
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ าสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
พ้ืนฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย  มีพ้ืนที่ ทั้งหมด ๑๔๗ ไร่ ๓ งาน ๑๗.๒ ตารางวา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  โดยนายอภัย จันทรวิมล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในขณะนั้นเป็นประธาน
ในพิธี  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗  ในระดับชั้นประถมศึกษาโดยรับนักเรียนจากเขตพ้ืนที่
บริการจังหวัดน่าน และแพร่ ในปีการศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับอนุมัติให้ขยายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ได้รับอนุมัติให้ขยายการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรม  
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่มีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  โดยรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพ่ือจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรการเรียนสะสมหน่วยกิต  เตรียมอาชีวศึกษา (Per Vocational Education : Per – VFD)  ปัจจุบัน 
มีจ านวนห้องเรียนรวม 30 ห้องเรียน  

  
 
 
 
 
 
 
 
จากการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เรื่อง วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2559  
ณ จ.กาญจนาบุรี ซึ่งได้ก าหนดอัตลักษณ์ร่วมกัน คือ จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมน าแนวทางพระราชด าริ โดยทาง
โรงเรียนได้น ามาก าหนดเป็น อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมน าแนวทางพระราชด าริ และ
มีทักษะการด ารงชีวิตที่ดี ปรัชญาของโรงเรียน : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานตามพระราชด าริ 
 

จากศึกษาสงเคราะห์น่านสู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 พวกเราต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระองค์ท่าน “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย”  จากการที่ท่านทรงงาน รวมทั้งมีค าสอนที่ท าให้พวกเรา
น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อีกทั้งได้ท าหน้าที่ในการดูแลเด็กนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ 
ดังพระราชด ารัสเมื่อคราวประพาสภาคเหนือครั้งแรก ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ เป็นครูใช่ไหม... ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ 
ช่วยสอนให้เขาเป็น “คนดี” ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควบคู่กับ 
การฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และทักษะการด ารงชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เแบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 อีกท้ังโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ จ านวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 



เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2539 และได้พระราชทานแนวทางพระราชด าริไว้ว่า “การเรียนทางไทยคมนั้นจะต้องใช้
หลายสื่อผสมผสานกัน ไม่ใช่ทีวีอย่างเดียว อย่างเช่นว่า ในจอทีวีเรียนตัดกระดาษ แต่ในมือเด็กนักเรียนไม่มีกระดาษ 
น่าจะต้องจัดประชุมครูในแต่ละโรงเรียนที่ก าลังทดลองการสอนดาวเทียมไทยคมอยู่ทั้งหมด เพ่ือจะได้เรียนพร้อมๆกัน
ทั่วประเทศแต่ก็นับว่าดีเนื่องจากเด็กในต่างจังหวัดอาจไม่เคยเห็นบางสิ่งบางอย่าง เช่น รูปหมูน้ า เป็นต้น อีกอย่างหนึ่ง 
ก็คือ การน าเข้าสู่บทเรียนนานเกินไป เพราะดูตั้งนานแล้วไม่ทราบว่าจะสอนเรื่องอะไร และน่าจะได้เรียนทุกวันด้วย”  
ต่อมาเสด็จพระราชด าเนินไปยังห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพิมพ์ดีดพระราชทาน ทรงมีรับสั่งว่า“ควรให้นักเรียนฝึกพิมพ์ดีด
ให้คล่องเสียก่อน เมื่อคล่องแล้วจึงจะมาเรียนคอมพิวเตอร์ได้ เพราะแป้นพิมพ์เหมือนกัน” รวมถึงห้องพิพิธภัณฑ์
การศึกษา “ของที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดน่าจะรู้ที่มา และควรจัดท าทะเบียนของที่มีอยู่ทั้งหมดด้วย เช่น ของได้มา
จากไหน จากใคร ปีใด อ าเภอไหน เจ้าของเป็นใคร เพ่ือโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นของที่มีค่ามากก็ได้หากได้มานานปี” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระราชทานสิ่งของให้ผู้อ านวยการ และตัวแทนนักเรียนชายหญิง จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร โครงการและงานของโรงเรียน และได้พระราชทานแนวทางพระราชด าริ ไว้ว่า 
 ศาลาเรือนค า “ดีนะมีตู้หนังสือ น่าจะมีเพ่ิมมาให้เต็ม และมีหนังสือมากๆ” 
 ห้องสมุดไอที “นักเรียนที่นี่ดีนะ พิมพ์สัมผัสได้ ควรจะมีโปรแกรมให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ นักเรียนจะได้พิมพ์
สัมผัสได้คล่อง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร 
สภาพทั่วไปในห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษา 

ด้วยความสนพระทัย ในการจัดเครื่องแต่งกาย  
ของเล่นของแต่ละชนเผ่า 

เสด็จพระราชด าเนิน ตดัริบบิ้นปลอ่ยปลา 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา 

จากประมงจังหวดัน่าน กรมประมง  

เสด็จพระราชด าเนินห้องคอมพิวเตอร์
ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนพร้อมมีพระราชด ารัสใหน้ักเรียนฝึก
พิมพ์ดีดให้คล่อง ก่อนจะมาเรยีนคอมพิวเตอร ์

เสด็จพระราชด าเนินศูนยภ์าษาตา่งประเทศ 

ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอนด้านจริยศึกษา การเจรญิสมาธ ิ

 

ทอดพระเนตรการด าเนินงานโครงการเครื่องเงิน 
ในพระราชด าร ิ

เสด็จพระราชด าเนินโรงทอผ้า “อั๊วะป๊ะเตา๋” 
 

เสด็จพระราชด าเนินห้องสมุดไอที และ 
มีพระราชด ารสั “นักเรียนท่ีนี่ดีนะ  

พิมพ์สัมผสัได้ ควรจะมีโปรแกรมให้นักเรียน
ได้ฝึกพิมพ์ นักเรียนจะได้พิมพ์สมัผัส 

ได้คล่อง” 



ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เสด็จพระราชด าเนินไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ทรงเยี่ยม
และทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชด าริของโรงเรียนที่ได้ด าเนินงานพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ ได้พระราชทานแนวทางพระราชด าริ ไว้ว่า“ปัจจุบันราคาเครื่องพิมพ์ดีดพอๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่
เครื่องพิมพ์ดีดไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้ไฟฟ้า และสังเกตนักเรียนที่ใช้ไม่มีพ้ืนฐานด้านการ
พิมพ์มาก่อน ที่จริงการพิมพ์สัมผัสพ้ืนฐานมาจากเครื่องพิมพ์ดีด จะได้พิมพ์ให้คล่อง ประหยัดค่าไฟด้วย ไม่มีไฟฟ้าก็
สามารถใช้ได้ เพราะว่าเราทุนน้อย คนพูดไปต่างๆนาๆ ไม่แน่ใจ ตอนนี้แน่ใจล่ะ คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มจะเข้าโรงเรียน
เยอะ ดังนั้น ครูและผู้บริหารต้องเตรียมตัวไม่ว่าคอมพิวเตอร์จะดีแค่ไหนก็ใช้นานไม่ได้มีคนดาวน์โหลดนี่นั้น เช่น เพลง 
พอครูจะหาข้อมูลการสอนใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะ Upgrade แค่ไหนใช้ไม่ได้เลย ที่นี่จะแก้ปัญหาอย่างไร หรือบางทีเด็กก็เข้า
เว็บที่ไม่เหมาะสมแล้วเราจะคุมคนพวกนั้นยังไง” “ต่อไปก็ต้องคิดเรื่องการประหยัดพลังงานกัน” 
 หลังจากนั้นเสด็จพระราชด าเนินไปยังอาคารเครื่องเงิน “การฝึกทักษะเครื่องเงินไม่ควรฝึกเฉพาะด้านเทคนิค
เท่านั้น ควรให้เด็กเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการการตลาด และธุรกิจด้วย ขณะนี้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เครื่องเงินสามารถ
จ าหน่ายได้ดี ผู้คนเริ่มให้ความสนใจ”และในระหว่างที่เสวยพระกระยาหาร มีพระราชด ารัสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ในเรื่อง 

1. พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะนี้มีหลายหน่วยงานได้รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วถือเป็น
ความส าเร็จระดับหนึ่ง แต่ต่อไปอยากให้มีการเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งมีการน าวัสดุที่มีอยู่มาจัดแสดงหรือเล่าเรื่องราว
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ที่เมืองไทยก็มีคนก าลังท าอยู่แล้วน่าสนใจ 

2. ภาษาท้องถิ่น ถือว่ามีความส าคัญถ้ามีการรวบรวมหรือจัดเป็นพจนานุกรมได้ยิ่งดี 
3. ผลิตภัณฑ์ผลงานต่างๆ ในต่างประเทศเขาจะมีเรื่องราวบรรยายสั้นๆประกอบด้วยว่าที่มาเป็นอย่างไร 

(Story Behind Object) ท าให้น่าสนใจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เช่น เครื่องเงินก็สามารถท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

                  และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชด าเนินทอดพระเนตรการด าเนินงานของโรงเรียน และได้พระราชทานแนวทางพระราชด าริไว้ว่า โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) นักเรียนถวายรายงานโครงงานพจนานุกรมชนเผ่า 
ทรงรับสั่งว่า “ดี  เป็นการเก็บรวบรวมภาษาชนเผ่า แต่ควรจะเพ่ิมความซับซ้อนขึ้น เช่น ท าเป็นบทสนทนา ข้อความ 
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถเพ่ิมเติมได้เรื่อยๆ ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างภาษาของชนเผ่าต่างๆ และ 
มีการยกตัวอย่างประกอบด้วย” 

นายระพีพรรณ พิมสุทธ์ิ  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน่านเขต 1 
ถวายVCD ผลงานครูและนักเรียน 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติ ถวายรายงานโครงการ มจธ. ร่วมกับ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นา่น 

นายสมพงษ์  อ่ินอ้าย  ถวายรายงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของโรงเรียน 

 

ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรยีน 
การสอนคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งพระราชทาน

แนวทางพระราชด าร ิ
 

ทอดพระเนตรนิทรรศการงานอาชีพต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่ไดจ้ัดเป็นวิชาชีพให้
นักเรียนได้เลือกเรยีนตามความถนัดและความสนใจ เช่น วิชาชีพสานตะกร้าไมไ้ผ่  

วิชาชีพช่างแกะสลักไม้  วิชาชีพช่างศิลปะ 
 



โอกาสนี้ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้ศิลปะ “นักเรียนระบายสีก้อนหินสวยดี จริงๆ แล้วสามารถท าขายได้” 
รวมทั้งทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพคหกรรม (ปวช.) ทรงรับสั่งว่า 
“ควรมีการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น เช่น แต่งหน้าขนมเป็นรูปสภาพภูมิศาสตร์ นักเรียนมีฝีมือผลิตขนมอร่อยๆ ได้
มากมาย ควรใส่สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ให้นักเรียนได้ฝึกการขาย ที่
ส าคัญควรมีการคิดต้นทุนการผลิตโดยบูรณาการกับคอมพิวเตอร์ และการหาวัตถุดิบทดแทน” 

ในการนี้ ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการเรียนร่วมวิชาชีพวิทยาลัยสารพัด 
ช่างน่าน และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา มีพระราชด ารัส “ควรหัดใช้จักรไฟฟ้าด้วยถ้าเกิดความช านาญฝึกการใช้จักร
อุตสาหกรรม และโรงเรียนควรเป็นศูนย์กลางในการติดต่อตลาดเพื่อรับผลผลิตนักเรียน ควรมีการแนะแนวอาชีพ
ให้กับคนที่สนใจ” ต่อมาเสด็จพระราชด าเนินไปยังอาคารธนาคารขยะรีไซเคิล ทรงมีรับสั่งว่า “ควรท าน้ ายาล้างจาน 
โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ท าจากธรรมชาติ เช่น น้ ามะกรูด ขี้เถ้า อยากจะรู้ว่าได้ไหม ท าเป็นโครงงานต่อไปนะ” “เรื่อง
เสื้อผ้านักเรียนท าอย่างไร” “รับผิดชอบเอง ควรดูแลค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และเปรียบเทียบว่าการให้เสื้อผ้าครบวันเพื่อจะ
ได้ไม่ต้องซักรีดบ่อย กับการให้เสื้อผ้าเด็กไม่ครบวัน และซักรีดทุกวันอันไหนจะประหยัดค่าน้ า ค่าไฟกว่ากัน โรงเรียน 
มีปัญหาเรื่อง ค่าน้ า ค่าไฟไหม ลองให้เด็กใช้ EM ในการซักผ้า และหาวัสดุที่ใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องรีด ก็จะ
ประหยัด” 

นายสุมนต์  มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ถวายรายงานงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พร้อมทั้ง ดร.สมปรารถนา วงค์บุญหนัก ถวายรายงานโครงการบัณฑิตคืนถ่ิน พระองค์ทรงมีรับสั่งว่า  
“ที่โรงเรียนควรให้ความส าคัญ และควรเรียนเป็นอย่างยิ่งคือการประหยัดไฟการป้องกันไฟฟ้าซ็อต การตรวจดู
สายไฟ” โครงการบัณฑิตคืนถิ่น“ดี ถ้าจบมามีความรู้ ควรมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นดูว่าท าอะไรที่จะช่วยท้องถิ่นของ
ตนเองได้ ในสภาพการณ์แบบนี้ต้องเตรียมตัว และพ้ืนฐานให้ดี ที่ดีที่สุด คือกลับมาท างานที่บ้าน” 

เสด็จพระราชด าเนินไปยังโรงสีข้าวกล้องสวัสดิการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน “รับสั่งชมเชย และรับสั่งให้
เล่าให้คณะฟังว่าเคยมีนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนกราบบังคมทูลว่าจะท าวิจัยเรื่องการปลูกข้าววิธีใหม่ที่ไม่เคยมีใคร
ทดลองมาก่อนครั้นว่าสั่งถามว่าเคยเห็นที่ไหน หรือเคยอ่านที่ไหนที่พอจะน ามาประยุกต์ใช้ได้ นักเรียนตอบว่าไม่เคย
เห็น และไม่เคยอ่านจากไหนเลย จึงรับสั่งเตือนว่าหากเป็นเช่นนั้น คงส าเร็จยาก และทรงปรารภว่าครูสอนให้นักเรียน
ได้เข้าใจขั้นตอนของการวิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาสิ่งที่ท าอยู่เดิมว่าข้อจ ากัดอะไร จะปรับปรุงในเรื่องใด มีข้อมูลอะไร
ที่จะช่วยให้ค้นพบวิธีปรับปรุงที่ดีขึ้น จากนั้นจึงมีการเปรียบเทียบวิธีเก่าวิธีใหม่ มิใช่เพียงคิดเองว่าอยากจะปรับใหม่ 
นอกจากนี้ ยังได้รับสั่งเรื่องหนังสือ เรียกว่า เราสามารถเรียนรู้เรื่องทฤษฎีได้จากหนังสือเรียน แต่ครูต้องหาตัวอย่าง
รอบตัวเสริมให้นักเรียนเข้าใจ เห็นความเชื่อมโยง และน าไปประยุกต์ใช้ได้” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนถวายรายงานโครงงานพจนานุกรม
ภาษาชนเผ่า และรับสั่งชมเชยพรอ้มท้ัง 

มีพระราชด าริในการพัฒนางาน 
 

ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมหมูบ่้านชนเผ่า  
และลานวัฒนธรรมชนเผ่า 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

พระราชทานเงินส่วนพระองค ์
ใหน้ายสุมนต์  มอนไข่  

ผู้อ านวยการโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
น าไปพัฒนาโรงเรียน 

 
ทอดพระเนตรการเล่นดนตรีพื้นเมอืง  

โดยใช้วัสดเุหลือใช้มาประดิษฐ ์
เป็นเครื่องดนตร ี

 



ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศา
นุวงศ์ที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ทรงพระราชทานน้ าพระทัยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มากมายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  
เป็นผลให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจัดรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 4 ด้าน ในรูปแบบ “โรงเรียนวิถีพุทธเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข โดยน า
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ผ่านพฤติกรรมการกิน อยู่ ดู ฟัง   
แนวปรัชญาพุทธศาสนาการจัดการศึกษา 4  ด้าน  คือ จริยศึกษา พุทธิศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา โดยน ามาจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการในกิจกรรมที่หลากหลายผ่านกระบวนการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา บูรณาการรักษ์ป่าน่าน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดท าหน่วยบูรณาการโดยใช้ 
วิถีเกษตรกรรมที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

จากความมุ่งมั่นโรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ จ านวน 19 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา,
ห้องเรียนพิมพ์ดีดพระราชทาน, เครื่องเงินตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน, งานรณรงค์และป้องกันการขาดสารไอโอดีน, พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โรงสีข้าวกล้อง, ธนาคารนักเรียน 
กลุ่มยุวเกษตรกร, โครงการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตนักเรียนชนเผ่ามลาบรี, โครงการพจนานุกรมภาษาชนเผ่า, 
การจัดการศึกษาหลักสูตรปวช.ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ, ธนาคารขยะรีไซเคิล, งานส่งเสริม
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน, กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก, โครงการรักษ์ป่าน่าน โครงการลูกเสือราชประชานุเคราะห์ฯ ซึ่งได้น ามา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือสนอง
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
วโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 70 ปีรวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ดังทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงมีพระราชด าริว่าเพ่ือ “สร้างคนดี 
สู่สังคม”  

   ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ และได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความรู้ ส่งเสริม และปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเยาวชนดังที่พระองค์มีกระแสพระราชด ารัสว่าการปลูกฝังความดีงามให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก ๆ นั้นต้องกระท าตั้งแต่
พวกเขายังอยู่ในช่วงวัยเยาว์ ด้วยเหตุที่ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น  
การปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีจึงต้องเริ่มกระท าทั้งในสถาบันครอบครัวและในสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษานั้น 
มีบทบาทส าคัญยิ่งในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก ๆ เพ่ือให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป   
 

 



 


