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แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการความรู รร.จปร. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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 ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการความรู  กอศ.สกศ.รร.จปร. ไดตรวจสอบถูกตองและเอกสารครบถวน
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 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 

      พ.อ.หญิง            
                 (ศิริวรรณ  กาญจนโหติ) 

                          ประธานคณะกรรมการจัดการความรู  
                        กอศ.สกศ.รร.จปร. 



คํานํา 
  

กอศ.สกศ.รร.จปร. เปนหนวยงานหนึ่งของกองทัพบกท่ีตองเตรียมความพรอมดานภาษาและสนับสนุน
ใหกําลังพล รร.จปร. ไดรูจักชื่อพิธีการสําคัญใน รร.จปร. ดังนั้น กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดทําปฏิทินพิธีการ
สําคัญใน รร.จปร. ไทย – อังกฤษ ข้ึน เพ่ือใหกําลังพล รร.จปร. รูจักชื่อพิธีการสําคัญใน รร.จปร. สามารถ
สืบคนคําศัพท และนําความรูไปเผยแพรใหแก นนร. และผูสนใจตอไป 
 กอศ.สกศ.รร.จปร. หวังเปนอยางยิง่วา ปฏิทินพิธีการสําคัญใน รร.จปร. ไทย – อังกฤษ เลมนี้ จะชวยพัฒนา
บุคลากร รร.จปร. สูความทันสมัยและนําไปใชไดอยางถูกตอง 

 

พ.อ.หญิง ผศ. 
   

       (ศิริวรรณ  กาญจนโหติ) 
                         ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู 

                           กอศ.สกศ.รร.จปร 

 



คํานํา 
  

กอศ.สกศ.รร.จปร. เปนหนวยงานหนึ่งของกองทัพบกท่ีตองเตรียมความพรอมดานภาษาและสนับสนุน
ใหกําลังพล รร.จปร. ไดรูจักชื่อพิธีการสําคัญใน รร.จปร. ดังนั้น กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดทําปฏิทินพิธีการ
สําคัญใน รร.จปร. ไทย – อังกฤษ ข้ึน เพ่ือใหกําลังพล รร.จปร. รูจักชื่อพิธีการสําคัญใน รร.จปร. สามารถ
สืบคนคําศัพท และนําความรูไปเผยแพรใหแก นนร. และผูสนใจตอไป 
 กอศ.สกศ.รร.จปร. หวังเปนอยางยิง่วา ปฏิทินพิธีการสําคัญใน รร.จปร. ไทย – อังกฤษ เลมนี้ จะชวยพัฒนา
บุคลากร รร.จปร. สูความทันสมัยและนําไปใชไดอยางถูกตอง 

 

พ.อ.หญิง ผศ. 
   

       (ศิริวรรณ  กาญจนโหติ) 
                         ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู 

                           กอศ.สกศ.รร.จปร 

 



แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรูปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ช่ือผลงาน   การจัดทําปฏิทินพิธีการสําคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ 

เจาของผลงาน  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย (งานพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกกําลังพล) 

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน   

 เปนการจัดทําปฏิทินพิธีการสําคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ เพ่ือใหกําลังพล รร.จปร. ไดรูจักชื่อพิธีการ
สําคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ รวมท้ังเปนแหลงสืบคนและอางอิงท่ีเชื่อถือได 

ลักษณะของผลงาน 

ปฏิทินพิธีการสําคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ สําหรับกําลังพล รร.จปร. ในลักษณะเปนท่ีค่ันหนังสือ
ขนาด ๒๖ x ๑๐ ซม. 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

๑. ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๒. ทีมงานมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณทางภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความสัมฤทธิ์ 

กําลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. รอยละ ๘๐ รูจักใชปฏิทินพิธีการสําคัญใน รร.จปร. สืบคนและเปนแหลง
อางอิงได  

ความภูมิใจ  

  ๑. กําลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. รูจักและเขาใจความหมายของชื่อพิธีการสําคัญภาษาอังกฤษใน 
รร.จปร.  

๒. กําลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. สามารถสืบคนพิธีการสําคัญภาษาอังกฤษใน รร.จปร. นําไปใช
ตลอดจนเผยแพรความรูใหแก นนร. และกําลังพล รร.จปร. ท่ีมีความสนใจได 

  

              ตรวจถูกตอง 

                พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณกาญจนโหติ      

                        (ศิริวรรณ  กาญจนโหติ) 

                 ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู 

                   กอศ.สกศ.รรจปร. 



  

สารบัญ 

 หนา 
คํานํา  

แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู  

สารบัญ  

รายชื่อปฏิทินพิธีการสําคัญในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

          มกราคม 

                กระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
                พิธีเปดสมัยการฝกภาคสนาม 

          กุมภาพันธ 

                   พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 

          มีนาคม 

               พิธีเลื่อนชั้นการศึกษาและประดับเครื่องหมายนักเรียนผูบังคับบัญชา 
               พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพและงานเลี้ยง 
               ปดภาคสมัยการฝก 

          เมษายน 

               พิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายรอย 
               พิธีปฐมนิเทศการศึกษา 

          พฤษภาคม 

               พิธีไหวครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา  
               พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชา 

          มิถุนายน 

               พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร  
          กรกฎาคม 

               การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนทหาร – ตํารวจ 
               พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

          สิงหาคม 

                  พิธีมอบกระบี่สั้นแกนักเรียนนายรอยชัน้ปท่ี ๑ 
                  พิธีเสด็จฯ ไปทรงดํานา ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. 
                  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
                  พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ                                   
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          กันยายน 

                  พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพล  
          ตุลาคม 

                  พิธีวางพวงมาลาวันปยมหาราช    
          พฤศจิกายน 

                 พิธีเสด็จฯ ไปทรงเก่ียวขาว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. 
                 การแขงขันเดิน – วิ่งเขาชะโงกซูเปอรฮาลฟมาราธอน  
         ธันวาคม 

                 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ      
                 พระเจาอยูหัว 
                   พิธีมอบประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

           พิธีอําลาคณาจารยและพิธีโยนกระเปา  
                   พิธีประดับเครื่องหมายยศใหแกนายทหารใหม 
                   งานวันรําลึกเสด็จฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม 
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บรรณานุกรม  
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ปฏิทินพิธกีารสําคัญ รร.จปร. (CRMA Annual Ceremonies) 

 เดือน พิธี 

มกราคม 
January 

• พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
The Ceremony of Taking the Oath of the Allegiance to the Colors (Thong Chai 
Chalermpol flag) 

• พิธีเปดสมัยการฝกภาคสนาม  
The Opening Ceremony of the CRMA Field Training Exercise 

กุมภาพันธ 
February 

• พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 
The Ceremony of Triple Circumambulation on Magha Puja Day 

มีนาคม 
March 

• พิธีเล่ือนช้ันการศึกษาและประดับเครื่องหมายนักเรียนผูบังคับบัญชา 
The Class Promotion Ceremony and the Pinning of the of Cadet Commander’s 
Insignia 

• พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพและงานเล้ียงปดภาคสมัยการฝก 
The Celebrating Ceremony on the Occasion of General HRH Maha Chakri 
Sirindhorn’s Birthday and the Banquet for the Celebration of the End of the Field 
Training Exercise 

เมษายน 
April 

• พิธีบรรพชาอุปสมบทนกัเรียนนายรอย 
The Cadet Monk Ordination Ceremony 

• พิธีปฐมนิเทศการศึกษา 
The New Cadets Orientation 

พฤษภาคม 
May 

• พิธีไหวครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา  
Paying Homage to Teachers Ceremony and the Conferment of Distinguished 
Academic Achievement Awards  by General HRH Maha Chakri Sirindhorn 

• พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชา 
The Ceremony of Triple Circumambulation  on Visakha Puja Day 

มิถุนายน 
June 

• พิธีพระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตร  
The Conferment of Officer Swords and Diplomas 

กรกฎาคม 
July 

• การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนทหาร – ตํารวจ 
The Armed Forces-Police Academies Traditional Sports Competition   

• พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
The Ceremony of Triple Circumambulation on Asalha Puja Day 

  

  



 

ปฏิทินพิธีสําคัญ รร.จปร. (CRMA Annual Ceremonies) 
 เดือน พิธ ี

สิงหาคม 
August 

 

• พิธีมอบกระบ่ีส้ันแกนักเรียนนายรอยช้ันปท่ี ๑ 
  The Conferment of Ceremonial Swords to the First-Year Cadets   

• พิธีเสด็จฯ ไปทรงดํานา ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. 
  The Royal Rice Planting Ceremony at CRMA 
• พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
   The Celebration and Candle Lighting Ceremony on the Occasion of Her Majesty     
   the Queen’s Birthday  

กันยายน 
September 

• พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการของนายทหารช้ันนายพล  
   The Parade of Honor and Farewell Ceremony for Retiring General Officers  

ตุลาคม 
October 

• พิธีวางพวงมาลาวันปยมหาราช    
  The Wreath-Laying Ceremony to Pay Respect to King Rama V on the Occasion of      
  King Chulalongkorn Day 

พฤศจิกายน 
November 

• พิธีเสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวขาว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. 
  The Royal Rice Harvesting Ceremony at CRMA 
• การแขงขันเดิน – ว่ิงเขาชะโงกซูเปอรฮาลฟมาราธอน  
  The “Khao Cha-Ngok” Super Half Marathon 

ธันวาคม 
December 

• พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  The Celebration and Candle Lighting Ceremony on the Occasion of His Majesty     
   the King’s Birthday  
• พิธีมอบประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
   The Ceremonial Conferment of Certificates, Medals, and Honor Awards for     
    Sporting Achievement  
• พิธีอําลาคณาจารยและพิธีโยนกระเปา  
  The Farewell Ceremony to Teachers by the new CRMA Graduates and the     
  Satchel–Tossing Ceremony 
• พิธีประดับเครื่องหมายยศใหแกนายทหารใหม 
  The Conferment of Second Lieutenant Rank to Newly Commissioned Officers 
• งานวันรําลึกเสด็จฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอยช้ันมัธยม 
  The Ceremony to Commemorate the Founding Day of Former Army Secondary     
  School 
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แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ : กอศ. สกศ. รร.จปร.  

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา

รับรอง 
เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 
องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตามประเด็น 

ยุทธศาสตร 
มุงผลตินายทหารสัญญาบัตรหลัก 
ใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงค 
ของกองทัพบก 

- 
 

- - ช่ือพิธีการสําคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัตริาชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจดัทําแผนการจัดการความรู คือ 
 
แผนการจดัการความรู ประเด็นยุทธศาสตร: การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

(มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของ ทบ. : การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย) 
 

แผนท่ี ๑ องคความรูท่ีจําเปน : ช่ือพิธีการสาํคัญ ใน รร.จปร. ไทย - อังกฤษ 
 

 เหตุผลท่ีเลือกองคความรู :  
- กําลังพล รร.จปร. ยังเรยีกช่ือพิธีการสําคญัใน รร.จปร. ไมเปนไปในทางเดียวกัน  และไมทราบคาํศพัทพิธีการสําคัญ  
กอศ.สกศ.รร.จปร.ในฐานะกองวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนดานภาษา จึงไดจัดทําปฏิทินพิธีการสําคัญ ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ  
 

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM : - 

 
   



แบบฟอรมท่ี ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ช่ือสวนราชการ : กอศ.สกศ.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร : มุงผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 
องคความรูท่ีจําเปน : ช่ือพิธีการสําคัญ ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ  

 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงชี้ความรู 
สมาชิกกลุมไดรวมกันระดมสมองเพ่ือคนหาความรู
ท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 
- คําศัพทช่ือพิธีการสําคัญ ใน รร.จปร. ภาษาไทย 
- คําศัพทช่ือพิธีการสําคัญ ใน รร.จปร. 
ภาษาอังกฤษ 

พ.ค.๕๙ 
 

จํานวนสมาชิก ของ
KM Team 
คณาจารยภาค 
ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย 

๘ คน KM team - ฐานความรู 
- ชุมชนนักปฏิบัต ิ
(CoP) 

รร.จปร. รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 
- คนควาขอมูลจากผูรู ผูมปีระสบการณ คูมือ ตาํรา 
เอกสาร และระบบสารสนเทศ 
 
 

พ.ค.๕๙ 
 

จํานวนแหลงขอมูล 
ท่ีสอบทานกันได 

ไมนอยกวา 
๒ แหลง 
ขอมูล 

- คณาจารยภาควิชา 
ภาษาอังกฤษ/
ภาษาไทย 
- ผูมีประสบการณ 
- หองสมุด รร.จปร. 

- ฐานความรู 
- อินเทอรเน็ต 
 

 รร.จปร. รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 
- คัดเลือกขอมูล 
- เรียงลําดับขอมลูตามปปฏิทิน  
- วางโครงรางรูปแบบปฏิทินช่ือพิธีการสําคญั 
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

มิ.ย.๕๙ 
 

ความชัดเจน เขาใจ
และเขาถึงขอมูล 

รอยละ 
๑๐๐ 

ช่ือพิธีการสําคัญ ใน 
รร.จปร. ภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ 

- ฐานความรู 
 
 

รร.จปร. รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 
- นํารางปฏิทินช่ือพิธีการสําคัญ ใน รร.จปร. ไทย-
อังกฤษ ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ  

ก.ค.๕๙ 
 

-จํานวนผูเช่ียว 
ชาญท่ีตรวจสอบ 

ไมนอยกวา 
๓ คน 

- คณาจารยภาควิชา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษา 
ไทย 
- ผูเช่ียวชาญดาน
ภาษาอังกฤษและ
ดานการทหาร 
 

- ระบบพ่ีเลี้ยง 
 
 

รร.จปร. รร.จปร. ๑,๒,๓,๔, 
๕ 



 
 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ CMP 

๕ การเขาถึงความรู 
- นํารางปฏิทินพิธีการสําคญั ใน รร.จปร. ไทย-
อังกฤษ ท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวใหกําลังพลใน 
กอศ.สกศ.รร.จปร. ทดลองศึกษาและสะทอนผล 

ส.ค.๕๙ 
 

จํานวนชองทางการ
เขาถึงแหลงความรู 

ไมนอยกวา 
๒ ชองทาง 

- อินเทอรเน็ต 
- อินทราเน็ต 
 
 

- อินเทอรเน็ต 
- อินทราเน็ต 
 
 
 

รร.จปร. รร.จปร. ๑,๒,๓,๔, 
๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- จัดประชุมเชิญผูท่ีเก่ียวของรวมหารือ แสดงความ
คิดเห็น  
- นําขอสรุปท่ีไดจดัทําปฏิทินช่ือพิธีการสําคญั ใน 
รร.จปร. ไทย-อังกฤษ  

ส.ค.๕๙ 
 

จํานวนการจัด
ประชุม/จํานวน
ผูเขารวมประชุม 
 

๑ครั้ง/๘ 
คน 

- กําลังพล ทบ. 
 

- เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
- เทคนิคการเลาเรื่อง 
 

รร.จปร. รร.จปร. ๑,๒,๓,๔, 
๕ 

๗  การเรียนรู 
- จัดอบรมและแจกจายปฏิทินช่ือพิธีการสําคญั 
ไทย-อังกฤษ 
 

ส.ค.– ก.ย.
๕๙ 

 

จํานวนกําลังพล  
กอศ.รร.จปร. ผูเขา
รับการอบรม 

รอยละ 
๘๐ 

- กําลังพล กอศ.  
สกศ.รร.จปร. 

- ระบบพ่ีเลี้ยง 
- เทคนิคการเลาเรื่อง 

รร.จปร. รร.จปร. ๑,๒,๓,๔, 
๕ 
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