
       วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะครูฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมวางแผนการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ระยะท่ี 2 การเรียนรู้ในสภาพ
จริง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Meet 



       วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะครูฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมวางแผนการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ระยะท่ี 2 การเรียนรู้ในสภาพ
จริง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Meet 

ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ โรงเรียนต้นแบบ  



   วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดง
ความยินดีกับกีฬาแฮนด์บอลชายหาด โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภททีมชาย รายการการแข่งขัน Songkhla sports festival 2021 กีฬาแฮนด์บอลชายหาด โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม 
คือ คุณครูจรญิ อินทร์ทอง และคุณครูสมชาย บุญแก้ว 



       วันท่ี 20-24 ธันวาคม 2564 นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะครูฝ่ายบริหาร จัดกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ระยะท่ี 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี 



ประจ าวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 

ระยะที ่2 การเรียนรูใ้นสภาพจรงิ ณ โรงเรียนตน้แบบ โรงเรยีนมธัยมสริวิัณวรี ๒ สงขลา  



ประจ าวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก โดย นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
ผู้อ านวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล อีกท้ังรับฟัง
การบรรยายผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการบริหาร และเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว 
โดยคุณครูแกนน า ได้แก่ นายอุดม หล าเบ็ลส๊ะ, นางอุชญา สังแสตมป์ และนางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ การเยี่ยมชม
ห้องเรียนสีเขียว โดย นางอรนุช บุญสนิท , นายชยณัฐ เพชรนุ่ม และคณะครูห้องเรียนสีเขียว 



        วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้ารับการประเมินความพร้อมในการเปิด
การเรียนการสอนแบบ On-Site และท า MOU ความร่วมมือด้านสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมะขาม อีกท้ังกรรมการได้รับฟังมาตรการ เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเปิดเรียน โดยมี
คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ผอ.รพ.สต.ทุ่งมะขาม , ผอ.สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ และนายกเทศบาลต าบลคูหาใต้ 



ประจ าวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 

         การศึกษาดูงาน การประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ภาคเรียนท่ี ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล แหลมจากวิถีใหม่ 



ประจ าวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 

สรุปผลการศกึษาดงูานและจัดท ารายงานผลการศกึษาดงูาน 



ประจ าวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 

น าเสนอผลการศกึษาดงูาน ณ โรงเรยีนตน้แบบ โรงเรียนมธัยมสริิวณัวร ี๒ สงขลา 



    วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส (Christmas Day) โดยกิจกรรมมีการตอบค าถามเก่ียวกับวันคริสต์มาสเพ่ือรับของรางวัลมากมาย โดย
มี นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีน มอบหมายให้ นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Meet 



       วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 คณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ประจ าวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 



      วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินท์ สุวรรณชุมภู 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ท่ีผ่านการทดสอบออนไลน์ ค่าย 1 IESO ของศูนย์สอบหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 15 (The 
Fifteenth International Earth Science Olympiad : 15th IESO) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 



      วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 นายสาโรจ แก้วมณ ีรองผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิัณวรี ๒ สงขลา และฝ่าย
งานกิจการนักเรียน ได้มอบโทรศัพท์มือถือท่ีได้จากโครงการ 19 ก้าวเพื่อน้อง จ านวน 1 เครื่อง ให้แก่  
เด็กหญิงทักษอร หนูชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


