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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

  



 

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

หน่วย กรม นนร.รอ.รร.จปร.              วันท่ี ๑ เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. (ผ่าน กรม นนร.รอ.รร.จปร.) 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ กรม นนร.รอ.รร.จปร. ขอส่งแผนการจัดการความรู้ แผนท่ี ๑ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  
เร่ือง  
 
จัดท าโดย พ.ท.วัชระ ขุนชิต, ร.อ.เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ จ.ส.ท.ศิรัญญา จันทร์หอม   
เบอร์ติดต่อ ภายใน  ๖๒๓๒๔   มือถือ ๐๘๙-๑๑๗๓๔๑๕ 
 
ล าดับ รายการรูปเล่ม เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหตุ 

๑ - ปก / / เอกสาร ๑-๔ 
เย็บเล่ม
ตามล าดับ 
จ านวน ๒ ชุด 

๒ แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  
 
  - ค าน า / / 
  - บทสรุปการจัดการความรู้ / / 
  - สารบัญ / / 
  - เนื้อหา  / / 
  - บรรณานุกรม / / 

๓ แบบฟอร์มท่ี ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น / / 
๔ แบบฟอร์มท่ี ๒ แผนการจัดการความรู้ / / 

  ได้ด าเนินการน าไฟล์ PDF  ขึ้นบน web sit การจัดการความรู้ รร.จปร.แล้ว 
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้  สกศ.รร.จปร. 
ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสารครบถ้วนของเอกสารแล้ว 

 
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 

 
พ.อ.มนัส  ธนวานนท์ 
(มนัส  ธนวานนท์) 

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. 



 

บทน ำ 
 

 
 คณะผู้จัดท ำกำรพัฒนำกำรปรนนิบัติบ ำรุงเครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ นั้นได้รวบรวมวิธีกำร

ปรนนิบัติบ ำรุง เครื่องแบบเต็มยศรักษำพระองค์ ของกรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์ โรงเรียนนำยร้อย

พระจุลจอมเกล้ำ เนื่องด้วย ภำระกิจท่ีส ำคัญของกรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์ โรงเรียนนำยร้อยพระ

จุลจอมเกล้ำ อีกประกำรหนึ่งคือ กำรถวำยควำมปลอดภัยและพระเกียรติแก่พระบรมวงศำนุวงศ์ ในพระรำช

พิธีส ำคัญและโอกำสพิเศษในหลำยวำระ  

 เครื่องแบบเต็มยศรักษำพระองค์ เป็นชุดท่ีมีควำมละเอียดอ่อน และอุปกรณ์หลำยช้ินมีรำคำแพง กำร

พัฒนำกำรปรนนิบัติบ ำรุงเครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ จึงเป็นกำรส่งต่อองค์ควำมรู้กำรบ ำรุงรักษำ เพื่อให้

กำรแต่งกำยของนำยทหำรและนักเรียนนำยร้อยเรียบร้อย เหมำะสม และเป็นกำรถวำยพระเกียรติอย่ำงสูงสุด

ต่อไป 

 

            คณะผู้จัดท ำ 

                           ๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
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๑. ชื่อโครงกำร กำรพัฒนำกำรปรนนิบัติบ ำรุงเครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ 

ประเภทโครงกำร    โครงกำรใหม่      โครงกำรใหม่ Cross Functional    
 โครงกำรต่อยอด    โครงกำรต่อยอด Cross Functional    

๒. หน่วย กรม นนร.รอ.รร.จปร.  เบอร์โทร ๖๒๓๒๔ 
๓. ช่ือกลุ่ม เอกทันต์     
    ช่ือสมำชิกกลุ่ม                                      
    ๓.๑  พ.ท.วัชระ  ขุนชิต    เบอร์โทร ๐๘๕-๙๖๕-๙๑๙๑                                                                
    ๓.๒  ร.อ.เทพฤทธ์ิ วงศ์ภูมิ    เบอร์โทร ๐๘๙-๑๑๗-๓๔๑๕                                                               
    ๓.๓  จ.ส.ท.ศิรัญญำ จันทร์หอม    เบอร์โทร ๐๙๐-๒๙๘-๗๐๑๔                                                                 

๔. ที่มำ/มูลเหตุจูงใจของโครงกำร  
    กรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์มีภำรกิจ ในกำรปกครองดูแล บังคับบัญชำ นักเรียนนำยร้อย นอกจำกภำรกิจกำรปกครอง 
บังคับบัญชำนักเรียนนำยร้อยแล้ว ยังมีภำรกิจอื่น ๆ อีก เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกหัดศึกษำ และกำรร่วมถวำยควำม
ปลอดภัย และถวำยพระเกียรติ แด่ พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ ทุกพระองค์ ร่วมถึงเข้ำร่วมในพระรำชพิธี ส ำคัญต่ำง  ๆ
เช่น พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เป็นต้น 
    กำรปฏิบัติหน้ำท่ี ของกรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์ นั้น นำยทหำรและนักเรียนนำยร้อย แต่งกำยด้วยชุดส ำคัญ หนึ่งในชุดท่ี
แต่งกำยในโอกำสส ำคัญก็คือ เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ มีรำคำค่อนข้ำงแพง กำรปรนนิบัติ
บ ำรุงเครื่องแบบ ให้เหมำะสม สง่ำงำม และสำมำรถใช้งำนได้เป็นระยะเวลำนำน นั้น กำร ปรนนิบัติบ ำรุง จึงเป็นเรื่องจ ำเป็นและส ำคัญ 
มีข้อมูลสภำพปัญหำ ดังนี้ 
๑) ก ำลังพลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรปรนนิบัติบ ำรุงเครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์มีจ ำนวนน้อย 
๒) เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ มีรำคำค่อนข้ำงสูง ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ กรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์ เกิด
ประสิทธิภำพ รวมถึงบุคคล/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเกิดควำมพึงพอใจ   กรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์จึงได้จัดท ำโครงกำรกำร
พัฒนำกำรปรนนิบัติบ ำรุงเครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์นี้ขึ้นมำ 
 
แผนงำนที่เก่ียวข้องกับโครงกำรนี้ ได้แก่   
- แผนพัฒนำกองทัพบก ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑ .เรื่อง กำรพิทักษ์รักษำและเทิดทูนสถำบัน 
- แผนพัฒนำ รร.จปร. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓ เรื่อง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำ 
 



 

๕. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ ก ำลังพล กรม นนร. (ท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ี) สำมำรถ ปบ. เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
     ๕.๒ เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย  
๑.ก ำลังพล กรม นนร.(ท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ี) สำมำรถ ปบ.เครื่องแบบเต็มยศ 
รักษำพระองค์ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๒.เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ มีอำยุกำรใช้งำน ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
 

๖. สรุปผลกำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

(Structure) 
๑. กรม นนร.รอ.รร.จปร. เป็นหน่วยรักษำพระองค์ มีเครื่องแบบท่ี
มีเกียรติ 

 
๑. เป็นหน่วยทหำรท่ีมีภำรกิจหลำกหลำย 

(Services)  
๒. กรม นนร.รอ.รร.จปร.มีกำรให้บริกำร 
นนร.ท่ีครบถ้วน ทุกมิติ 

 
๒. ขำดก ำลังพลท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญ 
ในกำร ปบ. เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ 

(Man)  
๓. กรม นนร.รอ.รร.จปร. มีก ำลังพลท่ีพร้อมจะเรียนรู้กำร ปบ. 
เครื่องแบบเต็มยศรักษำพระองค์ 

๓. ก ำลังพลส่วนใหญ่ของ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
เป็นเพศชำย จึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรฝึกฝน 
กำรใช้อุปกรณ์ในกำรจัดแต่ง 

(Material)  
๔. อุปกรณ์ในกำรใช้ ปบ. สำมำรถเคล่ือนย้ำยได้ง่ำย 
น ำไป ปบ. นนร.ช่วงฝึกซ้อมแถวได้  

 
๔. น้ ำยำจัดแต่งทรงผม มีผลกระทบต่อผิวหนัง 
และระบบหำยใจ 

(Money)  
๕. ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บังคับบัญชำ 

 
๕. เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์มีรำคำแพง 

(Management)  
๖. กรม นนร.รอ.รร.จปร.มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
ได้รับควำมร่วมมือจำกก ำลังพลทุกฝ่ำย 

 
๖. ยังไม่มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ กำร ปบ. 
 อย่ำงถูกต้องเป็นระเบียบ  

๗. ผลลัพธ์กำร 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ก่อนปรับปรุง 
ปี ๒๕๖๑ 

หลังปรับปรุง 
ปี ๒๕๖๒ 

๑. ก ำลังพล สำมำรถ ปบ. ชุดเต็มยศ รักษำพระองค์ ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๙๐ 
๒. ชุดเต็มยศรักษำ พระองค์ใช้งำนได้ ๕ ปี - ๕ ปี  

๘. ประโยชน์ที่ได้รับ (ทำงตรง-ทำงอ้อม) 

๘.๑ ก ำลัง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำร ปบ. ชุดเต็มยศ  รักษำพระองค์ 

๘.๒ ชุดเต็มยศรักษำ พระองค์ สำมำรถใช้งำนได้เป็นระยะเวลำนำน 



 

๙. กำรก ำหนดมำตรฐำน  
๙.๑ กำรเลำะด้ินทอง เพื่อกำร ซัก 
๙.๒ กำรใช้สเปย์ ท ำควำมสะอำด 
๙.๓ กำรผ่ึงลม 
๙.๔ กำรติดเครื่องหมำย 
๙.๕ กำรท ำหมวกพู่ 
๙.๖ กำร ปบ. หมวกพู่ 

๑๐. กำรขยำยผลโครงกำร และสิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป  
๑๐.๑ ก ำลังพลใน กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
๑๐.๒ ก ำลังพลใน รร.จปร. 

 
 

ลงช่ือ ประธำนกลุ่ม :   พ.ท. วัชระ ขุนชิต 
(วัชระ ขุนชิต) 

วันท่ี : ………………………………. 
 

 
 
ลงช่ือ ผู้ประสำนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย:    
                         พ.อ. วีระพงศ์  ต้ันเจริญ                               

                 (วีระพงศ์  ต้ันเจริญ) 
                    วันท่ี : .......................................... 

 
 
ลงช่ือ ผู้บริหำรท่ีก ำกับดูแล         : พ.อ. มนัส  ธนวำนนท์ 
                                                 (มนัส   ธนวำนนท์) 
                                           วันท่ี : ………………………………. 

 

หมำยเหตุ : ผู้บริหำรท่ีก ำกับดูแล หมำยถึง ผู้บังคับหน่วย, ผู้บริหำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ภำคผนวก 



 

กำรด ำเนินกำรกำรขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพล 

 
 

 



 

กำรเตรียมเครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ 

 
 

  

 



 

 
 
 

  
 



 

กำรท ำหมวกพู่ 

  
 
 

  
 



 

  
 
 

  
 
 
 



 

เครื่องแบบเต็มยศ รักษำพระองค์ 

 
 

  



 

บรรณำนุกรม 
 
กรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์. (๒๕๕๕). คุณลักษณะทหำร. นครนำยก:  
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ. กรมยุทธศึกษำทหำรบก. (๒๕๕๒). คู่มือรำชกำรสนำม รส.๖-๒๒. 

กรุงเทพฯ: กองทัพบก.  

 

 

 


