
 

ประวัติโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจติวิทยาคาร) 
 

โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ชื่อเดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล” ตำบลวังแดง 1(วัดวังแดง) 
ต่อมาชื่อเปลี่ยนใหม่ชื่อว่า “โรงเรียนวัดวังแดง” โดยใช้สถานที่ศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษาเล่าเรียน 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2501 ได้สร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวรขึ้นและเม่ือวันที่  22 พฤศจิกายน 2504            
ได้ย้ายสถานที่เรียน   มาเรียนที่อาคารเอกเทศถาวร  และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านวังแดง             
(สหจิตวิทยาคาร) หมู่ที่ 3  ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  1. การเรียนการสอน 
     โรงเรียนประชาบาลตำบลวังแดง 1 (วัดวังแดง)  เปิดสอนเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2464  ระดับชั้น 

ป.1 - ป.5   นายหม่อง  มูลเค้า   เป็นครูใหญ่   ต่อมาได้ลดชั้นจาก ระดับชั้น ป.1 - ป.5 เป็นระดับชั้น ป.1-ป.4  
เมื่อไรไม่ปรากฏ                                                                     

    พ.ศ. 2512   เปิดสอนภาคไม่บังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และ พ.ศ. 2514 เปิดสอนถึง   
                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  7 (ภาคไม่บังคับเรียน)  
     พ.ศ. 2519  กระทรวงศึกษาธิการขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตร  พ.ศ. 2503 
    พ.ศ. 2521   กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่  ให้ยกเลิกหลักสูตร   พ.ศ. 2503    
                    มาใช้หลักสูตร  พ.ศ.2521  โดยเริ่มเปลี่ยนดังนี้ 

   พ.ศ.2521  ใช้ในชั้น  ป.1 
   พ.ศ.2522  ใช้ในชั้น  ป.2 
   พ.ศ.2523  ใช้ในชั้น  ป.3 
   พ.ศ.2524  ใช้ในชั้น  ป.4 
   พ.ศ.2525  ใช้ในชั้น  ป.5 
   พ.ศ.2526  ใช้ในชั้น  ป.6 

  พ.ศ. 2534  เปลี่ยนหลักสูตร   พ.ศ.2521 มาใช้หลักสูตร พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง –  
พ.ศ.2533) โดยเปลี่ยนแปลงปีละชั้นคือเริ่มจากชั้น ป.1 - ป.6  ( ป.1 พ.ศ.2534 - ป.6  พ.ศ. 2539) 

 พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาคือเปิดสอน ตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยเป็นโรงเรียนจัดการศึกษา  3  ระดับ คือเปิดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



 

 พ.ศ. 2537   เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2537  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์  (ว่าที ่ร.ต.พิศิทธิ์   ปัญญามูลวงษา)  ได้ตั้งโรงเรียนบ้านวังแดง ( สหจิตวิทยาคาร )   
เป็นศูนย์โรงเรียนมีโรงเรียนดังนี้  รวมกันคือ 
      โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  มีนักเรียน    280  คน     มีครู     19   คน 
      โรงเรียนบ้านห้วยพิกุลทอง          มีนักเรียน     46    คน     มีครู      7    คน 
      โรงเรียนบ้านหัวดาน          มีนักเรียน    50    คน     มีครู      7    คน 

 รวมครูทั้งศูนย์  33  คนต่อมาเมื่อวันที่ 17   พฤษภาคม   พ.ศ. 2538 ได้มีคำสั่งผู้อำนวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้โรงเรียนที่มารวมศูนย์กลับโรงเรียนเดิม 

 พ.ศ. 2538 คำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   ให้โรงเรียนบ้านวังแดง                     
(สหจิตวิทยาคาร)  เป็นโรงเรียนเพื่อชีวิตและชุมชน 

 พ.ศ.2546  เปลี่ยนแปลงหลักสูตร  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2533)  มาใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544 

 พ.ศ. 2553  เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544  มาเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  

2. ที่ดินโรงเรียน 
   ที่ดินโรงเรียนเป็นที่ดินเอกเทศ จำนวน 13  ไร่ 43 ตารางวา ไดจ้ัดทำโฉนดไว้ที่พัสดุ - จังหวัด  ที่มา

ของที่ดินโรงเรียน  ได้มีผู้บริจาคดังนี้ 
1. ขุนวังแดงดุษฎี (พรม  เรืองเดช)   บริจาค   จำนวน    8    ไร่ 
2. นายนัด    นางทอง      จอมประเสริฐ  บริจาค   จำนวน    1    ไร่ 
3. นายเถิง    แดงกองโค                             บริจาค   จำนวน    2    งาน 
4. ส.ต.ต.ณรงค์    นางสายเพชร    มนัส            บริจาค   จำนวน     2   งาน 
5. นายพา    นางผิว    เรืองเดช                      บริจาค   จำนวน     2   งาน 
6. นางผัน    ช้อนช่วย                  บริจาค   จำนวน     1   งาน 
7. ซื้อนายพา  นางผิว  เรืองเดช   จำนวน  1 ไร่  3  งาน  เป็นจำนวนเงิน 4,000   บาท 
8. ซื้อ นายปี้   นางมาก  ยาน้อย   จำนวน    1  งานเศษ  เป็นจำนวนเงิน   500  บาท 

          9. ได้จากทางสาธารณะด้านทิศใต้ของโรงเรียนเท่าไรไม่ปรากฏ รวมเป็นเนื้อท่ี      
      ทั้งหมด  13  ไร่  43.2  ตารางวา 
 
 



 

  3. การก่อสร้างอาคารเรียน 

  3.1 อาคารเรียนหลังที่ 1   แบบ ป.1 ฉ  จำนวน  10   ห้องเรียน วางศิลาฤกษ์ 

เมื่อ วันที่  23   พฤศจิกายน  พ.ศ.   2501   ขนาด   9  x  8   ตารางเมตร 

   รายการก่อสร้างมีดังนี้ 
    1. โรงเรียนจัดงานหารายได้เป็นเงิน      3,060.00   บาท 
 2. เงินอุดหนุนจากสภาตำบล 11,000.00   บาท 
   3. เงินประชาชนบริจาค 17,768.00    บาท 
     4. เงินอุดหนุนงบประมาณกระทรวงศึกษา 40,000.00   บาท 
  รวม           78,828.40      บาท 
 การดำเนินงานก่อสร้างได้งานดังนี้ 
 

  งานงวดที่ 1 
 

                            1.  หล่อเสาตอม่อ 
                            2.  ติดตั้งเสาไม้ต่อเสาตอม่อ 
              3.  ยกโครง  มุงสังกะสี  ติดคานตง 
   งบประมาณดำเนินการงวดแรก   เป็นจำนวนเงิน      78,828.40   บาท 
 

  งานงวดที่ 2 
 

   พ.ศ.2503  ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษา       19,000       บาท 
   พ.ศ.2504  ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษา       30,000       บาท 
                ไดด้ำเนินการดังนี้ 
                              1. ปรับพื้น 
                              2. ติดประตูหน้าต่าง 
                              3. ตีฝารอบอาคาร 
 
 
 
 
 



 

  3. งานงวดที่ 3 

   พ.ศ.2518   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด     40,000   บาท 
   พ.ศ.2520   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   100,000   บาท 
  ได้ดำเนินการดังนี้ 
  1)  ทำฝากั้นห้องเรียน 
  2)  ติดลูกกรงหน้าระเบียงโรงเรียน 
  3)  ทำบันได 
   4)  จัดทำฝ้าหรือเพดาน 
   5)  เกล็ดลมประตูหน้าต่าง 

 

การปรับพื้นบ้านระเบียงในโรงเรียน      กรรมการศึกษาโรงเรียน    จำนวน    9   คน    

เป็นผู้เสียสละแรงงานทั้งหมด     คือ 
1.  นายพ  เรืองเดช 

 2.  นายแช่ม    วีระศิริวัฒน์ 
 3.  นายหยิบ    ลำใย 

4.  ส.ต.ต.ณรงค์  มนัส 
 5.  นายจันทร์   จันทร์สว่าง 
 6.  นายหัน   พวงพุฒ 
 7.  นายยศ    จันทร์เป้ 
 8.  นายครวญ  วัฒนพันธ์ 

9.  นายฟ้อน  พุทธรรมา 
กรรมการศึกษาดังกล่าวเป็นกรรมการศึกษาชุดแรกของโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)                          

โดยมี  นายเขียน  แดงกองโค  ครูใหญ่เป็นเลขานุการ 

 

3.2 อาคารเรียนหลังที่ 2 

     พ.ศ.  2511  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อสร้างอาคารเรียน 
แบบ  ป.1ฉ.  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  50,000    บาท 

     พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 70,000 บาท    
ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.  จำนวน   2 ห้องเรียน  และได้สร้างต่อเติมจากอาคารงบประมาณ  
ปี  พ.ศ.  2511  รวมเป็น   4  ห้องเรียน 



 

 3.3 อาคารเรียนหลังที่ 3 
        พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ. จำนวน 2 ห้องเรียนไม่มีฝ้าและฝากั้นห้อง งบประมาณดำเนินการ จำนวน 135,000 บาท 

 3.4 อาคารเรียนหลังที่ 4 
       ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้ก่อสร้าง อาคารเรียน   
แบบ ป.1 ฉ.  จำนวน  3   ห้องเรียน  งบประมาณ ดำเนินการ  จำนวน 180,000  บาท 

 3.5 อาคารเรียนหลังที่ 5 
        พ.ศ. 2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
แห่งชาติ (สปช.)  ให้กอ่สร้างอาคารเรียนแบบ  105/29   จำนวน  8  ห้องเรียน 

 

 4. การก่อสร้างอาคารประกอบ 
 พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สร้างบ้านพักครู 
   งบประมาณ   20,000  บาท  
 พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่  2  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   อุตรดิตถ์   เป็นจำนวนเงิน     30,000    บาท 
 พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างโรงอาหารแบบ  312  งบประมาณ ดำเนินการ   
                      จำนวน   60,000   บาท    
 พ.ศ.  2516  ได้รับงบประมาณจาก กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้าง  ส้วม จำนวน   1  ที่นั่ง    
                            งบประมาณ 1,000 บาท และประชาชน สมทบ 3,800 บาท รวมเป็น 5 ที่นั่ง 
 พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สร้างส้วม  
  2 ที่นั่ง  เป็นเงิน  4,000    บาท 
 พ.ศ. 2524    ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   
  ก่อสร้างส้วม จำนวน   6   ที่นั่ง   เป็นเงิน    24,000   บาท 
 พ.ศ. 2538    ได้รับงบประมาณ จาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ          
   ให้ก่อ สร้างส้วม   1   หลัง จำนวน   2   ที่นั่ง   เป็นเงิน    40,000   บาท 
 พ.ศ. 2532   ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
              ให้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 205/26   
   งบประมาณ 819,000 บาท 
 
 
 



 

 5. การก่อสร้างอื่น ๆ 
  -  ประปาโรงเรียน สาธารณสุขให้งบ  10,000  บาท ประชาชนสมทบ  8,343  บาท 
และต่อมาได้รื้อถอนกรมทางหลวงให้งบสร้างใหม่    
 -  การสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าได้รับงบการรื้อถอนจากกรมทางหลวงแผ่นดิน 
และด้านเหนือ ใต้ และตะวันออกได้รับเงินบริจาคจากประชาชนเป็นเงิน   175,000   บาท  
 -  พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
ให้สร้างสนามวอลเล่ย์บอล  เป็นเงิน  70,000 บาท 
 -  พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณ  101,000   บาท จากสำนักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้ดำเนินการก่อสร้างส้วม  จำนวน  4  ที่นั่ง 
 -  พ.ศ. 2544   ได้รับงบประมาณ ซ่อมอาคารเรียน แบบ  ป.1 ฉ  และตีฝ้าเพดาน 
อาคารเรียนจำนวน  78,100  บาท   และเปลี่ยนบันได  อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ.  จำนวน  48,600 บาท 
 -  พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณ   90,000   บาท    จากสำนักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ   ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค ์
   -  พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นเงิน  
324,000  บาท  คณะครูประชาชน  46,000  บาท  และนายชลิต ธนวัตน์  10,000  บาท  ร่วมบริจาคเพ่ิมเติม 
ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในโรงเรียน   ขนาดความกว้าง  4  เมตร   
ความยาว   210    เมตร  กำหนดการทำสัญญาจ้าง  ลงวันที่   18  พฤศจิกายน    2545    แล้วเสร็จทำการ
ส่งมอบ  เมื่อวันที่  7  มกราคม  2546 
  -  พ.ศ.  2546  ได้รับงบประมาณ   95,900.00  บาท จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ฉ  ขนาด  4  ห้องเรียน  และขนาด  3  ห้องเรียน 
โดยเปลี่ยนสังกะสีอาคารเรียนทั้ง  2  หลัง  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2546   
  -  พ.ศ.  2546  ได้รับงบประมาณ   28,100  บาท     จากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  แบบ  สปช. 601/26  ขนาด  4  ที่นั่ง 
  -  พ.ศ.  2547  ได้รับงบประมาณ    51,200  บาท  จากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่อมแซมอาคารเรียน  ตีฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่เรียบ  เมื่อวันที่   
4  มีนาคม  พ.ศ.2547 
  -  พ.ศ.  2547  ได้รับงบประมาณ    65,600  บาท    จากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียน  เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2547 
   -  พ.ศ.  2548  ได้รับงบประมาณจากสโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์ สนับสนุนงบประมาณในการ
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มรีเวอร์ออสโมซิส  เป็นเงิน 120,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 



 

  -  พ.ศ.  2549  ได้รับงบประมาณ    261,900  บาท   จากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2549 

- พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณ  382,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง ตามโครงการ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) โครงการพัฒนา
คุณภาพ โรงเรียนคู่มาตรฐาน กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับโรงเรียนในฝัน  

- พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณ 107,500 บาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปรับปรุง 
ซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดี ระดับอนุบาล 
 -  พ.ศ. 2554 ได้รับเงินบริจาคผ้าป่าชุมชน จำนวน 600,000 บาท สร้างห้องสมุดโรงเรียนเมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2554 
  -  พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณ 976,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน สร้างสนามฟุตซอลสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม (ไม่รวมพ้ืน คสล.)                                       
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 
  -  พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณ 179,800 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาโรงเรียนในฝัน งานปรับปรุงถนนและสนามกีฬา จำนวน 1 แห่ง                                       
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 
  -  พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณ 209,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 
  -  พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณ 3,851,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 2 ชั้น 6 ห้องเรียน  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
  -  พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณ 1,327,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน งานเจาะน้ำบาดาลและสร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาด  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

 


