
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

แนวทางการจดัการเรยีนการเรยีนรู ้

การจดักจิกรรม                       

สรา้งสรรคป์ระโยชน ์                           

(CAS:Creativity,Action,Service) 
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การจดักจิกรรมสรา้งสรรค์ประโยชน ์               
(CAS : Creativity, Action, Service ) 

 

1.ธรรมชาตวิชิา  ( Nature of Creativity, Action, Service ) 

กิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์  ( CAS ) เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองและพฒันาซ่ึง

กนัและกนั เรียนรู้จากประสบการณ์การจดักิจกรรม

(Experiential learning) เป็นสาระท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดค้น้พบ

ตนเอง โดย การริเร่ิมสร้างสรรคกิ์จกรรม   (Creativity) ได้

ปฏิบติักิจกรรมไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง  (Action)  และใหผู้เ้รียนไดช่้วยเหลือ

ผูอ่ื้นโดยการใหบ้ริการเป็นอาสาสมคัร (Service)  

ควบคู่ไปกบัการเรียนสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นวชิาการ 

กจิกรรมสรา้งสรรค ์(Creativity)  มุ่งหวงั

ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ (Creative 

Thinking) และทกัษะการคิดวเิคราะห์ (Critical 

Thinking) 
การปฏบิตั ิ(Action)  มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนลงมือ

ปฏิบติักิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องตนเอง  

การบรกิาร (Service) เป็นกิจกรรมจิตอาสาท่ีไม่ค่าจา้งตอบแทน เป็น

กิจกรรมท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัรู้  มีส านึกความรับผดิชอบต่อตนเองและ

ต่อสังคม     เป็นกิจกรรมอาสาสมคัรท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนเลือกกระท า   มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อปลูกฝังความสง่างาม ความเป็นอิสระในการคิดใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน   ทั้งน้ีตอ้ง

ค านึงถึง   การใชเ้วลาในการท ากิจกรรมสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  สถานศึกษาจะตอ้ง

ก าหนดเป็นตารางงานนอกเวลาเรียน   โดยผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนเวลาของตนเอง  

โดยทัว่ไปสถานศึกษาไดก้ าหนดใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมแต่ละรายการของ   CAS  อยา่ง

นอ้ย  50  ชัว่โมงหรือมากกวา่นั้นสูงสุด 150  ชัว่โมง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม

และสภาพความพร้อมของสถานศึกษา  แสดงเป็นแผนภูมิ  ดงัน้ี  
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2. วตัถปุระสงคก์ารจัดกจิกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน ์    

  CAS :  Creativity, Action, Service  
 

กิจกรรม  CAS  เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพอยา่งรอบดา้น เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเองไดแ้ละอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   
การจดักิจกรรม  CAS  เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้สร้างสรรคโ์ครงงานและปฏิบติั
จริง 3 กิจกรรมหลกั ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย  การสร้างสรรค์โครงงาน ( Creativity ) โดยใชค้วามรู้
จากสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติกจิกรรมตามโครงงานท่ีสร้างข้ึน ( Action ) และเขา้
ร่วม กิจกรรรมโครงงานสาธารณะประโยชน์ ( Service ) เช่น    
1. ผู้เรียนสร้างโครงงานปลูกป่าชายเลน    
( เกิดจากความรู้ท่ีเรียนจากสาระสังคมศึกษา ฯ ) 
สร้างสรรคโ์ครงงาน  ( Creativity )  :  โครงงานปลูกป่าชายเลน 
การปฏิบติั       ( Action )    :  ปลูกป่าชายเลน 
การบริการสังคม       ( Service )       :   การมีส่วนร่วมในการป้องกนั
          ความเสียหายท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ังของน ้าทะเล  

                    กจิกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน ์  
      CAS : Creativity, Action, Service 

 

 
 

ริเร่ิมสร้างสรรคโ์ครงงาน 

 
 

ปฏิบติักิจกรรม 

ตามโครงงาน 

 
 

กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

ฯลฯ 

Creativity Action Service 

 

 

ความรูท้ีไ่ดเ้รยีน 

- กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

- กระบวนการท างาน 

- กระบวนการแกไ้ขปัญหา 
- กระบวนการคิดสร้างสรรค ์

ฯลฯ 

 

พัฒนาตนเอง
และสรา้งสรรค์

สงัคม 
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2. ผู้เรียนสร้างโครงการจัดวนัดนตรีในโรงเรียน   ( เกิดจากผลการเรียนรู้ดนตรี )  
สร้างสรรคโ์ครงงาน  ( Creativity )  :   โครงการจดัวนัดนตรีในโรงเรียน   
การปฏิบติั       ( Action )    :   จดัวนัดนตรีสากล 
การบริการสังคม       ( Service )      :   สร้างความบนัเทิงใหเ้พื่อน 
          ร่วมโรงเรียน  

ในบางกรณี  การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนไม่ได้
เช่ือมโยงในลกัษณะดงักล่าว  ดงันั้น  การท ากิจกรรม CAS สามารถท่ีจะ
แยกรายกิจกรรมไดแ้ต่ ครูท่ีปรึกษาตอ้งใหค้  าช้ีแนะใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่
กิจกรรมจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นทั้ง  3  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สรา้งสรรค ์           
( Creative ) ปฏิบติั ( Action ) และบริการสงัคม( Service )                                 
ในท่ีน้ี จะเสนอตวัอยา่งประกอบความเขา้ใจ  ดงัน้ี 

ตวัอยา่งที ่1  
กจิกรรมบรกิารระดบัโรงเรยีน 

(  action, service ) 
1. กิจกรรม  : สอนว่ายน ้ า
ให้แก่เดก็พิการ  
บทบาทใหม่ : ผู้สอนว่ายน า้ 
ภาระงาน    :  ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่ผู้อื่น   
ผลที่เกดิข้ึนจริง   :  
เดก็สนุกสนาน ได้เรียนว่ายน า้ 
2.กิจกรรม : เป็นโคช้
ฟุตบอล 

บทบาทใหม่ : โค้ชฟุตบอล 

ภาระงาน :  ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่ผู้อื่น   
ผลที่เกดิข้ึนจริง : เดก็สนุกสนานได้เรียนรู้ วิธเีล่น 
  ฟุตบอล  

3.กิจกรรม : สอนดนตรีใหแ้ก่เด็กๆ 

บทบาทใหม่ : ผู้สอนดนตรี 
ภาระงาน : เล่นดนตรีกบั
เดก็ๆ 

ผลที่เกดิข้ึนจริง: ปรับปรุง
ทกัษะและศักยภาพการเล่นดนตรีของเดก็ 

4. กิจกรรม :จดัท าบอรด์ส าหรบัติดประกาศ 
ของโรงเรียน 

บทบาทใหม่ :  
ผู้ออกแบบ 

ภาระงาน : จัดท าบอร์ด 
ส าหรับติดประกาศของโรงเรียน  
ผลที่เกดิข้ึนจริง : การสื่อความระหว่างกนัโดย
ประกาศที่น ามาติดที่บอร์ด 
5.กิจกรรม : เขียนคอลมันล์งหนงัสือพมิพ  ์
ของโรงเรียน  
บทบาทใหม่  :  
นักหนังสอืพิมพ์ 

ภาระงาน : เขียนข่าว 
ผลที่เกดิข้ึนจริง  : มีการจัดพิมพ์ผลงานออก
เผยแพร่ 
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กจิกรรมบรกิารสงัคม/สรา้ง
ความสมัพันธก์บัชมุชน 
(creativity, service) 

6. กิจกรรม : ทาสีก าแพง 
สถานรับเล้ียงเดก็ก าพร้าร่วมกบัเดก็ก าพร้า        

บทบาทใหม่ :  ช่างทาสี 
ภาระงาน : ทาสกี าแพงสถานรับเล้ียงเดก็   
ผลที่เกดิข้ึนจริง: สถานรับเล้ียงเดก็สะอาดตาน่าอยู่ 
7.กิจกรรม : สอนภาษาองักฤษให้แก่แม่บ้านของ
ชาวต่างชาติ 

บทบาทใหม่ :  ครูสอนภาษา 
ภาระงาน   : เตรียมบทเรียนและสื่อการสอน 

ผลที่เกดิข้ึนจริง   :   แม่บ้านที่ท  างานกบั
ชาวต่างชาติสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ 

8.กิจกรรม : แลกเปลีย่น
เรียนรูท้กัษะและ

ประสบการณด์า้นศิลปะกบั

โรงเรียนในทอ้งถิน่ 

บทบาทใหม่  :  ผู้สอนศิลปะ   
ภาระงาน    :  เย่ียมโรงเรียนเป้าหมายและพบปะ
เพ่ือนนักเรียนที่เรียนศิลปะ 

ผลที่เกดิข้ึนจริง  :    นักเรียนสองกลุ่มได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์  
9. กิจกรรม: เป็นผูน้ าการส ารวจป่าส่องกลอ้งดูนก 

บทบาทใหม่ :  เป็นผู้น าการ      
ส ารวจป่าเพ่ือดูนก 

ภาระงาน  :  การวางแผนการ
ส ารวจป่า   
ผลที่เกดิข้ึนจริง   :  
ความสามารถของการจัดกจิกรรม

และความส าเรจ็ของการเดินป่า 
10. กิจกรรม: การจดัค่ายเยาวชน 

บทบาทใหม่   :  เป็นผู้น าค่ายเยาวชน 

ภาระงาน : วางแผน ด าเนินงานและน าค่าย 

ผลที่เกดิข้ึนจริง : ประสบการณ์การจัดค่ายเยาวชน 
11.กิจกรรม :  การก่อสรา้งทีพ่กัของเด็กจรจดั 

บทบาทใหม่ : ช่างก่อสร้าง 
ภาระงาน : ร่วมมือสร้างที่พักร่วมกบัผู้อื่น 

ผลที่เกดิข้ึนจริง :  เดก็จรจัด
มีที่พักอาศัย 
12. กิจกรรม : ท าความ
สะอาดชายหาด 

บทบาทใหม่ : ผู้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ภาระงาน  :  ก าจัดมลภาวะ  
ผลที่เกดิข้ึนจริง :  อนุรักษร์ะบบนิเวศชายฝ่ังทะเล 
13. กิจกรรม : การตั้งทีมบริการเฝ้าระวงัอุบติัเหตุ

ริมหาดตากอากาศ 

บทบาทใหม่ : ผู้กู้ภัยชายหาด 

ภาระงาน : ช่วยชีวิตนักทอ่งเที่ยว 
ผลที่เกดิข้ึนจริง : นักทอ่งเที่ยวได้รับ

การดูแลความปลอดภัย  
14.กิจกรรม : จดัวิง่แข่งขนัมาราธอนระดมทุน  
เพ่ือมูลนิธฝึิกสนัุขน าทางส าหรับผู้พิการทางสายตา 

บทบาทใหม่ :ผู้จัดงานการกุศล 

ภาระงาน  :  วางแผน ประชาสมัพันธ์   
ผลที่เกดิข้ึนจริง  :  เกดิงานการกุศล 

15.กิจกรรม : สรา้งเว็บไซตก์ิจกรรม CAS 
บทบาทใหม่ : ผู้ออกแบบเวบ็ไซต์เพ่ือการเผยแพร่
ภาระงาน : ออกแบบเวบ็ไซต์ปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันผลที่เกดิข้ึนจริง : การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ข้อมูลระหว่างกนั  



ตวัอยา่งที ่2 

กิจกรรมสร้างสรรค(์ Creativity) กิจกรรมปฏิบติั (Action) กิจกรรมบริการ (Service) 

เป็นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

โครงการ/โครงงาน (Creative 

thinking) ท่ีเกิดจากการคิดวเิคราะห์ 

(Critical  thinking)   

 

 

 

เป็นการลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีเกิด

จากการคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์อง

ผูเ้รียน ท่ีส่งผลดีต่อการด าเนินชีวติ

ของคนในสังคม 

เป็นกิจกรรมอาสาสมคัรท่ีผูเ้รียนมี

ความตระหนกัและจิตส านึกแสดง

ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีจะ

ใหบ้ริการ โดยการเป็นอาสาสมคัร

โดยไม่มีค่าตอบแทน ซ่ึงจะตอ้งท า

นอกเวลาเรียนและในการท า

กิจกรรมผูเ้รียนจะตอ้งค านึงถึงสิทธิ

ต่าง ๆ ศกัด์ิศรีและการเคารพตนเอง   

 

อน่ึง การใหผู้เ้รียนท าโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม CAS  สถานศึกษาตอ้งใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

ทุกปีการศึกษา  ดงัตวัอยา่งกิจกรรมของผูเ้รียน  

กจิกรรมสร้างสรรค์ ( Creativity ) 

  ( งานสร้างสรรค์ริเร่ิม ) 

กจิกรรมปฏิบัติ (Action) 

( เพิม่พูนผลต่อตนเอง )   

  กจิกรรมบริการ (Service)  

     ( แบ่งปันให้แก่ผู้อืน่ ) 

- (ร่วม) เขียนหนงัสือเด็ก   

-  (ร่วม) ท าวารสารโรงเรียน  

-  (ร่วม) ทีมถ่ายท าภาพยนตร์สั้น   

-   เขา้ร่วมชมรมปลูกป่า   

-    ชมรมโตว้าที   

-   ชมรมวทิยาศาสตร์   

-   ทาสีร้ัวโรงเรียน   

-  ติวเตอร์ใหแ้ก่นกัเรียน   

-  รณรงค/์ระดมทุน   

-  ออกแบบเวป็ไซตใ์หโ้รงเรียน/ 

ชม รม ฯลฯ   

-  ฝึกเรียนกอลฟ์กบัโปรฯ  - ฯลฯ  

-  เขา้ร่วมเป็นทีมนกักีฬาโรงเรียน   

- ฝึกคาราเต ้  มวย  โยคะ  เตน้ร า   

- เขา้ร่วมทีมส ารวจป่า   

- สร้างท่ีพกัอาศยัใหผู้อ่ื้น   

-  เขา้ร่วมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ 

   ของโรงเรียน   

-   สอนเด็กวา่ยน ้า  ฟุตบอล    

  วาดภาพ  อ่านหนงัสือ  

-   เป็นโคช้กีฬา 

-  จดักิจกรรมในหมู่บา้นหรือชุมชน 

     ของตนเอง    

-   สอนภาษาองักฤษใหเ้ด็ก ๆ  

-    ระดมทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั  -  - 

-     ซ่อมรถ   ลา้งรถ   

-   ดูแลคนชรา    

-  ชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   
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หลกัการจดักจิกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน ์ 

ในการจดักิจกรรม  CAS  ครูท่ีปรึกษาสามารถน าเทคนิคและกระบวนการเรียนท่ีหลากหลายมาใช้ 

จดัประสบการณ์เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนบนพื้นฐานความเคารพศกัดศ์รีความเป็นมนุษยแ์ละความศรัทธา

เช่ือมัน่ในศกัยภาพท่ีหลากหลายตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล   เช่น  กระบวนการกลุ่ม (Group  

Process)  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative  Learning} การเรียนรู้แบบร่วมมือ

(Co-operative Learning) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(Participatory  Learning} ซ่ึงลว้นมีแนวคิดหลกั

ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(Child  Centered} อยา่งไรก็ตามเทคนิควธีิการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์  (CAS)   ท่ีเป็น

ท่ียอมรับและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  คือ แนวคิดของ David A. Kolb  ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ /อิงประสบการณ์/ผา่นประสบการณ์(Experiential Learning) เพราะเป็นกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (Child  Centered)  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง

ฝึกฝนทกัษะต่างๆและร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการ เป็นActive  Learner อยา่งแทจ้ริง  

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ โดยการถ่ายโอน

ประสบการณ์เดิมและความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัผูเ้รียนแลว้ (Transformation  of  experience)  การเรียนรู้

เกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมในการท าความเขา้ใจ

สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ และเพื่อปรับกระบวนการตดัสินใจในการท าหรือไม่

ท า....ในคร้ังต่อไป  มีหลกัส าคญัดงัน้ี 

              1.เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน  

              2.ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ๆท่ีทา้ทายอยา่งต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่  Active Learning 

               3.มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

4.ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้และประสบการณ์ท่ีทุกคนมีอยู่

ออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

5.มีการส่ือสารโดยการพดูหรือการเขียนเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน วเิคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้ พฤติกรรม ผลงาน 
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  ประโยชน์ทีเ่กิดกบัผูเ้รียนผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  มีหลากหลาย    

  กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถ   

- มองเห็นลู่ทางการน าองคค์วามรู้เชิงวชิาการท่ีเรียนมาแลว้  ทกัษะการด ารงชีวติหลากหลายท่ีเคย

ไดรั้บการเสริมสร้าง เช่น  ทกัษะสังคม  (Social  shill)  ทกัษะส่วนบุคคล  (Personal  skill)  

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

- น าประโยชน์และคุณค่าท่ีแทจ้ริงจากการเรียนรู้สู่ทั้งต่อตวัเอง และผูอ่ื้น  

- รู้ความสามารถศกัยภาพของตนเองท่ีแตกต่างกบัผูอ่ื้น 

- สามารถตดัสินใจท่ีเกิดผลจริงและตรงบนพื้นฐานขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  มิใช่การคาดเดา (real  

result) 

- พฒันาทกัษะการแกปั้ญหา และการคิดวเิคราะห์ 

- พฒันาส านึกความรับผดิชอบ (responsibility  and  accountability )และรับผดิชอบ ในการ

กระท าของตนเอง 
 

การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์(Experiential   learning)       

วงจรการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์  (The cycle of experiential learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

วางแผน 

 

Act        

ลงมอืปฏบิัต ิ

 

Observe             

สงัเกต/วเิคราะห ์

Apply 

น าไปใช ้

 

Reflect

สะทอ้น 
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สาระส าคญัแตล่ะขัน้ตอนในวงจรการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์

ขัน้วางแผน (Plan)  เป็นการเร่ิมตน้การท ากิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบดว้ยการ

ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จและท าความกระจ่างในเป้าหมาย  รวมทั้งการตดัสินใจวา่จะ

ใชอ้งค ์ความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีแต่ละคนมี

            อยูม่าใชอ้ยา่งไร  (how) 

ขัน้ลงมอืปฏบิัต ิ(Act)  เป็นขั้นลงมือ

ปฏิบติักิจกรรม / เรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายและ

ผลการเรียนรู้             โดยใช้

ประสบการณ์เดิมท่ีเป็นรูปธรรม/องคค์วามรู้ท่ีมีอยูเ่ป็นฐานในการเรียนรู้ใหม่  

ขัน้สงัเกต (Observe/Analyze)   เป็นขั้นการวเิคราะห์การรับรู้ของผูเ้รียน 

ใหผู้เ้รียนไดส้ังเกตและใคร่ครวญถึง ความรู้สึกของตนเองรวมทั้งปฏิสัมพนัธ์  ระหวา่ง

ผูเ้รียนกบัสมาชิกในกลุ่มและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี ประสบการณ์จะแปรเปล่ียนเป็นการ

เรียนรู้ก็ต่อเม่ือเจา้ของประสบการณ์ไดใ้คร่ครวญถึงอารมณ์ ความคิดและการกระท าของตนเอง

ในเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ปล่อยใหส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนเพียงแต่ผา่นพน้และจบลงไป 

ขัน้สะทอ้น (Reflect)  เป็นขั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน  ประเด็น

ส าคญัท่ีไดเ้รียนรู้ องคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนผูเ้รียน จุดแขง็และความทา้ทายของแต่ละคน 

รวมทั้งเป็นขั้นการประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียน  สังเคราะห์ความรู้  ความเขา้ใจใหม่ๆ 

 นบัเป็น ขั้นตอนท่ีส าคญัยิง่ของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์   

ความสามารถในการสะทอ้น (Reflection) การเรียนรู้ ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยธรรมชาติ  แต่มี

ความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาและสั่งสมประสบการณ์จากการฝึกฝนและช้ีแนะ  ทั้งน้ีเทคนิค

ส าคญั  คือ  การใชค้  าถาม   ในระยะเร่ิมตน้อาจใชค้  าถามพื้นฐานพื้นฐานง่าย ๆ  เช่น  

 “ตวัเรา เพีอ่น  นกัเรียนอืน่ๆ  วางแผนจะท าอะไร” 

“ ตวัเรา เพีอ่น  นกัเรียนอืน่ๆ  ท าอะไร  คิดอย่างไรกบักิจกรรมทีท่ า” 

“ตวัเรา เพีอ่น  นกัเรียนอืน่ๆ  รู้สึกอย่างไร ไดเ้รียนรู้อะไร กิจกรรมทีท่ ามีคณุค่า

อย่างไร” 

1 
2 
3 

4 
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“ผลทีเ่กิดกบัตวัเรา เพีอ่น  และเพือ่นนกัเรียนอืน่ๆ ทีมงานและคนอืน่ ๆ  คืออะไร 

ไดเ้รียนรู้อะไรจากกิจกรรม  ส่ิงทีไ่ดเ้รียนรู้น าไปใชใ้นวงกวา้งอย่างไร” 

ทั้งน้ี  ส่ิงท่ีควรตระหนกัในการใชค้  าถาม  คือ  ความยากไม่ไดอ้ยูท่ี่การตั้งค  าถาม แต่อยูท่ี่ความ

ซบัซอ้นของค าตอบท่ีตามมา 

ประยกุต ์(Apply)  เป็นการน าผลการเรียนรู้ประสบการณ์และองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึน

ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ 

และใชใ้นชีวติประจ าวนั 

วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีน าเสนอในท่ีน้ีนบัเป็นเทคนิคท่ีส่งผลเชิงบวกอยา่งยิง่ต่อการ

จดักิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ (CAS : Creativity, Action Service) จากแผนภาพท่ี

แสดงดงักล่าวจะเห็นวา่กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ความส าคญัไม่ไดอ้ยูเ่พียงตวั

กิจกรรมเท่านั้น  แต่ทุกขั้นตอนในวงจรมีความส าคญัท่ีจะละเลยไม่ได้ 

avid  A. Kolb  อธิบายวา่  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติเกิดข้ึน
จากการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์  กล่าวคือ  เม่ือบุคคลไดก้ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

และไดเ้ห็นผลของการกระท านั้น  ก็จะเกิดความเขา้ใจและน าไปสู่การคาดการณ์ในคราวต่อๆไป
วา่หากมีเหตุการณ์อยา่งน้ีก็จะมีผลตามมาอยา่งนั้น  บุคคลจะ
สั่งสมความเขา้ใจถึงเหตุและผลของการกระท าท่ีเกิดต่างกรรม
ต่างวาระไปจนสามารถสรุปเช่ือมโยงเป็นหลกัการท่ีสามารถ
น าไปอธิบายปรากฏการณ์อ่ืนๆท่ีใกลเ้คียงกนั และน าไปสู่การ
ทดลองหลกัการนั้นๆวา่ไดผ้ลอยา่งไรในสถานการณ์ใหม่ๆ  
หวัใจของการเรียนรู้แบบน้ีอยูท่ี่การไดมี้ประสบการณ์ตรงซ่ึง
จะเป็นวตัถุดิบท่ีจ าเป็นในการก่อรูปเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

 

3. การด าเนนิการของโรงเรยีน 
ในการจดัการเรียนการสอน CAS  โรงเรียนจะตอ้งด าเนินการ  ใน

เร่ืองต่อไปน้ี 
1.โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียน  
2.โรงเรียนก าหนดหวัขอ้โครงงาน ( Project Work ) จ านวน

หน่ึงและจดัท าเป็นรายการโครงงานอยา่งเป็นระบบ ( Directory ) ส าหรับใหผู้เ้รียนเลือก

5 

D 
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ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษาหรือผูเ้รียนน าเสนอกิจกรรม/โครงการ/โครงงานตามความ
สนใจ 

   3.  ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามท่ีระบุไวใ้นโครงงานภายใตก้ารดูแลของครูท่ีปรึกษา 
  4. ครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแลก ากบัติดตามการด าเนินงานต่างๆ ใหกิ้จกรรม บรรลุเป้าหมาย 

5. ครูผูส้อน/ท่ีปรึกษาและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลการท ากิจกรรม โดยใหน้กัเรียนประเมิน
ตนเองเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีเกิดต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น และใหน้กัเรียนประเมินผลท่ีตนเองและ
ผูอ่ื้นรวมทั้งสังคมไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม   

 

4.  ผลการเรยีนรู ้ ( Learning Outcomes )    

การก าหนดใหผู้เ้รียนท ากิจกรรม CAS ควบคู่ไปกบัการเรียนสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นวชิาการ  

โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ (Learning  Outcome) 8  ประการ  ดงัน้ี 

 

ตระหนกัรู้ในความสามารถของตนเอง  คน้พบ

ศกัยภาพท่ีเป็นจุดแขง็ของตวัเอง  ส่ิงท่ีตวัเอง  

มีความรู้  ความช านาญและมีความตอ้งการท่ีจะ

พฒันาตนเอง 

มีโอกาสท ากิจกรรมท่ี

ทา้ทายใหม่ ๆ  

 ผูเ้รียนรู้จกัการ

วางแผนและริเร่ิม

กิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่การเขียนโครงการ ด าเนินงาน

ตามโครงการซ่ึงอาจท าร่วมกบัผูอ่ื้นหรือท าคนเดียว  

สามารถท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นเป็นทีมได ้ โดย

ร่วมงานไดก้บัหลาย ๆ ทีม  

ผูเ้รียนแสดงความมุมานะ  ขยนัหมัน่เพียรและ

มุมานะท ากิจกรรมของตนเอง  แสดงความ

รับผดิชอบในการปฏิบติังาน  โดยดูจากการท างาน

อยา่งสม ่าเสมอ ร่วมแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง

การท ากิจกรรม 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้คุณธรรมจริยธรรมจากการท า

กิจกรรม 

พฒันาทกัษะและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความช านาญในการ

ท างาน 

ผูเ้รียนมีความรู้สึกรับผดิชอบเหตุการณ์

ส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัโลกโดยการเขา้ร่วม

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมระดบัชุมชน  ระดบั

ทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติและระดบันานาชาติ  

5. ภาระหนา้ทีข่องผูเ้รยีน 

  เพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ ดงักล่าว ผูเ้รียนจะตอ้งมีการวางแผน บริหารจดัการตนเอง  

ในส่ิงต่างๆต่อไปน้ี 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
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 ทบทวนตนเองตัง้แต่เร่ิมตน้ของการท ากิจกรรม CAS ตัง้แต่การก าหนดเป้าหมายของการ

ท างานของตนเอง โดยผูเ้รียนควรจะตัง้ค าถามต่อไปนีก้บัตนเอง   ไดแ้ก่ 

ผูเ้รียนสามารถบอกลกัษณะหรืออธิบาย
เก่ียวกบักิจกรรม    
กิจกรรมท่ีคิดข้ึนจะใหป้ระสบการณ์อะไร  
ท าไมจึงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค ์  เป็นกิจกรรม

ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือ  และกิจกรรม
อาสาสมคัรช่วยสังคมไดอ้ยา่งไร 

ผูเ้รียนสามารถระบุบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักิจกรรมไดห้รือไม่ 
ผูเ้รียนวางแผนวดัและ
ประเมินผลกิจกรรม

ไวอ้ยา่งไร 
ผูเ้รียนไดค้  านึงถึง

ทกัษะและความรอบรู้ท่ี
ท่านตอ้งการใหเ้กิดเป็น
ผลสัมฤทธ์ิจาการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ผูเ้รียนสามารถบอกไดห้รือไม่วา่ไดเ้รียนรู้
อะไรบา้งจากการท ากิจกรรม 
ใครเป็นผูช่้วยเหลือ 
ใหก้ารสนบัสนุน 
ผูเ้รียนไดค้ะแนนหรือค่าตอบแทนส าหรับการ

ท ากิจกรรมน้ีหรือไม่ 
และเพือ่ให้ผู้เรียนสามารถคิดกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้เรียนจะต้องบอกได้ว่า  กิจกรรมนีเ้ป็นบทบาทใหม่ของผู้เรียนหรือไม่  
อย่างไร 

-  เป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าได้จริงหรือไม่  

-  เป็นกิจกรรมท่ีเกิดผลอย่างแท้จริงกับตัวผู้เรียนเอง

และผู้ อ่ืนหรือไม่ 

-  ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรม  

-  กิจกรรมท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์ขึน้ให้ประโยชน์อะไร

แก่ผู้ อ่ืน   และอย่างไร 

-  ผู้เรียนได้อะไรในระหว่างการท ากิจกรรม  

 วางแผน ด าเนินงานตามแผนทีก่ าหนดและพิจารณาผลหรือบทเรียนทีไ่ดเ้รียนรู้จากการ
ท ากิจกรรม 

 เขียนรายงานเก่ียวกบัการท ากิจกรรมทัง้หมดและประสบการณ์จากการท ากิจกรรมและ
ผลทีไ่ดร้ับจากการท ากิจกรรม 

 เขียนรายงานเก่ียวกบัการท ากิจกรรม CAS  ทัง้หมดรวมทัง้ประสบการณ์จากการท า
กิจกรรมและผลทีไ่ดร้ับจากการท ากิจกรรมและจากตวักิจกรรมเอง  

 เผยแพร่กิจกรรมพร้อมแสดงหลกัฐานประกอบโดยใช้สือ่ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ์ 
บล็อก ( blog )  รูปภาพ  เว็บไซต์  ( Website )  หรือเอกสารอืน่ๆ  เป็นตน้ 

อน่ึง ในการท ากิจกรรม ผูเ้รียนจะตอ้งเสนอโครงงานเพื่อขอความเห็นชอบ ซ่ึงโรงเรียนจะตอ้ง

มีแบบฟอร์มตวัอยา่ง   

1 
2 
3 
4 
5 
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แบบฟอรม์การเสนอแผนปฏบิตักิจิกรรมสรา้งสรรคป์ระโยน ์  
CAS  :   Creativity, Action, Service 

 
ค าช้ีแจง  :      ผูเ้รียนจะตอ้งน าเสนอแบบฟอร์มน้ีต่อครูผูส้อน/ครูท่ีปรึกษาก่อนการท ากิจกรรม  
 
โรงเรียน  .............................................................................................................................................................. 
ช่ือ ............................................................นามสกุล  .....................................  ชั้น........................ 
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 
1.    โปรดระบุช่ือกิจกรรม   ..............................................................  .............................................................. 
2.    ลกัษณะกิจกรรม                งานเด่ียว                         งานกลุ่ม 
3.     โปรดจ าแนกและจดัประเภทกิจกรรมพร้อมระบุจ านวนชัว่โมงของ  

      CREATIVITY     คือ ..........................................................    ระบุจ านวนชัว่โมง  ...................   
        ACTION               คือ ..........................................................   ระบุจ านวนชัว่โมง  ...................   
        SERVICE             คือ ..........................................................    ระบุจ านวนชัว่โมง  ...................   
4.    ความส าเร็จท่ีผูเ้รียนคาดหวงั   
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
5. วธีิด าเนินงานสู่เปาหมายความส าเร็จ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
6. ผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดในการท ากิจกรรม  ระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน   
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

4.   ผูเ้รียนหวงัวา่จะไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากการท ากิจกรรม  ไดรู้้จกัตนเองและผูร่้วมงานในดา้นใดบา้ง 
มากนอ้ยเพียงใดผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพและเจตคติของตนเองอยา่งไรบา้ง 
 ____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

8.   มีใครคอยใหค้วามช่วยเหลือในระหวา่งการท ากิจกรรมหรือไม่  ถา้มี เป็นใครและไดรั้บความช่วยเหลือ
อยา่งไรบา้ง 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

9.   กิจกรรมมีประโยชน์อยา่งไรแก่ผูอ่ื้น   
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ลายมือช่ือผูเ้รียน  : ......................................................วนัท่ี........................................ 

               ลายมือช่ือครูท่ีปรึกษา...................................................วนัท่ี....................................... 
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โดยสรุป  ผู้เรียนจะต้องมีความตระหนักในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจวา่จะตอ้งท ากิจกรรม CAS  ครอบคลุม กิจกรรมทั้ง 3 ลกัษณะ 

2. ผูเ้รียนพบท่ีปรึกษาเพื่อหารือเก่ียวกบัโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  

3. ผูเ้รียนก าหนดก าหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 

4. ผูเ้รียนก าหนดเป้าหมายในการท ากิจกรรม CAS  ของตนเอง 

5. ผูเ้รียนมีการวางแผน  ด าเนินการตามแผน ตามส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้  

6. ผูเ้รียนมีการปรึกษาหารือครูท่ีปรึกษา 

7. ผูเ้รียนคิดกิจกรรม/โครงการ/โครงงานเอง หรือเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ/โครงงานกบัผูอ่ื้น  

8. ผูเ้รียนตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีเป็นความส าเร็จใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

9. ผูเ้รียนเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทและชนิดของหลกัฐานท่ีผูเ้รียนสามารถใชป้ระกอบการรายงาน  

10. ผูเ้รียนรับทราบเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงท่ีจะตอ้งท ากิจกรรม  

11. ผูเ้รียนพบครูท่ีปรึกษาเพื่อร้องขอใหป้ระเมินผลการท างานของตนเอง  

12. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงร่างการรายงานส าหรับเป็นแนวทางในการเขียนรายงาน  

13. ผูเ้รียนตอ้งเขียนรายงานตามคา้โครงการเขียนรายงาน  รวมทั้งกล่าวถึงแผน  การด าเนินงาน 

และผลการท ากิจกรรมและผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม  แบบบนัทึกการท ากิจกรรม  CAS  

รายการกิจกรรม    สถานท่ี    วนั/เดือน/ปี   ประเภทกิจกรรม   จ  านวนชัว่โมง  ผลลพัธ์ 

 
 

6.  ภาระหนา้ทีข่องครผููส้อนหรอืครทูีป่รกึษา 
-  ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบักติกาและขอ้ก าหนดของ  CAS 
- พดูคุยกบัผูเ้รียนเก่ียวกบักติกาและขอ้ก าหนดของ  CAS  กบัผูเ้รียน 
- แลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนเองจากการท ากิจกรรม

อาสาสมคัรพร้อมใหข้อ้คิดเห็น 
- สนบัสนุนการคิดและท ากิจกรรมของผูเ้รียนและเป็นก าลงัใจ

ใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยช่วยประสานหน่วยงานอาสาสมคัรต่างๆ 
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    7. การวดัและประเมนิผลกจิกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน ์  

การประเมนิเพือ่อนุญาตใหผู้เ้รียนท าโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม CAS ท่ีผูเ้รียน

น าเสนอ  ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งมีเกณฑก์ารพิจารณา  โดยทัว่ไปแลว้  สถานศึกษาจะใชเ้กณฑ ์

(Criteria)  4  ประการ ต่อไปน้ี 

      1 เป็นกิจกรรมท่ีท าไดจ้ริง  มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 

                  เห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน     

 2 เป็นกิจกรรมทา้ทายความสามารถส่วนบุคคลของผูเ้รียนแต่ละคนตอ้ง

ท าใหข้อบข่ายภาระงานทั้งหมดท่ีก าหนดไวเ้สร็จส้ินทุกประการ 

3 เป็นกิจกรรมท่ีมีการคิดวางแผนการท างานของตนเองอยา่งเป็น

ระบบ  ตั้งแต่การวางแผน การทบทวนกิจกรรม  การรายงาน

ความกา้วหนา้ และการรายงานผลการด าเนินการ 

4 เป็นกิจกรรมท่ีเกิดผลลพัธ์ (Outcomes) และผลการเรียนรู้รวมทั้งประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการ

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

 การวัดและประเมนิผลการท ากจิกรรม CAS           
ในการวดัและประเมินผลการท ากิจกรรม  CAS ไม่มีการวดัและประเมินผลท่ีเป็นผลสัมฤทธ์ิ

เหมือนกบัการวดัและประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้  แต่ผูเ้รียนจะตอ้งเขียนรายงานผล

การด าเนินงานใหมี้เคา้โครง ในสาระต่อไปน้ี   

ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมอะไร  ท ากิจกรรมดงักล่าวร่วมกบัใคร   ส่ิง

ท่ีไดเ้รียนรู้จากการท ากิจกรรม และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการท า

กิจกรรมส่ิงท่ีผูเ้รียนถือเป็นคุณค่า (Values)  ท่ีไดรั้บจากกระบวนการท า

กิจกรรม   

ผูเ้รียนมีความคิดเห็นอยา่งไร  กบัการไดท้  ากิจกรรม  ผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน  ผลลพัธ์ท่ี

เกิดกบัผูร่้วมงาน/ทีมงาน และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น  นอกจากรายงานเก่ียวกบัผลการเรียนรู้ 8 

ประเด็นดงักล่าวแลว้     

1 

2 
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ผูเ้รียนสามารถแสดงผลงาน โดยใชเ้อกสารอ่ืนๆ ประกอบ  

ไดแ้ก่  บนัทึกการท ากิจกรรม บล็อก (blog)  แผน่ซีดี (CD)  

ภาพถ่าย   วดิีทศัน์  ดีวดีี (DVD) การเล่าเร่ืองดว้ยภาพถ่าย 

(Photo  Essay)  หรือ  Portfolio  เป็นตน้   เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นวา่

ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งบรรลุ

เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกิจกรรมตามท่ีก าหนดครบถว้นทุกประการ 

 

 

 8 ประโยชนจ์ากการปฏบิัตกิจิกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน์    

1. ค้นพบศกัยภาพท่ีเป็นจดุเข็งของตวัเอง สิ่งท่ีตวัเองมีความรู้ ความช านาญ 

2. มีโอกาสท างานในสิ่งท้าทาย 

3. รู้จกัวางแผนการด าเนินงานกิจกรรม รู้ตัง้แต่การ

เขียนโครงการ ด าเนินงานตามโครงการ 

4. สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

5. แสดงความมมุานะ หมัน่เพียร มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบตัิงาน 

6. เรียนรู้ความมีคณุธรรม จริยธรรมจากการท างาน 

7. เรียนรู้ทกัษะ และประสบการณ์ใหม่ 

 

          9 กจิกรรมทีไ่มถ่อืเป็นกจิกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน์    

 กจิกรรมทีไ่ม่นับเป็นกจิกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ มีแนวทางการ

พจิารณาดังนี ้  

- กิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงการเรียนและไดค้ะแนน 
- กิจกรรมท่ีมีค่าตอบแทน ค่าจา้ง หรือเป็นการหารายไดพ้ิเศษหรือ

รายไดป้ระจ า 
- งานท่ีผูเ้รียนท าเป็นงานประจ า เช่น การจดัเก็บหนงัสือเขา้ท่ีในหอ้งสมุด ท าความสะอาดหอ้งเรียน  
- ท างานในบา้นเด็กก าพร้าหรือบา้นพกัคนชราโดยท่ีผูเ้รียนไม่ท าความรู้จกักบัโครงสร้างการบริหาร  



78 

 

- -     การเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ เช่น  ชมพิพิธภณัฑ ์ ดูหนงั   ดูละคร  ดูกีฬา  เป็นตน้ 
-     การท างานบา้น 
-    กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความแตกแยก 
-  กิจกรรมลูกเสือ  ยวุกาชาด เนตรนารี เขา้ค่าย  

       -   กิจกรรมอุทิศท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาและการเมือง 
        - กิจกรรมระดมทุนท่ีไม่มีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายชดัเจน 

 - กิจกรรมท่ีไม่เป็นท่ีรับรู้ของครูผูส้อน/ครูท่ีปรึกษา 
 

10.กรอบการเขยีนรายงาน 
กิจกรรม  CAS  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนรายงานประสบการณ์การท ากิจกรรมทั้ง 3 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ กิจกรรมสร้างสรรค ์ ( Creativity ) ปฏิบติั ( Action ) และการบริการสังคม   
( Service ) โดยมีกรอบของสาระในการรายงาน ไดแ้ก่  ผูเ้รียนไดท้  า
กิจกรรมอะไร  ท าท่ีไหน  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการท า
กิจกรรมมีอยา่งไร  ท ากิจกรรมร่วมกบัใครหรือไม่ อยา่งไร   ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากการท ากิจกรรมเปรียบเทียบระหวา่งก่อนการ
ท ากิจกรรม  ระหวา่งการท ากิจกรรม และภายหลงัการท ากิจกรรม  
คุณค่าท่ีไดรั้บ ผลท่ีเกิดจากการท างานท่ีผูเ้รียนคาดวา่จะไดรั้บ   ระบุปัญหาอุปสรรคหรือความ
ยากง่ายของงานท่ีพบและไดแ้กปั้ญหาอยา่งไร  

ผูเ้รียนคน้พบอะไรในตวัเองและในตวัผูอ่ื้น  ผูเ้รียนได้
พฒันาศกัยภาพ  เจตคติและคุณค่าของตนเองอยา่งไร ( เช่น การ
ท าหรือเขา้ร่วมกิจกรรม การตรงต่อเวลา  และระยะเวลาส าหรับ
การท ากิจกรรม  ความพยายาม )มีใครใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน
หรือไม่  ในการท ากิจกรรมผูเ้รียนไดป้ระสานงานกบัใคร 
หน่วยงานหรือองคก์รใดบา้ง   ผลลพัธ์ของกิจกรรมคืออะไร  

ประโยชน์ท่ีตนเองไดรั้บ (  เช่น ความเขา้ใจ  ทกัษะและคุณค่าของกิจกรรม  ความภาคภูมิใจ)  
ผลท่ีเกิดแก่ทีมงานและคนอ่ืนๆ ผลลพัธ์โดยรวมของกิจกรรม 
โดยภาพรวม ในรายงานของผูเ้รียนจะตอ้งประกอบดว้ย ความสนใจและเป้าหมายของตนเอง

ในการท า CAS   การวางแผน  ด าเนินการตามแผน ส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้   การปรึกษาครูท่ีปรึกษา  

การเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ/โครงงานท่ีสถานศึกษาก าหนด  ผูอ่ื้นคิดข้ึนหรือคิดโครงงานเอง   

การบนัทึกการท ากิจกรรมและสัมฤทธ์ิผล  แสดงกิจกรรมยอ่ยท่ีไดด้ าเนินการ   การแสดง

หลกัฐานท่ีเป็นความส าเร็จ ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
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    11.การตรวจสอบประสทิธภิาพของการจัดกจิกรรม   
           กิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนริเร่ิม

สร้างสรรคด์ว้ยตนเองตามความสนใจ  ผูเ้รียนลงมือปฎิบติัและมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอด

กระบวนการภายใตก้ารดูแลสนบัสนุนของครูท่ีปรึกษา  ตั้งแต่ขั้นการวางแผน  ลงมือปฎิบติัตาม

แผน  การวเิคราะห์ สังเคราะห์  การสะทอ้นผลการ

ด าเนินงาน  ประเมินผล  การจดัท าบนัทึกและรายงาน

แผนและผลการด าเนินงาน  ครูท่ีปรึกษาหรือผูรั้บผดิชอบ 

CAS  ควรจดัท ารายการส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งด าเนินงานตาม

ขั้นตอน  และใหผู้เ้รียนตรวจสอบความเขา้ใจใน

กระบวนการท างานของตนเอง  ทั้งน้ีหากพบวา่มีขั้นตอนใดท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ ครู

ท่ีปรึกษา/ผูส้อนสามารถใหค้  าแนะน าอยา่งเป็นระบบ   ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

                            ตัวอย่างแบบตรวจสอบกระบวนการท างานกจิกรรมCASของนักเรียน                    

 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบผลงานของตนเอง  
ล าดับที ่ รายการประเมิน มี/    

เข้าใจ 
ไม่มี/ 

ไม่เข้าใจ 
1  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางและวธีิการท ากิจกรรม CAS    

2   ผูเ้รียนมีความเขา้ใจวา่จะตอ้งท ากิจกรรม CAS ครอบคลุม กิจกรรม3ลกัษณะ   

3   ผูเ้รียนพบท่ีปรึกษาเพื่อหารือเก่ียวกบัการท ากิจกรรม    

4    ผูเ้รียนก าหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง    

5   ผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายในการท ากิจกรรม CAS  ของตนเอง   

6  ผูเ้รียนมีการปรึกษาหารือครูท่ีปรึกษา   

7  ผูเ้รียนมีการวางแผน  ด าเนินการตามแผน ตามส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้    

8   ผูเ้รียนคิดโครงงานเองหรือเขา้ร่วมกิจกรรม /โครงงานกบัผูอ่ิ้น   

9  ผูเ้รียนมีการบนัทึกเก่ียวกบัการท ากิจกรรมเป็นระยะๆ    

      
10   ผูเ้รียนรับทราบเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงท่ีจะตอ้งท ากิจกรรม    
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11  ผูเ้รียนเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทและชนิดของหลกัฐานท่ีผูเ้รียนสามารถใช้

ประกอบการรายงาน 

  

12   ผูเ้รียนพบครูท่ีปรึกษาเพื่อร้องขอใหป้ระเมินผลการท างานของตนเอง    

13  ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงร่างในการเขียนรายงาน   

14 ผูเ้รียนเขียนรายงานตามเคา้โครงการเขียนรายงาน -   กล่าวถึงแผนการ

ด าเนินงาน และผลการท ากิจกรรมและผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม  แบบบนัทึก

การท ากิจกรรม  CAS  รายการกิจกรรม    สถานท่ี    วนั/เดือน/ปี   ประเภท

กิจกรรม   จ  านวนชัว่โมง  ผลลพัธ์ 

 

  

  
 
        สถานศึกษาควรออกแบบบนัทึกกิจกรรมส าหรับผูเ้รียน   ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

รายการกจิกรรม สถานที่ วนั/เดือน/ปี C A S จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลลพัธ์ 

        
        
        
        
        
        
        
 
 

  

 
 
 
 
 


