ประวัติโดยยอผูอำนวยการโรงเรียนระโนด
วาที่รอยตรีโกศล สุวรรณมณี
เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2503
เริ่มรับราชการครั้งแรก
ตำแหนง อ. 1 ระดับ 3 โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2526
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตำแหนงในสายบริหาร
พ.ศ. 2538 ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุวิทยา
พ.ศ. 2540 ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
พ.ศ. 2543 รักษาราชการผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
พ.ศ. 2545 รักษาราชการอาจารยใหญโรงเรียนปาดังติณสูลานนท
พ.ศ. 2547 ผูอำนวยการโรงเรียนปาดังติณสูลานนท
พ.ศ. 2551 ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท
พ.ศ. 2551 ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค
พ.ศ. 2555 ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธรรมโฆสิต
1 ธ.ค. 2557 ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนระโนด

ผอ. วาที่รอยตรีโกศล สุวรรณมณี รองฯ โชคชัย ชัยธรรมโชค

เมื่อวันที่ 5-13 ตุลาคม นักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทย- คณิต – อังกฤษ โรงเรียนระโนด ไดจดั กิจกรรม
ศึกษาดูงาน ภาคอีสานและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวขึ้น โดยการนำของ อ.สมพร ชวยแทน
อ.ฉลวย คงแปน อ.สมยิน เพ็ชรรัตน และอ.สายสมร
ศิริพันธ มีนักเรียน เขารวมโครงการจำนวน 59 คน
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหนกั เรียน ไดมคี วามรูเ กีย่ วกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรม
คนไทยในภาคอีสาน รวมถึงไดศกึ ษาดูงานประเทศเพือ่ นบาน
เพื่อรองรับการ เขาสูอาเซียนในป 2558
เปนโครงการทีป่ ระสบความสำเร็จอีกโครงการหนึง่
ของโรงเรียนระโนด สพม.16
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ร.ร.ระโนดไดจัดกิจกรรม
วันคริสตมาส ประจำป 2557 ณ หองประชุมโรงเรียนระโนด

กระจกเงาเรามีไวสองหนา ใหรูวางามเดนเปนไฉน
ครูอยากรูตัวครูเปนอยางไร เชิญดูเด็กที่ไดสั่งสอนมา
เด็กนั้นไซรเปรียบไดดังกระจก ไมตองยกสองดูก็รูวา
ไดครูดีมีคาลวนบูชา
หรือวาเลวหนักหนานาเสียใจ
บทประพันธของหมอมหลวงปน มาลากุล ไดกลาวไววา นักเรียนเปนกระจกสะทอนใหเห็นความสำเร็จในการ
สอนของครู และในวันนี้กระจกบานหนึ่งของเราก็สะทอนความตั้งใจในการอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาท วิชาของครูได
เปนอยางดี
จากการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปการศึกษา 2557 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ผานมา ไดแจงประจักษใหเห็นถึงความตั้งใจ ของครูและศิษยที่ไดรับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ 1 กิจกรรมอานเอาเรื่องไดเปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับภาคใตที่ จ. กระบี่ ในวันที่ 11 ธันวาคม
2557 ที่จะถึงนี้ เรามาทราบความในใจของครูและศิษย คูนี้กันวา เขาทั้งสองทำไดอยางไร
(นางสาวนันทนา หนูชวย) ครูนัน
“ภาษาไทยเปนภาษาที่เคียงคูอยูกับชีวิตคนไทยตลอดเวลา การสอนภาษาไทยดูเผินๆ อาจจะคิดวาเปนงาน
งาย ๆ ใคร ๆก็สอนภาษาไทยได แตการสอนภาษาไทยใหสนุกและนาสนใจนั้นเปนเรื่องที่ทาทายความสามารถมากคะ
สิง่ แรกทีค่ รูจะทำกอนสอนความรู คือ ปลูกฝงทัศนคติใหนกั เรียนรักและชอบภาษาไทย จึงคิดคนวิธกี ารสอนที่ สนุกสนาน
เราความสนใจของนักเรียนเสมอ เมือ่ นักเรียนรักทีจ่ ะเรียนรู ตอไปเราก็ใสองคความรู ใหกบั นักเรียนดวยความรัก ความเขาใจ
และความพรอมที่จะเรียนรูของนักเรียน ”
(เด็กหญิงลักษณพร คำแกว) หนูใบเฟรน
“หนูดใี จมากเมือ่ ไดรบั คัดเลือกไปแขงขันกิจกรรมอานเอาเรือ่ งในปนค้ี ะ หนูชอบเรียนวิชาภาษาไทยมาก เคยใฝฝน
วาอยากจะเปนตัวแทนของโรงเรียน และวันนี้ฝนของหนูก็เปนจริง หนูจะตั้งใจ และจะทำใหดีที่สุด หนูจะหมั่นฝกซอม
และอานหนังสือใหเยอะๆ เมือ่ ถึงวันแขงขัน หนูจะมีสติอยูก บั ขอสอบตรงหนา และจะมุง มัน่ นำเหรียญรางวัลมาฝากทุกคน
ในการแขงขันครั้งนี้ นะคะ”

สารประชาสัมพันธ “รมมะขามเฒา” ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 * ชื่นชมกับ
นักกีฬาเปตอง ร.น. ปนี้ควาแชมปจังหวัดสงขลา เปนสมัยที่ 2 “โคช แม็ค “ “โคช ฟอง” ยิ้มแกมตุย.... เหมือนกำลัง
จะบอกวาไมกลัวใครในโลกา.... * “ โคช ลาศ “ ก็ไมเบา ตะกรอ รองฯแชมป จังหวัดสงขลา ถึง 2 รุน ....ไอ..... หยา....
ครูบนิ ....* ยินดีกบั น.ส.ลักษณพร คำแกว ทีส่ ามารถเปนตัวแทนของสงขลา “ อานเอาเรือ่ ง ม.ตน ไปแขงระดับภาคใต
ทีจ่ งั หวัดกระบี่ 10 -12 ธันวานี้ เอาทองกลับมานะคะ นองใบเฟรน .....* งานสงขลา – สตูลเฟสติวลั 2014 เมือ่ 9 ตุลา 57
ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบิช ร.น.รับรางวัลจุดเนนที่ 10 ขวัญกำลังใจครู อ.สุชาติ หนูรักษ อ.รัตนันต สมพงศ รับรางวัล
ครูดีเดน และดีใจสุดสุดกับ”โกโบย” ทานเอกชัย อธิปอนันต ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษารับรางวัลดีเดน
อีกคน... ชื่นใจ * 11 พฤศจิกา ผอ.รับอีก 1 รางวัลในฐานะ ร.น.มีผลสัมฤทธิ์ O- NET ภาษาไทย ม.3 ป 56
อันดับที่ 9 ของสพม.16 ...บะ.. หรอยจัง ผอ.นิ......* โครงการปรับปรุงภูมิทัศนฯ สหวิทยาเขต 2 ทะเลที่มีทาน
ผอ.วินิจ ซุนสุวรรณ เปนหัวเรือใหญ และมี ผอ.วิรัช ทองแกมแกวเปนเจาของโครงการ เสร็จเรียบรอย
สมบูรณมอบเกียรติบัตรแลว ขามเฒา เหรียญทองคะ... * แจงเพื่อนชาวประถมฯทุกทาน ประมาณ กุมภา 58
เชิญรวมกิจกรรม ร.น.เกมส ครัง้ ที.่ ...สนุก เราใจ รางวัลมากมายทีส่ นาม ร.น.คะ ทาน * ร.น.ยินดีตอ นรับ ผอ.คนใหม
วาทีร่ อ ยตรี โกศล สุวรรณมณี ดวยความยินดียง่ิ สวน ผอ.วิรชั ทองแกมแกว ไปรับตำแหนงใหมทโ่ี รงเรียนมัธยมสิรวิ ณ
ั วรี 2
สงขลา เดินทาง 12 ธ.ค. นีค้ ะ *พบกันฉบับหนา สวัสดีปใ หมคะ ......

โรงเรียนระโนด ไดเขารวมโครงการเพาะพันธุ
ปญญา เปนโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจาก สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) บจม. ธนาคารกสิกรไทย
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนศูนยพี่เลี้ยง
โครงงานฐานวิจยั (Research – Based Project)
คือ การสอนแบบโครงงานที่ใชกระบวนการวิจัย
ซึง่ ฝกใหนกั เรียนวิเคราะหปญ
 หาและสรางความรูด ว ยตนเอง
กระบวนวิจัย เปนกระบวนการ ที่ตองใชทักษะ
ตางๆ เชน การคิดเชิงเหตุผล การมองเชิงระบบการ
วิเคราะหและสังเคราะห การเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอ
ผลงาน การทำงานเปนทีม การสืบคนความรู และ
การสื่อสาร เปนตน โครงงานฐานวิจัย จึงเปนวิชาที่ใช
ฝกทักษะศตวรรษที่ 21 ใหแกนักเรียน
ชุดโครงงานของโรงเรียนระโนด คือ อาชีพ
และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย โครงงานยอย ดังนี้
1. เปรียบเทียบสารอาหารที่สงผลตอการเจริญ
เติบโตของดวง
2. ประสิทธิภาพของเตากับการเก็บความรอน
การเคี่ยวมันกุง
3. การใชประโยชนจากเศษเหลือลูกตาล
4. สูตรอาหารปลานิล
5. การเรงการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา
6. การกำจัดดวงบาหนาม
7. ปญหาคราบตะกอนน้ำมันในครัวเรือน
8. การลดปญหาดินเค็ม
9. การกำจัดเห็บน้ำในบอเลี้ยงปลา
10. การสกัดสารไคโตซานจากเปลือกกุง

