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ค าอธิบาย: ผู้ใช้บริการแสดงพฤติกรรม ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (1 = น้อยที่สุด   10 = มากที่สุด)  
 
ด้านร่างกาย 
1.  ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว อาทิ อาบน้้า แปรงฟัน สระผม ตัดเล็บ โกนหนวด เป็นประจ้า   
2.  รักษาความสะอาดของเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้อย่างสม่้าเสมอ   
3.  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดิน วิ่ง ลุก นั่ง และใช้ชีวิตได้อย่างปกติ   
4.  สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจ้าวันตามที่สภาพร่างกายเอ้ืออ้านวย   
 
ด้านจิตใจ/สังคม 
5. สามารถพูดคุย สื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป   
6. มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม   
7. เมื่อเกิดปัญหาหรือความคับข้องใจ สามารถควบคุมอารมณ์ได้  
 
ด้านสติปัญญา 
8. สามารถปฏิบัติตามค้าสั่งและตอบสนองการสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
9. สามารถบอกความต้องการและความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  
10. มีความสามารถในการคิดค้านวณและเข้าใจหลักการท้าบัญชีรับจ่าย  
 
ด้านศักยภาพในการด ารงชีพ 
11. สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้ท้ังเรื่องส่วนตัวและงานตามหน้าที่  
12. เข้าใจและสามารถบอกถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็นของตนได้  
13. สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เพ่ือเลี้ยงตนเองได้ (2,500 บ./เดือน = 5 คะแนน)  
14. ขวนขวายที่จะเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่้าเสมอ  
 

 
ผลการประเมิน       

 มีศักยภาพระดับ C ควรได้รับการดูแล หรือช่วยเหลือ (14 – 56)     

 มีศักยภาพระดับ B ควรได้รับการฟื้นฟู (57 – 111)     

 มีศักยภาพระดับ A ควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนา (112 – 140)  
  

  
                                    
  

คะแนนรวม............................คะแนน 
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วิธีการกรอก 

 กรอกเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือก  ของแต่ละข้อ กรอกได้ข้อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น 

หลักเกณฑ์การประเมิน 

มิติที่ 1 การประเมินด้านร่างกาย (คะแนนเต็ม 40 คะแนน ค่าน้้าหนัก 1) 

 ร้อยละ1 = (คะแนนที่ได้1 x 100) / คะแนนเต็ม1 

 ร้อยละ1 อยู่ระหว่าง 10.00 ถึง 40.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องดูแล/ช่วยเหลือ (แดง)  
ร้อยละ1  อยู่ระหว่าง 40.01 ถึง 79.99 อยู่ในเกณฑ์ต้องฟื้นฟู/พัฒนา (เหลือง) 
ร้อยละ1  อยู่ระหว่าง 80.00 ถึง 100.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องพัฒนา/ส่งเสริม (เขียว)  

มิติที่ 2 การประเมินด้านจิตใจ/สังคม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าน้้าหนัก 1) 

 ร้อยละ2 = (คะแนนที่ได้2 x 100) / คะแนนเต็ม1 

 ร้อยละ2 อยู่ระหว่าง 10.00 ถึง 40.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องดูแล/ช่วยเหลือ (แดง)  
ร้อยละ2 อยู่ระหว่าง 40.01 ถึง 79.99 อยู่ในเกณฑ์ต้องฟื้นฟู/พัฒนา (เหลือง) 
ร้อยละ2 อยู่ระหว่าง 80.00 ถึง 100.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องพัฒนา/ส่งเสริม (เขียว)  

มิติที่ 3 การประเมินด้านสติปัญญา (คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าน้้าหนัก 1) 

 ร้อยละ3 = (คะแนนที่ได้3 x 100) / คะแนนเต็ม1 

 ร้อยละ3 อยู่ระหว่าง 10.00 ถึง 40.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องดูแล/ช่วยเหลือ (แดง)  
ร้อยละ3 อยู่ระหว่าง 40.01 ถึง 79.99 อยู่ในเกณฑ์ต้องฟื้นฟู/พัฒนา (เหลือง) 
ร้อยละ3 อยู่ระหว่าง 80.00 ถึง 100.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องพัฒนา/ส่งเสริม (เขียว)  

มิติที่ 4 การประเมินด้านศักยภาพในการด ารงชีพ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน ค่าน้้าหนัก 1) 

 ร้อยละ4 = (คะแนนที่ได้4 x 100) / คะแนนเต็ม1 

 ร้อยละ4 อยู่ระหว่าง 10.00 ถึง 40.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องดูแล/ช่วยเหลือ (แดง)  
ร้อยละ4 อยู่ระหว่าง 40.01 ถึง 79.99 อยู่ในเกณฑ์ต้องฟื้นฟู/พัฒนา (เหลือง) 
ร้อยละ4 อยู่ระหว่าง 80.00 ถึง 100.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องพัฒนา/ส่งเสริม (เขียว)  

 

สรุปภาพรวม 

ร้อยละรวม = ((ร้อยละ1 x ค่าน้ าหนัก1) + (ร้อยละ2 x ค่าน้ าหนัก2) + (ร้อยละ3 x ค่าน้ าหนัก3)+(ร้อยละ4 x ค่า
น้ าหนัก4))  / (ค่าน้ าหนัก1 + ค่าน้ าหนัก2 + ค่าน้ าหนัก3 + ค่าน้ าหนัก4) 

ร้อยละรวม อยู่ระหว่าง 10.00 ถึง 40.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องดูแล/ช่วยเหลือ (แดง)  

ร้อยละรวม  อยู่ระหว่าง 40.01 ถึง 79.99 อยู่ในเกณฑ์ต้องฟื้นฟู/พัฒนา (เหลือง) 

ร้อยละรวม  อยู่ระหว่าง 80.00 ถึง 100.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องพัฒนา/ส่งเสริม (เขียว)  

 


