แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองเป็ นผู้ประเมินนักเรียน)

(ด้ านหน้ า)

ชื่อ-สกุลนักเรี ยนที่รับการประเมิน ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)......................................................ชั้น ม......../............. เลขที่............
วัน / เดือน / ปี เกิด.......................................................... เพศ  ชาย  หญิง
คาชี้แจง ให้ทาเครื่ องหมาย  กากบาทในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ ณาตอบให้ตรงกับวามเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน
พฤติกรรมการประเมิน
ไม่ จริง
ค่ อนข้ างจริง
จริง
1.ห่วงใยความรู ้สึกคนอื่น
2.อยูน่ ิ่ง นัง่ นิ่งๆ ไม่ได้
3.มักบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรื อไม่สบาย
4.เต็มใจแบ่งปั นสิ่ งของให้เพื่อน(ขนม ของเล่น ดินสอ เป็ นต้น)
5.มักจะอาละวาด หรื อโมโหร้าย
6.ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว
7.เชื่อฟัง มักจะทาตามที่ผใู ้ หญ่ตอ้ งการ
8.กังวลใจหลายเรื่ อง ดูวติ กกังวลเสมอ
9.เป็ นที่พ่ งึ ได้เวลาที่คนอื่นเสี ยใจ อารมณ์ไม่ดี หรื อไม่สบายใจ
10.อยูไ่ ม่เป็ นสุข วุน่ วายอย่างมาก
11.มีเพื่อนสนิท
12.มักมีเรื่ องทะเลาะวิวาทกับเด็กคนอื่น หรื อรังแกเด็กอื่น
13.ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้
14.เป็ นที่ชื่นชอบของเพื่อน
15.วอกแวกสมาธิส้ นั
16.เครี ยด ไม่ยอมห่างเวลาในสถานการณ์ที่ไม่คุน้ และขาดความเชื่อมัน่ ตนเอง
17.ใจดีกบั เด็กที่เล็กกว่า
18.ชอบโกหก หรื อขี้โกง
19.ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรื อรังแก
20.ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่ ครู เด็กคนอื่น )
21.คิดก่อนทา
22.ขโมยของของที่บา้ น ที่โรงเรี ยน หรื อที่อื่น
23.เข้ากับผูใ้ หญ่ได้ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
24.ขี้กลัว รู ้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
25.ทางานได้จนสาเร็จ มีความตั้งใจในการททางาน















































































คุณมีความเห็นหรื อความกังวลอื่นอีกหรื อไม่...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
คะแนนด้านที่ 1 ด้านอารมณ์
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 2 ด้านความประพฤติ / เกเร
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 3 ด้านพฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่ง
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
แปลผล...........................................................
รวมคะแนนทัง้ 4 ด้ าน
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 5 ด้านความสัมพันธภาพของสังคม
แปลผล...........................................................

(ด้านหลัง แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับผูป้ กครองเป็ นผูป้ ระเมินนักเรี ยน)
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรื อไม่
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรื อความสามารถเข้ากับผูอ้ ื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ตอ้ งตอบข้อต่อไป
ถ้าคุณตอบว่า “ ใช่ ” กรุ ณาตอบข้อต่อไปนี้
 น้อยกว่า 1 เดือน
 6-12 เดือน

 1 - 5 เดือน
 มากกว่า 1 ปี

ปั ญหานี้ทาให้เด็กรู ้สึกไม่สบายใจหรื อไม่
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

 เล็กน้อย
 มาก

ปั ญหานี้รบกวนชีวติ ประจาวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรื อไม่
พฤติกรรม
ไม่

ความเป็ นอยูท่ ี่บา้ น

การคบเพื่อน

การเรี ยนในห้องเรี ยน

กิจกรรมยามว่าง

เล็กน้อย





ค่อนข้างมาก





มาก





ปั ญหานี้ทาให้คุณหรื อครอบครัวเกิดความยุง่ ยากหรื อไม่
 ไม่เลย
 เล็กน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก

คะแนนรวมแบบประเมินด้ านหลัง

แปลผล ..............................................

ลงชื่อ ............................................................ผูป้ กครอง
(..........................................................)
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.......................

แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)

(ด้ านหน้ า)

ชื่อ-สกุลนักเรี ยนที่รับการประเมิน ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)...........................................................ชั้น ม......./........เลขที่............
วัน / เดือน / ปี เกิด.................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
คาชี้แจง ให้ทาเครื่ องหมาย  กากบาทในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ ณาตอบให้ตรงกับวามเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน
พฤติกรรมการประเมิน
ไม่ จริง
ค่ อนข้ างจริง
จริง
1.ฉันพยายามจะทาตัวดีกบั คนอื่น ฉันใส่ใจความรู ้สึกคนอื่น
2.ฉันอยูไ่ ม่นิ่ง ฉันนัง่ นาน ๆ ไม่ได้
3.ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรื อไม่สบายบ่อย ๆ
4.ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่ งของให้คนอื่น ( ของกิน เกม ปากกา เป็ นต้น )
5.ฉันโกรธแง และมักอารมณ์เสี ย



















6.ฉันชอบอยูก่ บั ตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรื ออยูต่ ามลาพัง
7.ฉันมักทาตามที่คนอื่นบอก
8.ฉันขี้กงั วล
9.ใคร ๆ ก็พ่ งึ ฉันได้ถา้ เขาเสี ยใจ อารมณ์ไม่ดีหรื อสบายใจ
10.ฉันอยูไ่ ม่สุข วุน่ วาย



















11.ฉันมีเพื่อนสนิท
12ฉันมีเรื่ องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทาให้คนอื่นทอย่างที่ฉนั ต้องการได้
13.ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
14.เพื่อน ๆ ส่วนมากชอบฉัน
15.ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู ้สึกว่าไม่มีสมาธิ
16.ฉันกังวลเวลาอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่ลนุ ้ และเสี ยความเชื่อมัน่ ในตนเองง่าย
17.ฉันใจดีกบั เด็กที่เล็กกว่า
18.มีคนว่าฉันโกหก
19.เด็ก ๆ คนอื่น ล้อเลียนหรื อรังแกฉัน
20.ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่ ครู เด็กคนอื่น )





































21.ฉันคิดก่อนทา
22.ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรี ยน หรื อที่อื่น
23.ฉันเข้ากับผูใ้ หญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
24.ฉันขี้ข้ ีกลัว รู ้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
25.ฉันทางานได้จนสาเร็ จ มีความตั้งใจในการททางาน



















คุณมีความเห็นหรื อความกังวลอื่นอีกหรื อไม่...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
คะแนนด้านที่ 1 ด้านอารมณ์
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 2 ด้านความประพฤติ / เกเร
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 3 ด้านพฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่ง
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
แปลผล...........................................................
รวมคะแนนทัง้ 4 ด้ าน
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 5 ด้านความสัมพันธภาพของสังคม
แปลผล...........................................................

(ด้านหลัง แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรี ยนประเมินตนเอง)
โดยรวมเธอคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรื อไม่
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรื อความสามารถเข้ากับผูอ้ ื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ตอ้ งตอบข้อต่อไป
ถ้าคุณตอบว่า “ ใช่ ” กรุ ณาตอบข้อต่อไปนี้
 น้อยกว่า 1 เดือน
 6-12 เดือน

 1 - 5 เดือน
 มากกว่า 1 ปี

ปั ญหานี้ทาให้เด็กรู ้สึกไม่สบายใจหรื อไม่
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

 เล็กน้อย
 มาก

ปั ญหานี้รบกวนชีวติ ประจาวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรื อไม่
พฤติกรรม
ไม่

ความเป็ นอยูท่ ี่บา้ น

การคบเพื่อน

การเรี ยนในห้องเรี ยน

กิจกรรมยามว่าง

เล็กน้อย





ค่อนข้างมาก





ปั ญหานี้ทาให้คุณหรื อครอบครัวเกิดความยุง่ ยากหรื อไม่
 ไม่เลย
 เล็กน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก

คะแนนรวมแบบประเมินด้ านหลัง

แปลผล ..............................................

มาก





แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับครู เป็ นผู้ประเมินนักเรี ยน)

(ด้ านหน้ า)

ชื่อ-สกุลนักเรี ยนที่รับการประเมิน ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)......................................................ชั้น ม......../............. เลขที่............
วัน / เดือน / ปี เกิด......................................................... เพศ  ชาย  หญิง
คาชี้แจง ให้ทาเครื่ องหมายกากบาทในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ ณาตอบให้ตรงกับวามเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน
พฤติกรรมการประเมิน
ไม่ จริง
ค่ อนข้ างจริง
จริง
1.ห่วงใยความรู ้สึกคนอื่น
2.อยูน่ ิ่ง นัง่ นิ่งๆ ไม่ได้
3.มักบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรื อไม่สบาย
4.เต็มใจแบ่งปั นสิ่ งของให้เพื่อน(ขนม ของเล่น ดินสอ เป็ นต้น)
5.มักจะอาละวาด หรื อโมโหร้าย
6.ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว
7.เชื่อฟัง มักจะทาตามที่ผใู ้ หญ่ตอ้ งการ
8.กังวลใจหลายเรื่ อง ดูวติ กกังวลเสมอ
9.เป็ นที่พ่ งึ ได้เวลาที่คนอื่นเสี ยใจ อารมณ์ไม่ดี หรื อไม่สบายใจ
10.อยูไ่ ม่เป็ นสุข วุน่ วายอย่างมาก
11.มีเพื่อนสนิท
12.มักมีเรื่ องทะเลาะวิวาทกับเด็กคนอื่น หรื อรังแกเด็กอื่น
13.ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้
14.เป็ นที่ชื่นชอบของเพื่อน
15.วอกแวกสมาธิส้ นั
16.เครี ยด ไม่ยอมห่างเวลาในสถานการณ์ที่ไม่คุน้ และขาดความเชื่อมัน่ ตนเอง
17.ใจดีกบั เด็กที่เล็กกว่า
18.ชอบโกหก หรื อขี้โกง
19.ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรื อรังแก
20.ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่ ครู เด็กคนอื่น )
21.คิดก่อนทา
22.ขโมยของของที่บา้ น ที่โรงเรี ยน หรื อที่อื่น
23.เข้ากับผูใ้ หญ่ได้ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
24.ขี้กลัว รู ้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
25.ทางานได้จนสาเร็จ มีความตั้งใจในการทางาน















































































คุณมีความเห็นหรื อความกังวลอื่นอีกหรื อไม่...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
คะแนนด้านที่ 1 ด้านอารมณ์
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 2 ด้านความประพฤติ / เกเร
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 3 ด้านพฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่ง
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
แปลผล...........................................................
รวมคะแนนทัง้ 4 ด้ าน
แปลผล...........................................................
คะแนนด้านที่ 5 ด้านความสัมพันธภาพของสังคม
แปลผล...........................................................

(ด้านหลัง แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับครู เป็ นผูป้ ระเมินนักเรี ยน)

โดยรวมครู คิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรื อไม่
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรื อความสามารถเข้ากับผูอ้ ื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ตอ้ งตอบข้อต่อไป
ถ้าคุณตอบว่า “ ใช่ ” กรุ ณาตอบข้อต่อไปนี้
 น้อยกว่า 1 เดือน
 6-12 เดือน

 1 - 5 เดือน
 มากกว่า 1 ปี

ปั ญหานี้ทาให้เด็กรู ้สึกไม่สบายใจหรื อไม่
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

 เล็กน้อย
 มาก

ปั ญหานี้รบกวนชีวติ ประจาวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรื อไม่
พฤติกรรม
ไม่

ความเป็ นอยูท่ ี่บา้ น

การคบเพื่อน

การเรี ยนในห้องเรี ยน

กิจกรรมยามว่าง

เล็กน้อย





ค่อนข้างมาก





มาก





ปั ญหานี้ทาให้คุณหรื อครอบครัวเกิดความยุง่ ยากหรื อไม่
 ไม่เลย
 เล็กน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก

คะแนนรวมแบบประเมินด้ านหลัง

แปลผล ..............................................

ลงชื่อ ........................................................ครู ที่ปรึ กษา
(.....................................................)
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.......................

(ด้ านหน้ า)
การให้ คะแนนและการแปลผล (SDQ)
การให้ คะแนนแยกตามรายด้ าน
1. ด้ านอารมณ์
ข้อ
รายการประเมิน
3 มักจะบ่นว่าปวดศรี ษะ ปวดท้อง หรื อไม่สบายบ่อย ๆ
8 ขี้กงั วล
13 ไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
16 กังวลเวลาอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่คุน้ และเสี ยความเชื่อมัน่ ในตนเองง่าย
24 ขี้กลัว รู ้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
0-5
6
รวมคะแนน…………………จัดอยูใ่ นกลุ่ม
 ปกติ
 เสี่ ยง
2. ด้ านความประพฤติ / เกเร
รายการประเมิน

ข้อ
5
7
12
18
22

โกรธแรง และมักอารมณ์เสี ย
มักทาตามที่คนอื่นบอก
มีเรื่ องทะเลาะวิวาทบ่อย ทาให้คนอื่นทาอย่างที่ตอ้ งการได้
มีคนว่าชอบโกหก หรื อขี้โกงบ่อย ๆ
เอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรี ยน หรื อที่อื่น ๆ
0-4
5
รวมคะแนน…………………จัดอยูใ่ นกลุ่ม
 ปกติ
 เสี่ ยง

ข้อ
2
10
15
21
25

3. ด้ านพฤติกรรมไม่ อยู่นงิ่
รายการประเมิน
อยูไ่ ม่นิ่ง นัง่ นิ่ง ๆ ไม่ได้
อยูไ่ ม่สุข วุน่ วาย
วอกแวกง่าย รู ้สึกว่าไม่มีสมาธิ
คิดก่อนทา
ทางานได้จนเสร็ จ มีความตั้งใจในการทางาน

รวมคะแนน…………………จัดอยูใ่ นกลุ่ม

0-5
 ปกติ

6
 เสี่ ยง

ไม่จริ ง
0
0
0
0

ค่อนข้างจริ ง
1
1
1
1

จริ ง
2
2
2
2

ค่อนข้างจริ ง
1
1
1
1
1

จริ ง
2
0
2
2
2

ค่อนข้างจริ ง
1
1
1
1
1

จริ ง
2
2
2
0
0

7-10
 มีปัญหา

ไม่จริ ง
0
2
0
0
0
6-10
 มีปัญหา

ไม่จริ ง
0
0
0
2
2
7-10
 มีปัญหา

4. ด้ านความสัมพันธ์ กบั เพือ่ น
ข้อ
รายการประเมิน
6 ชอบอยูก่ บั ตัวเอง ชอบเล่นคนเดียวหรื ออยูต่ ามลาพัง
11 มีเพื่อนสนิท
14 เป็ นที่ชื่นชอบของเพื่อน
19 ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรื อรังแก
23 เข้ากับผูใ้ หญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
0-3
4
รวมคะแนน…………………จัดอยูใ่ นกลุ่ม
 ปกติ
 เสี่ ยง
5. ด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
ข้อ
รายการประเมิน
1 พยายามจะทาตัวดีกบั คนอื่น ใส่ใจความรู ้สึกคนอื่น
4 เต็มใจแบ่งปั นสิ่ งของให้คนอื่น (ของกิน เกม ปากกา เป็ นต้น)
9 เป็ นที่พ่ งึ ได้เวลาที่คนอื่นเสี ยใจ อารมณ์ไม่ดี หรื อไม่สบายใจ
17 ใจดีกบั เด็กที่เล็กกว่า
20 มักจะอาสาช่วยเหลือผูอ้ ื่น (พ่อแม่ ครู เด็กคนอื่น )
4-10
3
รวมคะแนน…………………จัดอยูใ่ นกลุ่ม
 ปกติ
 เสี่ ยง

ไม่จริ ง
0
2
2
0
0

ค่อนข้างจริ ง
1
1
1
1
1

จริ ง
2
0
0
2
2

ค่อนข้างจริ ง
1
1
1
1
1

จริ ง
2
2
2
2
2

5-10
 มีปัญหา

ไม่จริ ง
0
0
0
0
0
0-2
 มีปัญหา

สรุปการให้ คะแนนและการแปลผลในภาพรวม (นักเรียนประเมินตนเอง)
รายการประเมิน
ปกติ
เสี่ ยง
มีปัญหา
คะแนนรวมพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
0 - 16
17 - 18
19 - 40
(จากคะแนนรวมพฤติกรรม 4 ด้าน)
คะแนนรวมพฤติกรรมแต่ละด้าน
1. คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์
0–5
6
7 – 10
2. คะแนนพฤติกรรมความประพฤติ / เกเร
0–4
5
6 – 10
3. คะแนนพฤติกรรมไม่อยูน่ ิ่ง
0–5
6
7 – 10
4. คะแนนพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
0-3
4
5 - 10
5. คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4 – 10
ต่ากว่า 3 ไม่มีจุดแข็ง
(คะแนนจุดแข็ง)
เป็ นจุดแข็ง

(ด้ านหลัง)
ประเมินว่ามีความเรื้ อรัง ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบตัวเด็ก มีผลต่อสัมพันธภาพทางสังคม และชีวติ ประจาวันของเด็ก
ในการประเมินว่าตัวเองมีปัญหาด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรื อความสามารถเข้ากับผูอ้ ื่นได้
ถ้าตอบว่า “ไม่” ไม่ตอ้ งคิดคะแนนข้อต่อไป
ถ้าตอบว่า “ใช่” ให้พิจารณาแบบประเมินในหัวข้อต่อไปนี้
- ปั ญหานี้ทาให้รู้สึกไม่สบายใจหรื อไม่
- ปั ญหานี้รบกวนชีวติ ประจาวันในด้านต่าง ๆ หรื อไม่
ใน 2 หัวข้อนี้ ถ้าตอบว่า “ไม่เลย” หรื อ “เล็กน้อย” ให้ 0 คะแนน “ค่อนข้างมาก” ให้ 1 คะแนน “มาก” ให้ 2
คะแนน ดังนี้
ข้ อความ
ไม่ เคย เล็กน้ อย ค่ อนข้ างมาก มาก
ปั ญหานี้ทาให้รู้สึกไม่สบายใจ
0
0
1
2
ปั ญหานี้รบกวนชีวติ ประจาวันในด้านต่าง ๆ
0
0
1
2
 ความเป็ นอยูท่ ี่บา้ น
0
0
1
2
 การคบเพื่อน
0
0
1
2
 การเรี ยนในห้องเรี ยน
0
0
1
2
 กิจกรรมยามว่าง

สรุปการแปลผลด้ านหลัง
คะแนนรวม 0 คะแนน
= ไม่รุนแรง / รุ นแรงเล็กน้อย
คะแนนรวม 1-2 คะแนน
= รุ นแรงปานกลาง
คะแนนรวม 3 คะแนนขึ้นไป = รุ นแรงมาก

การแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมเด็กฉบับครู /ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
คะแนนจากแบบประเมินด้ านหน้ า (25 ข้ อ)
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับ ครู ประเมินนักเรียน
รายการประเมิน
คะแนนรวม
 คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์
 คะแนนพฤติกรรมเกเร
 คะแนนพฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่ง
 คะแนนพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
 คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ปกติ
0-15
0-3
0-3
0-5
0-5

เสี่ยง
16-17
4
4
6
6

มีปัญหา
18-40
5-10
5-10
7-10
7-10

4-10
(มีจุดแข็ง)

3

0-2

(ไม่มีจุดแข็ง)

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
รายการประเมิน
คะแนนรวม
 คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์
 คะแนนพฤติกรรมเกเร
 คะแนนพฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่ง
 คะแนนพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อน
 คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม

ปกติ
0-15
0-3
0-3
0-5
0-5

เสี่ยง
16-17
4
4
6
6

มีปัญหา
18-40
5-10
5-10
7-10
7-10

4-10
(มีจุดแข็ง)

3

0-2
(ไม่มีจุดแข็ง)

