ตัวอย่าง
คาอธิบายรายวิชา กิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์ (Creativity Action Service)
ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาสร้างสรรค์ กิจกรรมหรื อแผนงานหรื อโครงงานต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะ หรื อบริ การสังคม โรงเรี ยน ชุมชน การเริ่ มต้นโครงการ การเลือก และวิเคราะห์หวั ข้อ การเขียน
เค้าโครงโครงงานและแผนปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้า แนวทางการเขียน
รายงานและการเขียนรายงาน โครงงาน การนาเสนอผลงานและวิจารณ์
โดยใช้กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ ผูเ้ รี ยน มีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์ ( Creative
Thinking )และทักษะการคิดวิเคราะห์ ( Critical Thinking )การปฏิบตั ิ (Action ) มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่เกิดจากความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของตนเอง การบริ การ (Service) เป็ นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่ค่าจ้าง
ตอบแทน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งหวังใหมีความตระหนักรู ้ มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
1. วางแผนการเริ่ มต้นโครงการ
2. เลือก และวิเคราะห์หวั ข้อโครงงาน
3. เขียนเค้าโครงโครงงานและแผนปฏิบตั ิงาน
4. ปฏิบตั ิตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้า
5 กาหนดแนวทางการเขียนรายงานและเขียนรายงาน
6. นาเสนอผลงานและวิจารณ์

ตัวอย่าง
หน่ วยการเรียนรู้ กิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์ (Creativity Action Service : CAS)

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 การเริ่มต้ นโครงการ (2 ชม)

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การเลือก และวิเคราะห์ หัวข้ อ
โครงงาน (2 ชม)

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การเขียนเค้ าโครงโครงงานและ
แผนปฏิบัตงิ าน (2 ชม)

CAS
หน่ วยการเรียนที่ 4 การปฏิบัตติ ามแผนและ
ตรวจสอบความก้ าวหน้ า (8 ชม)

หน่ วยการเรียนที่ 5 แนวทางการเขียนรายงานและ
การเขียนรายงาน (2 ชม)

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การนาเสนอผลงานและวิจารณ์
(4 ชม)

กาหนดการสอนรายวิชา กิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์
หน่ วยการ
เรียนรู้ ที่
1

2

3

4

5

6

เวลา
(ชั่วโมง)

ลักษณะกิจกรรม
เนือ้ หา
แนวทางการเริ่มต้ นโครงงาน
รู ปแบบในการศึกษา กระบวนการ
ดาเนินงานตลอดแนว
นาเสนอเพือ่ วิเคราะห์ ขอบเขต/
แนวทางการเลือก/ความเป็ นไปได้
ในการดาเนินงานตามหัวข้ อ
โครงงาน
วิธีการเขียนเค้ าโครงโครงงานและ
การเสนอแผนปฏิบัติงานเพือ่
นาเสนอต่ อครู ทปี่ รึกษา
การปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบ
ความก้าวหน้ าภายใต้ การชี้แนะ
จากครู ทปี่ รึกษา
การรวบรวมข้ อมูลหรือประเด็นที่
จะนามาเขียนเพือ่ รายงานและการ
เขียนรายงาน
นาเสนอและวิจารณ์ผลงาน เพือ่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และต่ อยอด
ผลงาน

สร้ างสรรค์ การปฏิบัติ การบริการ
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ตัวอย่าง
ชุ มนุมอาสาพัฒนา
ภาคเรียนที่ 1
ชั่วโมงที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม
1
- รับสมัครสมาชิ กชุ มนุม
พ.ค.
2
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ ชุมนุมและร่ วมวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรม
3
- เขียนโครงการ “สานักรักท้องถิ่น”
4
- กาหนดขอบข่ ายและวางแผนพัฒนาชุ มชน/
ท้องถิ่น
มิ.ย.
5
- นาเสนอแผนพัฒนาต่ อครู ทปี่ รึกษา
6
- ประชุ ม ปรับปรุ งแผนและเตรียมแบ่ งงานใน
ความรับผิดชอบ
7
- กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแหล่ งนา้ ในชุ มชน
8
- กิจกรรมที่ 2 ร่ วมกับชุ มชนสร้ างฝายเก็บนา้
ก.ค.
9
- สรุ ปผลการดาเนินงานระยะที่ 1
10
- จัดบอร์ ดนิทรรศการแสดงผลงาน
11
12
13
14
15
16
17
18

ส.ค.

ก.ย.

- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาวัด/ศาลาอเนกประสงค์
หมู่บ้าน
- กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก
- สรุ ปผลการดาเนินงานระยะที่ 2
- จัดบอร์ ดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ประชุ มสรุ ปผลการดาเนินงาน
- เสนอ (ร่ าง) รายงานต่ อครู ทปี่ รึกษา
- จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (ชิ้นงาน)
- นาสนอบทสรุ ปต่ อโรงเรียนและประเมินผล
โครงการ CAS

ผู้รับผิดชอบ
ครู ทปี่ รึกษา
ครู ทปี่ รึกษา/
นักเรียน
นักเรียน/
ครู ทปี่ รึกษา

นักเรียน/
ครู ทปี่ รึกษา
นักเรียน
นักเรียน/ ชุ มชน/
ท้องถิ่น
นักเรียน
นักเรียน/
ครู ทปี่ รึกษา
นักเรียน/
ครู ทปี่ รึกษา

แนวการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์
(Creativity , Action, Service)
กิจกรรม/โครงการ : (ชื่อโรงเรียน ........... รวมพลังสร้ างสรรค์ ร่ วมรับผิดชอบสั งคม
วัตถุประสงค์ :
1. ผู้เรียนตระหนักรู้ ในความสามารถของตนเอง
2. ผู้เรียนมีโอกาสทากิจกรรมสร้ างสรรค์ พัฒนาทักษะและเรียนรู้ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ
3. ผู้เรียนเกิดจิตสาธารณะทีย่ งั่ ยืนจากการปฏิบัติกจิ กรรม
4. ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนทุกคน
การจัดกิจกรรม :
1. คณะกรรมการนักเรียน ผู้แทนนักเรียนทุกระดับชั้ น และคณะครู ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
CAS ร่ วมประชุ มปรึกษาหารือ ทาความเข้ าใจการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์
2. ผู้แทนนักเรียนทุกชั้ นประชาสั มพันธ์ ขยายผลการปรึกษาหารือให้ นักเรียนในชั้ นเรียนรับทราบและ
ร่ วมกันระดมสมองกาหนดกิจกรรมทีส่ ามารถทาได้ เช่ น การออกแบบเว็ปไซต์ โรงเรียน
ถ่ ายทาภาพยนตร์ ส้ ั น ทาวารสารโรงเรียน ระดมทุนช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ช่ วยแพทย์
พยาบาลดูแลผู้ป่วยในชุ มชน ฯลฯ
3. เมื่อเลือกกิจกรรมทีจ่ ะทาได้ แล้ว ให้ นักเรียนร่ วมกันออกแบบ และวางแผนการดาเนินกิจกรรม
- กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
- กาหนดสถานที่
- กาหนดวันเวลา
4. นาเสนอแผนการจัดกิจกรรม / แบบฟอร์ มการเสนอขอทากิจกรรมต่ อครู ทปี่ รึกษา เพือ่ อนุมัติ
5. ดาเนินกิจกรรมตามแผนทีว่ างไว้
ขณะผู้เรียนทากิจกรรมให้ บันทึก / รายงานการทากิจกรรม
6. ผู้เรียน / อภิปรายร่ วมกันวิเคราะห์ ข้อมูลจากบันทึกการทากิจกรรมในประเด็นต่ าง ๆ

7. ผู้เรียนนาเสนอผลการอภิปราย / วิเคราะห์ ข้อมูลในกลุ่มใหญ่ เพือ่ สรุ ปเป็ นองค์ ความรู้
8. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ การดาเนินงาน เช่ น นิทรรศการ จัดมหกรรมกิจกรรม
CAS
9. ขยายผลการดาเนินงาน โดยการสร้ างเครือข่ ายทั้งในโรงเรียน ต่ างโรงเรียนและชุ มชน
สื่ อและอุปกรณ์ :
ข้ อมูลจากสื่ อสารมวลชน และแหล่ งเรียนรู้ ต่าง ๆ
การวัดและประเมินผล :
จากรายงานผลการดาเนินงาน และหลักฐานร่ องรอยทีเ่ กีย่ วข้ อง

