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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาว ผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 

1. ชื่อโครงการ     เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐฯ ผ่านวีดทัิศน์ 
ประเภทโครงการ   โครงการใหม่     

2. หน่วย ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า               
3. ช่ือกลุ่ม กองวิชาประวัติศาสตร์                   
    ช่ือสมาชิกกลุ่ม                                      
    3.1 พ.ต.สมโชติ วีรภัทรเวธ                                                         เบอร์โทร 086-333-9455                                                                                   
    3.2 ร.ท.นิติธร  พลอยแก้ว                                                          เบอร์โทร 091-774-0275                                                                                  
    3.3 ร.ท.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน์                                             เบอร์โทร 091-738-0257  
    3.4 จ.ส.อ.สิริอนันต์ คลังสุวรรณ                                                   เบอร์โทร 080-567-5168 
                                                                                                     

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  
        กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีพันธกิจในการให้บริการทางวิชาการ ด้วยการ
บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง  ๆท้ังภายในและภายนอกกองทัพบก รวมท้ังประชาชนโดยท่ัวไป เพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจ
และพระเกียรติคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านหอเฉลิมรัฐสีมา
คุณากร ซึ่งจัดต้ังขึ้นในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ 48 พรรษา มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งการให้บริการความรู้นั้น 
ได้มีการด าเนินการปฏิบัติมาอย่างสืบเนื่องเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ ในตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมใน
ปริมาณท่ีมากขึ้น ทางกองวิชาประวัติศาสตร์จึงมีความตระหนักในการบรรยายให้ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
มากยิ่งขึ้น  
        ขณะเดียวกัน ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี อาจมีข้อจ ากัดบางประการท่ีคณะผู้จัดท าต้องการมีส่วนร่วมในการน าเสนอเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 
        1) การบรรยายให้ความรู้ในหอเฉลิมรัฐ ฯ ยังขาดเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล เพื่อท าให้การบรรยายนั้นมีความรวดเร็ว
ทันสมัย และน่าสนใจมากขึ้น เหมาะสมกับกาลสมัย 
       2) การบรรยายให้ความรู้ขึ้นอยู่กับวิทยากรแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการบรรยายท่ีแตกต่างกันออกไปบ้าง จึงท าให้ไม่ได้เป็น
มาตรฐานเดียวกันมากนัก 
      3) การบรรยายในแต่ละครั้งใช้เวลาในการบรรยายเป็นเวลามาก  
            ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองวิชาประวัติศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ  รวมถึงบุคคล/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกิด
ความพึงพอใจ  กองวิชาประวัติศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐฯ ผ่านวีดิทัศน์นี้ขึ้นมา เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐฯ ด้วยการท าให้การชมงานมีความกระชับเหมาะสมกับเวลา มีมาตรฐานเดียวกันมาก
ยิ่งขึ้น และมีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
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แผนงานที่เก่ียวข้องกับโครงการนี้ ได้แก่   
- แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ 
กลยุทธ์ท่ี 6 เรื่อง พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมท้ังการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง  ๆท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
 
แผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2562    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ 
แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
 

5. วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
วัตถุประสงค ์
     1) เพื่อให้บุคลากรในกองวิชาประวัติศาสตร์มีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     2) เพื่อให้คณะผู้เยี่ยมชมได้รับบริการผ่านการบรรยายจากวิทยากรและผ่านส่ือวีดทัิศน์ 
 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (เป็นตัวเลข หรือ ร้อยละ) 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรในกองวิชาประวัติศาสตร์  ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของคณะผู้เยี่ยมชม  ร้อยละ 80 

 

6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุหลัก สาเหตุ 
1. บุคลากร - ผู้บรรยายแต่ละคน มีมาตรฐานการบรรยาย ท่ีแตกต่างกัน 

- ผู้บรรยายแต่ละคนมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีแตกต่างกันออกไป 
- การบรรยายในแต่ละครั้ง จะส่งตัวแทนกองวิชาบรรยายเพียงครั้งละ 1 – 2 คนเท่านั้น 

 

มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน ก าลังจะเกษียณฯ 

บุคลากร 

เคร่ืองมือ ผู้รับบริการ 

กระบวนการ 

อาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญ
ติดภารกิจส าคัญ 

ตัวแทนกองวิชา

บรรยายครั้งละ1-2คน 

มาตรฐานการบรรยาย 

ท่ีแตกต่างกัน 

ขาดเทคโนโลยี

รูปแบบใหม ่
ความแตกต่างด้านวัยและคุณวุฒ ิ

เตรียมความรู้ส าหรับ
ผู้บรรยาย 

บรรยายความรู้ด้วย
ปากเปล่า 

เทคโนโลยีล้าสมัย 
ระยะเวลาในการเยี่ยมชม 
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- ในบางครั้งท่ีคณะเดินทางมาเยี่ยมชม อาจารย์ท่ีเช่ียวชาญอาจติดภารกิจส าคัญ เช่น งานด้านการ
สอน การประชุม เป็นต้น 

2. กระบวนการ -  การบรรยายความรู้ในรูปแบบเดิม เป็นการบรรยายด้วยปากเปล่าอย่างเดียว 
-  การจัดการเตรียมความรู้ส าหรับผู้บรรยายใหม่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมตัว 

3. เครื่องมือ - การบรรยายยังขาดเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ีน่าสนใจและทันสมัย 
- เทคโนโลยีล้าสมัย 

4. ผู้รับบริการ - ความแตกต่างด้านวัยและคุณวุฒิ 
- ระยะเวลาในการเยี่ยมชม  

7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ  
 
สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. บุคลากร -มาตรฐานการบรรยาย ที่แตกต่างกัน - จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการบรรยายหอเฉลิมรัฐฯ 

-มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - มีการฝึกฝนเตรียมความรู้ส าหรับผู้บรรยาย (อาจต้องใช้เวลา) 
-ตัวแทนกองวิชาบรรยายครั้งละ1-2คน - เน่ืองจากบุคลากรมีภารกิจที่หลากหลาย จึงเสนอการจัดท าวีดิทัศน์แนะน า 
-อาจารย์ที่เชี่ยวชาญติดภารกิจส าคัญ - เตรียมความรู้ส าหรับผู้บรรยายไว้หลายนาย และเสนอการจัดท าวีดิทัศน์ 

2. กระบวนการ -บรรยายความรู้ด้วยปากเปล่า - เสนอการจัดท าวีดิทัศน์แนะน า เพ่ือให้การบรรยายมีรูปแบบหลากหลาย 
-เตรียมความรู้ส าหรับผู้บรรยาย - จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการบรรยายหอเฉลิมรัฐฯ 
- - 
- - 

3. เครื่องมือ -ขาดเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ - เสนอการจัดท าวีดิทัศน์แนะน า เพ่ือให้การบรรยายมีรูปแบบหลากหลาย 
-เทคโนโลยีล้าสมัย -เสนอการจัดท าวีดิทัศน์แนะน า เพ่ือให้การบรรยายมีรูปแบบหลากหลาย 
-  

4. ผู้รับบริการ -ความแตกต่างด้านวัยและคุณวุฒิ -เตรียมการบรรยายให้เหมาะสม 
-ระยะเวลาในการเย่ียมชม -ปรับตามสภาพจริง 

 
สรุปการแก้ไขปรับปรุงท่ีได้ด าเนินการ ในปี 2562 มีดังนี้ 
1. สัมภาษณ์คณาจารย์ในกองวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงเอกสารคู่มือประกอบการบรรยายหอเฉลิมรัฐฯ 
2. จัดท าวีดทัิศน์แนะน าหอเฉลิมรัฐฯ เพื่อให้การบรรยายมีรูปแบบหลากหลาย 
 
 
 
8. ผลลัพธ์การด าเนินการ  

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก่อนปรับปรุง 

ปี 2561 
หลังปรับปรุง 
ปี 2562 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรในกองวิชาประวัติศาสตร์ ร้อยละ 80 -  
2. ความพึงพอใจของคณะผู้เยี่ยมชม ร้อยละ 80 -  
3. มีการจัดท าวีดทัิศน์แนะน าการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐ  1 ผลงาน 0 ผลงาน  
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ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 
1. เพื่อให้บุคลากรในกองวิชาประวัติศาสตร์มีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. เพื่อให้คณะผู้เยี่ยมชมได้รับบริการผ่านการบรรยายจากวิทยากรและผ่านส่ือวีดิทัศน์ 
 
 

 

9. การก าหนดมาตรฐาน  

9.1 สรุปจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การบรรยายประกอบการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐฯ 
 

10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป  

10.1 จัดท าส่ือวีดทัิศน์บรรยายประกอบการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐฯ ภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
ลงช่ือ ประธานกลุ่ม : พ.ต.สมโชติ วีรภัทรเวธ                                                          
                         (สมโชติ วีรภัทรเวธ)                                                        
วันท่ี : 22 สิงหาคม 2562  
 

 
ลงช่ือ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:    
                         พ.อ. วีระพงศ์  ต้ันเจริญ                               
                 ( วีระพงศ์  ต้ันเจริญ ) 
                    วันท่ี : ............................... 

 
ลงช่ือ ผู้บริหารที่ก ากับดูแล         : พ.อ.   มนัส  ธนวานนท์ 
                                                 (มนัส   ธนวานนท์ ) 
                                           วันท่ี : ………………………………. 

 

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่ก ากับดูแล หมายถึง ผู้บังคับหน่วย, ผู้บริหารจัดการความรู้ของหน่วย 
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ภาคผนวก 
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คู่มือประกอบการบรรยายหอเฉลิมรัฐฯ ผ่านวีดิทัศน์ 
 
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร เป็นหอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง รร.จปร. น้อมเกล้าฯ จัดถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ       

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา  
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงเปิดหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ณ 

กองวิชาประวัติศาสตร์ วันท่ี 5 สิงหาคม 2545 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา 2 เมษายน 2545 

ประวัติความเป็นมา 
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรแต่เดิมเป็นห้องนิทรรศการช่ัวคราวส าหรับจัดแสดงพระรูปพระราชกรณียกิจใน 

"ทูลกระหม่อมอาจารย์" พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงปฏิบัติ ณ รร.จปร. 
และพื้นท่ีนครนายก ซึ่งบางส่วนเคยจัดแสดงแล้ว เมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ 26 ธันวาคม 
2536 ต่อมาในปี 2544 พลโทสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ผู้บัญชาการ รร.จปร. ขณะนั้น ให้ปรับปรุงเป็นหอเฉลิม
พระเกียรติส าหรับจัดแสดงพระรูปและส่ิงของต่างๆ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระ
มหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ รร.จปร. และพสกนิกรจังหวัดนครนายก การปรับปรุงและการจัดแสดงมาแล้วเสร็จในขณะท่ีพล
โทชาตรี ศิรศรัณย์ ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ รร.จปร. 

พระราชทานนาม และเสด็จฯ ทรงเปิด "หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร" 
ในระหว่างด าเนินการปรับปรุง ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือหอเฉลิมพระ

เกียรตินี้ว่า "หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร" ซึ่งประกอบขึ้นจากสร้อยพระนาม โดยมีความหมายว่า "หอแห่งการสรรเสริญ
ผู้สร้างคุณความดีแก่ประเทศชาติ" และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย "สธ" ประดิษฐานท่ี
ป้ายช่ือ อีกท้ังทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ทรงเปิดหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรเมื่อ 5 สิงหาคม 2545 

แนวคิดหลักของการจัดแสดง 
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรมุ่งส่ือแสดงว่า พระราชกรณียกิจท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงปฏิบัติ ณ รร.จปร. นับแต่

พุทธศักราช 2523 สืบมาจนถึงปัจจุบันได้มีส่วนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา รร.จปร. ด้านต่างๆ ไม่โดย
ทางตรงก็ทางอ้อม เปรียบเสมือนทรงรับช่วงพระราชกรณียกิจท่ีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์
ต่างๆ เคยทรงปฏิบัติไว้ ประดุจทรงเป็นสะพานเช่ือมอดีตกับปัจจุบัน เพื่อทอดยาวสู่อนาคตต่อไป นอกจากนั้นยังมุ่ง
แสดงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดนครนายกอีกด้วย 

ท้ังนี้แนวคิดหลักของทูลกระหม่อมอาจารย์ คือ ทรงปรารถนาให้ นนร.ท่ีจะเป็นผู้น าในอนาคต เป็นผู้มีความรู้มี
ความเข้าใจสภาพสังคมไทย โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ในการเสริมสร้างความรู้ให้กับนนร. พร้อมกับ
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ นนร.จะสามารถน าความรู้ท่ีมีไปประยุกต์ใช้ในการรับราชการทหาร สามารถช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากแนวคิดหลักแห่งความพอเพียงและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและประชาชนได้
เป็นอย่างดี 
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เนื้อหาการจัดแสดง 

 
 
 
 
การจัดแสดงภายในหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรนั้น แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง (โซน A) เน้นพระราชกรณียกิจท่ี

ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ณ รร.จปร. ทรงงานท้ังในพระราชฐานะ ทูลกระหม่อม
อาจารย์ของนักเรียนนายร้อย นักวิชาการ และนักบริหาร  โดยอัญเชิญพระรูป และส่ิงของส่วนพระองค์มาจัดแสดง
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานทางวิชาการต่างๆ ของกองวิชาประวัติศาสตร์ท่ีทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้
ด าเนินการ 

 

 
 
ส าหรับโซน A นี้จุดเน้น ส าคัญ คือ  
1. พระบรมราชจักรีวงศ์  
   ท่ีเล่าถึงพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย เกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2. โต๊ะทรงงานของทูลกระหม่อมอาจารย์ ท่ีแสดงถึงการทรงงานบนความพอเพียง และทรงเรียบง่าย 

(โซน A)   เน้นพระราชกรณียกิจท่ีทูลกระหม่อม
อาจารย์ทรงปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ณ 
รร.จปร. 
(โซน B)   จัดแสดงส่ิงของท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์
พระราชทานแก่กองวิชาประวัติศาสตร์ประกอบด้วย
ส่ิงของบางรายการท่ีมีทูลเกล้าฯ ถวายในการเสด็จฯ 
น า นนร. ทัศนศึกษา และส่ิงของท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ในวาระอื่นๆ 

(โซน C)   แสดงพระรูปและส่ิงของเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงพระราชด าริที่กว้างไกล และพระราชกรณียกิจท่ี
ไม่ได้ขีดวงจ ากัดเพียงภายในรั้ว รร.จปร. ก่อให้เกิด
การศึกษาวิจัยพื้นท่ีจังหวัดนครนายกอย่างเป็นระบบ 

http://1.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzlk9GrmFI/AAAAAAAAALw/m-YoUITuQDs/s1600-h/Scan0001-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzknEJNniI/AAAAAAAAALg/57AdSFGTQIk/s1600-h/Scan0001-3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzlk9GrmFI/AAAAAAAAALw/m-YoUITuQDs/s1600-h/Scan0001-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzknEJNniI/AAAAAAAAALg/57AdSFGTQIk/s1600-h/Scan0001-3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzlk9GrmFI/AAAAAAAAALw/m-YoUITuQDs/s1600-h/Scan0001-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzknEJNniI/AAAAAAAAALg/57AdSFGTQIk/s1600-h/Scan0001-3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzlk9GrmFI/AAAAAAAAALw/m-YoUITuQDs/s1600-h/Scan0001-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzknEJNniI/AAAAAAAAALg/57AdSFGTQIk/s1600-h/Scan0001-3.jpg
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3. ตู้สามเหล่ียมท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับ การลงพระนามรับราชการครั้งแรกของทูลกระหม่อมอาจารย์ ในปี พ.ศ.
2523 บัตร รปภ.ของทูลกระหม่อมอาจารย์ ภาพทางทรงงานในกองวิชาประวัติศาสตร์ เอกสารพระราชนิพนธ์ค าสอน 
ส่ือการทรงสอนประกอบการเรียน รายงานของนักเรียนนายร้อยท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงตรวจและทรงแสดง
ข้อคิดเห็นด้วยพระองค์เอง 

 

 
               ภาพแสดงราชวงศ์จักรี                           แสดงพระราชภารกิจทูลกระหม่อมอาจารย์กับ นนร. 

 
พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย ที่เก่ียวกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
5 สิงหาคม 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาทรงกระท าพิธีเปิดโรงเรียนคะเด็ตสกูล 
พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ 

กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสองค์ท่ี 40 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ท่ี 4 ใน
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก 
พระองค์แรก พระภารกิจของพระองค์มีมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังต้องทรงแบ่งเวลาส าหรับแต่งและแปลต ารา
วิชาการทหารส าหรับท าการสอบนักเรียนนายร้อย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง กับท้ังได้ทรงจัดระเบียบแบบ
แผนโรงเรียนนายร้อยข้ึนใหม่ โดยให้มีนักเรียนนายร้อยช้ันปฐม และนักเรียนนายร้อยช้ันมัธยมขึ้น 

26 มีนาคม 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อย
ทหารบกท่ีจบการศึกษาช้ันสูงสุดเป็นครั้งแรก และจากนั้นเป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยท่ีจบการศึกษาขั้นสูงสุดทุกปี 

1 มกราคม พ.ศ. 2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามโรงเรียนนายร้อยแทนช่ือเดิมว่า "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" 

ต่อมาโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ณ ถนนราชด าเนินนอกอยู่ในสภาพแออัด ด้วยมีจ านวนนักเรียนนาย
ร้อยเพิ่มขึ้น สถานท่ีฝึกศึกษา เล่นกีฬา และสถานท่ีพักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดสภาพส่ิงแวดล้อมส าหรับการเป็นโรงเรียน
นายร้อยหลักของประเทศ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชด าริให้โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า มีสถานท่ีต้ังแห่งใหม่ ณ บริเวณเขาชะโงก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ได้
กระท าพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 5 สิงหาคม 2524 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ขณะด ารงพระยศพันเอก) ได้เสด็จฯ มากระท าพิธี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 
ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนนายร้อย พร้อมด้วยศิษย์เก่า ได้พร้อมใจกัน เดินเท้าออกจากโรงเรียนนายร้อยพระ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2449
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จุลจอมเกล้าสถานท่ีต้ังเดิมเข้าสู่สถานท่ีต้ังแห่งใหม่ โดยมีพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการน าก าลังพลเข้าสู่สถานท่ีต้ังแห่งใหม่ด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงกัน  

5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ถือเป็นการเปิดโรงเรียนนายร้อยแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ และได้ด าเนินการสอนมา
จนถึงปัจจุบัน  

 

 
บริเวณจัดแสดงประวัติส่วนพระองค์                             บริเวณจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ภายใน รร.จปร 
 

 
 
เอกสารพระราชนิพนธ์ประกอบการทรงสอน และก าหนดการสอนของรายวิชาในกองวิชาประวัติศาสตร์ 
 

 
ส่วนท่ีสอง (โซน B) จัดแสดงส่ิงของ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ส่ิงของท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์

พระราชทานแก่กองวิชาประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยส่ิงของบางรายการท่ีมีทูลเกล้าฯ ถวายในการเสด็จฯ น า นนร. 
ทัศนศึกษา และส่ิงของท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายในวาระอื่นๆ ประเภทท่ีสองคือ ส่ิงของบางรายการท่ีมีผู้มอบให้กองวิชา
ประวัติศาสตร์ รวมถึงส่ิงของส่วนพระองค์ท่ีทรงใช้ใน รร.จปร. ในด้านการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
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เครื่องแรกท่ีพระราชทานให้กับกองวิชาประวัติศาสตร์ หรือ ส่ิงของส่วนพระองค์ท่ีทรงใช้ในการออกพระก าลัง ภาย
ในรร.จปร. คือ จักรยานและเรือแคนูส่วนพระองค์ 

 

                           
 

 
ของท่ีได้รับการถวายจากการเสด็จฯ น า นนร.ไปทัศนศึกษา                       เรือแคนูท่ีทรงใช้ 
 
 

 
 
คอมพิวเตอร์พระราชทานเครื่องแรกให้แก่กองประวัติศาสตร์            รถจักรยานส าหรับทรงออกพระก าลัง 

 
ส่วนท่ีสาม (โซน C) แสดงพระรูปและส่ิงของเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระราชด าริท่ีกว้างไกล และพระราชกรณีย

กิจท่ีไม่ได้ขีดวงจ ากัดเพียงภายในรั้ว รร.จปร. ก่อให้เกิดการศึกษาวิจัยพื้นท่ีจังหวัดนครนายกอย่างเป็นระบบ มีภาพท่ี
ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงเก็บข้อมูลร่วมกับอาจารย์และนักวิชาการในแขนงต่างๆ และมีส่วนช่วยขยายการพัฒนา
ออกไปยังชุมชนภายนอก และก่อให้เกิดโครงการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนครนายกด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การศึกษา 
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ภาพบรรยากาศภายใน หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

 

 
ท่ีเก็บพระมาลา                                                                             ป้ายพระนาม                                                                
 
 

 
ของเก่าท่ีมีผู้น ามาถวาย                                                               พระเคียวเกี่ยวข้าว 
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            พระมาลาส าหรับทรงด านาประจ าปี                ฉลองพระบาทส าหรับทรงด านาประจ าปี 
 
การจัดแสดงภายในหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรนั้น แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง (โซน A) เน้นพระราชกรณียกิจท่ี

ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ณ รร.จปร. ทรงงานท้ังในพระราชฐานะ ทูลกระหม่อม
อาจารย์ของนักเรียนนายร้อย นักวิชาการ และนักบริหาร  โดยอัญเชิญพระรูป และส่ิงของส่วนพระองค์มาจัดแสดง
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานทางวิชาการต่างๆ ของกองวิชาประวัติศาสตร์ท่ีทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้
ด าเนินการ 
 

ส าหรับโซน A นี้จุดเน้น ส าคัญ คือ  
1. พระบรมราชจักรีวงศ์  
   ท่ีเล่าถึงพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย เกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
2. โต๊ะทรงงานของทูลกระหม่อมอาจารย์ ท่ีแสดงถึงการทรงงานบนความพอเพียง และทรงเรียบง่าย   
3. ตู้สามเหล่ียมท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับ การลงพระนามรับราชการครั้งแรกของทูลกระหม่อมอาจารย์ ในปี พ.ศ.

2523 บัตร รปภ.ของทูลกระหม่อมอาจารย์ ภาพการทรงงานในกองวิชาประวัติศาสตร์ เอกสารพระราชนิพนธ์ค าสอน 
ส่ือการทรงสอนประกอบการเรียน รายงานของนักเรียนนายร้อยท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงตรวจและทรงแสดง
ข้อคิดเห็นด้วยพระองค์เอง 

 
 
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเริ่มรับราชการในต าแหน่งอาจารย์ ส่วนการศึกษา รร.จปร.  

ขณะทรงด ารงพระยศร้อยเอก ตามค าส่ังกระทรวงกลาโหม ท่ี 952/23 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2523 ในเวลานั้น 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังต้ังอยู่ท่ีถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร เมื่อทรงเริ่มรับราชการท่ี รร.จปร. 
ในปลายปี 2523 พระองค์ทรงเป็นอาจารย์ในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 
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ภาพการทรงงานในกองวิชาประวัติศาสตร์ นับต้ังแต่จัดต้ังกองวิชาประวัติศาสตร์ใน พ.ศ.2530 แม้จะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมา แต่พระราโชบายเกี่ยวกับการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไม่เปล่ียนแปลง คือ การมุ่งเน้นให้ นนร.
รู้จักตนเอง คือ ชาติไทย และความเป็นไทย รู้จักคนอื่น คือชาติอื่นและสถานการณ์โลกท่ัวไป รู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น อีกท้ังให้ นนร.ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม พระราชวินิจฉัยในการเปิดวิชา การ
ก าหนดเนื้อหาหัวข้อและอาจารย์ผู้สอน ในฐานะผู้อ านวยการกองวิชา ทรงรับผิดชอบดูแลวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา โดยท่ัวไปแล้ว การเปิดสอนวิชาต่างๆของกองวิชาประวัติศาสตร์เป็นไปตามหลักสูตรและตารางเรียนซึ่ง
ก าหนดไว้แล้ว ได้แก่ วิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี แต่การเตรียมการเปิดวิชาสอนในแต่ละภาคการศึกษามีขึ้นล่วงหน้า
เป็นเวลาหลายเดือน เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเป็นระยะ เพื่อการประสานงานต่างๆ และทรง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการทรงงานเสมอ โดยผู้เข้าชมสามารถสังเกตได้จากการลงพระนามเพื่ อทรงปฏิบัติราชการของ
กองวิชา 

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการทรงสอน ทรงใช้วิธีบรรยายเป็นหลัก แต่ก็ทรงมีอุปกรณ์
และส่ือการสอนต่างๆประกอบ ตลอดระยะเวลาท่ีทรงสอนมาอย่างยาวนาน แสดงให้เห็นว่า ทรงพัฒนาวิธีการทรงสอน
ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในแต่ละช่วงเวลา เมื่อทรงสอนในระยะแรกๆ
นั้น ทรงใช้ชอล์กกับกระดานด า ต่อมาทรงใช้ปากกาเมจิกกับไวต์บอร์ด การฉายแผ่นใสกับเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ  
และปัจจุบันเป็นการฉายภาพผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกันนั้น พระองค์ยังทรงเตรียมส่ือการสอนพิเศษ เช่น 
เอกสารประกอบการทรงสอนให้ นนร.อ่านประกอบการเรียนเพิ่มเติม รวมถึงส่ือการสอนด้านส่ิงของ เช่น พืชมีค่าใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้นนร.ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ในภูมิภาคดังกล่าวมากขึ้น 

เนื้อหาในโซน A จึงท าให้ผู้เข้าชมทราบถึง พระราชกรณียกิจท่ีทรงคุณค่าของทูลกระหม่อมอาจารย์ ท่ีทรง
ปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ณ รร.จปร. ทรงงานท้ังในพระราชฐานะ ทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย 
นักวิชาการ และนักบริหาร ได้เป็นอย่างดี 

ส่วนท่ีสอง (โซน B) จัดแสดงส่ิงของ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ส่ิงของท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์
พระราชทานแก่กองวิชาประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยส่ิงของบางรายการท่ีมีทูลเกล้าฯ ถวายในการเสด็จฯ น า นนร. 
ทัศนศึกษา และส่ิงของท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายในวาระอื่นๆ ประเภทท่ีสองคือ ส่ิงของบางรายการท่ีมีผู้มอบให้กองวิชา
ประวัติศาสตร์ รวมถึงส่ิงของส่วนพระองค์ท่ีทรงใช้ใน รร.จปร. ในด้านการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องแรกท่ีพระราชทานให้กับกองวิชาประวัติศาสตร์ หรือ ส่ิงของส่วนพระองค์ท่ีทรงใช้ในการออกพระก าลัง ภาย
ในรร.จปร. คือ จักรยานและเรือแคนูส่วนพระองค์ 
ใน พ.ศ.2532 รร.จปร. กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดสร้างพระต าหนักท่ีประทับในรร.จปร. 

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์แทน การสร้างอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์

แทน การสร้างอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์จึงเริ่มต้นขึ้นในปี 2532 และทรงประกอบพิธีเปิดอาคารในวันท่ี           

26 ธันวาคม 2536 

การจัดแสดงในส่วนนี้ จะเกี่ยวกับส่ิงของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมอาจารย์ ท้ังในด้านการทรงสอนและ

พระจริยวัตรในรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า   ส่ิงของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ในด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่พระราชทานให้กับกองวิชาประวัติศาสตร์ และเอกสารพระราชนิพนธ์ค าสอน มากมาย

ท่ีทรงจัดเตรียมส าหรับนนร. ได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและทรงใส่พระทัยต่อนนร.ทุกนายได้เป็นอย่างดี 
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ในด้านต่อมาผู้เย่ียมชมจะเห็นถึงของใช้ส่วนพระองค์ในการออกพระก าลัง ภายในรร.จปร. คือ จักรยานและเรือแคนู

ส่วนพระองค์ ปัจจุบันทูลกระหม่อมอาจารย์ก็ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการรักษาสุขภาพ คือจะทรงพระด าเนินเพื่อ

สุขภาพพระวรกายท่ีดี เป็นประจ าทุกวัน 

 

ส่วนท่ีสาม (โซน C) แสดงพระรูปและส่ิงของเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระราชด าริท่ีกว้างไกล และพระราชกรณีย
กิจท่ีไม่ได้ขีดวงจ ากัดเพียงภายในรั้ว รร.จปร. ก่อให้เกิดการศึกษาวิจัยพื้นท่ีจังหวัดนครนายกอย่างเป็นระบบ มีภาพท่ี
ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงเก็บข้อมูลร่วมกับอาจารย์และนักวิชาการในแขนงต่างๆ และมีส่วนช่วยขยายการพัฒนา
ออกไปยังชุมชนภายนอก และก่อให้เกิดโครงการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนครนายกด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การศึกษา 

 
 
การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราโชบายสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการของกองวิชาประวัติศาสตร์และกองวิชาอื่นๆ ท้ังในลักษณะทรงร่วมวิจัย พระราชทานพระราชด าริ 
ทรงเป็นท่ีปรึกษา พระราชทานทุน ทรงสนับสุนให้มีแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยของรร.จปร. 

ทรงร่วมพัฒนาองค์ความรู้  
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ในหลายบทบาทด้วยกัน 

ได้แก่ ทรงร่วมวิจัยในฐานะประธานโครงการ พระราชทานพระราชด าริ ทรงเป็นท่ีปรึกษาโครงการพระราชทานทุน
สนับสนุนและทรงผลักดันให้ รร.จปร.มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

ทรงร่วมวิจัยในฐานะประธานโครงการ 
ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก จุดเริ่มต้นของการวิจัยมาจากการเสด็จทอดพระเนตร โรงช้าง หรือ คอกช้าง ท่ี 

ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2532 และพระราชทานแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ เมือง
นครนายก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์นครนายกอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยประกอบด้วยอาจารย์กอง
วิชาประวัติศาสตร์ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา และกองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม ส่วน
วิชาทหาร ได้รับงบประมาณจากส านักงานประสานการวิจัย และพัฒนาการทหารกองทัพบก (พ.ศ.2533-2536) และมี
การจัดพิมพ์หนังสือช่ือว่า ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ) 2539 

นอกเหนือจากการทรงเป็นครู สอนวิชาประวัติศาสตร์ และผู้อ านวยการกอง ปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะ
ผู้บริหารกองวิชาประวัติศาสตร์แล้ว ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน การพัฒนารร.จปร. 
โดยเฉพาะนับต้ังแต่ท่ี รร.จปร.ได้ย้ายมาอยู่ท่ีเขาชะโงก ท้ังในเรื่องการพัฒนาเพื่อการศึกษาของ นนร. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและครอบครัว รวมถึงการพัฒนาเพื่อให้ รร.จปร. เป็นแหล่งบริการชุมชนและพัฒนาสังคม 
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ทรงห่วงใยราษฎร และทรงมีประสบการณ์งานด้านการพัฒนาชนบท จึงทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ 
โดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาสุขภาพอนามัยและการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก ทูลกระหม่อมอาจารย์จึงทรง
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี จ.นครนายกด้วย 
ทูลกระหม่อมอาจารย์ กับงานพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการและครอบครัวโรงเ รียนนายร้อย            
พระจุลจอมเกล้า 

ด้านการศึกษาของบุตรหลาน การศึกษาในระดับปฐมวัย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียน พลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ นับว่าทรงเป็นรุ่นบุกเบิก เนื่องจากได้โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ร.9 มาทรง
ศึกษาพื้นท่ีในบริเวณท่ีต้ัง รร.จปร. เขาชะโงก และได้เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรการก่อสร้างอีก 2 ครั้ ง 
(พ.ศ.2527 และ 2529)ก่อนท่ีรร.จปร.จะย้ายเข้าสู่ท่ีต้ังใหม่แห่งนี้ จึงทรงตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆ ท่ีจะตามมาจาก
การย้ายบ้านครั้งใหญ่นี้ ทรงห่วงใยเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการในรร.จปร. ยุคแรกๆท่ีจะต้องประสบปัญหาภาระการย้าย
บ้าน อันหมายถึง การย้ายครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่ีเรียน ของลูกหลานท่ีจะต้องติดตามมาด้วยในสถานท่ีซึ่ง
ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมือง จึงมีพระราชด าริให้จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ต่อมาใน พ.ศ.2531 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้สร้างอาคารหลังใหม่ โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง และมีพระราชด าริให้จั ดต้ังเป็น   
รร.อนุบาล พระราชทานนามว่า “โรงเรียนอนุบาลคุณากร” พร้อมกันนี้ยังทรงสนับสนุนการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา คือ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา สามารถ
เปิดการสอนในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2533 ในวันนั้นพระองค์ได้เสด็จทรงตรวจเย่ียมและทอดพระเนตรการจัดการเรียน
การสอนด้วยความใส่พระทัย นับเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง 
 


