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คำชี้แจงร่างตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการเป็นพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
ร่ า งตั ว อย่ า งเครื ่ อ งมื อ ประเมิ น สมรรถนะการเป็ น พลเมื อ งที ่ เ ข้ ม แข็ ง ในช่ ว งชั ้ น ที ่ 4 (ม.4 – ม.6)
เป็นตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวัดและประเมินผลในชั้น เรียน เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย
1. กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม
2.2 แบบบันทึก
3. ขอความร่วมมือครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ ยวข้อง พิจารณากรอบโครงสร้างเครื่องมือ และ
เครื่องมือประเมิน พร้อมแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ โดยตอบลงในแบบสำรวจความคิด เพื่อประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่ องมือประเมินสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้มีคุณภาพ สำหรับนำไปใช้เป็น
แนวทางในการประเมินสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป ขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
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กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง หมายถึง การปฏิบัติตนอย่างรับ ผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพ
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพ ในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี
ระดับ

คำอธิบายระดับ
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ระดับ
เริ่มต้น

รู้จักและปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น พยายามที่จะ
เข้าอกเข้าใจผูอ้ ื่นทั้งใน
โลกจริงและโลกเสมือน
ให้เกียรติ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เคารพและปฏิบัติตน
ตามกฎกติกาทางสังคม
มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่พลเมือง
ประชาธิปไตย ติดตาม
และประเมิน
ความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม ริเริ่ม
และมีส่วนร่วมทาง
สังคมในประเด็นที่
สนใจระดับท้องถิ่นและ
ประเทศ ด้วยจิต
สาธารณะ
กระตือรือร้นในการหา

พฤติกรรมย่อย

เครื่องมือ

1. ด้านพลเมืองรู้เคารพสิทธิ
- แบบประเมิน
1.1 อธิบายและปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
พฤติกรรม
ตนเองและผู้อื่น
- แบบบันทึก
1.2 ไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying) ทั้งทาง
ร่างกาย วาจา ความสัมพันธ์ทางสังคมและโลกไซ
เบอร์ (Cyber bullying)
1.3 ให้เกียรติ พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน (Digital Empathy)
1.4 ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.5 แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตนเองให้กับ
ผู้อื่นตามความเหมาะสม
2. ด้านพลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
2.1 เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง
และกฎหมายอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
2.2 เคารพและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามวิถี
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายด้วยความเข้าใจใน
ฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ด้านพลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ
3.1 ติดตามและประเมินความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและประเด็นปัญหาของท้องถิ่น
ประเทศ ภูมิภาค และประชาคมโลก
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ระดับ

คำอธิบายระดับ
ทางออกร่วมกันและ
ริเริ่มในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา โดย
คำนึงถึงความเท่าเทียม
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ระดับ
กำลัง
พัฒนา

ยึดมั่นในหลักสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอ
ภาค พยายามที่จะ
เข้าอกเข้าใจผูอ้ ื่นทั้งใน
โลกจริงและโลกเสมือน
บนพื้นฐานของการ
พึ่งพาอาศัยกันโดย
ปราศจากอคติ ใช้
วิ จ ารณญาณในการ
ติดตามสถานการณ์และ
ประเด็ น ปั ญ หา ริ เ ริ่ ม
และมี ส ่ ว นร่ ว มทาง
สั ง คมในประเด็ น ที่
ห ล า ก ห ล า ย ร ะ ดั บ
ภูมิภาคและประชาคม
โลก ด้วยจิต
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พฤติกรรมย่อย

เครื่องมือ

3.2 ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็น
ที่สนใจด้วยจิตสาธารณะ (Public Mind)
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาคและประชาคมโลก
4. ด้านพลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
4.1 กระตื อรื อร้ นในการหาทางออกร่ วมกั น
เกี ่ ยวกั บประเด็ นปั ญหาท้ องถิ ่ น ภู ม ิ ภ าค และ
ประชาคมโลก โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็น
ธรรม ด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย
4.2 ริ เริ ่ มในการสร้ างการเปลี ่ ยนแปลงของ
ท้ องถิ ่ น ภู ม ิ ภ าค ประเทศ และประชาคมโลก
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรม ด้วยสันติวิธี
และวิถีประชาธิปไตย
1. ด้านพลเมืองรู้เคารพสิทธิ
- แบบประเมิน
1.1 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
พฤติกรรม
1.2 ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
- แบบบันทึก
1.3 ช่ ว ยเหลื อ และให้ เ กี ยรติผู ้ อื ่ น ไม่ เ ลือก
ปฏิบัติและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ทั้งในโลกจริงและ
โลกเสมื อน (Digital Empathy) บนพื ้ นฐานของ
การพึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากอคติ
2. ด้านพลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
2.1 เคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกา กฎหมาย
ตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความเข้าใจ
2.2 ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของ
สังคมไทย
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ระดับ

คำอธิบายระดับ
สาธารณะและสำนึก
สากล กระตือรือร้นใน
การร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ของท้องถิ่น ด้วย
ค่านิยมประชาธิปไตย
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ระดับ
ความ
สามารถ

ยึดมั่นในหลักสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอ
ภาค เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาทาง
สังคม พยายามที่จะ
เข้าอกเข้าใจผูอ้ ื่นทั้งใน
โลกจริงและโลกเสมือน
บนพื้นฐานของการ
พึ่งพากันโดยปราศจาก
อคติ ไม่เลือกปฏิบัติ มี
ความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่
พลเมืองประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ยอมรับความแตกต่าง
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พฤติกรรมย่อย

เครื่องมือ

3. ด้านพลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ
3.1 ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์
บ้านเมือง นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็น
ปัญหาระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
3.2 ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็น
ที่หลากหลายด้วยจิตสาธารณะ (Public Mind)
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก
4. ด้านพลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
4.1 กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก ค่านิยม
ประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี
1. ด้านพลเมืองรู้เคารพสิทธิ
- แบบประเมิน
1.1 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
พฤติกรรม
1.2 ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเองทั้งใน - แบบบันทึก
โลกจริงและโลกเสมือน
1.3 ช่วยเหลือ ให้เกียรติ และเข้าอกเข้าใจ
ผู้อื่น (Empathy) ผู้อื่นทั้งในโลกจริงและโลก
เสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน
โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ (Non –
Discrimination)
2. ด้านพลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
2.1 เคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกา กฎหมาย
ตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความเข้าใจ
2.2 ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของ
สังคมไทยและประชาคมโลก
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ระดับ

คำอธิบายระดับ

หลากหลาย ใช้
วิจารณญาณในการ
ติดตามสถานการณ์และ
ประเด็นปัญหา ริเริ่ม
และมีส่วนร่วมทาง
สังคมในประเด็นที่
หลากหลายระดับ
ภูมิภาคและประชาคม
โลก ด้วยจิตสาธารณะ
และสำนึกสากล
กระตือรือร้นในการร่วม
สร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวก
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ของท้องถิ่น ด้วยความ
เชื่อมั่นในสังคมที่เท่า
เทียมเป็นธรรม ค่านิยม
ประชาธิปไตย และ
แนวทางที่ไม่เกิดความ
รุนแรงต่อสังคมและต่อ
ตัวเอง
10
ยึดมั่นและปกป้องใน
ระดับ หลักสิทธิเสรีภาพและ
เหนือความ ความเสมอภาค สื่อสาร
คาดหวัง ผ่านช่องทางสาธารณะ
ระดับภูมิภาคและ
ประชาคมโลก ด้วยจิต
สาธารณะ สำนึกสากล
ด้วยความเชื่อมั่นใน
สังคมที่เท่าเทียมเป็น
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พฤติกรรมย่อย

เครื่องมือ

3. ด้านพลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ
3.1 ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์
บ้านเมือง นโยบายภาครัฐ การเคลื่อนไหวทาง
สังคม และการเมืองของพลเมือง การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็น
ปัญหาระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก
3.2 ริเริม่ และมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็น
ที่หลากหลายด้วยจิตสาธารณะ (Public Mind)
และสำนึกสากล (Global Mindedness) โดย
คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระดับชุมชน
สังคม และประชาคมโลก
4. ด้านพลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
4.1 กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการ
เปลีย่ นแปลงเชิงบวกเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของ
ท้องถิ่น ภูมิภาคและประชาคมโลก ด้วยความ
เชื่อมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยม
ประชาธิปไตย และแนวทางทีไ่ ม่เกิดความรุนแรง
ต่อสังคมและต่อตัวเอง

1. ด้านพลเมืองรู้เคารพสิทธิ
- แบบประเมิน
1.1 เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น พฤติกรรม
1.2 ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
- แบบบันทึก
1.3 ช่วยเหลือ ให้เกียรติและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน (Digital Empathy)
บนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจาก
อคติ ไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ั ต ิ (Non – Discrimination)
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2. ด้านพลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
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ระดับ

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วงชั้นที่ 4 หน้า 6

คำอธิบายระดับ

พฤติกรรมย่อย

ธรรม ค่านิยม
ประชาธิปไตย
และแนวทางที่ไม่เกิด
ความรุนแรงต่อสังคม
และต่อตัวเองแนวทาง
สันติวิธี

2.1 เคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกา กฎหมาย
ตามบทบาทหน้ า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
พ ล เ ม ื อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเข้าใจ
2.2 ยอมรับความแตกต่าง และแสดงออกซึง่
ความเคารพในความหลากหลายของสังคมไทย
และประชาคมโลก
3. ด้านพลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ
3.1 ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์
บ้านเมือง นโยบายภาครัฐ การเคลื่อนไหวทาง
ส ั งคม แ ล ะการเม ื อ งของพล เม ื อ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
รวมทั้งประเด็นปัญหาระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก
3.2 ริเริม่ และมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็น
ที่หลากหลายและสื่อสารผ่านช่องทางสาธารณะ
ด้วยจิตสาธารณะ (Public Mind) และสำนึก
สากล (Global Mindedness) โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระดับชุมชน สังคม
และประชาคมโลก
4. ด้านพลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
4.1 กระตือรือร้น มีบทบาทนำหรือเป็น
ต้นแบบในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ประชาคมโลก ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมที่เท่า
เทียม เป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และ
แนวทางที่ไม่เกิดความรุนแรงต่อสังคมและ
ต่อตัวเอง

เครื่องมือ
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ตัวอย่างแบบแบบประเมินพฤติกรรมบ่งชี้การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (พลเมืองรู้เคารพสิทธิ) ระดับ 7 -10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
**********************
คำชี้แจง 1. แบบประเมินเป็นแบบประเมินการปฏิบัติตนของนักเรียน มีข้อความทั้งหมด 20 ข้อ
2. ผู้ประเมินอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วนักเรียนได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติ
ของนักเรียนมากที่สุด
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................... เพศ  ชาย  หญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.......................โรงเรียน.......................................................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต........................................................................................................
การปฏิบัติ
ข้อ
พฤติกรรมบ่งชี้
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1 นักเรียนรู้สกึ เสียใจเมือ่ เห็นเพือ่ นถูกคุกคามผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
2 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลบนสังคมโลกออนไลน์
3 นักเรียนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสือ่ ต่อสาธารณชน
4 นักเรียนนำจุดด้อยของผูอ้ น่ื มาพูดในทีส่ าธารณะ
5 นักเรียนรู้ขอบเขตและข้อจำกัดเกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพของตนเองก่อนใช้งานสื่อออนไลน์
6 นักเรียนเปิดเผยข้อมูลความลับส่วนบุคคลผ่านสือ่ ต่อสาธารณชน
7 นักเรียนนำจุดด้อยของผูอ้ น่ื มาพูดในทีส่ าธารณะและเกิดความปลุกปัน่ ต่อสังคม
8 นักเรียนปลอบใจ ให้กำลังใจเมือ่ เห็นว่าผูอ้ น่ื ถูกคุกคามในการดำเนินชีวติ
9 นักเรียนโพสต์-แชร์ข้อความหรือรูปภาพที่เป็นการคุกคามบุคคลอื่นผ่านสือ่ ออนไลน์
10 นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
11 นักเรียนแสดงความคิดเห็นทีม่ ผี ลทำให้ผอู้ น่ื เกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจใน
ข้อความ หรือรูปภาพของผู้อื่นในสื่อออนไลน์
12 นักเรียนยอมรับ ส่งเสริมผูอ้ น่ื ทัง้ ในความแตกต่างทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
13 นักเรียนให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้อน่ื ผ่านทางสือ่ สาธารณะ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น
14 นักเรียนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นในด้านร่างกาย ความคิด จิตใจ โดยปราศจากอคติ
15 นักเรียนให้เกียรติ และไม่ชงิ ชังผูอ้ น่ื เมือ่ พบว่าถูกละเมิดผ่านสือ่ ออนไลน์
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การปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

พฤติกรรมบ่งชี้

16 เมื่อนักเรียนเห็นผู้อื่นถูกวิจารณ์ในสื่อออนไลน์ทำให้เกิดความเสียหายทางร่างกายและ
จิตใจ นักเรียนจะให้คำแนะนำ หรือปลอบใจผู้อื่น
17 นักเรียนให้คำแนะนำ ช่วยเหลือบุคคลอืน่ เมือ่ เห็นว่าถูกคุกคามในการดำเนินชีวติ
18 นักเรียนช่วยเหลือ ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ประสบปัญหา โดยไม่เลือกปฏิบัติ
19 นักเรียนประสานงานติดต่อผู้เกีย่ วข้องเมือ่ พบเห็นว่าผูอ้ น่ื ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ
20 นักเรียนเสนอแนวทาง วิธกี ารป้องกันการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ น่ื
เกณฑ์การประเมิน
ข้อที่
1-5
6-10
11-15
16-20

ระดับการประเมิน
ระดับเริ่มต้น
ระดับกำลังพัฒนา
ระดับสามารถ
ระดับเหนือความคาดหวัง
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สทศ. สพฐ.

แบบประเมินจริยธรรมทางเทคโนโลยี (Digital Empathy) สำหรับนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
**********************
คำชี้แจง ให้นกั เรียนทำเครื่องหมาย / ในช่องระดับพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบตั เิ ป็น
ปฏิบตั เิ ป็น
ข้อ
พฤติกรรมบ่งชี้
แปลผล
ไม่เคยปฏิบัติเลย
ปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้
(0)

1 ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นกับ
ข้อมูลในสื่อออนไลน์โดยทันที
2 ***ข้าพเจ้าใช้สื่อออนไลน์ใน
การระบายจากสถานการณ์ที่
พบเจอในชีวิตจริง
3 นักเรียนปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อปฏิบัติในการใช้สื่อออนไลน์
4 ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นโดย
ไม่ใช้ภาษาที่กระทบต่อผู้อื่น
5 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
คนส่วนใหญ่
6 เมื่อข้าพเจ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่พึง
พอใจ มักจะนำไปแสดงความ
คิดเห็นในสื่อออนไลน์
7 //ข้าพเจ้ามักจะเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวของตนเองผ่านสื่อ
ออนไลน์
8 //ข้าพเจ้ามักจะเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวของบุคคลรอบข้างผ่าน
สื่อออนไลน์
9 ข้าพเจ้าให้คำแนะนำบุคคลอื่น
เมื่อเห็นว่าถูกคุกคามทางสื่อ
ออนไลน์ ด้วยความเต็มใจ

บางครั้ง
(1)

(2)

ประจำ
(3)

สทศ. สพฐ.
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ระดับการปฏิบัติ
ข้อ

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่เคยปฏิบัติเลย
(0)

ปฏิบตั เิ ป็น
บางครั้ง
(1)

10 ข้าพเจ้าช่วยเหลือบุคคลอื่นเมือ่
เห็นว่าถูกคุกคามทางสื่อ
ออนไลน์ ด้วยความเต็มใจ
11 ข้าพเจ้าพยายามเข้าใจเจตนา
ของสารที่ผู้อื่นแสดงในโลก
ออนไลน์
รวมคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
26 – 33
18 - 25
9 - 17
0–8

จำนวน 11 ข้อ คะแนนเต็ม 33 คะแนน
คะแนน
ระดับ 4
ดีมาก
คะแนน
ระดับ 3
ดี
คะแนน
ระดับ 2
พอใช้
คะแนน
ระดับ 1
ปรับปรุง

ปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้
(2)

ปฏิบตั เิ ป็น
ประจำ
(3)

แปลผล
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แบบประเมินพฤติกรรมบ่งชี้การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่) ระดับ 7 - 10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
**********************
คำชี้แจง 1. แบบประเมินเป็นแบบประเมินการปฏิบัติตนของนักเรียน มีข้อความทั้งหมด 10 ข้อ
2. ผู้ประเมินอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วนักเรียนได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของ
นักเรียนมากทีส่ ดุ
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................... เพศ  ชาย  หญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.......................โรงเรียน....................................................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต......................................................................................................
ระดับการปฏิบัติ
ข้อ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่เคย บางครั้ง บ่อยครั้ง
1
2

นักเรียนทำตามกฎ กติกาและระเบียบของโรงเรียนที่กำหนด เมื่อมีการตรวจจากโรงเรียน (7)

6
7

นักเรียนสามารถทำกิจกรรมกับบุคคลที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมกับตนเองได้ (9)

นักเรียนยอมปฏิบตั ติ ามมติของเสียงส่วนมาก (7)
3 นักเรียนปฏิบตั ิ ยอมรับต่อกฎ กติกาและระเบียบข้อตกลงทีส่ งั คมกำหนด (8)
4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบตั ติ น อยู่ร่วมกับผู้อื่นตามวิถีวัฒนธรรมที่
หลากหลายด้วยความเข้าใจ (8)
5 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผูอ้ น่ื (8)
นักเรียนโน้มน้าวให้ผอู้ น่ื ทีม่ คี วามแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมให้สามารถทำงาน
หรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ (9)
8 นักเรียนรวมกลุม่ กันทำงานหรือทำกิจกรรมเพือ่ บุคคลอืน่ ทีม่ คี วามแตกต่างทัง้ ด้านเชือ้
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ ได้ (10)
9 นักเรียนอาสาทำกิจกรรมทีแ่ สดงถึงความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (10)
10 นักเรียนทำงาน/กิจกรรมร่วมกับผูท้ ีม่ คี วามแตกต่างทัง้ ด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม ฯลฯ ได้ (10)

สทศ. สพฐ.
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เกณฑ์การประเมิน
ข้อที่
1-2
3-5
6-7
8-10

ระดับการประเมิน
ระดับเริ่มต้น
ระดับกำลังพัฒนา
ระดับสามารถ
ระดับเหนือความคาดหวัง

สทศ. สพฐ.
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ตัวอย่างแบบบันทึก
พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวจิ ารณญาณ
*****************************************
คำชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นและบันทึกข้อมูลข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและประเด็นปัญหาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและประชาคมโลก
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................... เพศ  ชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.......................โรงเรียน
...............................................................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
................................................................................................................

 หญิง

ข่าว/ข้อมูล เรื่อง : ........................................................

พื้นที่สำหรับติดข่าว/ข้อมูล

แหล่งข้อมูล (สามารถระบุได้หลายแหล่ง).................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
นักเรียนคิดว่าข้อมูลข่าวที่นักเรียนศึกษามีความน่าเชื่อถือ สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
หลังจากศึกษาข้อมูลข่าวแล้ว นักเรียนได้รบั ข้อคิดอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

สทศ. สพฐ.

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วงชั้นที่ 4 หน้า 14

นักเรียนคิดว่าข้อมูลข่าวดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
นักเรียนคิดว่าข้อมูลข่าวที่นักเรียนศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในปรับหรือพัฒนาชุมชนสังคมอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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สทศ. สพฐ.

เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของนักเรียน
ประเด็นศึกษา / ระดับ
แหล่งข้อมูล

ระดับเริ่มต้น (1)

นักเรียนระบุแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้ 1
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลข่าวที่นักเรียนศึกษา นักเรียนระบุและให้เหตุผลที่
มีความน่าเชื่อถือ
สอดคล้องกับสถานการณ์
สมเหตุสมผลหรือไม่
ข่าวสาร

ระดับกำลังพัฒนา(2)

ระดับสามารถ(3)

นักเรียนระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่น่าเชื่อถือได้ 1 แหล่งข้อมูลทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับของสังคม
นักเรียนระบุและให้เหตุผลที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ข่าวสาร
และสามารถเชื่อมโยงข่าวยสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบได้

นักเรียนระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่น่าเชื่อถือได้ 2 แหล่งข้อมูลทีเ่ ป็นที่
ยอมรับของสังคม
นักเรียนระบุและให้เหตุผลที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ข่าวสาร และสามารถ
เชื่อมโยงข่าวยสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
เปรียบเทียบได้อย่างน้อย 2 ข้อมูล

ระดับเหนือความคาดหวัง(4)

นักเรียนระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่น่าเชื่อถือได้มากกว่า 2 แหล่งข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
นักเรียนระบุและให้เหตุผลที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ข่าวสาร และสามารถ
เชื่อมโยงข่าวยสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
เปรียบเทียบได้
มากกว่า 2 ข้อมูล
หลังจากศึกษาข้อมูลข่าว ขอบเขตของการให้ความ
ขอบเขตของการให้ความคิดเห็น ขอบเขตของการใหความคิดเห็นของ
ขอบเขตของการใหความคิดเห็นของ
แล้ว นักเรียนได้รับข้อคิด คิดเห็นของนักเรียนมีการแสดง ของนักเรียนมีการแสดงถึงการ
นักเรียนมีการแสดงถึงการเปรียบเทียบ นักเรียนมีการแสดงถึงการเปรียบเทียบ
อย่างไร
ถึงการเปรียบเทียบถึงผลที่จะ เปรียบเทียบถึงผลที่จะเกิดขึ้นใน ถึงผลที่จะเกิดขึน้ ในระดับที่ส่งผลต่อ
ถึงผลที่จะเกิดขึน้ ในระดับที่ส่งผลต่อ
เกิดขึ้นในระดับที่ส่งผลต่อ
ระดับที่ส่งผลต่อท้องถิ่น ชุมชนตน สังคมระดับประเทศ
ประชาคมโลก
ตนเองและโรงเรียน
อาศัยอยู่
ข้อมูลข่าวดังกล่าวส่งผล นักเรียนระบุความคิดเห็นที่
นักเรียนระบุความคิดเห็นที่
นักเรียนระบุความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนระบุความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
สังคมเศรษฐกิจการเมือง ทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง สังคมเศรษฐกิจการเมืองและ
เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมที่
การเมืองและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
และวัฒนธรรมอย่างไร
และวัฒนธรรมอย่างมีเหตุมีผล วัฒนธรรมที่เชือ่ มโยงกับ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์บ้านเมืองและ สถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายของ
สถานการณ์บ้านเมืองและนโยบาย นโยบายของรัฐอย่างสร้างสรรค์
รัฐอย่างสร้างสรรค์
ของรัฐอย่างมีเหตุมีผล

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วงชั้นที่ 4 หน้า 16

สทศ. สพฐ.

ประเด็นศึกษา / ระดับ

ระดับเริ่มต้น (1)

ข้อมูลข่าวที่นักเรียนศึกษา นักเรียนเสนอแนวทางแก้ไข
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปัญหาแต่ไม่สอดคล้องกับ
ในปรับหรือพัฒนาชุมชน สถานการณ์ที่ศกึ ษา
สังคมอย่างไร

ระดับกำลังพัฒนา(2)

ระดับสามารถ(3)

ระดับเหนือความคาดหวัง(4)

นักเรียนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา นักเรียนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและ นักเรียนประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่ศกึ ษาได้ ศึกษาได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องใน
ศึกษาแต่ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ อย่างมีเหตุมีผล
การพัฒนาชุมชนสังคม
ได้

สทศ. สพฐ.
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แบบประเมินพฤติกรรมบ่งชี้การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง) ระดับ 7 -10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
**********************
คำชี้แจง 1. แบบประเมินเป็นแบบประเมินการปฏิบัติตนของนักเรียน มีข้อความทั้งหมด 10 ข้อ
2. ผู้ประเมินอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วนักเรียนได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของ
นักเรียนมากทีส่ ดุ
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................... เพศ  ชาย  หญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่......... โรงเรียน...............................................................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต......................................................................................................
ข้อ

พฤติกรรมบ่งชี้

1

นักเรียนสามารถประนีประนอมร่วมแก้ปญ
ั หาท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก
ค่านิยมประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี (7)

2

นักเรียนเคยเป็นผู้ริเริ่มสนทนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และ
ประชาคมโลก โดยคำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม ด้วยสันติวิธี (7)

นักเรียนสามารถเผชิญปัญหาและหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของ
ท้องถิ่นหรือประเทศ โดยสันติวิธี (8)
4 นักเรียนสร้างแรงผลักดันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และ
ประชาคมโลก โดยคำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม ด้วยสันติวิธี เพื่อบรรลุเป้าหมาย (8)
5 นักเรียนไม่นง่ิ นอนใจทีจ่ ะเสนอแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกี่ยวกับประเด็น
3

ปัญหาของท้องถิ่น ภูมิภาคและประชาคมโลก โดยไม่สร้างความรุนแรง (9)
6 นักเรียนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคม
โลก ค่านิยมประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี (9)

นักเรียนประสานความร่วมมือและกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ โดยสันติวธิ ี
และไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อตนเองและสังคม (9)
8 นักเรียนประสานความร่วมมือและเป็นผู้นำสร้างการเปลีย่ นแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาของท้องถิน่ ภูมภิ าคและประชาคมโลก ภายใต้ความเท่าเทียมและค่านิยม
ประชาธิปไตย (10)
9 นักเรียนเป็นผูน้ ำขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ ภูมภิ าคและประชาคมโลกใน
เชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อสังคมและตนเอง (10)
7

ระดับการปฏิบัติ
ไม่เคย บางครั้ง บ่อยครั้ง

สทศ. สพฐ.
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10 นักเรียนเป็นต้นแบบทีด่ ใี นการขับเคลือ่ นแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ ภูมภิ าคและ

ประชาคมโลกในเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อสังคมและตนเอง (10)
เกณฑ์การประเมิน
ข้อที่
ระดับการประเมิน
1-2
ระดับเริ่มต้น
3-4
ระดับกำลังพัฒนา
5-7
ระดับสามารถ
8-10
ระดับเหนือความคาดหวัง

