แนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู ้

การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ประโยชน์
(CAS:Creativity,Action,Service)
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การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์
(CAS : Creativity, Action, Service )

1.ธรรมชาติวช
ิ า ( Nature of Creativity, Action, Service )
กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ ( CAS ) เป็ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองและพัฒนาซึ่ ง
กันและกัน เรี ยนรู ้จากประสบการณ์การจัดกิจกรรม
(Experiential learning) เป็ นสาระที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้คน
้ พบ

ตนเอง โดย การริ เริ่ มสร้างสรรค์กิจกรรม
ปฏิบตั ิกิจกรรมได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง

(Action)

(Creativity) ได้

และให้ผเู ้ รี ยนได้ช่วยเหลือ

ผูอ้ ื่นโดยการให้บริ การเป็ นอาสาสมัคร (Service)
ควบคู่ไปกับการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ที่เป็ นวิชาการ
กิจกรรมสร ้างสรรค์ (Creativity) มุ่งหวัง

ให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะการคิดสร้างสรรค์

(Creative

Thinking) และทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical
Thinking)

การปฏิบต
ั ิ (Action) มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนลงมือ

ปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของตนเอง
การบริการ (Service) เป็ นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่ค่าจ้างตอบแทน เป็ น

กิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีความตระหนักรู ้ มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อสังคม เป็ นกิจกรรมอาสาสมัครที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเลือกกระทา มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อปลูกฝังความสง่างาม ความเป็ นอิสระในการคิดให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ตอ้ ง
คานึงถึง การใช้เวลาในการทากิจกรรมสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาจะต้อง
กาหนดเป็ นตารางงานนอกเวลาเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะต้องวางแผนเวลาของตนเอง
โดยทัว่ ไปสถานศึกษาได้กาหนดให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมแต่ละรายการของ CAS อย่าง
น้อย 50 ชัว่ โมงหรื อมากกว่านั้นสู งสุ ด 150 ชัว่ โมง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสม
และสภาพความพร้อมของสถานศึกษา แสดงเป็ นแผนภูมิ ดังนี้
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กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์

CAS : Creativity, Action, Service

Creativity

Action

Service

ริ เริ่ มสร้างสรรค์โครงงาน

ปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามโครงงาน

กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์
ฯลฯ

-

ความรู ้ทีไ่ ด ้เรียน

-

กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการทางาน
กระบวนการแก้ไขปั ญหา
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ฯลฯ

พัฒนาตนเอง
และสร ้างสรรค์
สงั คม

2. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสร ้างสรรค์ประโยชน์
CAS : Creativity, Action, Service

กิจกรรม CAS เป็ นกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน เป็ นกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทา
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
การจัดกิจกรรม CAS เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สร้างสรรค์โครงงานและปฏิบตั ิ
จริ ง 3 กิจกรรมหลัก ๆ ที่ประกอบไปด้วย การสร้ างสรรค์ โครงงาน ( Creativity ) โดยใช้ความรู้
จากสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน การปฏิบัติกจิ กรรมตามโครงงานที่สร้างขึ้น ( Action ) และเข้า
ร่ วม กิจกรรรมโครงงานสาธารณะประโยชน์ ( Service ) เช่น
1. ผู้เรี ยนสร้ างโครงงานปลูกป่ าชายเลน
( เกิดจากความรู ้ที่เรี ยนจากสาระสังคมศึกษา ฯ )
สร้างสรรค์โครงงาน ( Creativity ) : โครงงานปลูกป่ าชายเลน
การปฏิบตั ิ
( Action ) : ปลูกป่ าชายเลน
การบริ การสังคม ( Service ) : การมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
ความเสี ยหายที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งของน้ าทะเล
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2. ผู้เรี ยนสร้ างโครงการจัดวันดนตรี ในโรงเรี ยน ( เกิดจากผลการเรี ยนรู ้ดนตรี )
สร้างสรรค์โครงงาน ( Creativity ) : โครงการจัดวันดนตรี ในโรงเรี ยน
การปฏิบตั ิ
( Action ) : จัดวันดนตรี สากล
การบริ การสังคม ( Service ) : สร้างความบันเทิงให้เพื่อน
ร่ วมโรงเรี ยน
ในบางกรณี การคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนไม่ได้
เชื่อมโยงในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น การทากิจกรรม CAS สามารถที่จะ
แยกรายกิจกรรมได้แต่ ครู ที่ปรึ กษาต้องให้คาชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่า
กิจกรรมจะต้องแสดงให้เห็นทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สร้างสรรค์
( Creative ) ปฏิบตั ิ ( Action ) และบริการสังคม( Service )
ในที่น้ ี จะเสนอตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ดังนี้

ต ัวอย่างที่ 1

กิจกรรมบริการระด ับโรงเรียน

( action, service )
1. กิจกรรม : สอนว่ายน้ า
ให้ แก่เด็กพิการ
บทบาทใหม่ : ผู้สอนว่ายนา้
ภาระงาน : ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้ แก่ผ้ ูอ่นื
ผลที่เกิดขึ้นจริง
:
เด็กสนุกสนาน ได้ เรียนว่ายนา้
2.กิจกรรม : เป็ นโค้ช
ฟุตบอล
บทบาทใหม่ : โค้ ชฟุตบอล
ภาระงาน : ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้ แก่ผ้ ูอ่นื
ผลที่เกิดขึ้นจริง : เด็กสนุกสนานได้ เรียนรู้วิธเี ล่น
ฟุตบอล
3.กิจกรรม : สอนดนตรีให้แก่เด็กๆ
บทบาทใหม่ : ผู้สอนดนตรี
ภาระงาน : เล่นดนตรีกบั
เด็กๆ
ผลที่เกิดขึ้นจริง: ปรับปรุง
ทักษะและศักยภาพการเล่นดนตรีของเด็ก

4. กิจกรรม :จัดทาบอร์ดสาหรับติดประกาศ
ของโรงเรียน
บทบาทใหม่ :
ผู้ออกแบบ
ภาระงาน : จัดทาบอร์ด
สาหรับติดประกาศของโรงเรียน
ผลที่เกิดขึ้นจริง : การสื่อความระหว่างกันโดย
ประกาศที่นามาติดที่บอร์ด
5.กิจกรรม : เขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์
ของโรงเรียน
บทบาทใหม่ :
นักหนังสือพิมพ์
ภาระงาน : เขียนข่าว
ผลที่เกิดขึ้นจริง : มีการจัดพิมพ์ผลงานออก
เผยแพร่
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กิจกรรมบริการสงั คม/สร ้าง
ั พันธ์กบ
ความสม
ั ชุมชน
(creativity, service)

6. กิจกรรม : ทาสีกาแพง
สถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้ าร่วมกับเด็กกาพร้ า
บทบาทใหม่ : ช่างทาสี
ภาระงาน : ทาสีกาแพงสถานรับเลี้ยงเด็ก
ผลที่เกิดขึ้นจริง: สถานรับเลี้ยงเด็กสะอาดตาน่าอยู่
7.กิจกรรม : สอนภาษาอังกฤษให้ แก่แม่บ้านของ
ชาวต่างชาติ
บทบาทใหม่ : ครูสอนภาษา
ภาระงาน : เตรียมบทเรียนและสื่อการสอน
ผลที่เกิดขึ้นจริง
: แม่บ้านที่ทางานกับ
ชาวต่างชาติสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
8.กิจกรรม : แลกเปลีย่ น
เรียนรูท้ กั ษะและ
ประสบการณ์ดา้ นศิลปะกับ
โรงเรียนในท้องถิน่
บทบาทใหม่ : ผู้สอนศิลปะ
ภาระงาน : เยี่ยมโรงเรียนเป้ าหมายและพบปะ
เพื่อนนักเรียนที่เรียนศิลปะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง : นักเรียนสองกลุ่มได้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
9. กิจกรรม: เป็ นผูน้ าการสารวจป่ าส่องกล้องดูนก
บทบาทใหม่ : เป็ นผู้นาการ
สารวจป่ าเพื่อดูนก
ภาระงาน : การวางแผนการ
สารวจป่ า
ผลที่เกิดขึ้นจริง
:
ความสามารถของการจัดกิจกรรม

และความสาเร็จของการเดินป่ า
10. กิจกรรม: การจัดค่ายเยาวชน
บทบาทใหม่ : เป็ นผู้นาค่ายเยาวชน
ภาระงาน : วางแผน ดาเนินงานและนาค่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริง : ประสบการณ์การจัดค่ายเยาวชน
11.กิจกรรม : การก่อสร้างทีพ่ กั ของเด็กจรจัด
บทบาทใหม่ : ช่างก่อสร้ าง
ภาระงาน : ร่วมมือสร้ างที่พักร่วมกับผู้อ่นื
ผลที่เกิดขึ้นจริง : เด็กจรจัด
มีท่พี ักอาศัย
12. กิจกรรม : ทาความ
สะอาดชายหาด
บทบาทใหม่ : ผู้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม
ภาระงาน : กาจัดมลภาวะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง : อนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
13. กิจกรรม : การตั้งทีมบริการเฝ้ าระวังอุบตั ิเหตุ
ริมหาดตากอากาศ
บทบาทใหม่ : ผู้กู้ภัยชายหาด
ภาระงาน : ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว
ผลที่เกิดขึ้นจริง : นักท่องเที่ยวได้ รับ
การดูแลความปลอดภัย
14.กิจกรรม : จัดวิง่ แข่งขันมาราธอนระดมทุน
เพื่อมูลนิธฝิ ึ กสุนัขนาทางสาหรับผู้พิการทางสายตา
บทบาทใหม่ :ผู้จัดงานการกุศล
ภาระงาน : วางแผน ประชาสัมพันธ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง : เกิดงานการกุศล
15.กิจกรรม : สร้างเว็บไซต์กิจกรรม CAS
บทบาทใหม่ : ผู้ออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่
ภาระงาน : ออกแบบเว็บไซต์ปรับข้ อมูลให้ เป็ น
ปัจจุบันผลที่เกิดขึ้นจริง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ อมูลระหว่างกัน

ต ัวอย่างที่ 2
กิจกรรมสร้างสรรค์( Creativity)

กิจกรรมปฏิบตั ิ (Action)

กิจกรรมบริ การ (Service)

เป็ นการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

เป็ นการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกิด เป็ นกิจกรรมอาสาสมัครที่ผเู ้ รี ยนมี

โครงการ/โครงงาน (Creative

จากการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของ

ความตระหนักและจิตสานึกแสดง

thinking) ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยน ที่ส่งผลดีต่อการดาเนินชีวติ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะ
(Critical thinking)

ของคนในสังคม

ให้บริ การ โดยการเป็ นอาสาสมัคร
โดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่ งจะต้องทา
นอกเวลาเรี ยนและในการทา
กิจกรรมผูเ้ รี ยนจะต้องคานึงถึงสิ ทธิ
ต่าง ๆ ศักดิ์ศรี และการเคารพตนเอง

อนึ่ง การให้ผเู้ รี ยนทาโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม CAS สถานศึกษาต้องให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี การศึกษา ดังตัวอย่างกิจกรรมของผูเ้ รี ยน
กิจกรรมสร้ างสรรค์ ( Creativity )
( งานสร้ างสรรค์ ริเริ่ม )
- (ร่ วม) เขียนหนังสื อเด็ก
- (ร่ วม) ทาวารสารโรงเรี ยน
- (ร่ วม) ทีมถ่ายทาภาพยนตร์ ส้ นั
- เข้าร่ วมชมรมปลูกป่ า
- ชมรมโต้วาที
- ชมรมวิทยาศาสตร์
- ทาสี ร้ ัวโรงเรี ยน
- ติวเตอร์ ให้แก่นกั เรี ยน

กิจกรรมปฏิบัติ (Action)

กิจกรรมบริการ (Service)

( เพิม่ พูนผลต่ อตนเอง )

( แบ่ งปันให้ แก่ ผ้ อู นื่ )

- ฝึ กเรี ยนกอล์ฟกับโปรฯ - ฯลฯ
- เข้าร่ วมเป็ นทีมนักกีฬาโรงเรี ยน
- ฝึ กคาราเต้ มวย โยคะ เต้นรา
- เข้าร่ วมทีมสารวจป่ า
- สร้างที่พกั อาศัยให้ผอู้ ื่น
- เข้าร่ วมเป็ นเชียร์ ลีดเดอร์
ของโรงเรี ยน

- สอนเด็กว่ายน้ า ฟุตบอล
วาดภาพ อ่านหนังสื อ
- เป็ นโค้ชกีฬา
- จัดกิจกรรมในหมู่บา้ นหรื อชุมชน
ของตนเอง
- สอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ
- ระดมทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ - - ซ่อมรถ ล้างรถ

- รณรงค์/ระดมทุน

- ดูแลคนชรา

- ออกแบบเว็ปไซต์ให้โรงเรี ยน/

- ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชม รม ฯลฯ
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หลักการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรม CAS ครู ที่ปรึ กษาสามารถนาเทคนิคและกระบวนการเรี ยนที่หลากหลายมาใช้
จัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนบนพื้นฐานความเคารพศักด์ศรี ความเป็ นมนุษย์และความศรัทธา
เชื่อมัน่ ในศักยภาพที่หลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น กระบวนการกลุ่ม (Group
Process) การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงร่ วมใจ (Collaborative Learning} การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(Co-operative Learning) การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม(Participatory Learning} ซึ่งล้วนมีแนวคิดหลัก
ในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ(Child Centered} อย่างไรก็ตามเทคนิควิธีการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมายของกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) ที่เป็ น
ที่ยอมรับและใช้กนั อย่างแพร่ หลาย คือ แนวคิดของ David A. Kolb ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์ /อิงประสบการณ์/ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) เพราะเป็ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Child Centered) เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ฝึ กฝนทักษะต่างๆและร่ วมเรี ยนรู ้ตลอดกระบวนการ เป็ น Active Learner อย่างแท้จริ ง
การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ โดยการถ่ายโอน
ประสบการณ์เดิมและความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวผูเ้ รี ยนแล้ว (Transformation of experience) การเรี ยนรู้
เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมในการทาความเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ใหม่ และเพื่อปรับกระบวนการตัดสิ นใจในการทาหรื อไม่
ทา....ในครั้งต่อไป มีหลักสาคัญดังนี้
1.เป็ นการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
2.ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆที่ทา้ ทายอย่างต่อเนื่องและเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่า

Active Learning

3.มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
4.ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทาให้เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้และประสบการณ์ที่ทุกคนมีอยู่
ออกไปอย่างกว้างขวาง
5.มีการสื่ อสารโดยการพูดหรื อการเขียนเป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยน วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ พฤติกรรม ผลงาน
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ประโยชน์ทีเ่ กิ ดกับผูเ้ รี ยนผ่านการเรี ยนรู้เชิ งประสบการณ์ มี หลากหลาย
กล่าวคื อ ผูเ้ รี ยนสามารถ
- มองเห็นลู่ทางการนาองค์ความรู ้เชิงวิชาการที่เรี ยนมาแล้ว ทักษะการดารงชีวติ หลากหลายที่เคย
ได้รับการเสริ มสร้าง เช่น ทักษะสังคม (Social shill) ทักษะส่ วนบุคคล (Personal skill)
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
- นาประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริ งจากการเรี ยนรู ้สู่ท้ งั ต่อตัวเอง และผูอ้ ื่น
- รู ้ความสามารถศักยภาพของตนเองที่แตกต่างกับผูอ้ ื่น
- สามารถตัดสิ นใจที่เกิดผลจริ งและตรงบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การคาดเดา (real
result)
- พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์
- พัฒนาสานึกความรับผิดชอบ (responsibility and accountability )และรับผิดชอบ ในการ
กระทาของตนเอง
การเรียนรูผ
้ า
่ นประสบการณ์(Experiential learning)
วงจรการเรียนรู ้ผ่านประสบการณ์ (The cycle of experiential learning)

Apply

Plan

นาไปใช ้

วางแผน

Reflect

Act

สะท ้อน

ลงมือปฏิบัต ิ
Observe
สงั เกต/วิเคราะห์
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สาระสาคัญแต่ละขัน้ ตอนในวงจรการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์

1

ขัน
้ วางแผน (Plan) เป็ นการเริ่ มต้นการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยการ
กาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จและทาความกระจ่างในเป้ าหมาย รวมทั้งการตัดสิ นใจว่าจะ
ใช้องค์ ความรู ้และประสบการณ์เดิมที่แต่ละคนมี

2
3

อยูม่ าใช้อย่างไร

(how)

ขัน
้ ลงมือปฏิบัต ิ (Act) เป็ นขั้นลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรม / เรี ยนรู้เพื่อบรรลุเป้ าหมายและ
ผลการเรี ยนรู้

โดยใช้

ประสบการณ์เดิมที่เป็ นรู ปธรรม/องค์ความรู ้ที่มีอยูเ่ ป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ใหม่
ขัน
้ สงั เกต (Observe/Analyze) เป็ นขั้นการวิเคราะห์การรับรู ้ของผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนได้สังเกตและใคร่ ครวญถึง ความรู้สึกของตนเองรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับสมาชิกในกลุ่มและผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ ประสบการณ์จะแปรเปลี่ยนเป็ นการ

เรี ยนรู ้ก็ต่อเมื่อเจ้าของประสบการณ์ได้ใคร่ ครวญถึงอารมณ์ ความคิดและการกระทาของตนเอง

4

ในเหตุการณ์น้ นั ๆ ไม่ปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่ผา่ นพ้นและจบลงไป
ขัน
้ สะท ้อน (Reflect) เป็ นขั้นสะท้อนให้เห็นถึงสัมฤทธิ์ ผลของผูเ้ รี ยน ประเด็น
สาคัญที่ได้เรี ยนรู ้ องค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นผูเ้ รี ยน จุดแข็งและความท้าทายของแต่ละคน
รวมทั้งเป็ นขั้นการประเมินการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน สังเคราะห์ความรู ้ ความเข้าใจใหม่ๆ

นับเป็ น ขั้นตอนที่สาคัญยิง่ ของวงจรการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ความสามารถในการสะท้อน (Reflection) การเรี ยนรู ้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่มี
ความจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์จากการฝึ กฝนและชี้แนะ ทั้งนี้เทคนิค
สาคัญ คือ การใช้คาถาม ในระยะเริ่ มต้นอาจใช้คาถามพื้นฐานพื้นฐานง่าย ๆ เช่น

“ตัวเรา เพีอ่ น นักเรี ยนอืน่ ๆ วางแผนจะทาอะไร”
“ ตัวเรา เพีอ่ น นักเรี ยนอืน่ ๆ ทาอะไร คิ ดอย่างไรกับกิ จกรรมทีท่ า”
“ตัวเรา เพีอ่ น นักเรี ยนอืน่ ๆ รู้สึกอย่างไร ได้เรี ยนรู้อะไร กิ จกรรมทีท่ ามี คณ
ุ ค่า
อย่างไร”
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“ผลทีเ่ กิ ดกับตัวเรา เพีอ่ น และเพือ่ นนักเรี ยนอืน่ ๆ ทีมงานและคนอืน่ ๆ คื ออะไร
ได้เรี ยนรู้อะไรจากกิ จกรรม สิ่ งทีไ่ ด้เรี ยนรู้นาไปใช้ในวงกว้างอย่างไร”
ทั้งนี้ สิ่ งที่ควรตระหนักในการใช้คาถาม คือ ความยากไม่ได้อยูท่ ี่การตั้งคาถาม แต่อยูท่ ี่ความ
ซับซ้อนของคาตอบที่ตามมา

5

ประยุกต์ (Apply) เป็ นการนาผลการเรี ยนรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้น
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
และใช้ในชีวติ ประจาวัน

วงจรการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่นาเสนอในที่น้ ีนบั เป็ นเทคนิคที่ส่งผลเชิงบวกอย่างยิง่ ต่อการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action Service) จากแผนภาพที่
แสดงดังกล่าวจะเห็นว่ากระบวนการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ความสาคัญไม่ได้อยูเ่ พียงตัว
กิจกรรมเท่านั้น แต่ทุกขั้นตอนในวงจรมีความสาคัญที่จะละเลยไม่ได้

D

avid A. Kolb อธิบายว่า กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ เกิดขึ้น

จากการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
และได้เห็นผลของการกระทานั้น ก็จะเกิดความเข้าใจและนาไปสู่ การคาดการณ์ในคราวต่อๆไป
ว่าหากมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะมีผลตามมาอย่างนั้น บุคคลจะ
สั่งสมความเข้าใจถึงเหตุและผลของการกระทาที่เกิดต่างกรรม
ต่างวาระไปจนสามารถสรุ ปเชื่อมโยงเป็ นหลักการที่สามารถ
นาไปอธิ บายปรากฏการณ์อื่นๆที่ใกล้เคียงกัน และนาไปสู่ การ
ทดลองหลักการนั้นๆว่าได้ผลอย่างไรในสถานการณ์ใหม่ๆ
หัวใจของการเรี ยนรู ้แบบนี้อยูท่ ี่การได้มีประสบการณ์ตรงซึ่ ง
จะเป็ นวัตถุดิบที่จาเป็ นในการก่อรู ปเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
3. การดาเนินการของโรงเรียน
ในการจัดการเรี ยนการสอน CAS โรงเรี ยนจะต้องดาเนินการ ใน
เรื่ องต่อไปนี้
1.โรงเรี ยนจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่ผเู ้ รี ยน
2.โรงเรี ยนกาหนดหัวข้อโครงงาน ( Project Work ) จานวน
หนึ่งและจัดทาเป็ นรายการโครงงานอย่างเป็ นระบบ ( Directory ) สาหรับให้ผเู้ รี ยนเลือก
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ดาเนินการในแต่ละปี การศึกษาหรื อผูเ้ รี ยนนาเสนอกิจกรรม/โครงการ/โครงงานตามความ
สนใจ
3. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงงานภายใต้การดูแลของครู ที่ปรึ กษา
4. ครู ที่ปรึ กษาควบคุมดูแลกากับติดตามการดาเนินงานต่างๆ ให้กิจกรรม บรรลุเป้ าหมาย
5. ครู ผสู้ อน/ที่ปรึ กษาและผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินผลการทากิจกรรม โดยให้นกั เรี ยนประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับประโยชน์ที่เกิดต่อตนเอง และต่อผูอ้ ื่น และให้นกั เรี ยนประเมินผลที่ตนเองและ
ผูอ้ ื่นรวมทั้งสังคมได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรม
4. ผลการเรียนรู ้ ( Learning Outcomes )
การกาหนดให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรม CAS ควบคู่ไปกับการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ที่เป็ นวิชาการ

1
2
3
4

โดยมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ (Learning
ตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง ค้นพบ
ศักยภาพที่เป็ นจุดแข็งของตัวเอง สิ่ งที่ตวั เอง

มีความรู้ ความชานาญและมีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเอง

5

Outcome) 8

ประการ ดังนี้

ผูเ้ รี ยนแสดงความมุมานะ ขยันหมัน่ เพียรและ
มุมานะทากิจกรรมของตนเอง แสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน โดยดูจากการทางาน
อย่างสม่าเสมอ ร่ วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง

มีโอกาสทากิจกรรมที่
ท้าทายใหม่ ๆ
ผูเ้ รี ยนรู้จกั การ

วางแผนและริ เริ่ ม

กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การเขียนโครงการ ดาเนินงาน
ตามโครงการซึ่ งอาจทาร่ วมกับผูอ้ ื่นหรื อทาคนเดียว
สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นเป็ นทีมได้ โดย

ร่ วมงานได้กบั หลาย ๆ ทีม

6
7
8

การทากิจกรรม
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้คุณธรรมจริ ยธรรมจากการทา
กิจกรรม

พัฒนาทักษะและเรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ
ทาให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความชานาญในการ

ทางาน
ผูเ้ รี ยนมีความรู้สึกรับผิดชอบเหตุการณ์
สาคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกโดยการเข้าร่ วม

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมระดับชุมชน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

5. ภาระหน ้าทีข
่ องผู ้เรียน
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ดังกล่าว ผูเ้ รี ยนจะต้องมีการวางแผน บริ หารจัดการตนเอง
ในสิ่ งต่างๆต่อไปนี้
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 ทบทวนตนเองตัง้ แต่เริ่ มต้นของการทากิ จกรรม CAS ตัง้ แต่การกาหนดเป้ าหมายของการ

1
2
3
4
5

6
7

ทางานของตนเอง โดยผูเ้ รี ยนควรจะตัง้ คาถามต่อไปนีก้ บั ตนเอง ได้แก่

ผูเ้ รี ยนสามารถบอกลักษณะหรื ออธิบาย
เกี่ยวกับกิจกรรม
กิจกรรมที่คิดขึ้นจะให้ประสบการณ์อะไร
ทาไมจึงเป็ นกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็ นกิจกรรม
ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งหรื อ และกิจกรรม
อาสาสมัครช่วยสังคมได้อย่างไร
ผูเ้ รี ยนสามารถระบุบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมได้หรื อไม่
ผูเ้ รี ยนวางแผนวัดและ
ประเมินผลกิจกรรม
ไว้อย่างไร
ผูเ้ รี ยนได้คานึงถึง
ทักษะและความรอบรู้ที่
ท่านต้องการให้เกิดเป็ น
ผลสัมฤทธิ์ จาการเข้าร่ วม
กิจกรรม

8

ผูเ้ รี ยนสามารถบอกได้หรื อไม่วา่ ได้เรี ยนรู ้
อะไรบ้างจากการทากิจกรรม
ใครเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
ให้การสนับสนุน
ผูเ้ รี ยนได้คะแนนหรื อค่าตอบแทนสาหรับการ
ทากิจกรรมนี้หรื อไม่

และเพือ่ ให้ ผ้ เู รียนสามารถคิดกิจกรรมเชิ งสร้ างสรรค์
ผู้เรียนจะต้ องบอกได้ ว่า
กิจกรรมนีเ้ ป็ นบทบาทใหม่ ของผู้เรี ยนหรื อไม่
อย่ างไร
- เป็ นกิจกรรมที่สามารถทาได้ จริ งหรื อไม่
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดผลอย่ างแท้ จริ งกับตัวผู้เรี ยนเอง
และผู้อื่นหรื อไม่
- ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ อะไรจากการทากิจกรรม
- กิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนสร้ างสรรค์ ขึน้ ให้ ประโยชน์ อะไร
แก่ ผ้ อู ื่น และอย่ างไร
- ผู้เรี ยนได้ อะไรในระหว่ างการทากิจกรรม

 วางแผน ดาเนิ นงานตามแผนที ก่ าหนดและพิ จารณาผลหรื อบทเรี ยนที ไ่ ด้เรี ยนรู้จากการ
ทากิ จกรรม
 เขี ยนรายงานเกี ่ยวกับการทากิ จกรรมทัง้ หมดและประสบการณ์จากการทากิ จกรรมและ
ผลทีไ่ ด้รับจากการทากิ จกรรม
 เขี ยนรายงานเกี ่ยวกับการทากิ จกรรม CAS ทัง้ หมดรวมทัง้ ประสบการณ์จากการทา
กิ จกรรมและผลทีไ่ ด้รับจากการทากิ จกรรมและจากตัวกิ จกรรมเอง
 เผยแพร่ กิจกรรมพร้อมแสดงหลักฐานประกอบโดยใช้สือ่ ประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
บล็อก ( blog ) รู ปภาพ เว็บไซต์ ( Website ) หรื อเอกสารอืน่ ๆ เป็ นต้น
อนึ่ง ในการทากิจกรรม ผูเ้ รี ยนจะต้องเสนอโครงงานเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่ งโรงเรี ยนจะต้อง
มีแบบฟอร์ มตัวอย่าง
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แบบฟอร์มการเสนอแผนปฏิบ ัติกจ
ิ กรรมสร้างสรรค์ประโยน์
CAS : Creativity, Action, Service

คาชี้แจง : ผูเ้ รี ยนจะต้องนาเสนอแบบฟอร์ มนี้ต่อครู ผสู ้ อน/ครู ที่ปรึ กษาก่อนการทากิจกรรม
โรงเรี ยน ..............................................................................................................................................................
ชื่อ ............................................................นามสกุล ..................................... ชั้น........................
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
1. โปรดระบุชื่อกิจกรรม .............................................................. ..............................................................
2. ลักษณะกิจกรรม  งานเดี่ยว
 งานกลุ่ม
3. โปรดจาแนกและจัดประเภทกิจกรรมพร้อมระบุจานวนชัว่ โมงของ
 CREATIVITY คือ .......................................................... ระบุจานวนชัว่ โมง ...................
 ACTION
คือ .......................................................... ระบุจานวนชัว่ โมง ...................
 SERVICE
คือ .......................................................... ระบุจานวนชัว่ โมง ...................
4. ความสาเร็ จที่ผเู้ รี ยนคาดหวัง
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. วิธีดาเนินงานสู่ เปาหมายความสาเร็ จ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. ผูเ้ รี ยนจะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใดในการทากิจกรรม ระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ผูเ้ รี ยนหวังว่าจะได้เรี ยนรู ้อะไรบ้างจากการทากิจกรรม ได้รู้จกั ตนเองและผูร้ ่ วมงานในด้านใดบ้าง
มากน้อยเพียงใดผูเ้ รี ยนได้พฒั นาศักยภาพและเจตคติของตนเองอย่างไรบ้าง
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. มีใครคอยให้ความช่วยเหลือในระหว่างการทากิจกรรมหรื อไม่ ถ้ามี เป็ นใครและได้รับความช่วยเหลือ
อย่างไรบ้าง
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. กิจกรรมมีประโยชน์อย่างไรแก่ผอู ้ ื่น
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ลายมือชื่อผูเ้ รี ยน : ......................................................วันที่........................................
ลายมือชื่อครู ที่ปรึ กษา...................................................วันที่.......................................
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โดยสรุป

ผู้เรี ยนจะต้ องมีความตระหนักในเรื่ องต่ อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจว่าจะต้องทากิจกรรม CAS ครอบคลุม กิจกรรมทั้ง 3 ลักษณะ
2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม
3. ผูเ้ รี ยนกาหนดกาหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง
4. ผูเ้ รี ยนกาหนดเป้ าหมายในการทากิจกรรม CAS ของตนเอง
5. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน ตามสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้
6. ผูเ้ รี ยนมีการปรึ กษาหารื อครู ที่ปรึ กษา
7. ผูเ้ รี ยนคิดกิจกรรม/โครงการ/โครงงานเอง หรื อเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ/โครงงานกับผูอ้ ื่น
8. ผูเ้ รี ยนต้องแสดงหลักฐานที่เป็ นความสาเร็ จให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
9. ผูเ้ รี ยนเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและชนิดของหลักฐานที่ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ประกอบการรายงาน
10. ผูเ้ รี ยนรับทราบเกี่ยวกับจานวนชัว่ โมงที่จะต้องทากิจกรรม
11. ผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาเพื่อร้องขอให้ประเมินผลการทางานของตนเอง
12. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่ างการรายงานสาหรับเป็ นแนวทางในการเขียนรายงาน
13. ผูเ้ รี ยนต้องเขียนรายงานตามค้าโครงการเขียนรายงาน รวมทั้งกล่าวถึงแผน การดาเนินงาน
และผลการทากิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ ของกิจกรรม แบบบันทึกการทากิจกรรม CAS
รายการกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ปี ประเภทกิจกรรม จานวนชัว่ โมง ผลลัพธ์

-

6. ภาระหน ้าทีข
่ องครูผู ้สอนหรือครูทป
ี่ รึกษา
ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาและข้อกาหนดของ CAS
พูดคุยกับผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับกติกาและข้อกาหนดของ CAS กับผูเ้ รี ยน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองจากการทากิจกรรม
อาสาสมัครพร้อมให้ขอ้ คิดเห็น
สนับสนุนการคิดและทากิจกรรมของผูเ้ รี ยนและเป็ นกาลังใจ
ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
โดยช่วยประสานหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ
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7. การวัดและประเมินผลกิจกรรมสร ้างสรรค์ประโยชน์

1

การประเมินเพือ
่ อนุญาตให้ผเู ้ รี ยนทาโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม CAS ที่ผเู ้ รี ยน

นาเสนอ ผูร้ ับผิดชอบจะต้องมีเกณฑ์การพิจารณา โดยทัว่ ไปแล้ว สถานศึกษาจะใช้เกณฑ์
(Criteria) 4 ประการ ต่อไปนี้

1 เป็ นกิจกรรมที่ทาได้จริ ง มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2 เป็ นกิจกรรมท้าทายความสามารถส่วนบุคคลของผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้อง
ทาให้ขอบข่ายภาระงานทั้งหมดที่กาหนดไว้เสร็ จสิ้ นทุกประการ

3 เป็ นกิจกรรมที่มีการคิดวางแผนการทางานของตนเองอย่างเป็ น
ระบบ ตั้งแต่การวางแผน การทบทวนกิจกรรม การรายงาน
ความก้าวหน้า และการรายงานผลการดาเนินการ

4 เป็ นกิจกรรมที่เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) และผลการเรี ยนรู้รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด

2

การวัดและประเมินผลการทากิจกรรม CAS

ในการวัดและประเมินผลการทากิจกรรม CAS ไม่มีการวัดและประเมินผลที่เป็ นผลสัมฤทธิ์
เหมือนกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ แต่ผเู ้ รี ยนจะต้องเขียนรายงานผล

การดาเนินงานให้มีเค้าโครง ในสาระต่อไปนี้
ผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรมอะไร ทากิจกรรมดังกล่าวร่ วมกับใคร สิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู ้จากการทากิจกรรม และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทา
กิจกรรมสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนถือเป็ นคุณค่า (Values) ที่ได้รับจากกระบวนการทา
กิจกรรม
ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นอย่างไร กับการได้ทากิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวผูเ้ รี ยน ผลลัพธ์ที่
เกิดกับผูร้ ่ วมงาน/ทีมงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผูอ้ ื่น นอกจากรายงานเกี่ยวกับ ผลการเรี ยนรู้ 8
ประเด็นดังกล่าวแล้ว
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ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงผลงาน โดยใช้เอกสารอื่นๆ ประกอบ
ได้แก่ บันทึกการทากิจกรรม บล็อก (blog) แผ่นซี ดี (CD)
ภาพถ่าย วีดิทศั น์ ดีวดี ี (DVD) การเล่าเรื่ องด้วยภาพถ่าย
(Photo Essay) หรื อ Portfolio เป็ นต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์และเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างบรรลุ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามที่กาหนดครบถ้วนทุกประการ

8 ประโยชน์จากการปฏิบัตก
ิ จิ กรรมสร ้างสรรค์ประโยชน์
1.

ค้ นพบศักยภาพที่เป็ นจุดเข็งของตัวเอง สิ่งที่ตวั เองมีความรู้ ความชานาญ

2.

มีโอกาสทางานในสิ่งท้ าทาย

3.

รู้จกั วางแผนการดาเนินงานกิจกรรม รู้ตงแต่
ั ้ การ
เขียนโครงการ ดาเนินงานตามโครงการ

4.

สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

5.

แสดงความมุมานะ หมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิงาน

6.

เรี ยนรู้ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมจากการทางาน

7.

เรี ยนรู้ทกั ษะ และประสบการณ์ใหม่
9 กิจกรรมทีไ่ ม่ถอ
ื เป็ นกิจกรรมสร ้างสรรค์ประโยชน์
กิจกรรมทีไ่ ม่ นับเป็ นกิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์ มีแนวทางการ
พิจารณาดังนี้
- กิจกรรมที่เป็ นส่ วนหนึ่งการเรี ยนและได้คะแนน
- กิจกรรมที่มีค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรื อเป็ นการหารายได้พิเศษหรื อ

รายได้ประจา
- งานที่ผเู ้ รี ยนทาเป็ นงานประจา เช่น การจัดเก็บหนังสื อเข้าที่ในห้องสมุด ทาความสะอาดห้องเรี ยน
- ทางานในบ้านเด็กกาพร้าหรื อบ้านพักคนชราโดยที่ผเู ้ รี ยนไม่ทาความรู ้จกั กับโครงสร้างการบริ หาร
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- - การเยีย่ มชมสถานที่ตา่ งๆ เช่น ชมพิพิธภัณฑ์ ดูหนัง ดูละคร ดูกีฬา เป็ นต้น
- การทางานบ้าน
- กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยก
- กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด เนตรนารี เข้าค่าย
- กิจกรรมอุทิศที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการเมือง
- กิจกรรมระดมทุนที่ไม่มีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายชัดเจน
- กิจกรรมที่ไม่เป็ นที่รับรู ้ของครู ผสู ้ อน/ครู ที่ปรึ กษา
10.กรอบการเขียนรายงาน
กิจกรรม CAS กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเขียนรายงานประสบการณ์การทากิจกรรมทั้ง 3
ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์ ( Creativity ) ปฏิบตั ิ ( Action ) และการบริ การสังคม
( Service ) โดยมีกรอบของสาระในการรายงาน ได้แก่ ผูเ้ รี ยนได้ทา
กิจกรรมอะไร ทาที่ไหน วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการทา
กิจกรรมมีอย่างไร ทากิจกรรมร่ วมกับใครหรื อไม่ อย่างไร ผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้อะไรบ้างจากการทากิจกรรมเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนการ
ทากิจกรรม ระหว่างการทากิจกรรม และภายหลังการทากิจกรรม
คุณค่าที่ได้รับ ผลที่เกิดจากการทางานที่ผเู ้ รี ยนคาดว่าจะได้รับ ระบุปัญหาอุปสรรคหรื อความ
ยากง่ายของงานที่พบและได้แก้ปัญหาอย่างไร
ผูเ้ รี ยนค้นพบอะไรในตัวเองและในตัวผูอ้ ื่น ผูเ้ รี ยนได้
พัฒนาศักยภาพ เจตคติและคุณค่าของตนเองอย่างไร ( เช่น การ
ทาหรื อเข้าร่ วมกิจกรรม การตรงต่อเวลา และระยะเวลาสาหรับ
การทากิจกรรม ความพยายาม )มีใครให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
หรื อไม่ ในการทากิจกรรมผูเ้ รี ยนได้ประสานงานกับใคร
หน่วยงานหรื อองค์กรใดบ้าง ผลลัพธ์ของกิจกรรมคืออะไร
ประโยชน์ที่ตนเองได้รับ ( เช่น ความเข้าใจ ทักษะและคุณค่าของกิจกรรม ความภาคภูมิใจ)
ผลที่เกิดแก่ทีมงานและคนอื่นๆ ผลลัพธ์โดยรวมของกิจกรรม
โดยภาพรวม ในรายงานของผูเ้ รี ยนจะต้องประกอบด้วย ความสนใจและเป้ าหมายของตนเอง
ในการทา CAS การวางแผน ดาเนินการตามแผน สิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้ การปรึ กษาครู ที่ปรึ กษา
การเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ/โครงงานที่สถานศึกษากาหนด ผูอ้ ื่นคิดขึ้นหรื อคิดโครงงานเอง
การบันทึกการทากิจกรรมและสัมฤทธิ์ ผล แสดงกิจกรรมย่อยที่ได้ดาเนินการ การแสดง
หลักฐานที่เป็ นความสาเร็ จ ของผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
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ิ ธิภาพของการจัดกิจกรรม
11.การตรวจสอบประสท
กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องเป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ดว้ ยตนเองตามความสนใจ ผูเ้ รี ยนลงมือปฎิบตั ิและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมตลอด
กระบวนการภายใต้การดูแลสนับสนุนของครู ที่ปรึ กษา ตั้งแต่ข้ นั การวางแผน ลงมือปฎิบตั ิตาม
แผน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสะท้อนผลการ
ดาเนินงาน ประเมินผล การจัดทาบันทึกและรายงาน
แผนและผลการดาเนินงาน ครู ที่ปรึ กษาหรื อผูร้ ับผิดชอบ
CAS ควรจัดทารายการสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องดาเนินงานตาม
ขั้นตอน และให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบความเข้าใจใน
กระบวนการทางานของตนเอง ทั้งนี้หากพบว่ามีข้ นั ตอนใดที่ผเู ้ รี ยนยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ครู
ที่ปรึ กษา/ผูส้ อนสามารถให้คาแนะนาอย่างเป็ นระบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างแบบตรวจสอบกระบวนการทางานกิจกรรมCASของนักเรียน
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผเู้ รี ยนได้ตรวจสอบผลงานของตนเอง
ลาดับที่
รายการประเมิน
1

ผูเ้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการทากิจกรรม CAS

2

ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจว่าจะต้องทากิจกรรม CAS ครอบคลุม กิจกรรม3ลักษณะ

3

ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทากิจกรรม

4

ผูเ้ รี ยนกาหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง

5

ผูเ้ รี ยนจะต้องกาหนดเป้ าหมายในการทากิจกรรม CAS ของตนเอง

6

ผูเ้ รี ยนมีการปรึ กษาหารื อครู ที่ปรึ กษา

7

ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน ตามสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้

8

ผูเ้ รี ยนคิดโครงงานเองหรื อเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงงานกับผูอ้ ิ่น

9

ผูเ้ รี ยนมีการบันทึกเกี่ยวกับการทากิจกรรมเป็ นระยะๆ

10

ผูเ้ รี ยนรับทราบเกี่ยวกับจานวนชัว่ โมงที่จะต้องทากิจกรรม

มี/
เข้ าใจ

ไม่ มี/
ไม่ เข้ าใจ
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11

ผูเ้ รี ยนเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและชนิดของหลักฐานที่ผเู ้ รี ยนสามารถใช้
ประกอบการรายงาน

12

ผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาเพื่อร้องขอให้ประเมินผลการทางานของตนเอง

13

ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่ างในการเขียนรายงาน

14

ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงาน - กล่าวถึงแผนการ
ดาเนินงาน และผลการทากิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ ของกิจกรรม แบบบันทึก
การทากิจกรรม CAS รายการกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ปี ประเภท
กิจกรรม จานวนชัว่ โมง ผลลัพธ์

สถานศึกษาควรออกแบบบันทึกกิจกรรมสาหรับผูเ้ รี ยน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
รายการกิจกรรม
สถานที่ วัน/เดือน/ปี C A S

จานวน
ชั่วโมง

ผลลัพธ์

