
     วันท่ี 1 กันยายน 2564 นายวิรัช  ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย  
นายสาโรจ  แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้ารร่วมประชุมเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา เรื่อง “พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล” 



    วันท่ี 5 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินตามโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 



    วันท่ี 6-8 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ด าเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี
การศึกษา 2564 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



     วันท่ี 9-10 กันยายน 2564 คณะผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
เข้าร่วมโครงการอบรมพฒันาการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ผ่านระบบการ
อบรมออนไลน์โดยใช้  Application Zoom และ Youtube เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีนายศังกร รักชูชื่น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด 



    วันท่ี 9 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าเดือน
กันยายน เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อีก
ท้ังปรึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ และท่ีชี้แจงเกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 



    วันท่ี 11 กันยายน 2564 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ประจ าภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของโรงเรียน และช่องทาง Youtube SWR 2 
Channel เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานะการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยภาคเช้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 และภาคบ่าย ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย พร้อมท้ังพบครูที่ปรึกษาในแต่ห้องเรียน  



          วันท่ี 17 กันยายน 2564 สหวทิยาเขตนครหาดใหญ ่จัดประชมุคณะผูบ้รหิาร ในแต่ละโรงเรียนของสหวิทยา
เขตนครหาดใหญ่ โดยม ีดร.อดุม ชลูวีรรณ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยั เป็นประธานในการประชุม เพื่อ
หารือเกี่ยวกับการจัดงานเกษียณของผู้บริหารของสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 ส าหรับนักเรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 17 กันยายน 2564 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วมประชุมแนวทางการด าเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากประราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับ
ภาคใต้ โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet 



    วันท่ี 18 กันยายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรยีนมธัยมสริวิัณวรี ๒ สงขลา 
จัดกิจกรรมท่องโลกออนไลน์ พันธุ์ไม้แสนสนุก โดยมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมายท้ังกิจกรรมภาพปริศนา การ
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวัน โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 



    วันท่ี 22 กันยายน 2564 นายวิรัช  ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เป็นทีมวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง ระยะท่ี 1 โรงเรียนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 



           วันท่ี 17 กันยายน 2564 นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วมประชุม INTERNATIONAL EDUCATIONAL FORUM ณ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 



           วันท่ี 25 กันยายน 2564 นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
พร้อมด้วย นายกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ าด า ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( Integrity&Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet 



    วันท่ี 25 กันยายน 2564 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวเบ้ืองต้นและการออกแบบสื่อ 
Infographic ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet 



     วันท่ี 27 กันยายน 2564 นายพชัรพล มาแทน นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา เข้ารับการประเมิน
นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ
เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีนายวชิระ ขวัญเพชร เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 27 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมการทดสอบเคมีนานาชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2564 มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบจ านวน 75 คน โดยมีมาตรการป้องกันและคัดกรอง มีการวัด
อุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้า
สถานศึกษา 



         วันท่ี 29 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2564 มีครูเกษียณอายุราชการจ านวน 3 ท่าน 1.คุณครูโศภิษฐา คงชื่น 2.คุณครูจินตนา สุขอ้น  
3.คุณครูนิภา บุญทอง โดยมีกิจกรรมกราบบังคมทูลลา ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ การกล่าวโอวาทแก่คณะครู และ
กิจกรรมแสดงมุติตาจิต ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิต 



    วันท่ี 29 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัตินักเรียน เพื่อรับการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ตามโครงการ 19 ก้าวเพื่อน้อง 



       วันท่ี 30 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มห่วงใย
พิเศษ เพื่อปรับแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาในการเข้าเรียนออนไลน์และการไม่ส่งงาน ณ หอประชุม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  


