
คำช้ีแจง กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ( Creativity, Action, Services ) วันพฤหัสบดี คาบ 8 
เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน เพ่ือปลูกฝัง และ
สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ CAS มี 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย การสร้างสรรค์งาน (Creativity)     
การปฏิบัติกิจกรรมตามที่สร้างขึ้น (Action) เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (Services) 
 ขณะนี้การดำเนินการมาถึงช่วงสรุปผล และจะดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือรับรางวัล
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ดีเด่น ระดับละ 3 กิจกรรม ขอให้นักเรียนทุกห้องเตรียมผลงานเพ่ือ
นำเสนอ โดยส่งตัวแทนนำเสนอ ห้องละ 5 คน ตามกำหนดการ ดังนี้ 

ชั้น วันที่ คาบ/เวลา สถานที ่
ม.1 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 8/ 14.55-15.50 น. หอประชุม 2 
ม.2 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 8/ 14.55-15.50 น. หอประชุม 1 
ม.3  3-4 กุมภาพันธ์ 2563 8/ 14.55-15.50 น. ห้องประชุมสิมิลัน 
ม.4 30-31 มกราคม 2563 8/ 14.55-15.50 น. หอประชุม 2 
ม.5 30-31 มกราคม 2563 8/ 14.55-15.50 น. หอประชุม 1 
ม.6  30-31 มกราคม 2563 8/ 14.55-15.50 น. ห้องประชุมสิมิลัน 

 
 

 เอกสารสำหรับการนำเสนอ ดังนี้ 
1. เอกสารรายงานผล ตามแบบรายงานกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS (แบบฟอร์ม 

download ได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน รหัส วช 035  “แบบรายงานกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ 
CAS”) 

2. ผลงาน (ตัวอย่างเช่น ภาพ/ผลงาน/ชิ้นงาน จากกิจกรรมกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS) 
3. สื่อนำเสนอเป็น Power Point/VDO/ฯลฯ ตามความเหมาะสม 
4. นำเสนอห้องเรียนละ ไม่เกิน 5 นาที (พร้อมตอบคำถามกรรมการ) 
 

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
1. กิจกรรม CAS มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประโยชน์ต่อส่วนรวม   20 คะแนน 
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพ และพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 20 คะแนน 
3. การมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม    20 คะแนน  
4. ผลจากการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   20 คะแนน 
5. กระบวนการนำเสนองาน และผลงานที่เห็นอย่างชัดเจน    20 คะแนน 
 

 

http://www.sena.ac.th/Download/FORM/V035.doc
http://www.sena.ac.th/Download/FORM/V035.doc


เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ  
1-5 6-10 11-15 16-20 

กิจกรรมมีความคดิ
สร้างสรรค์ และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

กิจกรรมมีความคดิ
สร้างสรรค ์

กิจกรรมมีความคดิ
สร้างสรรค์ และเป็น
ประโยชนร์ะดับ
ห้องเรียน 

กิจกรรมมีความคดิ
สร้างสรรค์ และเป็น
ประโยชนร์ะดับ
โรงเรียน 

กิจกรรมมีความคดิ
สร้างสรรค์ และเป็น
ประโยชนร์ะดับชุมชน 

ขั้นตอนการทำงานมี
ประสิทธิภาพ และ
พัฒนากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

การทำงานมีการวาง
แผนการทำงาน แตไ่ม่
มีการรายงานผลการ
ดำเนินการ มีการแกไ้ข
ปัญหา จนเกิดผล
สำเรจ็ตามวตัถุประสงค์
บางส่วน 

การทำงานมีการวาง
แผนการทำงาน ตั้งแต่
การวางแผน และการ
รายงานผลการ
ดำเนินการ มีการแกไ้ข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
จนเกิดผลสำเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์บางส่วน 

การทำงานมีการวาง
แผนการทำงาน ตั้งแต่
การวางแผน การ
ทบทวนกิจกรรม การ
รายงานความก้าวหน้า 
และการรายงานผลการ
ดำเนินการ มีการแกไ้ข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรม จนเกิดผล
สำเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

การทำงานมีการวาง
แผนการทำงานอย่าง
เป็นระบบ ตั้งแต่การ
วางแผน การทบทวน
กิจกรรม การรายงาน
ความก้าวหน้า และการ
รายงานผลการ
ดำเนินการ มีการแกไ้ข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
จนเกิดผลสำเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ 

การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 

กิจกรรมการ
ดำเนินการ มสี่วนร่วม
ภายในห้องเรียน 

กิจกรรมการ
ดำเนินการ มสี่วน
ร่วมกับระดับโรงเรียน 

กิจกรรมการดำเนินการ 
มีส่วนร่วมกับชุมชน 

กิจกรรมการดำเนินการ 
มีส่วนร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

ผลจากการดำเนินงาน
เป็นที่ประจักษ์ และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

ผลจากการดำเนินงาน
เป็นที่ประจักษ์ และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมในระดับ
ห้องเรียน 

ผลจากการดำเนินงาน
เป็นที่ประจักษ์ และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมในระดับ
โรงเรียน 

ผลจากการดำเนินงาน
เป็นที่ประจักษ์ และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  ชุมชน 

ผลจากการดำเนินงาน
เป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน 
มีหลักฐานประกอบ 
และเกดิประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ชุมชน 

กระบวนการนำเสนอ
งาน 

นำเสนอเนื้อหาใน
ผลงานได้ รูปแบบการ
นำเสนอเหมาะสม 
เหมาะสมกับเวลา และ
มีบุคลิกภาพ น้ำเสียง
พอใช้ 

นำเสนอเนื้อหาใน
ผลงานได้ถูกต้อง การ
นำเสนอมีความ
น่าสนใจ เหมาะสมกับ
เวลา และมีบุคลิกภาพ 
น้ำเสียงชัดเจน
เหมาะสม 

นำเสนอเนื้อหาใน
ผลงานได้ถูกต้อง 
ชัดเจน การนำเสนอมี
ความน่าสนใจ 
เหมาะสมกับเวลา และ
มีบุคลิกภาพ น้ำเสียง
ชัดเจนด ี

นำเสนอเนื้อหาใน
ผลงานได้ถูกต้อง 
ชัดเจน การนำเสนอมี
ความน่าสนใจ 
สร้างสรรค์ เหมาะสม
กับเวลา และมี
บุคลิกภาพ น้ำเสียง
ชัดเจนดีมาก 

 


