
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม   
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2557 

 
  

เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ การประเมินผลกิจกรรมชุมนุม  เป็นเง่ือนไขส าคัญประการหนึ่ง  ส าหรับการผ่านช่วง
ชั้น หรือจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและ
ปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม  ตลอดจนผ่านการประเมิน  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ด้วยแนว
ประเมินหลากหลาย ตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียน  และธรรมชาติวิชา และประเมินผล  
ตามสภาพจริง 

ในการนี้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  มีชุมนุมที่ก่อตั้งขึ้นทั้งหมด 33 ชุมนุม                 
ครูที่ปรึกษาทั้งหมด 47 คน และได้บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมลงในสมุดชุมนุมพร้อม
ประเมินผลและอนุมัติการการจัดกิจกรรมชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ดังรายการสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมชุมนุมดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2557 
 

ท่ี กิจกรรมชุมนุม 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ผ่าน 

จ านวนนักเรียน 
ไม่ผ่าน 

ปีการศึกษา 
2/2557 

ร้อยละความส าเร็จ 
1 ยุวบรรณารักษ์ 19 19 - 100% 
2 ภาษาไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย 11 11 - 89% 
3 พัฒนาศักยาภาพคนพิการ  9 9 - 97% 
4 นักพูดน้อย 15 15 - 73% 
5 นักเรียนเรียนร่วม 10 10 - 97% 

6 เปตอง 25 25 - 70% 

7 อ.ย. น้อย  7 7 - 81% 
8 เกมค าคม 13 13 - 96% 
9 เกมคณิตศาสตร์ 26 26 - 95% 
10 GSP 24 24 - 89% 
11 Science Shows 38 38 - 90% 
12 เครื่องบินเล็ก 16 - - - 
13 โสตทัศนศึกษา 29 29 - 77% 
14 ส ารวจโลก 9 9 - 95% 
15 ปิงปอง 13 13 - 65% 
16 ยุวชนประกันภัย 20 20 - 100% 
17 พิพิธภัณฑ์ 33 33 - 88% 
18 น้ าหมักชีวภาพ 6 6 - 70% 
19 บาสเกตบอล 46 46 - 83% 
20 ฟุตซอล 28 28 - 93% 
21 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 13 13 - 94% 
22 ดนตรีไทย 9 9 - 100% 
23 กลองยาว (ชาย) 35 34 1 96% 
24 กลองยาว (หญิง) 51 43 8 95% 
25 ทัศนศิลป์ 13 13 - 89% 
26 ดนตรีสากล 45 45 - 85% 
27 สหกรณ์ 8 6 2 92% 
28 จัดสวนถาด 5 4 1 98% 
29 คอมพิวเตอร์กราฟิก 36 36 - 94% 
30 เล่านิทานภาษาอังกฤษ 10 10 - 99% 
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ตารางสรุปผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2557 
 

ท่ี กิจกรรมชุมนุม 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ผ่าน 

จ านวนนักเรียน 
ไม่ผ่าน 

ปีการศึกษา 
2/2557 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
31 Cross Word 4 4 - 92% 
32 English From Movies 35 35 - 88% 
33 ภาษาจีน 5 5 - 95% 

รวม 666 638 12 90% 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบร้อยละผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2557 

ท่ี ชุมนุม 
ปีการศึกษา 2557 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1 ยุวบรรณารักษ ์ 85% 100% 

2 ภาษาไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย 90% 89% 

3 พัฒนาศักยาภาพคนพิการ 92% 97% 

4 นักพูดน้อย 85% 73% 

5 นักเรียนเรียนร่วม 95% 97% 

6 เปตอง 70% 70% 
7 อ.ย. น้อย 78% 81% 

8 เกมค าคม 82% 96% 

9 เกมคณิตศาสตร ์ 75% 95% 

10 GSP 72% 89% 

11 Science Shows 85% 90% 

12 เครื่องบินเล็ก - - 

13 โสตทัศนศึกษา 85% 77% 

14 ส ารวจโลก 94% 95% 

15 ปิงปอง 77% 65% 

16 ยุวชนประกันภัย 100% 100% 

17 พิพิธภัณฑ์ 50% 88% 

18 น้ าหมักชีวภาพ 77% 70% 

19 บาสเกตบอล 77% 83% 

20 ฟุตซอล 76% 93% 
21 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 93% 94% 

22 ดนตรีไทย 100% 100% 

23 กลองยาว (ชาย) 98% 96% 

24 กลองยาว (หญิง) 97% 95% 
25 ทัศนศิลป ์ 78% 89% 

26 ดนตรีสากล 79% 85% 

27 สหกรณ ์ 90% 92% 

28 จัดสวนถาด 72% 98% 

29 คอมพิวเตอร์กราฟิก 88% 94% 

30 เล่านิทานภาษาอังกฤษ 88% 99% 

31 Cross Word 85% 92% 

32 English From Movies 88% 88% 

33 ภาษาจีน 92% 95% 

รวม 86% 
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รายชื่อนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมดีเด่น (ผ่านดีเยี่ยม)  มีดังนี ้
 

ท่ี รายชื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมดีเยี่ยม ชั้น ชุมนุม ข้อมูลบ่งชี้ความดีเด่น 
1 นายชาคริต      บ ารุง ม.5/1 

พัฒนาศักยภาพคนพิการ มีความเป็นผู้น า รับผิดชอบ 
2 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ว่องไว ม.2/1 

3 นายณัฐยศ       ทาทอง ม.5/4 

นักพูดน้อย 

เป็นผู้น าท่ีดี 
ร่วมงานดี 
ร่วมงานดี 

เป็นอาสามัครที่ดี 

4 นางสาวนภัทรสร    บุญประกอบ ม.5/1 

5 นางสาวอรวรรณ    พัฒนาอารีกุล ม.5/1 

6 เด็กชายต่อบุญ      ปุ้ยตระกูล ม.1/5 

7 เด็กหญิงชลิตา       ทรงทวีโชค ม.1/4 นักเรียนเรียนร่วม 
เป็นประธานชุมนุมมีความรับผิดชอบ

ช่วยงานในชุมนุมเป็นอย่างดี 
8 นางสาวบุณฑริกา    แสงอาทิตย์ ม.6/1 เกมคณิตศาสตร์ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรม 
9 นางสาวจิรภรณ์      บุญทอง ม.6/1 

Science Show เป็นผู้น าท่ีดี  กล้าแสดงออก 

10 นางสาวปฐมาพร     ยินดีนุช ม.6/1 

11 นายอิศรา         ฟักเจริญ ม.6/1 

12 นายศักรินทร์     เสนสุข ม.6/1 

13 นายชินพงค์      แข็งฉลาด ม.6/1 

14 นายกฤษรักษ์    นักผูก ม.6/1 

15 นายมนตรี         โปทา ม.6/1 

16 นายฤทธิชัย       บุญธรรม ม.6/1 

17 เด็กชายธนพล     ยิ่งนอก ม.2/1 

ส ารวจโลก 

มีความเป็นผู้น า 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดี 

มีความรับผิดชอบ 
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

18 เด็กชายธีรเดช     รักแหยม ม.2/1 
19 เด็กชายมานพ      ธาตวิเศษ ม.2/5 
20 เด็กชายอนาวิน     ขาวข า ม.3/1 
21 เด็กชายพันทกานต์     ผ่องโต ม.3/1 
22 เด็กหญิงพิมพ์ใจ        จันทะพิมพ์ ม.3/2 

ยุวชนประกันภัย ภาวะผู้น า 
23 เด็กหญิงฑิฆัมพร        เพิงระนัย ม.3/2 
24 เด็กหญิงชญานนท์      แสงเรือง ม.1/5 

ดนตรีไทย มีความรับผิดชอบกล้าแสดงออก 

25 เด็กหญิงพิไลพรรณ     แก้วดวงจิต ม.1/5 
26 เด็กหญิงวาสนา        อ่อนเปรี้ยว ม.2/4 
27 เด็กชายอนุวรรษ      เลิศนิลรัตน์ ม.2/4 
28 เด็กชายเจษฎากร     สกุลสัน ม.3/3 
29 นางสาวชลธิชา        ศรีธรรมราช ม.5/3 
30 นายรังสิกร       สมมุติรัมย์ ม.6/3 
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รายชื่อนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมดีเด่น (ผ่านดีเยี่ยม)  มีดังนี ้

 

ท่ี รายชื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมดีเยี่ยม ชั้น ชุมนุม ข้อมูลบ่งชี้ความดีเด่น 
31 นายจักรินทร์      อินทะโส ม.5/1 

ฟุตชอล 

ขยัน 
อดทน 
มุ่งมั่น 

32 นายอัษฎา         เถาว์สอน ม.5/1 

33 นายอนุกูล         ศิริโสม ม.5/4 
34 เด็กหญิงภัทรวดี       เกรงซื่อ ม.2/1 

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ปฏิบัติกิจกรรมได้ดีเลิศ 
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ใน
รายการต่างๆ 

35 เด็กชายนพัฒน์        ชลอมรักษ์ ม.2/3 
36 เด็กชายเกียรติศักดิ์   บัวเพชร ม.2/3 
37 เด็กชายสุชิน           มีภักดิ์ ม.2/3 
38 เด็กชายชวภณ         ไชยสอน ม.3/2 
39 เด็กชายวรเมธ          อิงปนานนท์ ม.3/2 
40 นายธนภัทร            ก๋อยสุวรรณ ม.5/1 
41 นายเอื้ออังกูร          เผือกพันธ์มุข ม.5/2 
42 นางสาวยอดขวัญ      สัตตารัมย์ ม.4/1 

เล่านิทานภาษาอังกฤษ 
Story  telling 
Dabate asean 

43 เด็กชายธนพล         แสงสี ม.3/1 
44 เด็กหญิงธิราพรรณ   จริยาวัฒน ์ ม.3/1 
45 เด็กหญิงปณิดา       ดวงจันทร์ ม.3/1 
46 เด็กหญิงวาสนา       เพชรพลอย ม.3/1 
47 เด็กหญิงนาตาลี       ลาร์เดน ม.3/1 

ภาษาจีน ปฏิบัติกิจกรรมดี 48 นางสาวอริสา         จันทมาศ ม.4/2 

49 นางสาวศิรินทร์       อุปเสน ม.5/3 

50 เด็กชายพรเทพ        เบ้าสิงห์สาย ม.3/4 
เกมค าคม 

มีความรับผิดชอบ  
มุ่งมั่นในการเรียนรู ้51 เด็กหญิงธัญญารัตน ์  ศรีทองธนวัฒน ์ ม.2/5 

52 นายวีระชัย         จิตต์อุ่น ม.6/4 

สหกรณ์ ปฏิบัติกิจกรรมดี 

53 นายจักรพันธ์       สิงห์ทอง ม.6/4 

54 นายนภดล          อิ่มเงิน ม.6/4 

55 นายศุภกร           เกษมวงค์ ม.6/4 

56 นายอภิสิทธิ์         อุดมศรี ม.6/4 

57 นายณัฐพล           จันทร์เปล่ียน ม.6/4 

58 นางสาวประกายดาว      โกจาร์ ม.5/1 
บาสเกตบอล มีภาวะความเป็นผู้น า 59 นางสาวสุดารัตน์           มณีล้อม ม.5/1 

60 นางสาวคัทรียาพร         ค ามาก ม.5/1 
61 นางสาวภูสุดา              เทพวงค์ ม.5/4 พิพิธภัณฑ์ มีภาวะความเป็นผู้น า 
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รายชื่อนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมดีเด่น (ผ่านดีเยี่ยม)  มีดังนี้ 

 

ท่ี รายชื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมดีเยี่ยม ชั้น ชุมนุม ข้อมูลบ่งชี้ความดีเด่น 
62 เด็กหญิงพิชญา       อยู่เย็น ม.2/1 Cross Words เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee 
63 นายณัฐพงษ์          โนรี ม.6/3 

กลองยาว (ชาย) 
มีความเป็นผู้น า  

ความคิดสร้างสรรค์ 
มีความรับผิดชอบ  
เสียสละช่วยเหลือ 

งานชุมนุมและงานของโรงเรียน 
เป็นอย่างดีเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
และแข่งขันศิลปวัฒนธรรมกลองยาว 

ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

64 นายณัฐภูมิ           ผิวอ่อน ม.6/2 
65 นายจตุโชค         ชูเช้ือ ม.4/3 
66 นางสาวจันทิมา    อุทก ม.6/1 

กลองยาว (หญิง) 

67 นางสาวรักษมณี   ตาลสาร ม.6/2 

68 นางสาวปัทมา     แย้มนก ม.6/2 

69 นางสาวตุลยา     หาญมนต์ ม.5/3 
70 นางสาวสุมิตรา     ตุนอก ม.5/1 
71 นางสาวสุมิตรา     ข าแป๊ะ ม.5/2 
72 นายภาวัฒน์        อ่อนเพ็ชร ม.6/2 

ดนตรีสากล 
มีความเป็นผู้น า 

มีความรับผิดชอบสูง  
มีน้ าใจ 

73 นายศรัทธา         สีแก้ว ม.6/2 
77 นางสาวพัชรีภรณ์    ส าเร็จผล ม.6/1 
78 เด็กชายไอรวิน     พรหมเกิด ม.3/1 

เทควันโด- 
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา
เทควันโด-ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 

79 เด็กชายมนตรี      ปิ่นแก้วทอง ม.2/4 
80 เด็กชายเดชสมาธิ์  พรหมเกิด ม.2/5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


