
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 

 
 

 ประวัติโรงเรียน ที่ต้ัง /  สภาพพืน้ที่เขตบริการและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย    
โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี  243  หมู่  2  ถนน  บ้านม่วง-เทพประทับ ต าบลบ้านม่วง   

อ าเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43160  โทรศัพท์  0-4241-4740 โทรสาร 0-4241-4740  
e - mail : wangmuangpit@hotmail.com  website  http//www.wangmuangpit.org ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ที่ต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จรดกับบ้านม่วง แม่น้ าโขง ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   (บ้านคกแห้) 
 ทิศใต้  จรดกับบ้านนางิ้ว ต าบลนางิ้ว อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันออก จรดกับบ้านตาดเสริม บ้านวังมน ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม  
   จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันตก จรดกับบ้านหนองและบ้านโนนสว่าง  

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมได้รับประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประจ าต าบลบ้านม่วง   
เมื่อวันท่ี  8 พฤษภาคม 2540 นับรวมถึง ปีการศึกษา 2564  เป็นเวลา 24 ปี มีเนื้อที่ 35 ไร่   

เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ  21 หมู่บ้าน  ได้แก่  
บ้านหนอง  บ้านห้วยค้อ บ้านโนนสว่าง บ้านภูเขาทอง บ้านม่วง บ้านตาดเสริม บ้านวังมน บ้านนางิว้ บ้านซ าเจียง 
บ้านดงป่าเปลือย บ้านเทาใต้ บ้านเทากลาง บ้านนาบอน บ้านเทพประทับ บ้านฟ้าประทาน บ้านม่วงน้ าไพร บ้าน
ห้วยเหียม บ้านห้วยขอบ บ้านคกเว้า บ้านหาดคัมภีร์ และบ้านนาโม้  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ต าบล
บ้านม่วง  ต าบลนางิ้ว และต าบลสังคม อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และต าบลหาดคัมภีร์ อ าเภอปากชม 
จังหวัดเลย 
 อักษรย่อโรงเรียน  ว.ม. 
 สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน-ขาว 
    น้ าเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความอดทน  ความยิ่งใหญ่ 
    ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  ปราศจากส่ิงมัวหมอง 
 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ค าขวัญของโรงเรียน เรียนดี  กีฬาเด่น เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม  น าสู่ความเป็นเลิศ 
 คติพจน์ของโรงเรียน ปญฺญา นราน  รตน    (ปัญญาเปรียบประดุจดวงแก้วของนรชน) 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นคูณ หรอื ราชพฤกษ์  หมายถึง ความค้ าคูณ หรือความรุ่งเรือง 
    ต้นค้อเขียว  หมายถึง  ความชุ่มช่ืน  ร่มเย็น 
 
 
 

http://www.wangmuangpit.org/


  

ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ปัจจุบันผู้บริหารผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นายมหันต์  เวทไธสง มือถือ 089-655-5451   
e-mail : mahan9097@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษา  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 19 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน  

ปัจจุบันโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เปิดท าการสอน 2 ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
ข้อมูลนักเรียน 

 

ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียนในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวน (คน) 318 266 294 278 315 

  
 ตารางแสดงคาดการณ์ใน 5 ปีการศึกษาข้างหน้า (พ.ศ. 2564-2568) คิด อัตราการเพิ่มขึ้น 2 % 
 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
จ านวน (คน) 315 321 327 333 340 

  
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนได้ถูกก าหนดให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันน าซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความส านึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละ   เพื่อส่วนรวม   
มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  
 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
1. อาคารเรียนแบบ 216 ล/41 หลังคาทรงไทย 16 ห้องเรียน 1 หลัง 
2. อาคารเรียนช่ัวคราวกึ่งถาวร 5 ห้องเรียน 1 หลัง 
3. ห้องน้ า– ห้องส้วม (มูลนิธิซิมฟูมูนประเทศมาเลเซีย)  ขนาด 4 ท่ีนั่ง 
4. ห้องน้ า– ห้องส้วม (งบประมาณ)  ขนาด 4 ท่ีนั่ง 1    หลัง 
5. ศาลาพักริมทาง 1 หลัง 
6. อาคารห้องสมุดห้องสมุดเสียง 1 หลัง 
7. โรงอาหารขนาด 300  ท่ีนั่ง 1 หลัง 
8. บ้านพักครู 3  หลัง 
9. บ้านพักภารโรง 1 หลัง 
10. หอพระพุทธรูป  จ านวน  1  หลัง 
11. หอถังน้ าประปา  จ านวน  1  ชุด 
12. สนามฟุตบอล จ านวน 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม    
13. สนามฟุตซอล จ านวน 1 สนาม 

 

 
 



  

ท าเนียบผูบ้ริหาร 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายชัยรัตน์  หลายวัชระกุล กศบ., กศม. ผู้บริหารโรงเรียน 2540 – 2540 
2 นายสมพงษ์   โสภิณ กศ.บ. ครูใหญ่ 2540 – 2541 
3 นายสมพงษ์   โสภิณ กศบ., อาจารย์ใหญ่ 2541 – 2543 
4 นายสมพงษ์   โสภิณ กศ.ม. ผู้อ านวยการ 2543 – 2549 
5 นายประพันธ์  พรหมกูล กศ.ม. ผู้อ านวยการ 2549 – 2552 
6 นายวีรยุทธ  ชานัย กศ.ม. ผู้อ านวยการ 2552 – 2559 
7 นายวิษณุ  อึ้งตระกูล ศษ.ม ผู้อ านวยการ 2559 – 2561 
8 นายมหันต์  เวทไธสง กศ.ม. ผู้อ านวยการ 2561-ปัจจุบัน 

 
 

ข้อมูลข้าราชการครู – พนักงานราชการ – ลูกจ้าง โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1. นายมหันต์  เวทไธสง ผู้อ านวยการ ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

2. นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์ 
รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ 
ครู(คศ.2) 

กศ.ม.บริหารการศึกษา 

3. นางสาวนวลอนงค์  สมพร ครู(คศ.2) กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
4. นางสาวนิตยา  ดุลณีย์ ครู(คศ.1) ศศ.บ. คณิตศาสตร์ 
5. นางจุรีภรณ์  จอดนอก ครู(คศ.1) กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
6. นายลิขิต  ไกรรบ ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
7. นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม ครู(คศ.1) ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่น 
8. นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี ครู(คศ.1) ค.บ.สังคม 
9. นายกานต์  จอดนอก ครู(คศ.1) ค.บ.ดนตรีศึกษา 
10. นางสาววารุณี  มิหิม ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
11. นางสาวน้ ามนต์  ศรีหาชัย ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
12. นายศิลา  อรรถประจง ครู(คศ.1) ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมพู ครู(คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
14. นางกาญจนา  สว่างวงค์ ครู(คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
15. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู(คศ.1) คม.นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
16. นางสาวกมลพรรณ  วันลีลา  พนักงานราชการ ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต 
17. นางสาววิไลลักษณ์  ค าวงษา ครูอัตราจ้าง ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
18. นายไพบูรณ์  สมพงษ์ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

 
 
 
 
 

 

 
 



  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 มุ่งพัฒนานักเรียนให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีนิสัยรักการอ่าน 

พันธกิจ (MISSION) 

  1.  ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.  จัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชน 
  4.  การผลิตส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.  การนิเทศการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
  6.  การส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่าน 
  7.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
เป้าประสงค์ (GOAL) 
 1.  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีการด าเนินงานครบกระบวนการได้แก่การก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาการประเมินตนเองและการเสนอรายงาน 
 2.  ครูจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานการร่วมมือ    
การเรียนรู้แบบบูรณาการ   
 3.  ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน 
 
กลยุทธ์  (STRATEGY) 
 1. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนครู และบุคลากร
อย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม   ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
 3. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ท้ังเด็กท่ัวไป  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  และลดอัตราการออกกลางคัน 
 4. พัฒนาความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
 6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
 1. เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ
ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีดีงามมีความรับผิดชอบและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


