นายสมนึก ทองคา
ก้ าวเดินด้ วยงานและความมุ่งมั่นตั้งใจ สู่ สถานศึกษาที่ใฝ่ ฝัน
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุ เมโธ)

นายสมนึก ทองคา ๐๘๖ – ๘๕๑๖๘๘๕
E-mail ……. sn_gold@hotmail.com

ประวัติ นายสมนึก ทองคา
เกิด 22 ตุลาคม 2503 อายุ 55 ปี ภูมิลาเนาเดิมบ้านหนองคู อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่ 712/8 หมู่ 12 ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น (คุม้ อิงมอโนนม่วง) หลัง มข.
บิดา-มารดาผูใ้ ห้กาเนิด นายปิ่ น – นางคาสอน เสโส
บิดา-มารดาบุญธรรม นายบุญถม – นางศรี จนั ทร์ ทองคา
คู่สมรส นางมะลิวรรณ ทองคา ครู คศ.3
โรงเรี ยนพิศาลปุณณวิทยา สังกัด อบจ.ขอนแก่น
มีบตร ๑ คน ชื่อน.ส.ชฎาภรณ์ ทองคา
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี ๔ มข.

ประวัติการศึกษา
จบ ป.๔ โรงเรี ยนบ้านไชยสอ อ.ชุมแพ ป.๗ โรงเรี ยนชุมแพ
ม.ศ. ๓ โรงเรี ยนชุมแพศึกษา
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คไทย –ขอนแก่น จบปี ๒๕๒๓
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีราชมงคลนครราชสี มา จบปี ๒๕๒๕
ปม. (ทัว่ ไป) เทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น จบ ปี ๒๕๒๖
ปริ ญญาตรี บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ปริ ญญาโท การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จบปี พ.ศ. ๒๕๔๘

ประวัติการรับราชการ
บรรจุรับราชการครู ปี ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐ โรงเรี ยนบ้านลานวิทยาคม อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๘ ครู โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ปี ๒๕๓๖-๒๕๓๘ ร่ วมเป็ นผูด้ าเนิ นการก่อตั้งสาขาโรงเรี ยนที่ตาบลหนองเขียดจนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยน
เอกเทศ ชื่อว่ า “โรงเรี ยนมัธยมหนองเขียด”
ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒ ครู โรงเรี ยนมัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
๒๕๔๒ – ๒๕๔๗ ผูช้ ่วยและรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านซาภูทอง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านร่ องแซง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ปี ๒๕๕๓ – ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมตลาดใหญ่วทิ ยา อ.หนองเรื อ จ.ขอนแก่น
ปี ๒๕๕๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเวียงนครวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ปัจจุบัน) ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่ นวิทยายน ๒ (สมาน สุ เมโธ)
หมายเหตุ บันทึกข้อมูล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

เกียรติยศแห่ งความภาคภูมใิ จจากการปฏิบัติหน้ าทีใ่ ห้ สมกับทีไ่ ด้ ชื่อว่ าเป็ น “ครู”
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รางวัลเกียรติยศที่สาคัญ ของ นายสมนึก ทองคา
รางวัลงานประดิษฐ์ เครื่องอัดอิฐตัวหนอน คุรุสภา ปี ๒๕๓๓
ระดับประเทศ
รางวัลครูแม่แบบงานอาคารสถานที่ กรมสามัญศึกษา
๒๐ สิ งหาคม ๒๕๓๓ ระดับประเทศ
รางวัลครูผ้ฝู ึ กสอนกรีฑาดีเด่ น กรมสามัญศึกษา
๑๔ มกราคม ๒๕๔๓ ระดับประเทศ
รางวัลครูผ้สู อนลูกเสือดีเด่ น เขตการศึกษา ๙ ประจาปี ๒๕๔๓
ระดับประเทศ
รางวัลครูแม่แบบลูกเสือดีเด่ น กรมสามัญศึกษา ปี ๒๕๔๕
ระดับประเทศ
รางวัลผู้บริหารลูกเสือดีเด่ น คณะลูกเสื อแห่ งชาติ ปี ๒๕๔๘(ครั้งที่๑)
ระดับประเทศ
รางวัลผู้บริหารลูกเสือดีเด่ น คณะลูกเสื อแห่ งชาติ ปี ๒๕๕๒(ครั้งที่๒)
ระดับประเทศ
รางวัลผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มี BEST PRACTICES ดีเด่น ของ สพท.ขอนแก่น เขต ๕ ปี ๒๕๕๒
รางวัล เข็มคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จาก คุรุสภา ปี ๒๕๕๒
ระดับประเทศ (ว ๑๓)
รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากเลขาธิการคุรุสภา ปี ๒๕๕๖
ระดับประเทศ
รางวัลข้ าราชการพลเรือนดีเด่ น ประจาปี ๒๕๕๘ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ระดับประเทศ (ว๑๓)
รางวัลพระราชทานเข็มลูกเสือ สดุดี ชั้นที่ ๑ จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ระดับประเทศ (ว๑๓)
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ กับสถานศึกษาจากงานบริหารการจัดการคุณภาพสถานศึกษา
รางวัลสถานศึกษาพอเพียง จานวน ๒ แห่ ง (ว๑๓) รางวัลส้ วมสุ ขสันต์ ระดับประเทศ(ว๑๓) รางวัล
ห้ องสมุดส่ งเสริมการอ่านยอดเยีย่ มระดับเขตฯ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดระดับดีเด่ นระดับ
เขตฯ
โรงเรียนได้ รับคัดเลือกในการจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานระดับชาติ จานวน ๗ ครั้ง ใน ๕
ปี การศึกษาติดต่อกัน โรงเรียนเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทุ่งทานตะวันเทศกาลปี ใหม่ และนาเสนอผ่าน
โทรทัศน์ ช่อง ๗ ช่ อง ๙ ช่ อง ๑๑ และ NBT จานวน ๔ ครั้ง โรงเรียนในโครงการของสานักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯมหาวิทยาลัยขอนแก่น

