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แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
หน่วย กอศ.สกศ.รร.จปร.  วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. (ผ่าน กอศ.สกศ.รร.จปร.) 
คณะกรรมการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ขอส่งแผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง การจัดท าค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ 
จัดท าโดย  พ.ต.หญิง งามนิจ  สุขเกษม 
เบอร์ติดต่อ ภายใน ๖๒๓๕๐ มือถือ ๐๘-๑๔๑๓-๔๑๔๖ 
 
ล าดับ รายการ รูปเล่ม 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 แบบฟอร์มที่ ๑ ✓ ✓ 

๔ แบบฟอร์มที่ ๒ ✓ ✓ 

ไดด้ าเนินการน าไฟล์ PDF  ขึ้นบน web site การจัดการความรู้ รร.จปร. แลว้ 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้  กอศ.สกศ.รร.จปร. 
ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสารครบถ้วนของเอกสารแล้ว 

 
จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 

 
พ.อ.หญิง            

 (ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ) 
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้  

กอศ.สกศ.รร.จปร. 



บทน ำ 
  

ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2559 ตามกฎบัตรอาเซียน หมวด 10 ว่า
ด้วยการบริหารและขั้นตอนการด าเนินงาน ในข้อ 34 ได้ระบุไว้ว่าให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 
ประชาชนในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนจึงต้องเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  

กอศ.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบกที่จะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน จึงจ าเป็นต้องสนับสนุนให้ก าลังพลภายใน กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้รู้จักค าศัพท์หน่วยงานและต าแหน่ง
ใน รร.จปร.กอศ.รร.จปร. จึงได้จัดท าสมุดค าศัพท์หน่วยงานและต าแหน่งใน รร.จปร. ไทย – อังกฤษ ขึ้น 
เพ่ือให้ก าลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร.รู้จักและเข้าใจความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนราชการและ
ต าแหน่ง ใน รร.จปร. สามารถสืบค้นค าศัพท์ และน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ก าลังพล รร.จปร. ที่มีความสนใจ
ต่อไป 
 กอศ.สกศ.รร.จปร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่งใน รร.จปร. ไทย – อังกฤษ 
เล่มนี้ จะช่วยพัฒนาบุคลากร กอศ.สกศ.รร.จปร. สู่ความทันสมัยและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

พ.อ.หญิง 

   

(ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ) 
                ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

                 กอศ.สกศ.รร.จปร 

 



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ชื่อผลงาน  สมุดค ำศัพท์ส่วนรำชกำรและต ำแหน่ง ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ 

เจ้าของผลงาน กอศ.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน   กำรพัฒนำเพื่อควำมทันสมัย (งำนพัฒนำภำษำอังกฤษให้แกก่ ำลังพล) 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน   

 เป็นกำรจัดท ำค ำศัพท์ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน ให้แก่ก ำลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. รวมทั้งเป็นแหล่งสืบค้นและอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ 

ลักษณะของผลงาน 

สมุดค ำศัพท์ส่วนรำชกำรและต ำแหน่ง ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ ส ำหรับก ำลังพล สกศ.รร.จปร. ฉบับ
พกพำ ขนำด A5  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. ทีมงำนให้ควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒. ทีมงำนมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ทำงภำษำท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

ความสัมฤทธิ์ 

ก ำลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. ร้อยละ ๘๐ รู้จักใช้สมุดค ำศัพท์สืบค้นและเป็นแหล่งอ้ำงอิงได้   

ความภูมิใจ  

  ๑. ก ำลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. รู้จักและเข้ำใจควำมหมำยของค ำศัพท์ภำษำอังกฤษส่วนรำชกำร
และต ำแหน่ง ใน รร.จปร.  

๒. ก ำลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. สำมำรถสืบค้นค ำศัพท์ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งใน รร.จปร. 
น ำไปใช้และเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่ก ำลังพล รร.จปร. ที่มีควำมสนใจได้ 

  

     ตรวจถูกต้อง 

          พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณกำญจนโหติ      

              (ศิริวรรณ์  กำญจนโหติ) 

จัดท ำเพื่อเป็น เอกสำรตัวอย่ำง 
เท่ำนั้น 

จัดท ำเพื่อเป็น เอกสำรตัวอย่ำง 
เท่ำนั้น 

จัดท ำเพื่อเป็น เอกสำรตัวอย่ำง 
เท่ำนั้น 

จัดท ำเพื่อเป็น เอกสำรตัวอย่ำง 
เท่ำนั้น 
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บทน ำ 
  

ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช 5229 ตามกฎ
บัตรอาเซียน หมวด 01 ว่าด้วยการบริหารและข้ันตอนการด าเนินงาน ในข้อ 43 
ได้ระบุไว้ว่าให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ประชาชนในกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนจึงต้องเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น  

กอศ .สกศ.รร.จปร.  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบกที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงจ าเป็นต้องสนับสนุนให้ก าลังพล
ภายใน กอศ .สกศ.รร.จปร .ได้รู้จัก ค าศัพท์หน่วยงานและต าแหน่งใน รร .จปร. กอ
ศ .รร.จปร .จึงได้จัดท าสมุดค าศัพท์ หน่วยงานและต าแหน่งใน รร .จปร.  ไทย – 
อังกฤษ ขึ้น เพ่ือให้ก าลังพล กอศ .สกศ.รร.จปร.รู้จักและเข้าใจความหมายของ

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนราชการและต าแหน่ง ใน รร.จปร .สามารสสืบค้น
ค าศัพท์ และน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ก าลังพล รร .จปร .ที่มีความสนใจ ต่อไป 

 กอศ.สกศ. รร .จปร .หวังเป็นอย่างยิ  ่งว่า ค าศัพท์ส่วนราชการและ
ต าแหน่งใน รร .จปร .ไทย – อังกฤษ เล่มนี้ จะช่วยพัฒนาบุคลากร กอศ .สก
ศ. รร .จปร . สู่ความทันสมัยและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

       ประธานคระกรรมการการจัดก ารความรู้ 
                 กอศ .สกศ.รร.จปร  
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 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
Chulachomklao Royal Military Academy 

กองบัญชำกำร 
Headquarters 

ผู้บัญชาการ Superintendent 
ส านักงานผู้บญัชาการ Office of the Superintendent 
นายทหารคนสนิทของผู้บัญชาการ Aide–de-Camp to the Superintendent 
รองผู้บัญชาการ (0) Deputy Superintendent (1) 
ส านักงานรองผู้บัญชาการ (0) Office of the Deputy Superintendent (1) 
รองผู้บัญชาการ (5) Deputy Superintendent (2)  
ส านักงานรองผู้บัญชาการ (5) Office of the Deputy Superintendent (2)  
เสนาธิการ Chief of Staff  
ส านักงานเสนาธิการ Office of the Chief of Staff  
รองเสนาธิการ (0) Deputy Chief of Staff  (1)  
ส านักงานรองเสนาธิการ (0) Office of the Deputy Chief of Staff (1)  
รองเสนาธิการ (5) Deputy Chief of Staff (2)  
ส านักงานรองเสนาธิการ (5) Office of the Deputy Chief of Staff (2)  

แผนกธุรกำร 
Administrative Section 

หัวหน้าแผนกธุรการ Chief, Administrative Section 
ประจ าแผนกธุรการ Officer, Administrative Section 

กองก ำลังพล 
Personnel Department 

ผู้อ านวยการกองก าลังพล Director, Personnel Department 
รองผู้อ านวยการ Deputy Director 
หัวหน้าแผนกปกครอง Chief, Functions and Activities Section 

 



2 
 

หัวหน้าแผนกจัดการ Chief, Rights and Benefits Section 
หัวหน้าแผนกเตรียมพล Chief, In-service Training Section 

กองยุทธกำรและกำรข่ำว 
Operations and Intelligence Department 

ผู้อ านวยการกองยุทธการและการข่าว Director, Operations and Intelligence 
Department 

รองผู้อ านวยการ Deputy Director  
หัวหน้าแผนกฝึกศึกษา Chief, Training and Education Section 
หัวหน้าฝ่ายข่าว Chief, Intelligence Section 

กองส่งก ำลังบ ำรุง 
Logistics Department 

ผู้อ านวยการกองส่งก าลังบ ารุง Director, Logistics Department  
รองผู้อ านวยการ Deputy Director  
หัวหน้าแผนกส่งก าลังบ ารุง Chief, Logistics Section 
หัวหน้าแผนกแผน Chief, Planning Section  
หัวหน้าแผนกควบคมุ Chief, Control Section  
ประจ าแผนกส่งก าลังบ ารุง Officer, Logistics Section 

กองกิจกำรพลเรือน 
Civil Affairs Department 

ผู้อ านวยการกองกิจการพลเรือน Director, Civil Affairs Department 
รองผู้อ านวยการ Deputy Director  
แผนกปฏิบัติการจติวิทยา  Psychological Operations Section 
แผนกแผนและกิจการพลเรือน Planning and Civil Affairs Section 
นายทหารประชาสัมพันธ ์ Public Relations Officer  

กองสถิติและทะเบียนประวัติ 
Statistics and Personnel Records Department 

หัวหน้ากองสสิติและทะเบียนประวัติ Chief, Statistics and Personnel Records 
Department 
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รองหัวหน้า Deputy Chief  
หัวหน้าแผนกทะเบยีนและประวตั ิ Chief, Registration and Records Section 
หัวหน้าแผนกสสติิและประเมินผล Chief, Statistics and Evaluation Section 

แผนกโครงกำรและงบประมำณ 
Project and Budgeting Section 

หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาร Chief, Project and Budgeting Section 
ประจ าแผนกโครงการและงบประมาร Officer, Project and Budgeting Section 

แผนกกำรเงิน  
Finance Section 

หัวหน้าแผนกการเงิน Chief, Finance Section 
นายทหารบัญช ี Accounting Officer  
นายทหารรับ-จา่ย Disbursing Officer  
นายทหารควบคมุการเบิก-จา่ย Expenditure Control Officer  

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
Special Services (Group) 

อนุศาสนาจารย ์ Chaplain   
นายทหารพระธรรมนูญ Staff Judge Advocate  
ผู้ช่วยนายทหารพระธรรมนญู Assistant Staff Judge Advocate  
ส านักงานประกันครุภาพ Office of Quality Assurance   
ส านักงานกองทุนพัฒนา Office of Development Fund  

แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ ์
Library and Museum Section 

หัวหน้าแผนกห้องสมุดและพิพิธภรัฑ ์ Chief, Library and Museum Section 
ฝ่ายวารสาร แผนกห้องสมดุและ
พิพิธภัรฑ ์

Periodicals and Magazines Section 

ฝ่ายบริการ แผนกห้องสมุดและพพิิธภัรฑ ์ Service Branch of Library and Museum 
Section 

หัวหน้าพิพิธภัรฑ์อาคาร 100 ปี Chief, Centennial Building 
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ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียว 
Tourism Office 

ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเทีย่ว Director, Tourism Office  
รองผู้อ านวยการ Deputy Director 
นายทหารธุรการ Administrative Staff Officer  
กิจกรรมทางน้ า Water Activities 

ส่วนกำรศึกษำ 
Academic Division 

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา Dean, Academic Division 
ส านักงานผู้อ านวยการส่วนการศึกษา Office of the Dean 
รองผู้อ านวยการ Deputy Dean 
ส านักงานรองผู้อ านวยการ Office of the Deputy Dean  
กองเตรียมการ  Department of Academic Administration 
แผนกก าลังพล  Personnel Section 
แผนกบริหารการศึกษา  Academic Programs Management 

Section 
แผนกส่งก าลังบ ารุง  Logistics Section 
แผนกงบประมาร  Finance Section 
ส านักงานประกันครุภาพ  Office of Quality Assurance 
หอประชุม  Auditorium 

อำคำรเรียนตึก ส่วนกำรศึกษำ 
Buildings and Academic Departments 

อาคารเรยีน ก.๑ ส่วนการศึกษา Building A 1 
อาคารเรยีน ก.๒ ส่วนการศึกษา Building A 2 
อาคารเรยีน ก.๓ ส่วนการศึกษา Building A 3 
อาคารเรยีน ก.๔ (ห้องปฐมพยาบาล) Building A 4  (Infirmary)  
อาคารเรยีน ข.๑ ส่วนการศึกษา Building B 1 
อาคารเรยีน ข.๒ ส่วนการศึกษา Building B 2 
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กองวิชาอักษรศาสตร์  Department of Languages  
ผู้อ านวยการกองวิชาอักษรศาสตร ์ Director, Department of Languages 
รองผู้อ านวยการ  Deputy Director  
แผนกวิชาภาษาไทย  Thai Language Section 
แผนกวิชาภาษาอังกฤษ  English Language Section  
แผนกธุรการ  Administrative Section 
  
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  Department of Law and Social Sciences  
ผู้อ านวยการกองวิชากฎหมาย 
และสังคมศาสตร์   

Director, Department of Law and Social 
Sciences 

รองผู้อ านวยการ  Deputy Director 
แผนกธุรการ  Administrative Section 
  
กองวิชาเคมี  Department of Chemistry  
ผู้อ านวยการกองวิชาเคมี  Director, Department of Chemistry 
รองผู้อ านวยการ  Deputy Director  
แผนกธุรการ  Administrative Section  
  
กองวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอ้ม  Department of Environmental Science  
ผู้อ านวยการกองวิชาวิทยาศาสตร ์
และสิ่งแวดล้อม 

Director, Department of Environmental 
Science 

รองผู้อ านวยการ Deputy Director  
แผนกธุรการ  Administrative Section  
  
กองวิชาฟิสิกส์  Department of Physics  
ผู้อ านวยการกองวิชาฟิสิกส ์ Director, Department of Physics 
รองผู้อ านวยการ  Deputy Director  
แผนกธุรการ  Administrative Section  
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กองวิชาคริตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  Department of Mathematics and 
Computer Science  

ผู้อ านวยการกองวิชาครติศาสตร ์
และคอมพิวเตอร์   

Director, Department of Mathematics 
and Computer Science 

รองผู้อ านวยการ  Deputy Director   
แผนกธุรการ  Administrative Section  

 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  Department of Mechanical Engineering  
ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล   Director, Department of Mechanical 

Engineering 
รองผู้อ านวยการ  Deputy Director  
แผนกธุรการ  Administrative Section  
  
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ  Department of Ordnance Engineering  
ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ   Director, Department of Ordnance 

Engineering 
รองผู้อ านวยการ  Deputy Director  
แผนกธุรการ    Administrative Section    
  
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  Department of Electrical Engineering  
ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    Director, Department of Electrical 

Engineering 
รองผู้อ านวยการ   Deputy Director    
แผนกธุรการ    Administrative Section    
   
 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา  

Department of Civil Engineering  

ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา    Director, Department of Civil Engineering    
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รองผู้อ านวยการ Deputy Director    
แผนกธุรการ  Administrative Section    
  
กองวิชาประวัติศาสตร์  Department of History  
ผู้อ านวยการกองวิชาประวตัิศาสตร์    Director, Department of History   
รองผู้อ านวยการ   Deputy Director    
แผนกธุรการ  Administrative Section  

ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
Military Science Division 

ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร Director, Military Science 
รองผู้อ านวยการ Deputy Director  
แผนกธุรการ   Administrative Section   
กองวิชาเหล่าก าลังรบ   Combat Forces Training Department 
ผู้อ านวยการกองวิชาเหลา่ก าลังรบ   Director, Combat Forces Training  

Department 
แผนกวิชาเหล่าทหารม้า  Cavalry Section 
แผนกวิชาเหล่าทหารราบ  Infantry Section 
แผนกวิชาเหล่าทหารช่าง   Engineering Section 
แผนกวิชาเหล่าทหารปืนใหญ่   Artillery Section 
แผนกวิชาเหล่าทหารสื่อสาร   Signal Section 
แผนกวิชาการรบพิเศษ   Special Warfare Section 
แผนกวิชาความมั่นคง   Security Section 
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม   War History Department 
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กรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์ 
Cadet Regiment 

กองบังคับการกรมนักเรยีนนายร้อย Cadet Regiment Headquarters 
ผู้บังคับการกรมนักเรยีนนายร้อย Commanding Officer of the Cadet 

Regiment 
ส านักงานผู้บังคับการ  Office of the Commanding Officer  
รองผู้บังคับการ  Deputy Commanding Officer 
ส านักงานรองผู้บังคับการ  Office of the Deputy Commanding 

Officer 
เสนาธิการ  Chief of Staff  
แผนกก าลังพล   Personnel Section 
แผนกฝึกศึกษาและการข่าว   Education and Intelligence Section 
แผนกกิจการพลเรือน   Civil Affairs Section 
กองจิตวิทยาและการน าทหาร Psychology and Military Leadership 

Department 
ผู้อ านวยการกองจิตวิทยาและ 
การน าทหาร   

Director, Department of Psychology 
Military and Leadership 

สโมสรนักเรียนนายร้อย Cadets’ Club 
กองกำรพลศึกษำ กรมนกัเรียน 

Department of Physical Education 
ผู้อ านวยการกองการพลศึกษา Director, Department of Physical 

Education 
รองผู้อ านวยการ  Deputy Director  
แผนกเตรียมการ   Administrative Section 
หัวหน้าแผนกเตรียมการ   Chief, Administrative Section 
แผนกการฝึก    Training Section 
หัวหน้าแผนกการฝึก   Chief, Training Section  

แผนกวิทยาศาสตร์การกีฬา   Sports Science Section 
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หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์การกีฬา   Chief, Sports Science Section 
สนามกีฬากลาง Main Stadium 

กองพันนักเรียนนำยร้อย 
Battalions of the Cadet Regiment 

กองพันที่ ๑ First Battalion 
ผู้บังคับกองพันที่ ๑  Commanding Officer, First Battalion 
ฝ่ายก าลังพล  Personnel Section  
ฝ่ายการศึกษาและการข่าว  Training and Intelligence Section  
สิบเวรกองพันที่ ๑  Sergeant of the Guard, First Battalion 
  
กองพันที่ ๒  Second Battalion  
ผู้บังคับกองพันที่ ๒ Commanding Officer, Second Battalion 
สิบเวรกองพันที่ ๒  Sergeant of the Guard, Second Battalion 
  
กองพันที่ ๓   Third Battalion 
ผู้บังคับกองพันที่ ๓   Commanding Officer, Third Battalion 
สิบเวรกองพันที่ ๓   Sergeant of the Guard, Third Battalion 
  
กองพันที่ ๔   Fourth Battalion  
ผู้บังคับกองพันที่ ๔   Commanding Officer, Fourth Battalion 
สิบเวรกองพันที่ ๔   Sergeant of the Guard, Fourth Battalion 

ส่วนบริกำร 
General Support Division 

ผู้อ านวยการส่วนบริการ Director, General Support Division    
ส านักงานผู้อ านวยการ Office of the Director 
รองผู้อ านวยการ  Deputy Director  
แผนกธุรการ Administrative Section 
พลาธิการ Quartermaster 
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จัดหา Procurement  
ยกกระบัตร Clothing  
เกียกกาย Food Supply 
คลังน้ ามัน Oil Depot 
สนับสนุนการฝึก Training Support 
เครื่องช่วยฝึก Training Aids 
ช่างฝีมือ Technicians  
สนามฝึกและสนามยิงปืน Shooting Range 
ยุทธโยธา Post Engineering 
โรงผลิตน้ าประปา  Water Supply 
โรงบ าบัดน้ าเสีย  Wastewater Treatment Plant  
อาคารสิ่งก่อสร้าง Building and Installations 
สาธารรูปโภค Infrastructure 
สุขาภิบาลและบ ารุงรักษา Sanitation and Maintenance 
โรงพิมพ์ Printing House 
สวัสดิการ Welfare 
สรรพาวุธ Ordnance  
ขนส่ง Transportation 
สื่อสาร Communication 

โรงพยำบำลโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
CRMA Hospital 

ผู้อ านวยการ โรงพยาบาล 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

Director, CRMA Hospital 

รองผู้อ านวยการ  Deputy Director 
ธุรการ  Administrative Office 
ก าลังพล Personnel  
ยุทธการและการข่าว  Operations and Intelligence  
ห้องพักแพทย์  Doctors’ Lounge 
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ศูนย์ส่งกลับ และศูนย์วิทยุ  Medivac and Radio Center  
ศูนย์เปล   Transportation Unit 
กองศัลยกรรมและสูตินรีเวชกรรม  Surgery, Obstetrics and Gynecology 

Section 
ห้องผู้ป่วยอาการหนัก   Intensive Care Unit (ICU) 
ห้องวิสัญญีพยาบาล   Anesthetist’s Office   
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก   Out-Patient Department 
หัวหน้ากองตรวจโรคผู้ป่วยนอก   Chief, Out-Patient Department 
แผนกเวชระเบียน   Records and Registration Section 
ห้องกายภาพ  Physical Therapy Room 
แผนกตรวจโรค  Examination Section 
แผนกเวชกรรมป้องกัน   Preventive Medicine Section 
กองอายุรกรรมและกมุารเวชกรรม   Internal Medicine and Pediatrics Section 
หอผู้ป่วยช้ัน 3   Patients’ Ward, Floor 4 
หอผู้ป่วยช้ัน 2   Patients’ Ward, Floor 5 
หัวหน้าหอผู้ป่วย  Chief, Patients’ Ward  
พยาบาลเวร Duty Nurse 
ห้องประชุมชั้น 6  Conference Room, Floor 6 
กองทันตกรรม  Dentistry Section  
แผนกเภสัชกรรม  Pharmaceutical Section 
ห้องจ่ายยา  Dispensary Room 
แผนกรังสีกรรม  Radiology Room 
แผนกพยาธิวิทยา  Pathology Room 
แผนกส่งก าลังบ ารุงและบริการ  Logistics and Service Section 
หัวหน้าแผนกส่งก าลังบ ารุงและบรกิาร Chief, Logistics and Service Section 
ห้องท าลายเช้ือ   Disinfection Unit 
ห้องซักรีด   Laundry  
หมวดพลเสนารักษ์  Paramedics 

https://www.google.co.th/search?es_sm=93&biw=1280&bih=923&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+Pharmaceutical&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMIzeff5suVxgIV4qumCh1fygDO
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กองพันทหำรรำบ 
Infantry Battalion 

กองบังคับการกองพันทหารราบ Infantry Battalion Headquarters 
ผู้บังคับการกองพันทหารราบ Commanding Officer, Infantry Battalion  
รองผู้บังคับการ  Deputy Commanding Officer 
ฝ่ายยุทธการและการฝึก  Operations and Training  
ฝ่ายส่งก าลัง  Logistics Section  
ฝ่ายการเงิน  Finance  
หมวดสูทกรรม  Catering  
โรงเลีย้ง  Mess Hall 
กองร้อยกองบังคับการ  Company Infantry Headquarters 
กองร้อยที่ 0   1 st Company  
กองร้อยที่ 5   2 nd Company  
กองร้อยที่ 4   4 rd Company  

เรือนรับรอง (สโมสรนำยทหำร) 
Guesthouse 

ผู้จัดการเรือนรับรอง   Guesthouse Manager 
ห้องโสงสโมสรเรือนรับรอง Lobby 
ห้องอาหาร   Restaurant 
อาคารภูปฐพี เรือนรับรอง Phupatapi  Guesthouse 
ห้องพักผ่อน  Day Room 

ศูนย์สหกรณ์ 
Co-operative 

สหกรร์ออมทรัพย ์ Savings and Credit co-operative Limited  
ผู้จัดการสหกรร์ออมทรัพย ์ Manager, Savings and Co-operative 
ร้านจิตรลดา Chitralada Shop 
ร้านค้าภายในศูนย์สหกรร ์ Shops 
ร้านซักรดี Laundry  
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ร้านขายอาหาร Restaurant  
ร้านเสริมสวย Beauty Salon 
ร้านค้าสวสัดิการ Post Exchange (PX) 
ที่ท าการไปรษรีย์โทรเลข Post Office 

สโมสรกอล์ฟ 
Golf Club 

ผู้จัดการสโมสรกอล์ฟ Manager, Golf Club  
ห้องขายตั๋ว Ticket Office 
สนามไดรฟ Driving Range 
ห้องพนักงานแบกสุง Caddy’s Room 
ห้องอาหาร Restaurant 

แหล่งสมำคมข้ำรำชกำร 
Clubhouse 

ศูนย์แหล่งสมาคมข้าราชการ Non-Commissioned Officers’ Clubhouse 
สถำนีวิทย ุ

Radio Station 
หัวหน้าสสานวีิทย ุ Chief, CRMA Radio Station 
ห้องพนักงานสสาน ี Staff Room 

หน่วยงำนพิเศษ และหน่วยงำนขึ้นตรงต่อโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
Special Units Attached to CRMA 

โรงสีข้าวพระราชทาน CRMA Rice Mill 
สนามยิงปืน Shooting Range 
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. Army Wives Association, CRMA 
ส านักงานนิตยสารเสนาศึกษา Senasuksa Magazine Office 
กองบรรราธิการนิตยสารเสนาศึกษา Senasuksa Editorial Board  
ปั๊มน้ ามันปิโตรเลียม Gas Station 

ตลาดสด รร.จปร. CRMA Fresh Food Market 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรรม์หาวิทยาลัย CU Book Center 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บรรณานุกรม 

ยุทธนเรศ พัทธะเศรษฐี, พันเอก และคณะ, บรรณาธิการ. พจนานกุรมศัพท์และค าย่อด้านความ

มั่นคง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หจก. สหายบล๊อกและการพิมพ์, 2554 

สุรศักดิ์ พันธเศรษฐี , พันโท คู่มือค าศัพท์และค าย่อทางทหาร. นนทบุรี: บริษัทเอส.อาร์. พริ้นติ้ง 

แมสโปรดักส์ จ ากัด, 2540 

การสัตว์ทหารบก, กรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้

จาก:http://www.vetdept.com/en/pdf/vocab_soldier.pdf 

นามหน่วยราชการ [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก: http://dpf.mod.go.th/pdf/นามหนวยราชการ-

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ศัพท์หทารบก [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก: 

http://www.rta.mi.th/25030u/25031u/eleaening/Untitled-1.html 

 

http://www.vetdept.com/en/pdf/vocab_soldier.pdf
http://www.rta.mi.th/25030u/25031u/eleaening/Untitled-1.html


 

บรรณานุกรม 

ยทุธนเรศ พทัธะเศรษฐี, พนัเอก และคณะ, บรรณาธิการ. พจนานุกรมศัพท์และค าย่อด้านความม่ันคง. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์หจก. สหายบล๊อกและการพิมพ์, 2554  

สรุศกัดิ์ พนัธเศรษฐี , พนัโท คู่มือค าศัพท์และค าย่อทางทหาร. นนทบรีุ: บริษัทเอส.อาร์. พริน้ติง้ แมสโปรดกัส์ จ ากดั, 
2540 

การสตัว์ทหารบก, กรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.vetdept.com/en/pdf/vocab_soldier.pdf 

นามหนว่ยราชการ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://dpf.mod.go.th/pdf/นามหนวยราชการ-ส านกงานปลดักระทรวง

กลาโหม 

ศพัท์หทารบก [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.rta.mi.th/25030u/25031u/eleaening/Untitled-1.html  

 

 

http://www.vetdept.com/en/pdf/vocab_soldier.pdf
http://www.rta.mi.th/25030u/25031u/eleaening/Untitled-1.html


แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ช่ือส่วนราชการ : กอศ. สกศ. รร.จปร.  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามค า

รับรอง 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 
มุ่งผลตินายทหารสัญญาบัตรหลัก 
ให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค ์
ของกองทัพบก 

- 
 

- - ค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่ง ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัริาชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีเ่ลือกมาจดัท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
 
แผนการจดัการความรู ้ ประเด็นยุทธศาสตร์: การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

(มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงคข์อง ทบ. : การพัฒนาเพื่อความทนัสมัย) 
 

แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดท าสมุดค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่ง ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ 
 

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
- ก าลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. ยังใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละหน่วยงานใน รร.จปร. ไม่เป็นไปในทางเดียวกันและยังไม่สามารถใช้ค าศพัท์เรียกช่ือหน่วยงาน
ได้ถูกต้อง กอศ.สกศ.รร.จปร.จึงจดัท าสมดุค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่ง ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 ตัวช้ีวัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : - 

 
   



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ช่ือส่วนราชการ : กอศ.สกศ.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบตัรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดท าสมุดค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ กำรบ่งชี้ควำมรู ้
สมาชิกกลุ่มไดร้่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหาความรู้
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
- ค าศัพท์ภาษาไทยส่วนราชการและต าแหน่งใน 
รร.จปร. 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนราชการและต า 
แหน่งใน รร.จปร. 

ก.พ.๕๘ 
 

จ านวนสมาชิก ของ
KM Team 
คณาจารย์ภาค 
ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย 

๘ คน KM team - ฐานความรู ้
- ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑, ๒,๓ 

๒ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
- ค้นคว้าข้อมูลจากผูรู้้ ผู้มปีระสบการณ์ คู่มือ ต ารา 
เอกสาร และระบบสารสนเทศ 
 
 

พ.ค.๕๘ 
 

จ านวนแหล่งข้อมูล 
ที่สอบทานกันได ้

ไม่น้อยกว่า 
๒ แหล่ง 
ข้อมูล 

- คณาจารย์ภาควิชา 
ภาษาอังกฤษ/
ภาษาไทย 
- ผู้มีประสบการณ ์
- ห้องสมุด รร.จปร. 

- ฐานความรู ้
- อินเทอร์เน็ต 
 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑, 
๒,๓,๔ 

๓ กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
- ความรู้ค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่งทาง
ทหาร  
- คัดเลือกและเรยีบเรียงข้อมูลค าศัพท์ส่วนราชการ
และต าแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ 
- วางโครงร่างของรูปเล่มค าศัพท์ 
 

มิ.ย.๕๘ 
 

ความชัดเจน เข้าใจ
และเข้าถึงข้อมูล 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าศัพท์ส่วนราชการ
และต าแหน่งใน 
รร.จปร. 

- ฐานความรู ้
 
 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร.. 

๑, 
๒,๓,๔ 

๔ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู ้
- น าร่างสมุดค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่งใน 

ก.ค.๕๘ 
 

-จ านวนผู้เชี่ยว 
ชาญที่ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า 
๓ คน 

- คณาจารย์ภาควิชา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษา 

- ระบบพ่ีเลี้ยง 
 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔,๕ 



 

 

รร.จปร. ไทย-อังกฤษ ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  
 

ไทย 
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ด้านการทหาร 

 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ CMP 

๕ กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
- น าร่างสมุดค าศัพท์ส่วนราชการและต าแหน่งใน 
รร.จปร. ไทย-อังกฤษ ที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว
ใหก้ าลังพลใน กอศ.สกศ.รร.จปร. ทดลองศึกษา
และสะท้อนผล 

ส.ค.๕๘ 
 

จ านวนช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งความรู ้

ไม่น้อยกว่า 
๒ ช่องทาง 

- อินเทอร์เน็ต 
- อินทราเน็ต 
 
 

- อินเทอร์เน็ต 
- อินทราเน็ต 
 
 

 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔,๕ 

๖ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- จัดประชุมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ แสดงความ
คิดเห็น  
- น าข้อสรุปที่ได้จดัท าสมุดค าศัพท์ส่วนราชการ
และต าแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ  

ก.ย.๕๘ 
 

จ านวนก าลังพล   
กอศ.สกศ.รร.จปร.  
เข้าร่วมประชุม 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

- ก าลังพล กอศ.   
สกศ.รร.จปร. 
 

- เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
- เทคนิกการเล่าเรื่อง 
 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔,๕ 

๗  กำรเรียนรู้ 
- จัดอบรมแนะน าการใช้สมดุค าศพัท์ 
- เผยแพรส่มุดค าศัพท์ฉบับสมบรูณ์ในระบบ
สารสนเทศ  และแจกจ่ายก าลังพล กอศ.           
สกศ.รร.จปร. 
 
 

ต.ค. - พ.ย.
๕๘ 

 

จ านวนก าลังพล กอ
ศ.รร.จปร. ผูเ้ข้ารับ
การอบรม 

ร้อยละ 
๘๐ 

- ก าลังพล กอศ.  
สกศ.รร.จปร. 

- ระบบพ่ีเลี้ยง 
- เทคนิกการเล่าเรื่อง 

กอศ.สกศ. 
รร.จปร. 

รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔,๕ 


