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บทน ำ 
 

 
 คณะผู้จัดท ำคู่มือกระบวนกำรศำลเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนำยร้อย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
ด ำเนินกำรค้นคว้ำและวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบเกียรติศักดิ์ต่ำง ๆ เช่นระเบียบกองทัพบก  
ว่ำด้วยโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๕ ระบบเกียรติศักดิ์ และระเบียบโรงเรียนนำย
ร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ว่ำด้วยระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนำยร้อย พ.ศ.๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้คณำจำรย์ นำยทหำรปกครอง และนักเรียนนำยร้อย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบเกียรติศักดิ์ 
และศำลเกียรติศักดิ์อย่ำงถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะทำงทหำรที่ส ำคัญของนักเรียนนำยร้อย ให้เป็นผู้ที่
ไม่โกหก, ไว้เนื้อเชื่อใจได้ ไม่โกง, มีควำมยุติธรรม ไม่ขโมย, มีควำมเคำรพในควำมเป็นมนุษย์ และไม่เพิกเฉย,  
มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และองค์กรพร้อมที่จะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรที่มีคุณภำพ คุณธรรม  
เป็นก ำลังส ำคัญของกองทัพบกต่อไป 

   

 

            คณะผู้จัดท ำ 

                           ๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
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ระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยเรื่อง  
“ระบบเกียรติศักดิ์ ของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำพ.ศ. ๒๕๔๕” และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 

หมวด ๕ 

      ระบบเกียรติศักดิ์   หมำยควำมว่ำ นักเรียนนำยร้อยจักต้องธ ำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของทหำร โดยประพฤติ
ตนเป็นผู้มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีหิริโอตตัปปะ ในอันที่จะไม่กล่ำวค ำเท็จ ไม่ทุจริต ไม่ขโมย ไม่เพิกเฉยต่อ
กำรรำยงำนผู้กระท ำผิดดังกล่ำว หำกปรำกฏว่ำนักเรียนนำยร้อยผู้ใดฝ่ำฝืนระบบเกียรติศักดิ์ จักต้องได้รับกำร
พิจำรณำควำมผิดจำกคณะกรรมกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ว่ำด้วยกฎเกียรติศักดิ์หรือให้ถอน
ทะเบียนออกจำกควำมเป็นนักเรียนนำยร้อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมที่โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำก ำหนด 

ระเบียบ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ว่ำด้วย ระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนำยร้อย พ.ศ.๒๕๔๑ 

ควำมมุ่งหมำย 

  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนนำยร้อย เป็นผู้มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมทั้งกำย วำจำ และใจ อันเป็น
รำกฐำนในกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรที่ดี 

ระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนำยร้อย ประกอบด้วย  

  ๑. กฎเกียรติศักดิ์ 

  ๒. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบเกียรติศักดิ ์

  ๓. คณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ 
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กฎเกียรติศักดิ์ มีค ำนิยำมว่ำ 

  ๑. กำรโกหก หมำยถึง กำรกระท ำที่มีเจตนำหลอกลวงผู้อ่ืน ด้วยกำรกล่ำวสิ่งที่เป็นเท็จหรือด้วย
วิธีกำรติดต่อสื่อสำรใดๆ ที่มีข้อควำมเป็นเท็จ รวมทั้งแสดงควำมจริงเพียงบำงส่วน หรือแสดงข้อควำมก ำกวม
ไม่ขัดแย้งด้วยข่ำวสำร หรือภำษำใดๆ ก็ตำม อันประกอบด้วยเจตนำที่จะท ำให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดหรือมีเจตนำที่จะ
หลอกลวง ซึ่งผลของกำรกระท ำก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและต่อสังคมส่วนรวม หรือเป็น
กำรพูดปด พูดไม่จริง ทั้งด้วยวำจำและลำยลักษณ์อักษร 

  ๒. กำรโกง หมำยถึง โดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยกำรแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อควำมซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยกำรหลอกลวงดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจำกผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคล     
ที่สำม หรือท ำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สำมท ำ ถอน หรือท ำลำยเอกสำรสิทธิ 

  ๓. กำรขโมย หมำยถึง กำรเอำทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้ำของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 

     ๔. เพิกเฉยหมำยถึง นักเรียนนำยร้อยจะต้องไม่ยินยอมให้นักเรียนนำยร้อยผู้ใดโกหก โกง หรือขโมย 

  

  ศำลเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนำยร้อย 

 

  คณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ 

   กรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์ แต่งตั้งนักเรียนนำยร้อยเป็นคณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ มี
หน้ำที่พิจำรณำกำรละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนำยร้อย นักเรียนนำยร้อยผู้ใดละเมิดกฎเกียรติศักดิ์
จะต้องถูกลงโทษตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบ
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ว่ำด้วย กำรตัดคะแนนควำมประพฤติและกำรลงทัณฑ์นักเรียนนำยร้อย โดย
มีรำยละเอียดตำมระเบียบดังนี้  

   ๑. คณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ หมำยถึง นำยทหำรที่ปรึกษำกรรมกำร และลูกขุน รวม ๔๐ 
นำย ประกอบด้วย ลูกขุน คือ ตัวแทนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ ๑ – ๔ ในคณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ รวม 
๓๙ นำย ศำลเกียรติศักดิ์ ประกอบด้วย 

  ประธำนศำลเกียรติศักดิ์  จ ำนวน 1 นำย 

  รองประธำนศำลเกียรติศักดิ์         จ ำนวน 1 นำย 

  ลูกขุน        จ ำนวน 31 นำย 

  ผู้สืบสวน/สอบสวน        จ ำนวน 2 นำย 

  ผู้ช่วยผู้สืบ/สวนสอบสวน        จ ำนวน 2 นำย 

  เลขำนุกำร        จ ำนวน 1 นำย 

  ผู้ช่วยเลขำนุกำร        จ ำนวน 1 นำย 
  นำยทหำรที่ปรึกษำ        จ ำนวน 1 นำย  

 ๒. กำรคัดเลือกกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ 

  ๒.๑ ให้นักเรียนนำยร้อยทุกชั้นปี ด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำรของแต่ละชั้นปี ดังนี้ 

  นักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ ๕  จ ำนวน ๑๕  นำย 

  นักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ ๔  จ ำนวน ๖    นำย 



 
 

 

5 

  นักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ ๓  จ ำนวน ๖    นำย 

  นักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ ๒  จ ำนวน ๖    นำย 

  นักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ ๑  จ ำนวน ๖    นำย 

   ๒.๒ กรรมกำรในข้อ ๒.๑ ด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำรนักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ ๕ ท ำหน้ำที่
ประธำนศำลเกียรติศักดิ์และรองประธำนศำลเกียรติศักดิ์ ต ำแหน่งละ ๑ นำยผู้สืบสวน/สอบสวน จ ำนวน 
๒ นำย เลขำนุกำรจ ำนวน ๑ นำย และคัดเลือกกรรมกำรนักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่  ๕ ท ำหน้ำที่ผู้ช่วย
สืบสวน/สอบสวน จ ำนวน ๒ นำย ผู้ช่วยเลขำนุกำรจ ำนวน ๑ นำย กรรมกำรที่เหลืออีก ๓๑ นำย จะ
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นลูกขุนนำยทหำรที่ปรึกษำนั้นให้ประธำนศำลเกียรติศักดิ์รำยงำนผู้บังคับกำรกรม
นักเรียนนำย ร้อยรักษำพระองค์ขอรับกำรแต่งตั้งจำกโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ โดยนำยทหำรที่
ปรึกษำจะมีหน้ำที่ ให้ค ำแนะน ำหรือให้ควำมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยหรือกฎระเบียบข้อบังคับของ
ทหำรรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ร้องขอ 

   ๒.๓ ให้ประธำนศำลเกียรติศักดิ์ เสนอนำยชื่อคณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ โดยน ำเรียนต่อ
ผู้บังคับกำรกรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ภำยในวันที่ 15 
ธันวำคมของทุกปี 

  ๓. อ ำนำจหน้ำที่ศำลเกียรติศักดิ์ 

   ๓.๑  คณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม 
และ ผลสภำพในวันที่ ๓๑ ธันวำคมของทุกปี 

   ๓.๒ คณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

    ๓.๒.๑ สืบสวน สอบสวน เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงหรือพิจำรณำตัดสินนักเรียนนำยร้อย
พูดถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำผิดหรือไม่ผิดต่อกฎเกียรติศักดิ์ 

     ๓.๒.๒ เรียกตัวบุคคล ตลอดจนวัสดุอ่ืนใด ซึ่งสำมำรถใช้เป็นพยำนหลักฐำนมำให้
กำร หรือ เป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำได้ตำมควำมเหมำะสม 

      ๓.๒.๓ เสนอผลกำรพิจำรณำตัดสินต่อผู้บังคับกำรกรมนักเรียนนำยร้อย รักษำ
พระองค ์เพ่ือพิจำรณำน ำเรียนต่อผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

 

 

  ๔.  กำรพ้นสภำพและกำรทดแทนคณะกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ กรรมกำรจะพ้นสภำพด้วย
สำเหตุ ดังต่อไปนี้ 
    ๔.๑ พ้นสภำพควำมเป็นนักเรียนนำยร้อย 

   ๔.๒ ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ 
   ๔.๓ ไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ 

   ๔.๔ พักกำรศึกษำ 

   ๔.๕ ถูกกล่ำวหำว่ำ ละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ 
   ๔.๖ เมื่อมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่  
   ๔.๗  ในกรณีท่ีกรรมกำรคนใดคนหนึ่งต้องพ้นสภำพไม่ว่ำจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตำม ให้ประธำน
ศำลเกียรติศักดิ์รำยงำนขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้ึนทดแทน 
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  ๕. วิธีพิจำรณำควำมของศำลเกียรติศักดิ์ 

  ๕.๑. กำรไต่สวน 

   ๕.๑.๑ ให้ผู้พบเห็นกำรกระท ำของนักเรียนในร้อยที่ละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ รำยงำนเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวต่อกรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์คนใดคนหนึ่งภำยใน ๗ วันนับตั้งแต่ควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำเกิดข้ึน  

   ๕.๑.๒ ให้กรรมกำรศำลเกียรติศักดิ์ที่ได้รับรำยงำน ตำมข้อ ๕.๑ เสนอเรื่องให้ประธำนศำล
เกยีรติศักดิ์ทรำบเพ่ือให้เรียกรองประธำนศำลเกียรติศักดิ์ ผู้สืบสวน/สอบสวน ผู้ช่วยผู้สอบสวน/สืบสวน 
เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ประชุมภำยในก ำหนด ๕ วันเพ่ือพิจำรณำลงมติว่ำ จะเปิดศำลเกียรติ
ศักดิ์หรือไม่ กำรเปิดศำลเกียรติศักดิ์ จะกระท ำได้ต่อเมื่อมีเสียงสนับสนุนให้เปิดศำลเกียรติศักดิ์เป็นมติ
ไม่น้อยกว่ำ ๕ เสียง 

     ๕.๑.๓ เมื่อผลกำรพิจำรณำในข้อ ๕.๒ มีมติให้เปิดศำลเกียรติศักดิ์ ให้ประธำนศำลเกียรติศักดิ์
เสนอรำยงำนขออนุมัติจำกผู้บังคับกำรกรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์เปิดศำลเกียรติศักดิ์ 

   ๕.๒ กำรพิจำรณำศำลเกียรติศักดิ์ 

    ๕.๒.๑ เมื่อได้รับอนุมัติให้เปิดศำลเกียรติศักดิ์ จำกผู้บังคับกำรกรมนักเรียนนำยร้อย รักษำ
พระองค์แล้ว ให้ประธำนศำลเกียรติศักดิ์ด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวน ให้เสร็จสิ้นคดี โดยเรียนเก็บวัตถุ
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง จัดท ำบันทึกภำพวีดีทัศน์ประกอบหลักฐำนกำรลงมติด้วยทุกครั้ง 

     ๕.๒.๒ กำรลงมติว่ำนักเรียนนำยร้อยละเมิดกฎเกียรติศักดิ์นั้น ได้ถือเสียงของลูกขุน ๒๕ ใน 
๓๑ เสียง โดยประธำนศำลเกียรติศักดิ์รองประธำนศำลเกียรติศักดิ์ผู้สืบสวน/สอบสวน ผู้ช่วยผู้สืบสวน/
สอบสวน เลขำนุกำร และ ผู้ช่วยเลขำนุกำร ไม่มีสิทธิ์ในกำรออกเสียง 

    ๕.๒.๓ ประธำนศำลเกียรติศักดิ์ รำยงำนผลกำรพิจำรณำเสนอผู้บังคับกำรกรมนักเรียนนำย
ร้อย รักษำพระองค์ เพ่ือน ำเรียนผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

   ๕.๒.๔ ควำมผิดในระหว่ำงฝึกภำคสนำมหรือ ระหว่ำงฝึกศึกษำนอกท่ีตั้งปกติ หำกกำรกระท ำ
ละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ในระหว่ำงฝึกภำคสนำมหรือระหว่ำงฝึกศึกษำนอกท่ีตั้งปกติ ให้ผู้ที่พบเห็นรำยงำน
ต่อนำยทหำรปกครอง พร้อมส่งมอบพยำนหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี) ให้นำยทหำรปกครองเก็บรักษำไว้ และ 
เสนอเรื่องดังกล่ำวพร้อมพยำนหลักฐำนให้ประธำนศำลเกียรติศักดิ์ในวันเปิดภำคกำรศึกษำของปีที่จะถึง
นั้น เพ่ือประธำนศำลเกียรติศักดิ์ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 
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แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : กฟส. สกศ. รร.จปร. 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด (KPI)  
ตามค ารับรอง 

เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

การป้องกันประเทศ กองทัพไทยมีการพัฒนา
ก าลังทางบกเพ่ือให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามทางทหาร 

ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกอง
ก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทาง
ทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ร้อยละ ๙๐ กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : - เพ่ือทราบกระบวนการศาลเกียรติศักดิ์  

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเกียรติศักดิ์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัย
คุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ขอการด าเนินการทั้งหมด 

 
ผู้ทบทวน 

 
พ.อ.                                                                              ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 
 

 
ผู้อนุมัติ 

 
พ.อ.                                                                              ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ  (CEO) 
 
 

(ปราโมทย ์ ว่านเครือ) 

         (มนัส  ธนวานนท์) 



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action) 

ชื่อส่วนราชการ กรม นนร.รอ.รร.จปร. หน้าที่    /๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 

๑.๑ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักการของ
ระบบเกียรติศักดิ์ 

๑.๒ จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ระดมสมอง 

๑.๓ ออกแบบและก าหนดแนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ม.ค. ๖๐ 
 

จ านวนสมาชิก
ของ KM TEAM 

๓ คน KM team  เอกสาร กรม นนร.
รอ.ฯ 

๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 

๒.๑ รวบรวมข้อมูลเอกสารต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

๒.๒ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ก.พ.-มี.ค ๖๐ 
 

จ านวน
แหล่งข้อมูล 

๓ แหล่ง แหล่งข้อมูล ๓ แหล่ง 
๑. หอสมุด รร.จปร. 
๒. อินเตอร์เน็ต 
๓. ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

การจัดเก็บความรู้
และวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศในรูปของ
เอกสาร 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรู้ให้ระบบ 

น าความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียง 

เม.ย. ๖๐ จ านวนข้อมูลที่
สังเคราะห์ 

๓ กลุ่มข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ 
ระบบเกียรติศักดิ์และ
กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ 

เอกสาร กรม นนร.
รอ.ฯ 

๑,๒,๓,๔ 

๑ 



ชื่อส่วนราชการ กรม นนร.รอ.รร.จปร. หน้าที่    /๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓.๑ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ จากการสัมภาษณ์ 
๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

๔.๑ รวบรวมรายละเอียดและจัดท า Cross Tab 

๔.๒ ประมวลกลั่นกรองความรู้ตรวจสอบเนื้อหา
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพ่ือให้มีครบถ้วน
สมบรูณ์ 

พ.ค.๖๐ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้

ค าปรึกษา 

ไม่น้อยกว่า  
๓ คน 

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน - กรม นนร.
รอ.ฯ 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเข้าถึงความรู้ 

๕.๑ สื่อประชาสัมพันธ์ 

๕.๒ คู่มือนักเรียนนายร้อย 

มิ.ย.๖๐ ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

๒ ช่องทาง ๑.นักเรียนนายร้อย 
๒.นายทหารปกครอง 
๓.อาจารย์ 

- คอมพิวเตอร ์
- เอกสาร 
 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

๖.๑ จัดท าคู่มือนักเรียนนายร้อย 

 ก.ค.๖๐ จ านวนเข้าร่วม
การอบรม 

จ านวน ๑๐๐ 
คน 

นักเรียนปกครอง และ
คณะกรรมการศาลเกียรติ

ศักดิ์ 

- เวทีส าหรบัการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(knowledge forum) 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

๑, ๒,๓,๔,๕ 



ชื่อส่วนราชการ กรม นนร.รอ.รร.จปร. หน้าที่    /๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๖.๒ อบรมนักเรียนนายร้อยเรื่องระบบเกียรติศักดิ์  - เทคนิคการเล่า
เรื่อง (Story 
Telling) 

 
๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 

- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร  KM TEAM  
- เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
- จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 
 
 

ส.ค ๖๐ - จ านวนผู้ แทน
นขต.รร.จปร.ที่
เข้ารับการอบรม 
- จ านวนช่องทาง 
การเผยแพร ่

๒๐ คน 
 
 

 

ผู้แทน กรม นนร. 
 
 
 

ระบบพ่ีเลี้ยง  
(Mentoring 
System), เทคนิค
การเล่าเรื่อง (Story 
Telling), การ
จัดเก็บความรู้ และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในรูปของคู่มือ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

๑,๒,๓,๔,๕ 

 ๗.๒ การยกย่องชมเชย ส.ค.๖๐ จ านวนรางวัล ๒ รางวัล ผู้แทนที่เข้ารับการอบรมใน
ข้อ ๗.๑ 

การประเมินผล กรม นนร.
รอ.ฯ 

๖ 



ชื่อส่วนราชการ กรม นนร.รอ.รร.จปร. หน้าที่    /๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

 
 

ผู้ทบทวน : พ.อ.............................................................................................................................  
 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัต ิ : พ.อ.....................................................................................................  
 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

(ปราโมทย์  ว่านเครือ) (มนัส  ธนวานนท์) 

๔ 


