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คณะผู้บริหาร
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียน

นางพชรมน นวลดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายจานงค์ ศรีโมรา

นางทิพวัน สุวรรณสถิตย์

นายชาตรี ดีประสิทธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
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โครงสร้างการบริหารงาน
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง

สมาคมผู้ปกครองและครู

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

วิชาการ

กิจการนักเรียน

งบประมาณและบุคคล

ทั่วไป

นำยสุทธิโรจน์ พงศ์ธนะวรคุณ

นำยฉลวย อ่วมสุข

นำยสมหวัง เมืองวงษ์

นางเข็มทราย กิมสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้ำ

ผู้ช่วยกลุ่มบริหำร

ผู้ช่วยหัวหน้ำ

ผู้ช่วยหัวหน้า

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

กิจกำรนักเรียน

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

กลุ่มบริหาร

นำยประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์

ว่ำที่ พ.ต.ภำสกร รัตนวิมำนชัย

นำงสำวรุ่งรัตน์ พึ่งพิทยำนันต์

ทั่วไป
นางภุมรี รัตนวิมานชัย

ผู้ช่วยหัวหน้ำ

ผู้ช่วยกลุ่มบริหำร

ผู้ช่วยหัวหน้ำ

ผู้ช่วยหัวหน้า

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

กิจกำรนักเรียน

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

กลุ่มบริหาร

นำยสุรินทร์ ใจแสน

นำยชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก

ผู้ช่วยหัวหน้ำ

ผู้ช่วยกลุ่มบริหำร

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

กิจกำรนักเรียน

นำยกิตติชัย อุดมศักดิ์ศรี

นำยวรวิทย์ หงส์ไทย

ผู้ช่วยหัวหน้ำ

ผู้ช่วยกลุ่มบริหำร

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

กิจกำรนักเรียน
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๑๗
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสมาคมฯ/ เครือข่าย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ศูนย์ภาษาไทย

ศูนย์ ICT

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

- งานธุรการ พัสดุการเงิน
วิชาการ
- งานแผนงานวิชาการ
- งานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์วิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานจัดครูสอนแทน
- งานการศึกษาพิเศษเรียนรวม
- งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
- งานห้องเรียนพิเศษ
- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
- งานวัดและประเมินผล
- งานทะเบียนวัดผล-GPA
- งานทะเบียนประวัตินักเรียน
- งานรับนักเรียนและเทียบโอน
ผลการเรียน
- งานบริหารงานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

- งานสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานติดตามประเมินผล งาน
วิชาการ
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

และบุคคล
- งานสานักงานกิจการ

- งานสหกรณ์ร้านค้าและ

นักเรียน

ธนาคารโรงเรียน

- งานปกครองนักเรียน

- งาน To be number one

- งานรักษาความปลอดภัย
และวินัยเชิงบวก
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
และเครือข่ายผู้ปกครอง

- งานส่งเสริมทักษะชีวิตและ

- งานส่งเสริมคุณธรรม

ศตวรรษที่21

จริยธรรม

- งานพัฒนาบุคลากร

ค่านิยม 12 ประการ

ศูนย์เพื่อนใจ และ YC.
- งานแผนงานและประกัน
คุณภาพกลุ่มฯ

- งานสานักงานและพัสดุกลุ่ม
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเลขานุการณ์กลุม่
- งานอาคารสถานที่/ และ
สภาพแวดล้อม
- งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

- งานธุรการ
- งานบุคลากร
- งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากาลัง

โรงเรียนและประชาสัมพันธ์กลุ่ม

- งานวินัยและการลงโทษทางวินัย

- งานโสตทัศนูปกรณ์

- งานแผนงาน/ งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม

- งานบริการชุมชน

- งานประกันคุณภาพฯ

- งานส่งเสริมความเป็นเลิศ

- งานพยาบาลและอนามัย

- งานสารสนเทศ

- งานโภชนาการ/ น้าดืม่ สะอาด/

- งานการเงิน

- งานพัสดุกลุ่มฯ
- งานสารสนเทศและ

นักเรียนดีเด่น

- งานศูนย์การเรียนรู้หลัก

- งานป้องกันแก้ไขปัญหายา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสพติด

โรงอาหาร
- งานส่งเสริมความสามารถ
สารสนเทศโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
พิเศษนักเรียน
- งานยานพาหนะ

- งานพัฒนา O-Net

- งานองค์กรนักเรียนและ

- งานสวัสดิการนักเรียน

นักเรียน

- งานสานักงานงบประมาณ

- งานบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
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คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นำยสิโรตนม์ วรรณรัตศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยวินิจ ภูชัยศรีสมั ฤทธิ์

นำยธนำเดช รัตนสงวน

ผู้แทนผู้ปกครอง

ผู้แทนศิษย์เก่ำ

นำยสมหวัง เมืองวงษ์

พระครูประดิษฐ์ชัยกำร

ผู้แทนครู

ผู้แทนพระภิกษุ

นำยเทพชัย ปำนแม้น

พระครูวมิ ลชยำทร

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนพระภิกษุ

นำงศุจริ ัตน์ พบพำน

นำยสมศักดิ์ แตงเพ็ง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สารสนเทศโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

19

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นำยสุดยอด ใจมั่น

นำยสธนธันญ์ อยู่โต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยพีระ กิจชัยสกุลทธิ์

นำงลำพวน ใจแสน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยสุรัตน์ วีระนนท์

นำยสัมฤทธิ์ รงค์ทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
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