
    วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ครั้งท่ี 1/2564 และมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูท่ีท าการเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ศูนย์ไร้พรมแดนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร และคณะคร ูโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
( Happy Chinese New Year ) โดยกิจกรรมมีการตอบค าถามเกี่ยวกับวันตรุษจีนเพื่อรับของรางวัลมากมาย มี
การแสดงจากนักเรียนห้องศิลป์ภาษา และมีการเชิดสิงโตจากนักเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจรรมหน้าเสารง 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  



    วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมกีฬา
พื้นบ้านต้านยาเสพติด ตอน เล่นหนุก กินหรอย ตามรอยวิถีใต้ โดยกิจกรรมมีการแข่งท าอาหารของนักเรียนชั้น  
ม.ปลาย และมีการแข่งกีฬาพื้นบ้านโดยคุณครูและนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานเวทีวัฒนธรรมและสนามกีฬา 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  



      วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการศนูย์คุ้มครอง
เด็กต าบลคูหาใต้ ณ เทศบาลต าบลคูหาใต้ 



    วันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา โดย นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.ต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา การเข้ากิจกรรมชุมนุมของนักเรียนชั้น ม.ปลาย และการติว GAT ของนักเรียนชั้น ม.6 
ณ ห้องศูนย์ไร้พรมแดน 



    วันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา โดย นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการจัดค่ายทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 
ประจ าปีการศึกษา 2563  



    วันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา โดย นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการติว GAT เชื่อมโยง ส าหรับเตรียมสอบ ในการสอบ GAT/PAT ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ณ ห้องศูนย์ไร้พรมแดนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  



    วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนดีเด่น 
รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  



    วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายงานวชิาการ โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา  ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านผลการเรียนของนักเรียนท่ีมีปัญหาเรื่องผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ณ หอประชุม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  



    วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้จัดการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
คูหาใต้ ครั้งท่ี 1/2564 น าโดย นายพัชรพล มาแทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 ต าแหน่งประธานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลคูหาใต้  ชี้แจงนโยบาย เสนอโครงการ และเสนอการจัดตั้งภาคีเครือข่ายนักเรียนท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีพุทธศักราช 2564 เพื่อด าเนินกิจกรรมต่อไป ใน
โอกาสนี้ นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ร่วมให้โอวาทและแนะน าแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายศราวุธ แก้วบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดกิจกรรมและสันทนาการ นางอุชญา  
สังแสตมป์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโครงการภายนอก และนางสาวปนิดา โมสิกะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา 



      วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตร
แก่คณะครู และตัวแทนนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านตา้นยาเสพตดิ ตอน เล่นหนกุ กินหรอย ตามรอยวิถี
ใต้ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หารือ
แนวทางด าเนินการ โรงเรียนคู่พัฒนา เพื่อจัดท าแผนการขับเคลื่อนร่วมกัน ณ ห้อง เกียรติยศโรงเรียนมัธยม  
สิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยมีครูแกนน าทางด้านวิชาการท้ัง 2 โรงเรียนร่วมหารือด้วย 



วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน 
คุณธรรมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมี ดร.อุดม ชูลีวรรณ ประธานสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ เป็นประธานใน 

พิธีเปิด ภายใต้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ท่ีใจเรา”  
ณ ลานเวทีวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



        วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวริชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา พร้อมด้วยรอง
ผู้อ านวยการ และคณะครู  เป็นตัวแทนของโรงเรียนแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุภาพร ก าเนิดผล ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ท่ีได้ด ารงต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 



      วันท่ี 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมปรับ
พฤติกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธาน และรองผู้อ านวยการให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยม 
สิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีการนิเทศการสอน
ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรยีนรูท้ัง้ 8 กลุ่มสาระ รอบที่ 2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างครู
กับนักเรียน มีการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน  



      วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสาโรจ แก้วมณ ีรองผู้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
สถานศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 



      วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มีการเปิดชั้นเรียน PLC การบูรณาการ
ร่วมกันหลักสูตรท้องถื่นของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ โดยมีคุณครูอรนุช บุญสนิท คุณครูวีนัส ฆังคะมะโน และคุณครูซารียา จิตสวัสดิ์ ภายใต้หัวข้อ 
“บูรณาการ บนเขาคูหา”  



วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยมี นางกรธิดา สงนุ้ย และนายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคุณครูเป็นคณะกรรมการในการตัดสินให้คะแนนการแสดงของนักเรียน 
 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และ 
นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอสรุปรายงานกิจกรรมในไตรมาสท่ี 1  
ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน นางกรธิดา สงนุ้ย และ 
นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมรับชมละคร และมีคุณครูเป็นคณะกรรมการในการ 
ตัดสินให้คะแนนการแสดงของนักเรียน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 


