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ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน  
การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้ันตอนการบรรยายการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

โดยหัวข้อการจัดการความรู้น้ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ ใน
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แผนงานที่ ๒ แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการกิจกรรมการบริการการเย่ียมชม
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดท าเป็นคู่มือจัดการความรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกองวิชาต่อไป 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๒. ทีมงานมีความรู้ความช านาญและประสบการณ ์ในการปฏิบัติงาน    
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การจัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและน าเสนอเผยแพร่ในที่ประชุมกองวิชาและ
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บทน ำ 

 กองวิชาประวัติศาสตร์จัดท าคู่มือการจัดการความรู้  Knowledge management ( KM ) เรื่อง “การ
จัดท าคู่มือการบรรยายประกอบการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร” เพื่อรองรับภารกิจต้อนรับคณะผู้เย่ียมชม
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรเป็นประจ า และให้คณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมราชจักรี
วงศ์ท่ีมีต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพระราชกรณียกิจของ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ต้ังแต่ พ.ศ.2523  นิทรรศการในหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร จัดเป็นนิทรรศการประเภทถาวร 
(Permanent Exhibition) ท่ีแบ่งออกเป็น 3 โซนแห่งการเรียนรู้  คู่มือการจัดการความรู้ดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ส าหรับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

๑. ผู้บริหาร หัวหน้าวิชา อาจารย์ และบุคลากร กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร. 

๒. ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๓. หน่วยงานราชการและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

คู่มือนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติโดยตรง โดยการระดมความรู้ความคิดแล้วท าการเรียบเรียงและตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานต่อไป ให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกป ีทางหน่วยงานจึงคิดว่าเรื่องราวดังกล่าวจึงมีความส าคัญและจ าเป็น อีกท้ังข้อมูลควรจะ
มีความถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ  

ทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้คงจะสามารถอ านวยประโยชน์ให้กับบุคคลท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดท าขอน้อมรับไว้ทุกประการและ
กราบขออภัยมาไว้ ณ ท่ีนี้ 
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จุดประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการบรรยายให้กับวิทยากรท่ีน าเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ให้มีความเข้าใจ
ตรงกันโดยผ่านข้อมูลท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน อันน าไปสู่การยกระดับและควบคุมคุณภาพในการบรรยายให้เกิด
มาตรฐานเดียวกัน 
 2. เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้จากผู้เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ตรงท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ 
ด้วยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์อันน าไปสู่การเก็บรักษาความรู้ให้เป็นระบบระเบียบเพื่อถ่ายทอดให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในรุ่นหลังต่อไป เพื่อเป็นการเก็บรักษาความรู้ท่ีมีคุณค่าไม่ให้สูญหายไป 
 3. เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมี
ความประทับใจซาบซึ้งกับการเข้าเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ทราบถึงพระราชกรณียกิจและพระมหา
กรุณาธิคุณใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มากขึ้นกว่าเดิม 
 4. เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาบุคลากรของกองวิชาประวัติศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถและความ
ทันสมัย โดยการแลกเปล่ียนความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอด
ความรู้ผ่านกระบวนการท างานร่วมกัน 
 5. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่บุคคล และหน่วยงานภายนอก โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรของกองวิชาประวัติศาสตร์มีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพการรวบรวมความรู้จากผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรงในกองวิชาประวัติศาสตร์ 
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 ขั้นตอนในการจัดท าคู่มือตามกระบวนการ P – D – C – A (Plan – Do – Check – Action)  

 1. วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกัน 

 2. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งสารสนเทศท่ีกองวิชาได้จัดท าไว้อันรวมถึงการเผยแผ่ของ
บุคคลภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ 

 3. ส ารวจสถานท่ีจริงและจดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

 4. ประชุมเพื่อจัดท าคู่มือและวางแผนการจัดท ารูปเล่ม ตลอดจนแบ่งหน้าท่ี 

 

 

 
ภาพประชุมเพื่อจัดท าคู่มือและวางแผนการจัดท ารูปเล่ม ตลอดจนแบ่งหน้าท่ี 
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ภาพการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการจัดแสดง KM 

 

 5. สัมภาษณ์วิทยากรผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการบรรยาย ดังนี้ 

  1. พ.อ.รศ.ดร.พีรพล  สงนุ้ย  ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.  

  2. พ.อ.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ  นปก. ประจ า สลก.ทบ. ชรก.สกศ.รร.จปร. 

  3. พ.อ.ดร.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ  รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 

 6. เพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปในคู่มือเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทันสมัย 

 7. ตรวจสอบคู่มือโดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

 8. น าไปปฏิบัติใช้พร้อมท้ังประเมินผล 

 9. น าผลท่ีได้กลับมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร เป็น
หอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง รร.จปร. จัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา 2 เมษายน 2546 
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แนวควำมคิดหลักส ำหรับกำรบรรยำยในช่วงแรก 
1. พระราชปรัชญาของทูลกระหม่อมอาจารย์ คือ การสร้างผู้น าให้มีความรอบรู้ และองค์ความรู้

ทางด้านสาขาวิชาประวัติศาสตร์จะช่วยท าให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศไทย ท้ังในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ผู้น าท่ีดีจึงควรเป็นผู้มีความรอบ
รู้อย่างแท้จริง เพื่อเข้าใจสังคมไทย สังคมโลก และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้  

2. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และทรงเป็นแบบอย่างแนวคิดนี้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งผู้เย่ียมชมจะพบ
จากนิทรรศการในหอเฉลิมรัฐฯ ท่ีแสดงถึงพระราชกรณียกิจพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ท้ังในด้านความรอบรู้ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนครนายก หลักการทรงงาน การ
ทรงสอนท่ีพระองค์พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เพื่อน าความรู้ท่ีมีไปประยุกต์ใช้ในการรับราชการทหาร 
สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากแนวคิดหลักแห่งความพอเพียงและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 

 
 

พระราโชวาทในพันเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่
นักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี 5 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2530 
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ประวัติควำมเป็นมำ 
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรแต่เดิมเป็นห้องนิทรรศการช่ัวคราวส าหรับจัดแสดงพระรูปพระราชกรณียกิจใน 

"ทูลกระหม่อมอาจารย์" พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงปฏิบัติ ณ 
รร.จปร. และพื้น ท่ีนครนายก ซึ่งบางส่วนเคยจัดแสดงแล้ว เมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงเปิดอา คารกองวิชา
ประวัติศาสตร์ 26 ธันวาคม 2536 ต่อมาในปี 2544 พลโทสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ผู้บัญชาการ รร.จปร. 
ขณะนั้น ให้ปรับปรุงเป็นหอเฉลิมพระเกียรติส าหรับจัดแสดงพระรูปและส่ิงของต่างๆ เกี่ยวกับพระราชกรณีย-
กิจ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ รร.จปร. และพสกนิกรจังหวัดนครนายก การ
ปรับปรุงและการจัดแสดงมาแล้วเสร็จในขณะท่ีพลโทชาตรี ศิรศรัณย์ ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ รร.จปร. 

 
พระรำชทำนนำม และเสด็จฯ ทรงเปิด "หอเฉลิมรัฐสีมำคุณำกร" 

ในระหว่างด าเนินการปรับปรุง ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือหอ
เฉลิมพระเกียรตินี้ว่า "หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร" ซึ่งประกอบข้ึนจากสร้อยพระนาม โดยมีความหมายว่า "หอแห่ง
การสรรเสริญผู้สร้างคุณความดีแก่ประเทศชาติ" และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย 
"สธ" ประดิษฐานท่ีป้ายช่ือ อีกท้ังทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ทรงเปิดหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรเมื่อ 5 
สิงหาคม 2545 

 
แนวคิดหลักของกำรจัดแสดง 

หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรมุ่งส่ือแสดงว่า พระราชกรณียกิจท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงปฏิบัติ ณ รร.จปร. 
นับแต่พุทธศักราช 2523 สืบมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีส่วนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา รร.จปร. ด้าน
ต่างๆ ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม เปรียบเสมือนทรงรับช่วงพระราชกรณียกิจท่ีพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์พระองค์ต่างๆ เคยทรงปฏิบัติไว้ ประดุจทรงเป็นสะพานเช่ือมอดีตกับปัจจุบัน เพื่อทอดยาวสู่อนาคต
ต่อไป นอกจากนั้นยังมุ่งแสดงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดนครนายกอีกด้วย 

 
       เนื้อหำกำรจัดแสดง 

 
 

(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 าริท่ีกว้างไกล และพระราชกรณียกิจท่ี
ไม่ได้ขีดวงจ ากัดเพียงภายในรั้ว รร.จปร. ก่อให้เกิด
การศึกษาวิจัยพื้นท่ีจังหวัดนครนายกอย่างเป็นระบบ 
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การจัดแสดงภายในหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรนั้น แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง (โซน A) เน้นพระราช 
กรณียกิจท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ณ รร.จปร. ทรงงานท้ังในฐานะ 
ทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย นักวิชาการ และนักบริหาร  โดยอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ และ
ส่ิงของส่วนพระองค์มาจัดแสดงส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานทางวิชาการต่างๆ ของกองวิชาประวัติศาสตร์
ท่ีทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ด าเนินการ 

 

 
 

ภาพแสดงความเกี่ยวพันธ์ของพระบรมราชจักรีวงศ์กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
พระรำชกรณียกิจของพระบรมรำชจักรีวงศ์ กับโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
5 สิงหาคม 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาทรงกระท าพิธีเปิดโรงเรียน      

คะเด็ตสกูล 
พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์-    

ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสองค์ท่ี 40 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และองค์ท่ี 4 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียน
นายร้อยทหารบก พระองค์แรก พระภารกิจของพระองค์มีมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังต้องทรงแบ่งเวลา
ส าหรับแต่งและแปลต าราวิชาการทหารส าหรับท าการสอบนักเรียนนายร้อย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่าง
ยิ่ง กับท้ังได้ทรงจัดระเบียบแบบแผนโรงเรียนนายร้อยขึ้นใหม่ โดยให้มีนักเรียนนายร้อยช้ันปฐม และนักเรียน
นายร้อยช้ันมัธยมขึ้น 

26 มีนาคม 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนาย
ร้อยทหารบกท่ีจบการศึกษาช้ันสูงสุดเป็นครั้งแรก และจากนั้นเป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยท่ีจบการศึกษาข้ันสูงสุดทุกปี 

1 มกราคม พ.ศ. 2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามโรงเรียนนายร้อยแทนช่ือเดิมว่า "โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ" 

ต่อมาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ถนนราชด าเนินนอกอยู่ในสภาพแออัด ด้วยมีจ านวน
นักเรียนนายร้อยเพิ่มขึ้น สถานท่ีฝึกศึกษา เล่นกีฬา และสถานท่ีพักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดสภาพ ส่ิงแวดล้อม
ส าหรับการเป็นโรงเรียนนายร้อยหลักของประเทศ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมี
พระราชด าริให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีสถานท่ีต้ังแห่งใหม่ ณ บริเวณเขาชะโงก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก โรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ได้กระท าพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 5 สิงหาคม 2524 โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ขณะด ารงพระยศพันเอก) 

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%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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://4.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SLYmlqk97UI/AAAAAAAAASI/yqizLaiywCc/s1600-h/Picture+006.jpg
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ได้เสด็จฯ มากระท าพิธี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนนายร้อย พร้อมด้วยศิษย์เก่า ได้
พร้อมใจกันเดินเท้าออกจากโรงเรียนนายร้อย-พระจุลจอมเกล้าสถานท่ีต้ังเดิมเข้าสู่สถานท่ีต้ังแห่งใหม่ โดยมีพล
เอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการน าก าลังพลเข้าสู่สถาน
ท่ีต้ังแห่งใหม่ด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงกัน  

5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนนายร้อย-     
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ถือเป็นการเปิดโรงเรียนนายร้อยแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ และได้
ด าเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน  

 
ส าหรับโซน A นี้จุดเน้น ส าคัญ คือ  
1. แผนภาพพระบรมราชจักรีวงศ์ ท่ีเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักรีวงศ์ต่อโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2. โต๊ะทรงงานของทูลกระหม่อมอาจารย์ แสดงถึงพระจริยวัตรท่ีงดงามบนหลักการความพอเพียงและ

ความเรียบง่าย 
3. ตู้สามเหล่ียมท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับ การลงพระนามรับราชการครั้งแรกของทูลกระหม่อมอาจารย์ ในปี 

พ.ศ.2523 บัตร รปภ.ของทูลกระหม่อมอาจารย์ พระฉายาลักษณ์ในการทรงงานในกองวิชาประวัติศาสตร์ 
เอกสารพระราชนิพนธ์ค าสอน ส่ือการทรงสอนประกอบการเรียน รายงานของนักเรียนนายร้อยท่ีทูลกระหม่อม
อาจารย์ทรงตรวจและทรงแสดงข้อคิดเห็นด้วยพระองค์เอง 
 

 

ภาพโต๊ะทรงงานของทูลกระหม่อมอาจารย์ ภายในหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ตู้จัดแสดงคู่มือทัศนศึกษาท่ีทรงน า นนร. ไปศึกษาในพื้นท่ีจริงท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

 
 

โต๊ะทรงงาน และ ตู้จัดแสดงส่ือการทรงสอน 
 

 
 

ตู้จัดแสดงการลงพระนามรับราชการครั้งแรก พ.ศ.2523 และบัตร รปภ.ของทูลกระหม่อมอาจารย์  

http://3.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzgBQRXHdI/AAAAAAAAAJI/ybR7qGyV-tE/s1600-h/Picture+001.jpg
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รายงานของนักเรียนนายร้อยท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงตรวจ 
และทรงแสดงข้อคิดเห็นด้วยพระองค์เอง 

 

 
 

เอกสารพระราชนิพนธ์ประกอบการทรงสอน  
และก าหนดการสอนของรายวิชาในกองวิชาประวัติศาสตร์ 

 

 
ภาพการทรงงานในกองวิชาประวัติศาสตร์ 

http://4.bp.blogspot.com/_Bt-9kJzpm-E/SKzgBvAPPyI/AAAAAAAAAJY/MdB9J_DSXMI/s1600-h/Picture+003.jpg


11 

 
การจัดแบ่งพื้นท่ีในหอเฉลิมรัฐ เป็นโซน A, B และ C 

 
ส่วนท่ีสอง (โซน B) จัดแสดงส่ิงของ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ส่ิงของท่ีทูลกระหม่อม

อาจารย์พระราชทานแก่กองวิชาประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยส่ิงของบางรายการท่ีมีทูลเกล้าฯ ถวายในการ
เสด็จฯ น า นนร. ทัศนศึกษา และส่ิงของท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายในวาระอื่นๆ ประเภทท่ีสองคือ ส่ิงของบาง
รายการท่ีมีผู้มอบให้กองวิชาประวัติศาสตร์ รวมถึงส่ิงของส่วนพระองค์ท่ีทรงใช้ใน รร.จปร. ในด้านการเรียน
การสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกท่ีพระราชทานให้กับกองวิชาประวัติศาสตร์ หรือ ส่ิงของส่วน
พระองค์ท่ีทรงใช้ในการออกพระก าลัง ภายในรร.จปร. คือ จักรยานและเรือแคนูส่วนพระองค์ 

 

 

 
                         

ประชาชนแต่ละพื้นท่ี น าส่ิงของท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
มาทูลเกล้าฯ ถวาย ระหว่างทูลกระหม่อมอาจารย์เสด็จฯ น านนร.ไปทัศนศึกษา 
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เรือแคนูท่ีทรงใช้ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 
                                        

รถจักรยานส าหรับทรงออกพระก าลังในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 

ส่วนท่ีสาม (โซน C) แสดงพระรูปและส่ิงของเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระราชด าริท่ีกว้างไกล และพระราช
กรณียกิจท่ีไม่ได้ขีดวงจ ากัดเพียงภายในรั้ว รร.จปร. ก่อให้เกิดการศึกษาวิจัยพื้นท่ีจังหวัดนครนายกอย่างเป็น
ระบบ มีภาพท่ีทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงเก็บข้อมูลร่วมกับอาจารย์และนักวิชาการในแขนงต่างๆ  และมีส่วน
ช่วยขยายการพัฒนาออกไปยังชุมชนภายนอก และก่อให้เกิดโครงการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนครนายกด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา 
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แผนท่ีภูมิศาสตร์แสดงท่ีต้ังของจังหวัดนครนายก 

 

 
        

     พระเคียวเกี่ยวข้าวและพระมาลาแสดงถึงพระราชกรณียกิจของทูลกระหม่อมอาจารย์ทางด้านเกษตรกรรม 
 

 



แบบฟอร์มท่ี ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทัพบก 
ชื่อส่วนราชการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามค ารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

    การจัดท าคู่มือการบรรยายการ
เย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
แผนการจัดการความรู้ 
แผนท่ี ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น :  
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้:  
- หัวข้อการจัดการความรู้นี้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในโครงการจัดท าฐานข้อมูล
จดหมายเหตุจากต่างประเทศ (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ แผนงานท่ี ๒ แผนงานการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการกิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดท าเป็นคู่มือ
จัดการความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชาต่อไป 
 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละความส าเร็จของความพึงพอใจในการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐ
สีมาคุณากร ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของการด าเนินการท้ังหมด 
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แบบฟอร์มท่ี ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action) 
ช่ือส่วนราชการ :    รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น :  การจัดท าคู่มือการบรรยาย การเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ กำรบ่งช้ีควำมรู้ 
- สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหา
ความรู้ท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ เรื่อง “การจัดท าคู่มือ
การบรรยาย การเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร”  
๑.๑ ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของหอ
เฉลิมรัฐฯ 
๑.๒ แนวคิดหลักในการบรรยายนิทรรศการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

พ.ค.๖๑ 
 

จ านวน KM 
TEAM 

๓ คน KM team  เอกสารและข้อมูล
ท่ัวไปเกี่ยวกับหอ

เฉลิมรัฐฯ 
 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓ 

๒ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
๒.๑ การสืบค้นจากระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๒.๒ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
๒.๓ การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ 

พ.ค.-มิ.ย.๖๑ 
 

จ านวน
แหล่งข้อมูล 

๓ แหล่ง แหล่งข้อมูล ๓ แหล่ง 
๑. ระบบสารสนเทศ 
๒. เอกสาร  
๓. ผู้มีประสบการณ์ 

การจัดเก็บความรู้
และวิธีปฏิบัติในรูป

ของเอกสาร 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔ 
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ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓ กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
๓.๑ การรวบรวมข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบของ
คู่มือประกอบการบรรยาย 
๓.๒ ด าเนินการเรียบเรียงและเตรียมน าเสนอ
ความรู้ 
 

มิ.ย.-ก.ค. ๖๑  จ านวนข้อมูลท่ี
สังเคราะห์ 

๓ กลุ่มข้อมูล ๑. ท่ีมาของโครงการ 
๒. การด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า 
๓. สรุปผล   

เอกสาร  กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔ 

๔ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
๔.๑ ตรวจสอบความถูกต้องในข้อ ๓.๑ – ๓.๒ 
๔.๒ น าข้อมูลท้ังหมดไปขอรับค าแนะน ากับ
ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดังกล่าว 
๔.๓ จัดท าเอกสารตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ 

มิ.ย.-ก.ค. ๖๑ จ านวน
ผู้เช่ียวชาญของ

หน่วยที่ให้
ค าปรึกษา  

๒ คน  ผู้เช่ียวชาญ 
๑. กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. กระทรวงการต่างประเทศ 

DATA BASE กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
๕.๑ การประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๕.๒ การน าข้อมูลมาจัดรูปแบบเพื่อท าการเผยแพร่ 
ในกองวิชาและหน่วยงานภายใน รร.จปร. 

ก.ค. ๖๑ 
    

ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

๒ ช่องทาง ช่องทาง 
๑. Intranet 
๒. ส าเนาเอกสาร 

DATA BASE 
 
 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
- การประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร.  
- การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
รร.จปร. 

ก.ค. ๖๑ จ านวนการ
ประชุม 

๑ ครั้ง 
 

ผู้แทนหน่วย นขต. รร.จปร. 
หรือผู้ท่ีสนใจ 

 

DATA BASE 
 
 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ กำรเรียนรู้ 
- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นขต.รร.จปร./ 
KM TEAM (ท่ีจะเป็นวิทยากรให้ค าแนะน าต่อไป)   

 
ส.ค. ๖๑ 

 

จ า น ว น ผู้ แ ท น
นขต.รร.จปร.ท่ี
เข้ารับการอบรม 

๑๐ คน 
 
 

๑๐ คน 
 
 

ระบบพี่เล้ียง 
(Mentoring 
System), 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 

๑,๒,๓,๔,๕ 
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ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
- จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
จ านวนช่องทาง 
การเผยแพร่ 

 
 

 

 
๓ ช่องทาง 

 
 
 

 

 
ช่องทางการเผยแพร่ 
๑. Intranet  
๒. Internet 
๓. เอกสารการจัดการความรู้ 

เทคนิคการเล่าเรื่อง 
(Story Telling), 
การจัดเก็บความรู้
และวิธีปฏิบัติท่ีเป็น

เลิศในรูปของ
เอกสาร 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 ๗.๒ กำรยกย่องชมเชย ธ.ค. ๖๑ จ านวนรางวัล ๒ รางวัล กพ.รร.จปร. ท่ีเป็นตัวแทน
ของหน่วยใน ๗.๑ 

การประเมินผล  ๖ 

 

 


