย.รร.จปร. 
- กรม นนร.รอ. 
- ผสส.รร.จปร. 
- ผขส.รร.จปร. 

-เวท่ี
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู  
-เทคนิคการ
นําเสนอ 

- 
 

รร.จปร. 
 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรยีนรู 
     -     สวนท่ีเกี่ยวของไดศึกษาและปฏิบัติงาน 
           สะดวก 
     -     จัดทําเอกสารแจกจาย 
 
 

เม.ย.๕๗ 
 
 
 
 
 

จํานวนผู 
ศึกษา 

 
 
 
 

๓๐ คน 
 
 
 
 
 

- กกพ.รร.จปร. 
- กยย.รร.จปร. 
- กรม นนร.รอ. 
- ผสส.รร.จปร. 
- ผขส.รร.จปร. 
 

- เอกสาร
รูปเลม 
- ppt. 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

รร.จปร. 
 
 
 
 
 

๑,๒,๓,๔,๕ 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ลําดับ กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครือ่งมอื/ 
อปุกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

 
๗.๒ การยกยองชมเชย 

 
ธ.ค.๕๗ 

 

 
จํานวนรางวัล 

 

 
๒ รางวัล 

 

 
กําลังพลท่ีเปนตัว 

แทนหนวย ขอ ๗.๑ 

 
การ

ประเมินผล 
 

   
๖ 
 

 

 


