
    วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการติวออนไลน์ 
ค่าย 1 สอวน. สาขาเคมี ชีววทิยา  ฟิสกิส ์คอมพวิเตอร ์และคณติศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2564 และ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมติวออนไลน์เพื่อทดสอบเคมีนานาชาติ ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Google Meet 



     วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม การเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ในการลดภาระค่าใช้จ่ายและ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีผู้ปกครอง ของนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามความจ าเป็นเหมาะสม 
โดยให้สถานศึกษาขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานน้ัน 



        วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วม
ประชุมการจัดหาสถานท่ีจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isoration) และสถานท่ีควบคุมโรคท่ีภาครัฐจัดตั้งขึ้น 
(Local Quarantine) ของต าบลคูหาใต้เพื่อรองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ท่ีเดินทางมาจากจังหวัดพื้นท่ีควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี 
นายอาคม บุญญโส นายอ าเภอรตัภมูิ มอบหมายให้ นางศิร ิ สุขศรรีาช ปลัดอ าเภอ เป็นประธานการประชุม และ
ปลัด ทต.คูหาใต้, ลูกจ้างต าบลสมาร์ททีม, ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์, สารวัตรต าบลคูหาใต้ และผู้เกี่ยวข้อง 
 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมทิพย์คีรี เทศบาลต าบลคูหาใต ้



    วันท่ี 7 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการติวออนไลน์ 
ค่าย 1 สอวน. สาขาเคมี ชีววทิยา  ฟิสกิส ์คอมพวิเตอร ์และคณติศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2564 และ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมติวออนไลน์เพื่อทดสอบเคมีนานาชาติ ปี 2564 โดยมีนักเรียนเข้าร่วม สอวน. จ านวน 51 คน 
และเคมีนานาชาติจ านวน 75 คน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 



     วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยนายวิรัช ชูนสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Covid Vaccine) เข็มท่ี 2 และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่โรงพยาบาล 
ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ 



    วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี 2/2564 โดยมี นางสาวสุภาพร ก าเนิดผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน
ด าเนินการประชุม เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการจัดท าห้องสตูดิโอเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) การพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานท่ีของโรงเรียนเพื่อเป็นสถานท่ีกักตัว
กลุ่มเสี่ยง (LQ) อีกท้ังหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วโรงเรียน และการปฏิบัติตามนโยบายการลดค่าเทอม 
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง โรงเรียนรัฐและเอกชนเยียวยา คนละ 2,000 บาท ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ด้วยระบบการประชุมออนไลน่ผ่านโปรแกรม Google Meet 



    วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมติวออนไลน์ ค่าย 1 สอวน. สาขา
เคมี ชีววิทยา  ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 และ กิจกรรมติวออนไลน์เพื่อ
ทดสอบเคมีนานาชาติ ปี 2564 โดยมีนักเรียนเข้าร่วม สอวน. จ านวน 51 คน และเคมีนานาชาติจ านวน 75 คน ผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 



     วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒนน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 ได้มอบทุนการศึกษาของ
ชมรมผู้ปกครอง จังหวัดสงขลา ให้กับ นศท.หญิง รุ่งนภา บัวตูม และ นศท.วชิระ คงแก้ว จากโรงเรียนมัธยม 
สิริวัณวรี ๒ สงขลา จ านวนคนละ 4,000 บาท 



    วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าเดือน
สิงหาคม เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา และ
ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด” ผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 



          วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 กลุม่สาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โรงเรียนมธัยมสริวิณัวร ี ๒ สงขลา  
จัดกจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตรอ์อนไลน ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ผ่าน Application Google Meet โดยม ี
 นายวริชั ชสูนิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้
เข้าร่วมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรม Sci Show, แข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การประกวดโปสเตอร์
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย  



     วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ “Complete Teaching จบในคาบ ไม่เพิ่มภาระ” ผ่านระบบการอบรม
ออนไลน์โดยใช้  Application Google Meet ให้แก่คณะครู เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด อีกท้ังมี นางเหมือนฝัน  เกื้อหนุน และนางจิตรา  ซุ่นซิ่ม 
ศึกษานิเทศก์ สพม.สงขา สตูล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ 



     วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2564 คณะผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา โรงเรียนมธัยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา 
เข้าร่วมโครงการอบรมการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ผ่านระบบการ
อบรมออนไลน์โดยใช้  Application Zoom และ Youtube เพื่อใช้ในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายศังกร รักชูชื่น 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด 



    วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนมธัยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ด าเนินการจัดส่งหนังสือ
เรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมในกรณีท่ีนักเรียนยังได้รับ
หนังสือเรียนไม่ครบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางด าเนินการตามนโนบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



     วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒  สงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล ได้รับความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒  สงขลา 
จากผู้ทรงคุณวุฒนิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ ต าแหน่งนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒนน์ นายสุวรรณ อุมาสะ 
ต าแหน่งนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒนน ์และนางสาววนิดา  ไหมพรม ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพา 



    วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ก ากับติดตาม และประเมินผลงานส่งเสริมกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีเพือ่พฒันนาจรรยาบรรณวชิาชพี ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (E-PLC) รูปแบบ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ น าโดย 
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ประธานกรรมการ รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช ดร.ประชาคม จันทรชิต นาย
เฉลิมพร พงศ์ธีรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒนิ คณะผู้บริหารการศึกษา และนางสุนันทา สุวรรณะ ศึกษานิเทศก์ สพม.สข
สต พร้อมด้วย ผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยได้เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนและสะท้อนผล
ด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เพื่อบูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสู่การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 



          วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมธัยมสริวิณัวร ี2สงขลา จัดกิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยงของโรงเรียน ตาม
โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ปีการศึกษา 2564 โดยม ี คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
และหัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานท่ี กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ต ารวจ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมะขาม เข้าร่วมส ารวจจุดเสี่ยงของโรงเรียนในครั้งนี้ 



     วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมติวเสริมเพิ่มทักษะ 3 วิชา ด้วย
ภาษาองักฤษ (English Tutorial to enhance skills of three major subjects) วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศกึษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสาโรจ แก้วมณ ีนางกรธดิา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียน และคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 13 ท่าน 
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรต่างชาติ 3 ท่าน จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 83 คน 
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 99 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนนาทักษะการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 


