รวมแบบฟอรมการประเมินผล
การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด(วิถีพุทธ)

จัดทําโดย
กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กรมคุมประพฤติ
(เอกสารหมายเลข 12/2550 )

คํานํา
แบบประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)นี้
จัดทําขึ้นเพื่อใชประเมินผลการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯและกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพื่อนําไป
วิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด ( วิถีพุทธ) และประโยชนในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกิจกรรมการฟนฟูฯ ตลอดจนการ
บริ ห ารจั ด การโครงการให เ หมาะสมต อ ไป โดยแบบประเมิ น ประกอบด ว ยแบบสอบถาม 3 ส ว น
คือ 1) สําหรับผูเขารับการฟนฟูฯ 2) สําหรับครอบครัว 3) สําหรับวิทยากรพี่เลี้ยงและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมอีกสวนหนึ่งที่วัด สํานักสงฆหรือสํานักแมชีที่
ดําเนินงานจะตองประเมินตามระเบียบดังกลาว
เนื่องจากการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) เปน
รูปแบบวิธีการที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในระยะแรกจึงมีความจําเปนตองใชแบบประเมินดังกลาวตอไปใน
ระยะหนึ่ง เพื่อติดตามและประเมินผลการฟนฟูฯ ในรูปแบบดังกลาววามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการฟนฟูฯ เพียงใด จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมอยางไร ซึ่งจะไดนําขอมูลจากรายงาน
การประเมินผลไปวิเคราะหและดําเนินการปรับปรุงในปตอไป
กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผู ติ ด ยาเสพติ ด จึ ง ใคร ข อความร ว มจากสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต า งๆ ที่ ไ ด นํ า รู ป แบบวิ ธี ก ารฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ไปใชและหากมีขอเสนอแนะใดๆ ใน
การพั ฒ นาการทํ า งานขอใหแ จ งมายั ง กลุ ม งานพั ฒ นาระบบการฟน ฟู สมรรถภาพผูติ ด ยาเสพติ ด และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กันยายน 2550

สารบัญ
การประเมินการฟนฟูฯ
ตารางอธิบายการใชแบบประเมินฯ
แบบประเมินสําหรับผูปฏิบตั ิธรรม
• แบบวิถีพุทธ 11 ใบแสดงความรูสึก/ความคิดเห็นตอกิจกรรม
• แบบวิถีพุทธ 12 แบบประเมินโครงการฯ (ในภาพรวม)
• แบบวิถีพุทธ 13 แบบวัดคุณคาในตนเอง
• แบบวิถีพุทธ 14 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
• แบบวิถีพุทธ 15 แบบประเมินสุขภาวะองครวม
แบบประเมินสําหรับครอบครัว
• แบบวิถีพุทธ 21 ใบแสดงความรูสึก/ความคิดเห็นตอกิจกรรม
• แบบวิถีพุทธ 22 แบบประเมินโครงการ (ในภาพรวม)
แบบประเมินผลสําหรับวิทยากร/ครูฝก/เจาหนาที่/พคป.
• แบบวิถีพุทธ 31 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
• แบบวิถีพุทธ 32 แบบประเมินผลโครงการฯ (ภาพรวม)
• แบบวิถีพุทธ 33 แบบบันทึกอาการและพฤติกรรม
ภาคผนวก ก
• แบบสรุปการประเมินผลวิถพี ุทธตางๆ
ภาคผนวก ข
• แบบประเมินผลและแบบรายงานผลการฟนฟูฯ ในระบบ
บังคับบําบัดตามระเบียบฯ
คณะผูจัดทํา
คําแนะนําการใชเอกสาร

หนา
1
3
5
7
11
16
25
33
35
38
41
45
48
48
89
103
104
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การประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับโดยวัด (วิถีพุทธ)
วัตถุประสงคของการประเมินผล
1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) สําหรับเปนทางเลือกหนึ่งในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
ของกรมคุมประพฤติ
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ที่ไดจัดทําขึ้นหลังจากการนําไปทดลองใชเพื่อประเมินผล
3. เพื่อนําผลจากการประเมินไปใชกําหนดแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธป
4. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงยุติธรรม ที่ 2.4 การศึกษาและพัฒนา
รูปแบบวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
แบบประเมินในโครงการ ประกอบดวย 3 สวน คือ
1. สําหรับผูปฏิบัติธรรมใช มี 3 กรณี คือ
1) ประเมินกอนดําเนินการฟนฟูฯ มี 2 แบบ คือ
- แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง (กอน)
- แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (กอน)
2) ประเมินหลังการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯแตละวิชาหรือกิจกรรมชุดวิชาหรือชุดกิจกรรม
มี 1 แบบ คือ แบบวิถีพุทธ 11 ใบแสดงความรูสึก
3) ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการฟนฟูฯตอโครงการฯ มี 4 แบบ คือ
- แบบประเมิ นผลในภาพรวม คือ แบบวิถีพุ ทธ 12 แบบประเมินผลการฟนฟูฯโดยวั ด
(วิถีพุทธ) สําหรับผูปฏิบัติธรรม
- แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง (หลัง)
- แบบประเมินสุภาวะองครวมแนวพุทธ (แบบวิถพี ุทธ 13)
2. สําหรับครอบครัวใช มี 2 กรณี คือ
1) ประเมินหลังการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ สําหรับครอบครัวแตละกิจกรรม มี 1 แบบ คือ
แบบวิถีพุทธ 21 ใบแสดงความรูสึกความคิดเห็นตอกิจกรรม (สําหรับครอบครัว)
2) ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการฟนฟูฯ ตามโครงการมี 1 แบบ เปนแบบประเมินผลในภาพรวม
คือ แบบวิถีพุทธ 22 แบบประเมินผลการฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ) สําหรับครอบครัว
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3. สําหรับวิทยากร / พี่เลี้ยง / เจาหนาที่ใช
1) ประเมินหลังการสอนหรือจัดกิจกรรมแตละวิชาหรือชุดวิชากิจกรรมหรือ/ชุดกิจกรรมที่
จัดอยางตอเนื่องเปนประจํา มี 1 แบบ คือ แบบวิถีพุทธ 31 แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมฟนฟูฯโดยวัด (วิถีพุทธ) โดยในกรณีที่เปนวิทยากรคนเดียวสามารถประเมิน
หลังจากเสร็จจากการสอนวิชาหรือชุดวิชา /กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมนั้นๆ ได แตหากใช
วิทยากรหลายคน (แตกตางกัน) เชนกิจกรรมกลุมยอยใหวิทยากรประชุมรวมกันประเมิน
เมื่อเสร็จสิ้นการสอนแตละกิจกรรมหรือวิชา กรณีเปนชุดวิชาหรือชุดกิจกรรมที่จัดอยาง
ตอเนื่องประจํามีวิทยากรหลายคนและมีพี่เลี้ยงหรือเจาหนาที่รวมปฏิบัติงานใหประชุม
วิทยากร พี่เลี้ยง ตลอดจนเปนเจาหนาที่ผูมีสวนรวมปฏิบัติงาน ถอดบทเรียนเพื่อ
ประเมินผลตามแบบประเมินเปนรายสัปดาหหรือตามความเหมาะสม
2) ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการฟนฟูฯ ตามโครงการ มี 1 แบบ แบบประเมินผลในภาพรวม คือ
แบบวิถีพุทธ 32 แบบประเมินผลการดําเนินการฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ) สําหรับ
วิทยากร/พี่เลี้ยง/เจาหนาที่/พนักงานคุมประพฤติ
3) แบบบันทึกเพื่อสงตอการดูแลใหเปนภาพตอเนื่องมี 1 แบบ คือ แบบบันทึกอาการและ
พฤติกรรมระหวางการฟนฟูฯ โดยวิทยากรแตละวิชา/กิจกรรม ครูฝก พระพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง
เจาหนาที่ใชบันทึกสรุปอาการและพฤติกรรม ตลอดจนการใหความชวยเหลือตักเตือน
ผูปฏิบัติธรรมหลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ เปนประจําทุกวัน รวมทั้งพระ
วิปสสนาจารย/พระอาจารยใชบันทึกประเมินผลการสง-สอบอารมณประเมินความกาวหนา
ของการปฏิบัติและการใหบทเรียนเพิ่มเติมแกผูปฏิบัติธรรมในแตละวัน เปนตน
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ตารางสรุปการใชแบบประเมินการฟนฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
แบบประเมิน

ระยะเวลาการประเมิน

ผูใชประเมิน
ผูปฏิบตั ิ
ธรรม

ครอบ
ครัว

วิทยากร

ครูฝก

เจาหนาที่
(พี่เลี้ยง/พคป)

หมายเหตุ

9

นําไปวิเคราะหสรุปตาม
แบบสรุปประเมินผลวิถี
พุทธ 11 ของผูปฏิบัติ
ธรรม

2. แบบวิถีพุทธ 12 แบบ
ภายหลังการฟนฟูฯโดยวัด (วิถี
ประเมินผลการฟนฟูฯ โดยวัด พุทธ) (วัดสุดทาย/ชวงสัปดาห
(วิถีพุทธ) ของผูปฏิบัติธรรม สุดทาย)

9

นําไปวิเคราะหสรุปตาม
แบบสรุปประเมินผลวิถี
พุทธ 12 (ประเมินผลใน
ภาพรวม)

3. แบบวิถีพุทธ 13 แบบ
แบบวัดการเห็นคุณคาของ
ตนเอง

9

นําไปวิเคราะหสรุปคา
คะแนนลง
ในตารางรายชื่อและคา
คะแนนตามแบบ
เปรียบเทียบกอน-หลัง
นําไปวิเคราะหสรุปคา
คะแนน ความฉลาดทาง
อารมณแตละดานลงใน
ตารางแสดงคาคะแนน
การจัดความฉลาดทาง
อารมณตามแบบ
เปรียบเทียบกอน-หลัง
นําไปวิเคราะหสรุปตาม
แบบสรุปการประเมินวิถี
พุทธ 15
นําไปวิเคราะหสรุปตาม
แบบประเมินผลวิถีพุทธ
21 ของครอบครัว

1. แบบวิถีพุทธ 11 ใบ
แสดงความรูสึก/ความคิดเห็น
ตอกิจกรรม (สําหรับผูปฏิบัติ
ธรรม)

- หลังเสร็จสิ้นการรวม
กิจกรรม แตละกิจกรรม

- กอนการฟนฟูฯ (Pre-test)
(วันแรก/ชวงปฐมนิเทศ)
- หลังการฟนฟูฯ 1 เดือน
(Post-test)

4. แบบวิถีพุทธ 14 แบบ
- กอนการฟนฟูฯ (วันแรก
ประเมินความฉลาดทางอารมณ รับ-ชวงปฐมนิเทศ)
- หลังการฟนฟูฯ (วัดสุดทาย/
ชวงสัปดาหสุดทาย)

9

5. แบบวิถีพุทธ 15 แบบ
ประเมินสุขภาวะองครวมแนว
พุทธ
6. แบบวิถีพุทธ 21 ใบ
แสดงความรูสึก/ความคิดเห็น
ตอกิจกรรม (สําหรับครอบครัว)

9

- ภายหลังการฟนฟูฯ โดยวัด
(วิถีพุทธ) (วัดสุดทาย/ชวง
สัปดาหสุดทาย)
- ภายหลังการฟนฟูฯโดยวัด
(วิถีพุทธ) (วันสุดทาย/ชวง
สุดทาย ที่ครอบครัวเขารวม
กิจกรรม)
7. แบบวิถีพุทธ 22 แบบ
- ภายหลังการฟนฟูฯโดยวัด
ประเมินผลการฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ) (วัดสุดทาย/ชวง
(วิถีพุทธ) ของครอบครัว
สุดทายที่ครอบครัวเขารวม
กิจกรรม)

9

9

นําไปวิเคราะหสรุปตาม
แบบประเมินวิถีพุทธ 22
ของครอบครัว
ตารางสรุปการใชแบบประเมินการฟนฟู(พัฒนาระบบ50)

-4แบบประเมิน

ระยะเวลาการประเมิน

ผูใชประเมิน
ผูปฏิบตั ิ
ธรรม

8. แบบวิถีพุทธ 31 แบบ - ภายหลังเสร็จสิ้นการจัด
ประเมินการจัด กิจกรรมการ กิจกรรมการฟนฟูฯ แตละ
ฟนฟูฯ ของวิทยากร
กิจกรรมวิชา หรือกรณีเปน
ชุดกิจกรรม/ชุดวิชา ที่จัด
ตอเนื่องประจําใหจัดทําเมื่อ
สิ้นสุดการจัดกิจกรรมนั้น
โดยจัดทํารายบุคคลหรือจัด
ประชุมวิทยากรเพื่อถอด
บทเรียนและสรุปตามแบบ
ประเมิน
9. แบบวิถีพุทธ 32 แบบ - เมื่อสิ้นสุดการฟนฟูฯโดย
ประเมินการจัดกิจกรรมการ วัด (วิถีพุทธ) (ประเมินใน
ฟนฟูฯ โดยวัดของวิทยากร ภาพรวม)
เจาหนาที่
10. แบบบันทึกอาการและ - ใชบันทึกประจําวันและ
พฤติกรรมระหวางการฟนฟูฯ บันทึกหลังจัดกิจกรรมการ
ฟนฟูฯ
- พระวิปสสนาจารยพระ
อาจารยใชบันทึกสรุปหลัง
การสงสอบอารมณเพื่อ
ประเมินความกาวหนาของ
การปฏิบัติธรรมและการเพิ่ม
บทเรียนปฏิบัติแตละวัน
- ใชบันทึกสรุปยอใน
ภาพรวมเมื่อสิ้นสุดตางๆ

ครอบ
ครัว

หมายเหตุ

วิทยากร

ครูฝก

เจาหนาที่
(พี่เลี้ยง/พคป)

9

9

9

นําไปวิเคราะหสรุปตาม
แบบประเมินวิถีพุทธ 31

9

9

9

นําขอมูลไปวิเคราะห
ประเมินผลตามแบบสรุป
ประเมินผลวิถีพุทธ 32

9

9

9

นําไปวิเคราะหเชิง
คุณภาพโดยบันทึกสรุป
ยอในภาพรวมโดย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ประเมินผล

ตารางสรุปการใชแบบประเมินการฟนฟู(พัฒนาระบบ50)

-5วิถีพุทธ 11
(ผูปฏิบัติธรรม)

ใบแสดงความรูสึก/ความคิดเห็นตอกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม …………….............……………….วันที่ ……………...............……..
คํา ชี้ แจง แบบประเมิ นชุ ด นี้ ทําขึ้ น เพื่ อใหทานไดแ สดงความรูสึก ความคิด เห็นตอการเข าร ว ม
กิจกรรม ขอใหทานตอบตามความรูสึกที่แทจริงของตนเองในหัวขอคําถามขางลางนี้ เพื่อเปนขอมูล
ใชในการปรับปรุงตอไป
1. คุณพอใจตอกิจกรรมนี้มากนอยเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

2. คุณไดเรียนรูอะไร หรือไดประโยชนอะไรจากกิจกรรมนี้ หรือ จะนําไปประยุกตใชอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในครั้งตอไป
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………ผูปฏิบัติธรรม
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คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 11
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงความรูสึก และความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมที่มีตอการเขารวมกิจกรรมใน
ลักษณะของการรายงานตนเอง (Self-Report)
2. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมตอไป
2. ผูใชแบบประเมิน
ผูปฏิบัติธรรม
3. ระยะเวลาที่ใช
ภายหลังจากทีผ่ ูปฏิบัติธรรม เสร็จสิ้นจากการเขารวมในแตละกิจกรรม
4. วิธีการประเมิน
1. ใหผูปฏิบัติธรรม ทําเครื่องหมายกากบาทลงในรูปภาพใบหนาแสดงความรูสึกตาม
ความรูสึกที่แทจริงของตนเองในขอ 1 ของแบบวิถีพุทธ 11
2. ใหเขียนอภิปรายในขอ 2 และ 3 ของแบบวิถีพุทธ 11 ตามความเปนจริงโดยทีมงานควร
อยูรวม และเปดโอกาสใหซักถามในการกรอกแบบประเมิน แตไมควรจองสังเกตหรือเรงรัดหากผูปฏิบัติธรรม
ไมมีทักษะในการเขียน อาจจะใหเพื่อนผูปฏิบัติธรรมดวยกันที่มีความสามารถในการเขียน ชวยเขียนให
หรือทีมงานสัมภาษณและเขียนให หรืออาจจะสอบถามตอนทายชั่วโมงดวยการพูดคุยเปนกลุมแลวทีมงาน
สรุปในภาพรวม และหากมีขอสังเกตพิเศษในรายใดอาจจะบันทึกไวเปนพิเศษ
3.แบบประเมินนี้ใชประเมินรายกิจกรรม/วิชา/ กรณีเปนชุดกิจกรรม ชุดวิชาที่จัดตอเนื่องกัน
ใหประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนั้น ครั้งเดียว
4.ทีมงานที่รับผิดชอบประเมินผล เปนผูชี้แจงทําความเขาใจ จัดเตรียมแบบประเมินผลและ
รวบรวมแบบประเมินผลนําไปวิเคราะหและสรุปตามแบบแลวจัดทํารายงานสรุปตอไป
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วิถีพุทธ 12 (ผูปฏิบัติธรรม)

แบบประเมินผล
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
ระหวางวันที่ ..................................................
ณ วัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชปี ฏิบตั ิธรรม ..................................................
คําชี้แจง แบบประเมินผลนี้จัดทําขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการจัด
กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ในภาพรวม จึงขอใหทาน
ทําเครื่องหมาย 9 ลงใน ( ) หรือเขียนขอความลงในชองวางตามขอตางๆ ที่ตรงกับความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นที่แทจริงของทาน
1.ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 อายุ ............. ป
1.3 อาชีพปจจุบัน
( ) รับจางทั่วไป
( ) ทํางานบริษัทเอกชน
( ) รับราชการ
( ) คาขาย
( ) เกษตรกร
( ) แมบาน
( ) ไมไดประกอบอาชีพ ( ) อื่น ๆ ..................................................
1.4 การศึกษา
( ) ไมรูหนังสือ
( ) ประถมตน/อานออกเขียนได ( ) ประถมปลาย
( ) มัธยมตน
( ) มัธยมปลาย
( ) ปวช./ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ ระบุ ..................................................
1.5 ทานเปนผูเขารับการฟนฟูฯ ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ประจําศาล
.......................................................................................................................................................
2.ความคิดเห็นของทานตอหัวขอวิชาและกิจกรรมดานตางๆ ในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมดาน
ขอเสนอแนะ
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
(1) ดานศาสนบําบัด
- การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น ,
- การเจริญเมตตาภาวนา (การแผเมตตา)
- การอุทิศสวนบุญ/อุทิศสวนกุศล
- การฝกปฏิบัติธรรม (การเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน)
- การฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติ
ปฏฐาน 4
- การเจริญอานาปานสติกรรมฐาน
- การสอบอารมณ
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กิจกรรมดาน
- การบรรยายธรรม/การฟงธรรม
- การสนทนาธรรม
- การบรรพชา/อุปสมบท
- การถือธุดงควัตร
- ธรรมสัญจร
- การตักบาตร-ทําบุญ
- การสวดมนตพิเศษในโอกาสสําคัญ/กอนนอน
(2) ดานงานบําบัด
- กิจกรรมที่กระทําไดภายในสถานฟนฟูฯ
- กิจกรรมอบรมอาชีพตามความถนัด
(เติมตามที่มีการวัด)
- .................................................................
- .................................................................
- .................................................................
- .................................................................
- .................................................................
- .................................................................
(3) ดานกิจกรรมกลุมตางๆ
- กลุมปวารณาธรรม(ประชุมเชา)
- กลุมสัมมนาขอวัตรปฏิบัติ (กลุมสัมมนา)
- กลุมประเมินผลงาน
- ถนนชีวติ
- ตนไมของฉัน
- ขยะมีคา
- เปาหมายชีวิต
- กาวใหมของฉัน
- กลุมปฐมนิเทศ
- กลุมปจฉิมนิเทศ
- การออกกําลังกาย
- อื่นๆ ระบุ .........................................

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง

ขอเสนอแนะ
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กิจกรรมดาน

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง

ขอเสนอแนะ

(4) ดานเวชบําบัด
- การตรวจสุขภาพรางกาย
- การตรวจสารเสพติด
- การอบสมุนไพร (ถามี)
(5) ดานบําเพ็ญประโยชน
- การบําเพ็ญประโยชนภายนอกสถานที่ฟนฟู ฯ
- การบําเพ็ญประโยชนภายในสถานทีฟ่ นฟู ฯ
(6) ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกัน
การเสพซ้ํา
- โรคสมองติดยา
- การวิเคราะหตวั กระตุน
- การจัดการตัวกระตุน
3.ความพึงพอใจของทานในการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ) ในภาพรวมแตละดาน
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมดาน
ขอเสนอแนะ
มาก
ปาน
มาก
นอย
นอยที่สุด
ที่สุด
กลาง
(1) ดานการจัดวิทยากร
(2) ดานการจัดพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/
ครูฝก/เจาหนาที่
(3) ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
(4) สถานที่จัดกิจกรรม
(5)ด า นการอํ า นวยความสะดวก
และการใหบริการตางๆ
4.โดยสรุปในภาพรวมทานคิดวาไดประโยชนอะไรบางจากการเขารวมกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด (วิถีพุทธ)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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5.ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด (วิถีพุทธ)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบคําถาม
วัด/สํานักงาน ________________________
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ชื่อ ............................................................

คําชี้แจง

วิถีพุทธ 13
สําหรับสมาชิก
กอน
หลัง

แบบสอบถามนี้เปนการประเมินความคิดเห็นหรือความรูสึกบางประการที่ทานมีตอตนเองแตละ
ขอจะไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดก็คือคําตอบที่ตรงกับความรูสึกอันแทจริงของทาน ขอให
ทานอานขอความทีละขอ แลวพิจารณาวาขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมาก
นอยเพียงใด แลวเลือกขีดเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทาน กรุณาตอบ
ใหครบทุกขอ ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
ขอ
ขอความ
ใช ไมใช
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ฉันไมคอยถูกรบกวนจากสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว
ฉันรูสึกวาการพูดตอหนาคนจํานวนมากเปนเรื่องยาก
ถาเปนไปไดฉันอยากเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยางในตัวฉัน
ฉันเปนคนที่ตัดสินใจไดเร็ว
ฉันเปนคนราเริงสนุกสนานที่ผูอื่นชอบอยูดว ย
ฉันจะรูสึกสะเทือนใจงายเมื่ออยูบาน
ฉันตองใชเวลานานกวาที่จะคุนเคยกับสิ่งใหมๆ
ฉันเปนที่นิยมชื่นชอบในหมูเพื่อนวัยเดียวกัน
โดยทั่วไปแลว บุคคลในครอบครัวมักจะคํานึงถึงความรูสึกของฉัน
ฉันเปนคนที่ยอมแพงาย
ครอบครัวของฉันคาดหวังในตัวฉันมากเกินไป
การเปนตัวของตัวเองเปนสิ่งที่ยากมากสําหรับฉัน
ชีวิตฉันคอนขางเต็มไปดวยความสับสน
เมื่อฉันแสดงความคิดเห็นคนทั่วไปมักคลอยตาม
ฉันมีความรูสึกวาตนเองไมเกง
บอยครั้งฉันอยากจะหนีออกจากบาน
บอยครั้งฉันรูสกึ หงุดหงิดเกี่ยวกับงานที่ทํา
ฉันมีรูปรางหนาตาไมดีเมื่อเทียบกับผูอื่น
เมื่อมีสิ่งที่ฉันจะตองพูด ฉันก็จะพูดสิ่งนั้นออกไป
ครอบครัวของฉันมีความเขาใจในตัวฉัน
คนสวนใหญไดรับความชื่นชมมากกวาฉัน
ฉันรูสึกอยูเสมอวาคนในครอบครัวเขามาบงการชีวิตฉัน
บอยครั้งที่ฉันรูส ึกหมดกําลังใจที่จะทําอะไร
บอยครั้งที่ฉันนึกอยากจะเปนคนอื่น
ฉันเปนคนที่คนอื่นไมสามารถพึ่งได
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คําอธิบายการใชวิถีพุทธ
แบบวัดการเห็นคุณคาของตัวเอง
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบถึงการมองตนเองของผูเขารับการฟนฟูฯ วาไดมองเห็นคุณคาของตนเองในระดับใด
ทั้งกอน และหลังเสร็จสิ้นการเขารับการฟนฟูฯ
2. ผูใชแบบประเมิน
ผูปฏิบัติธรรม
3. ระยะเวลาที่ใช
ชวงปฐมนิเทศกอนการเขารับการฟนฟูฯ และหลังเสร็จสิ้นการเขารับการฟนฟูฯ
4. วิธีการ
กอนเขารับโปรแกรมการฟนฟูฯ
1. ชวงปฐมนิเทศกอนเขารับการฟนฟูฯ หรือภายในสัปดาหแรกของการฟนฟูฯใหผูปฏิบัติธรรม
ทําแบบวัดการเห็นคุณคาของตัวเองและทําเครื่องหมาย / ในชอง “
กอน”
2. ตรวจและใหคะแนนตามตัวอยางการตรวจใหคะแนนแบบวัดการเห็นคุณคาตนเอง
3. นําคะแนนที่ไดเก็บไวเปนคะแนน กอน เขารับการฟนฟูฯ
หลังเสร็จสิ้นการเขารับโปรแกรมการฟนฟูฯ
1. วันสุดทาย/ของการปฏิบัติธรรมใหผูปฏิบัติธรรมทําแบบวัดการเห็นคุณคาของตัวเองและ
ทําเครื่องหมาย / ในชอง “
หลัง”
2. ตรวจและใหคะแนนตามตัวอยางการตรวจใหคะแนนแบบวัดการเห็นคุณคาตนเอง
3. นําคะแนนที่ไดเก็บไวเปนคะแนน หลัง เขารับการฟนฟูฯ
4. นําคะแนนกอน และหลังการฟนฟูฯ มาเปรียบเทียบเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงของการ
เห็นคุณคาตนเองของผูปฏิบัติธรรม และความสัมฤทธิ์ผลของโปรแกรม
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5.คําอธิบายการใชและการแปลผลแบบวัดการเห็นคุณคาตนเอง
เปนการประเมินความคิดเห็นหรือความรูสึกมีคุณคาตอตนเองของผูเขารับการฟนฟูฯลักษณะ
แบบวัดมีรายละเอียด ดังนี้
5.1ลักษณะของคําถาม
ประกอบดวยขอคําถามที่เปนการรายงานตนเอง 25 ขอ เปนขอความที่มีความหมายทางบวก
8 ขอ ไดแก ขอ 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19 และ 20 เปนขอคําถามที่มีความหมายทางลบ 17 ขอ ไดแก ขอ 2, 3,
6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 และ 25
5.2วิธีการตอบ
ใหผูเขารับการฟนฟูฯอานขอความทั้ง 25 ขอ ทีละขอ แลวพิจารณาเลือกคําตอบขอใดขอหนึ่ง
ใหตรงกับความรูสึกของตนเอง
5.3ระยะเวลาในการตอบแบบวัด
ชวงปฐมนิเทศ กอนเขารับการฟนฟูฯตามโครงการหรือชวงลงทะเบียนเปน Pre-Test และ
หลังเขาคายแลว 1 เดือน เปน Post-Test เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงของการเห็นคุณคาตนเอง
5.4การตรวจใหคะแนน
มี 2 ลักษณะ คือ ขอความที่มีความหมายดานบวกและขอความที่มีความหมายดานลบ
ขอความที่มีความหมายดานบวกทั้งหมด 8 ขอ ถาผูเขารับการฟนฟูฯขีดเครื่องหมายลงในชอง
“ใช” คิดคะแนน 1 คะแนน ถาขีดเครื่องหมายลงในชอง “ไมใช” คิดคะแนน 0 คะแนน
ขอความที่มีความหมายดานลบทั้งหมด 17 ขอ ถาผูเขารับการฟนฟูฯขีดเครื่องหมายลงในชอง
“ใช” คิดคะแนน 0 คะแนน ถาขีดเครื่องหมายลงในชอง “ไมใช” คิดคะแนน 1 คะแนน
จากนั้น ใหพนักงานคุมประพฤติรวมคะแนนทั้ง 25 ขอ ของผูเขารับการฟนฟูฯแตละรายจาก
การทํา Pre-Test และ Post-Test แลวกรอกลงในตารางขางลางนี้ สงไปยังสํานักงานคุมประพฤติเจาของโครงการ
เพื่อคํานวณคาความเปลี่ยนแปลงของการเห็นคุณคาตนเองของผูเขารับการฟนฟูฯจากการเขาคายฯ

การตรวจใหคะแนนแบบวัดการเห็นคุณคาตนเอง
ชื่อ .............................................................
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คําชี้แจง

สําหรับพนักงานคุมประพฤติ
ใชประเมินใหคะแนน
กอน
หลัง

แบบสอบถามนี้เปนการประเมินความคิดเห็นหรือความรูสึกบางประการที่ทานมีตอตนเองแตละ
ขอจะไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดก็คือคําตอบที่ตรงกับความรูสึกอันแทจริงของทาน ขอให
ทานอานขอความทีละขอ แลวพิจารณาวาขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมาก
นอยเพียงใด แลวเลือกขีดเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทาน กรุณาตอบ
ใหครบทุกขอ ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
ขอ
ขอความ
ใช
ไมใช
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ฉันไมคอยถูกรบกวนจากสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว
ฉันรูสึกวาการพูดตอหนาคนจํานวนมากเปนเรื่องยาก
ถาเปนไปไดฉันอยากเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยางในตัวฉัน
ฉันเปนคนที่ตัดสินใจไดเร็ว
ฉันเปนคนราเริงสนุกสนานที่ผูอื่นชอบอยูดวย
ฉันจะรูสึกสะเทือนใจงายเมื่ออยูบาน
ฉันตองใชเวลานานกวาที่จะคุนเคยกับสิ่งใหมๆ
ฉันเปนที่นิยมชื่นชอบในหมูเพื่อนวัยเดียวกัน
โดยทั่วไปแลว บุคคลในครอบครัวมักจะคํานึงถึงความรูสึกของฉัน
ฉันเปนคนที่ยอมแพงาย
ครอบครัวของฉันคาดหวังในตัวฉันมากเกินไป
การเปนตัวของตัวเองเปนสิ่งที่ยากมากสําหรับฉัน
ชีวิตฉันคอนขางเต็มไปดวยความสับสน
เมื่อฉันแสดงความคิดเห็นคนทั่วไปมักคลอยตาม
ฉันมีความรูสึกวาตนเองไมเกง
บอยครั้งฉันอยากจะหนีออกจากบาน
บอยครั้งฉันรูสึกหงุดหงิดเกี่ยวกับงานที่ทํา
ฉันมีรูปรางหนาตาไมดีเมื่อเทียบกับผูอื่น
เมื่อมีสิ่งที่ฉันจะตองพูด ฉันก็จะพูดสิ่งนั้นออกไป
ครอบครัวของฉันมีความเขาใจในตัวฉัน
คนสวนใหญไดรับความชื่นชมมากกวาฉัน
ฉันรูสึกอยูเสมอวาคนในครอบครัวเขามาบงการชีวิตฉัน
บอยครั้งที่ฉันรูสึกหมดกําลังใจที่จะทําอะไร
บอยครั้งที่ฉันนึกอยากจะเปนคนอื่น
ฉันเปนคนที่คนอื่นไมสามารถพึ่งได

1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
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ตาราง แสดงรายชื่อผูเขารับการฟนฟูฯ และคะแนน Pre-test และ Post-test จากแบบวัดการเห็นคุณคาตนเอง
ลําดับ

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุล

คะแนน
Pre-test Post-test

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ขอสังเกต คะแนน Pre-test และ Post-test ตองเปนคะแนนจากผูเขารับการฟนฟูฯ คนเดียวกัน

- 16 วิถีพุทธ 14

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
สําหรับวัยรุน (อายุ 12-17 ป) และสําหรับผูใหญ (อายุ 18-60 ป)

สําหรับสมาชิก

สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข : ผูพัฒนา

หลัง

กอน

คําแนะนํา
แบบประเมินนี้เปนประโยคที่มีขอความเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกที่แสดงออกเปน
ลักษณะตางๆ แมวาบางประโยคอาจไมตรงกับที่ทานเปนอยูก็ตาม ขอใหทานเลือกคําตอบที่ตรงกับตัวทาน
มากที่สุด ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไมดี
โปรดตอบตามความเปนจริงและตอบทุกขอ เพื่อทานจะไดรูจักตนเองและวางแผนพัฒนาตนตอไป
มีคําตอบ 4 คําตอบ สําหรับขอความแตละประโยคคือ ไมจริง จริงบางครั้ง คอนขางจริง จริงมาก
โปรดใสเครื่องหมาย 3 ในชองที่ทานคิดวาตรงกับตัวทานมากที่สุด

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไมจริง

จริง
คอน จริง
คะแนน
บางครัง้ ขางจริง มาก

เวลาโกรธหรือไมสบายใจ ฉันรับรูไดวาเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
ฉันบอกไมไดวาอะไรทําใหฉันรูสึกโกรธ
เมื่อถูกขัดใจฉันมักจะรูสึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไมได
ฉันสามารถคอยเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พอใจ
ฉันมักมีปฏิกิริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียงเล็กนอย
เมื่อถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ไมชอบฉันอธิบายเหตุผลจนผูอ ื่น
ยอมรับได
รวม

7.
8.
9.
10.

ฉันสังเกตไดเมื่อคนใกลชิดมีอารมณเปลี่ยนแปลง
ฉันไมสนใจกับความทุกขของผูอื่นที่ฉันไมรูจัก
ฉันไมยอมรับในสิ่งที่ผูอื่นทําตางจากที่ฉันคิด
ฉันยอมรับไดวาผูอื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไมพอใจในการ
กระทําของฉัน
11. ฉันรูสึกวาผูอื่นชอบเรียกรองความสนใจมากเกินไป
12. แมจะมีภาระทีต่ องทําฉันก็ยนิ ดีรับฟงความทุกขของผูอื่นที่ตองการ
ความชวยเหลือ
รวม
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (ตอ)

ไมจริง

จริง
คอน จริง
คะแนน
บางครัง้ ขางจริง มาก

13.
14.
15.
16.
17.

เปนเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผูอื่นเมื่อมีโอกาส
ฉันเห็นคุณคาในน้ําใจที่ผูอนื่ มีตอฉัน
เมื่อทําผิด ฉันสามารถกลาวคํา “ขอโทษ” ผูอื่นได
ฉันยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นไดยาก
ถึงแมจะตองเสียประโยชนสวนตัวไปบาง ฉันก็ยนิ ดีทจี่ ะทําเพื่อ
สวนรวม
18. ฉันรูสึกลําบากใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูอื่น
รวม
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ฉันไมรูวาฉันเกงเรื่องอะไร
แมจะเปนงานยาก ฉันก็มั่นใจวาสามารถทําได
เมื่อทําสิ่งใดไมสําเร็จ ฉันรูสึกหมดกําลังใจ
ฉันรูสึกมีคุณคาเมื่อไดทําในสิ่งตางๆ อยางเต็มความสามารถ
เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไมยอมแพ
เมื่อเริ่มทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทําตอไปไมสําเร็จ
รวม

25. ฉันพยายามหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาโดยไมคิดเอาเอง
ตามใจชอบ
26. บอยครั้งที่ฉันไมรูวาอะไรทําใหฉันไมมีความสุข
27. ฉันรูสึกวาการตัดสินใจแกปญ
 หาเปนเรื่องยากสําหรับฉัน
28. เมื่อตองทําอะไรหลายอยางในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได
วาทําอะไรกอนหลัง
29. ฉันลําบากใจเมื่อตองอยูกับคนแปลกหนาหรือคนที่ไมคนุ เคย
30. ฉันทนไมไดเมื่อตองอยูในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับ
ความเคยชินของฉัน
รวม
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (ตอ)
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ไมจริง

จริง
คอน จริง
คะแนน
บางครัง้ ขางจริง มาก

ฉันทําความรูจกั ผูอื่นไดงาย
ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน
ฉันไมกลาบอกความตองการของฉันใหผูอื่นรู
ฉันทําในสิ่งทีต่ องการโดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
เปนการยากสําหรับฉันที่จะโตแยงกับผูอนื่ แมจะมีเหตุผลเพียงพอ
เมื่อไมเห็นดวยกับผูอื่นฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได
รวม

37.
38.
39.
40.

ฉันรูสึกดอยกวาผูอื่น
ฉันทําหนาที่ไดดี ไมวาจะอยูใ นบทบาทใด
ฉันสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดดที ี่สุด
ฉันไมมั่นใจในการทํางานทีย่ ากลําบาก
รวม

41. แมสถานการณจะเลวราย ฉันก็มีความหวังวาจะดีขึ้น
42. ทุกปญหามักมีทางออกเสมอ
43. เมื่อมีเรื่องที่ทําใหเครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนใหเปนเรื่องที่
ผอนคลายหรือสนุกสนานได
44. ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาหและ
วันหยุดพักผอน
45. ฉันรูสึกไมพอใจที่ผูอื่นไดรบั สิ่งดีๆ มากกวาฉัน
46. ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเปนอยู
รวม
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ฉันไมรูวาจะหาอะไรทํา เมื่อรูสึกเบื่อหนาย
เมื่อวางเวนจากภาระหนาที่ ฉันจะทําในสิง่ ที่ฉันชอบ
เมื่อรูสึกไมสบายใจ ฉันมีวิธผี อนคลายอารมณได
ฉันสามารถผอนคลายตนเองได แมจะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหนาที่
ฉันไมสามารถทําใจใหเปนสุขไดจนกวาจะไดทุกสิ่งที่ตองการ
ฉันมักทุกขรอนกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ
รวม
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คําอธิบายการใชวิถีพุทธ 14
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงความฉลาดทางอารมณของผูปฏิบัติธรรม กอนและหลัง การเขา
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมี
ความสุขการรูจักความฉลาดทางอารมณของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใชศักยภาพตนเองในการดําเนิน
ชีวิตครอบครัว การทํางานและการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ
2. ผูใชแบบประเมิน
ผูปฏิบัติธรรม
3. ระยะเวลาที่ใช
ชวงปฐมนิเทศกอนการเขารับการฟนฟูฯ และหลังเสร็จสิ้นการเขารับการฟนฟูฯ
4. วิธีการ
กอนเขารับโปรแกรมการฟนฟูฯ
1. ชวงปฐมนิเทศกอนการเขารับการฟนฟูฯ หรือในชวงสัปดาหแรกของการฟนฟูฯใหผูปฏิบัติ
ธรรมทําแบบประเมินความฉลาดทางอารมณทั้ง 52 ขอ หรืออาจจะแบงทําเปนชวงๆ ละ 1 ดาน เพื่อไมให
เกิดความเบื่อหนายหรือขาดความตั้งใจในการทํา
2. ตรวจและใหคะแนนตามตัวอยางทีแ่ นบมา
3. นําคะแนนที่ไดในแตละดานไปใสในตารางแสดงคาคะแนนการวัดความฉลาดทางอารมณของ
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในชองคะแนน กอน
4. นําคะแนนที่ไดไปทําเครื่องหมายลงบนเสนในกราฟความฉลาดทางอารมณ และลากเสนให
ตอกัน พิจารณาดูวามีดานไหนที่ไดคะแนนต่ํากวาชวงคะแนนปกติ
หลังเสร็จสิ้นการเขารับโปรแกรมการฟนฟูฯ
1. หลังเสร็จสิ้นการฟนฟูฯ (กอนออกจากสถานฟนฟูฯ 1 วัน) ใหผูปฏิบัติธรรมทําแบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ
2. ตรวจและใหคะแนนตามตัวอยางที่แนบมา
3. นําคะแนนที่ไดในแตละดานไปใสในตารางแสดงคาคะแนนการวัดความฉลาดทางอารมณ
ของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในชองคะแนน หลัง
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4. นําคะแนนกอน และหลังการเขารับการฟนฟูฯมาเปรียบเทียบเพื่อดูการพัฒนาของผูปฏิบัติ
ธรรม และความสัมฤทธิ์ผลของโปรแกรม โดยเนนคะแนนที่ต่ํากวาชวงคะแนนปกติวา มีการพัฒนาสูงขึ้น
หรือไม
หมายเหตุ
คะแนนความฉลาดทางอารมณภายหลังจากเสร็จสิ้นการเขารับการฟนฟูฯ แลวที่ยังต่ํากวาชวง
คะแนนปกติ ให คณะทํางานไดหมายเหตุไว เพื่อสํานักงานคุมประพฤติที่ดูแลผูปฏิบัติธรรมอยูจะได
นําไปดําเนินการวางแผนการแกไขตอไป
ในกรณี ที่ ค ะแนนที่ ไ ด บ างด า นสู ง กว า ช ว งคะแนนปกติ ไม ถื อ ว า เป น เรื่ อ งที่ ผิ ด ปกติ แ ต
วิ ท ยากรสามารถที่ จ ะให ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมได พิ จ ารณาว า มี ผ ลกระทบต อ ตนเอง และผู อื่ น หรื อ ไม ถ า มี
ผลกระทบนาจะลดลงดวยวิธีใด
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5. การใหคะแนน แบงออกเปน 2 กลุม ในการใหคะแนนดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 ไดแกขอ
1
4
6
31 32 34

7
36

10
38

12
39

แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ไมจริง
ให 1
คะแนน
คอนขางจริง ให 3
คะแนน
กลุมที่ 2 ไดแกขอ
2
3
5
8
9
26
27
29
30
33

แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ไมจริง
ให 4
คอนขางจริง ให 2

คะแนน
คะแนน

14
41

15
42

17
43

จริงบางครั้ง
จริงมาก
11
35

13
37

จริงบางครั้ง
จริงมาก

20
44

ให
ให
16
40

22
46

2
4
18
45

ให
ให

23
48

28
50

คะแนน
คะแนน
19
47

3
1

25
49

21
51

คะแนน
คะแนน

24
52

- 22 -

6. การรวมคะแนน
ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเองรูจักเห็นใจ
ผูอื่นและมีความรับผิดชอบ
ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกปญหาและ
แสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
ดานสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข
ดาน
ดี

เกง

สุข

ดานยอย
1.1 ควบคุมตนเอง
1.2 เห็นใจผูอื่น
1.3 รับผิดชอบ
2.1 มีแรงจูงใจ
2.2 ตัดสินใจและแกปญหา
2.3 สัมพันธภาพ
3.1 ภูมิใจตนเอง
3.2 พอใจกับชีวิต
3.3 สุขสงบทางใจ

การรวมคะแนน
รวมขอ 1 ถึงขอ 6
รวมขอ 7 ถึงขอ 12
รวมขอ 13 ถึงขอ 18
รวมขอ 19 ถึงขอ 24
รวมขอ 25 ถึงขอ 30
รวมขอ 31 ถึงขอ 36
รวมขอ 37 ถึงขอ 40
รวมขอ 41 ถึงขอ 46
รวมขอ 47 ถึงขอ 52

ผลรวมของคะแนน

หลังจากรวมคะแนนแตละดานเสร็จแลว นําคะแนนที่ไดไปทําเครื่องหมายลงบนเสนประ
ในกราฟความฉลาดทางอารมณและลากเสนใหตอกัน แลวพิจารณาดูวามีคะแนนใดที่สูงกวาชวงคะแนน
ปกติ
ผลที่ ไ ด เ ป น เพี ย งการประเมิ น โดยสั ง เขป คะแนนที่ ไ ด ต่ํ า กว า ช ว งคะแนนปกติ ไม ไ ด
หมายความว า ท า นมี ค วามผิ ด ปกติ ใ นด า นนั้ น เพราะด า นต า งๆ เหล า นี้ เ ป น สิ่ ง ที่ มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น คะแนนที่ไดต่ํา จึงเปนขอเตือนใจใหทานหาแนวทางในการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณในดานนั้นๆ ใหมากยิ่งขึ้น
สําหรับรายละเอียดและแนวทางการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณมีอยูในหนังสืออีคิว :
ความฉลาดทางอารมณ หรือ คูมือความฉลาดทางอารมณ (สําหรับประชาชน) ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้ง
ทานสามารถเขารวมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณที่ทางกรมสุขภาพจิตหรือหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของจัดขึ้น
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7.กราฟความฉลาดทางอารมณ (อายุ 12-17ป)

0 5

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ควบคุมตนเอง
เห็นใจผูอื่น
รับผิดชอบ
มีแรงจูงใจ
ตัดสินใจและแกปญหา
สัมพันธภาพ
ภูมิใจตนเอง
พอใจชีวิต
สุขสงบทางใจ

ชวงคะแนนปกติ = 13-18
ชวงคะแนนปกติ = 16-21
ชวงคะแนนปกติ = 17-22
ชวงคะแนนปกติ = 15-20
ชวงคะแนนปกติ = 14-19
ชวงคะแนนปกติ = 15-20
ชวงคะแนนปกติ = 9-13
ชวงคะแนนปกติ = 16-22
ชวงคะแนนปกติ = 15-21

10

8.กราฟความฉลาดทางอารมณ (อายุ 18-25 ป)

0 5

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ควบคุมตนเอง
เห็นใจผูอื่น
รับผิดชอบ
มีแรงจูงใจ
ตัดสินใจและแกปญหา
สัมพันธภาพ
ภูมิใจตนเอง
พอใจชีวิต
สุขสงบทางใจ
หมายเหตุ

ชวงคะแนนปกติ = 13-18
ชวงคะแนนปกติ = 16-21
ชวงคะแนนปกติ = 17-23
ชวงคะแนนปกติ = 15-21
ชวงคะแนนปกติ = 14-20
ชวงคะแนนปกติ = 15-20
ชวงคะแนนปกติ = 9-14
ชวงคะแนนปกติ = 16-22
ชวงคะแนนปกติ = 15-21
หมายถึง ชวงคะแนนปกติ

10

15 20 24

15 20 24

คะแนนเฉลี่ย
แตละดานยอย
15.5
18.1
19.3
17.3
16.1
17.3
11.0
18.9
17.8

คะแนนเฉลี่ย
แตละดานยอย
15.5
18.1
19.3
17.3
16.1
17.3
11.0
18.9
17.8

กราฟความฉลาดทางอารมณ
ของผูปฏิบัติธรรม ..................................................................อายุ ...... ป สํานักงานคุมประพฤติ ................................................
กอนสีนําเงิน
หลังสีแดง
ผล
( ) อายุ 12-17 ป

คะแนนเฉลี่ย

0

1.1 ควบคุมตนเอง
1.ดี 1.2 เห็นใจผูอื่น
1.3 รับผิดชอบ

5

10

15

20

25 แตละดานยอย

ชวงคะแนน = 13-18
ชวงคะแนน = 16-21
ชวงคะแนน = 17-22

15.5
18.1
19.3

2.1 มีแรงจูงใจ
ชวงคะแนน = 15-20
2.เกง 2.2 ตัดสินใจและแกปญหา ชวงคะแนน = 14-19
2.3 สัมพันธภาพ
ชวงคะแนน = 15-20

17.3
16.1
17.3

3.1 ภูมิใจตนเอง
3.สุข 3.2 พอใจชีวิต
3.3 สุขสงบทางใจ

11
18.9
17.8

ชวงคะแนน = 9-13
ชวงคะแนน = 16-22
ชวงคะแนน = 15-21

( ) อายุ 18-25 ป

คะแนนเฉลี่ย

0

1.1 ควบคุมตนเอง
1.ดี 1.2 เห็นใจผูอื่น
1.3 รับผิดชอบ

5

10

15

20

25 แตละดานยอย

ชวงคะแนน = 13-18
ชวงคะแนน = 16-21
ชวงคะแนน = 17-23

15.5
18.1
19.6

2.1 มีแรงจูงใจ
ชวงคะแนน = 15-21
2.เกง 2.2 ตัดสินใจและแกปญหา ชวงคะแนน = 14-20
2.3 สัมพันธภาพ
ชวงคะแนน = 15-20

18
16.8
17.5

3.1 ภูมิใจตนเอง
3.สุข 3.2 พอใจชีวิต
3.3 สุขสงบทางใจ

11.4
19
18.1

ชวงคะแนน = 9-14
ชวงคะแนน = 16-22
ชวงคะแนน = 15-21

( ) อายุ 26-60 ป

คะแนนเฉลี่ย

0

1.1 ควบคุมตนเอง
1.ดี 1.2 เห็นใจผูอื่น
1.3 รับผิดชอบ

5

10

15

20

25 แตละดานยอย

ชวงคะแนน = 14-18
ชวงคะแนน = 16-21
ชวงคะแนน = 18-23

15.6
18.5
20.4

2.1 มีแรงจูงใจ
ชวงคะแนน = 16-22
2.เกง 2.2 ตัดสินใจและแกปญหา ชวงคะแนน = 15-21
2.3 สัมพันธภาพ
ชวงคะแนน = 15-21

18.8
18.1
17.8

3.1 ภูมิใจตนเอง
3.สุข 3.2 พอใจชีวิต
3.3 สุขสงบทางใจ

12.1
19.4
19.2

หมายเหตุ

ชวงคะแนน = 10-14
ชวงคะแนน = 16-22
ชวงคะแนน = 16-22
หมายถึง ชวงคะแนนปกติ
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หลัง

กอน

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

ผล
กอน

หลัง

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

ผล
กอน

หลัง

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
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แบบการประเมินผลสุขภาวะองครวมแนวพุทธ
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
ชื่อ (ผูป ฏิบตั ิธรรม) ..........................................................................
วันที่ .................................................. ณ ..................................................
คําชี้แจง แบบประเมิ นผลชุ ดนี้ สํ าหรั บสมาชิ กผู ปฏิ บั ติ ธรรมใช ประเมิ นตนเองเพื่ อทราบสุ ขภาวะองค ร วม
แนวพุทธของผูปฏิบัติธรรมภายหลังจากการเขาร วมกิจกรรมตามโครงการเพื่อจะนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงพัฒนาแนวทาง(หลักสูตร)การฟนฟูฯ ตอไป
กรณีสมาชิกผูปฏิบัติธรรมอานไมเขาใจใหพระอาจารยหรือเจาหนาที่อานใหฟงจนเขาใจและสอบถาม
ระดับความคิดเห็นแตละประเด็นแลวจึงทําเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ที่ตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นที่
แทจริงของทาน
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดประเด็นการประเมินผล

มาก
มาก ปานกลาง นอย
ที่สุด
(4)
(3)
(2)
(5)

1.ดานกายภาวนา
การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มีผลตอการพัฒนาทางกายของทานอยางไร
1.1. มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถทํางานหรือรวม
กิจกรรมตางๆ
1.2 มีความสนใจดูแลสุขภาพรางกายและความ
สะอาดของตนเอง
1.3 มีสุขภาพรางกายแข็งแรงเปนสิ่งที่จะเกื้อหนุนให
ชีวิตทานประสบสิ่งที่ดีงาม
1.4 มีการสํารวมระวังในการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ (อินทรีย) อยางมีสติ เพื่อใหไดความรู
ประโยชนและคุณคาที่ดีงาม
1.5 มีการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ(อินทรีย)
โดยไมเห็นแกความสนุกสนาน บันเทิง ลุม หลง มัวเมา
เอาแต ความเพลิดเพลิน
1.6 มีการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินทรีย)
โดยการเลือกเฟนเฉพาะสิ่งที่มีประโยชนและมีคุณคา
1.7 มีการบริโภคใชสอยปจจัย 4 อยางมีสติรูคุณคาที่
แทจริง ไมหลุม หลงมัวเมาในการใชสอย

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
เจาหนาที่
บันทึก
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ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดประเด็นการประเมินผล

มาก
มาก ปานกลาง นอย
ที่สุด
(4)
(3)
(2)
(5)

1.8 ใชสอยปจจัย 4 ดวยการพิจารณาใครครวญ อยาง
มีคุณคาแทและสมประโยชน
1.9 มีการบริโภคใชสอยปจจัย 4 ตางๆ ในการนําไปสู
การพัฒนาและสรางสรรคใหเกิดสิ่งทีด่ ีงามมีคุณคาที่ดี
งาม
1.10 สามารถอยูกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
(ของสถานฟนฟูฯ หรือที่อยูอาศัย เปนตน) ไดโดยไมได
เบียดเบียนธรรมชาติ
1.11 รูสึกซาบซึ้งมีความสุขในการไดอยูกับธรรมชาติ
(ของสถานฟนฟูฯหรือที่อยูอาศัยเปนตน) โดยเห็นคุณคา
และชวยดูแลรักษาสถานที่ฯ
1.12 มีความรูสึกที่ดีตอสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
และอยากใหรกั ษาไวใหรุนตอไปไดใชประโยชนอีก
2.ดานศีลภาวนา
การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มีผลตอการพัฒนาทางศีลของทานอยางไร
2.1 ไมไดเบียดเบียน กอความเดือดรอนใหผูอื่น
2.2 ไดมีสวนในการสงเคราะหเกื้อหนุน เอาใจใสตอ
ผูอื่น ทําใหเกิดไมตรีและความสามัคคีในหมูคณะ
2.3 ไดพัฒนาการสื่อสารกับผูอื่น มีความสามารถใน
การชักจูงใจและชักนําในการพัฒนาและสรางสรรคใหดี
ยิ่งขึ้น
2.4 ทําใหประกอบการทํางานโดยไมไดเบียดเบียน
ผูอื่น ไมกอความเสื่อมเสียแกสังคมและไมทุจริตหรือ
ผิดกฎหมาย

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
เจาหนาที่
บันทึก
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ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดประเด็นการประเมินผล

2.5 ทําใหประกอบการงานโดยสุจริต สรางสรรคดี
งาม เกื้อกูล มีการแกไขปญหา พัฒนาตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม
2.6 การใชสอยทรัพยสินของทาน [ตอบขอ 1)-3)]
1) ทําใหทานใชสอยทรัพยสินเพื่อประโยชน
ในการเลี้ยงตนเองและคนที่เกี่ยวของใหเปนสุข มีการ
สงเคราะห เผื่อแผแบงปนและทําสิ่งที่ดีงาม เปนบุญ
กุศล
2) มีการเก็บออมทรัพยสินไวเปนทุนเลี้ยงชีพ
3) ใชทรัพยสนิ เพื่อคุณคาทางจิต ปญญา โดยไม
ใชในทางลุมหลง มัวเมา อยางรูเทาทันและเปนอิสระ
แตใชในดานการพัฒนาจิตใจและสติปญญาใหสูงยิ่งๆ
ขึ้นไป
2.7 ทําใหเกิดความรูสึกความคิดเห็นตอการประกอบ
อาชีพ การทํางานของทานวาเพื่อใหไดผลตอบแทนใน
การดํารงชีพ เปนการพัฒนาฝมือและฝกฝนตนเอง และ
ใชแกไขปญหา พัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมได
2.8 มีการเคารพรักษากฎเกณฑ กติกา สิกขาบท
ระเบียบ ปฏิบตั ิและกฎหมาย
2.9 ไดใชความมีวินัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน
การจัดวัตถุสิ่งของ จัดแบงเวลา จัดสภาพแวดลอม การ
จัดระเบียบในการอยูรวมกันกับผูอื่น

สําหรับ
มาก
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เจาหนา
ที่สุด
ที่บันทึก
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
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ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดประเด็นการประเมินผล

สําหรับ
มาก
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เจาหนา
ที่สุด
ที่บันทึก
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)

3.ดานจิตตภาวนา
การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มีผลตอการพัฒนาจิตของทานใหมีสิ่งตอไปนี้ระดับใด
3.1 มีความศรัทธา เชื่อมั่น ในการทําคุณความดี
3.2 มีจิตใจเมตตา รักใครผูอื่นปรารถนาดีตอผูอื่น
อยากใหผูอื่นพนจากความทุกข ปญหา รูสึกยินดี เมื่อ
เห็นผูอื่นไดดมี ีความสุขและรูจักทําใจเปนกลาง วางเฉย
เมื่อไมสามารถชวยเหลือผูอนื่ ได
3.3 มีการมีเปลี่ยนแปลง รูจกั การแสดงความเคารพ
สุภาพ ออนนอม และมีจิตใจออนโยนตอผูอื่น
3.4 รูสึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณผูอ ื่น เมื่อมี
โอกาส
3.5 มีจิตใจเอื้อเฟอ/เสียสละ โอบออมอารีและมีจิตใจ
กวางขวาง
3.6 มีความรูสึกละอายใจ เมือ่ คิดกระทําสิ่งที่ไมดี เปน
บาปและรูสึกเกรงกลัวตอผลของการกระทําไมดีหรือ
บาป (หิริโอตัปปะ)
3.7 มีความรับผิดชอบ เขมแข็ง มีกําลังใจ เด็ดเดีย่ ว รัก
และใสใจในการกระทํา มีความเพียรพยายาม บากบั่น
อดทนพิจารณาใครครวญ ในการประกอบกิจกรรม
ตางๆ จนสําเร็จได
3.8 มีสติ ระลึกรู ควบคุมการกระทําของตนเอง ไม
เลื่อนลอยเถลไถลไปในทางเสื่อมและไมทงิ้ โอกาสที่จะ
สรางสรรค สิ่งตางๆ
3.9 มีสมาธิ สงบตั้งมั่น ไมวอกแวกหวั่นไหวตอสิ่ง
ที่มากระทบ จิตใจใสกระจางราบเรียบ มีพลัง และ
นุมนวล ควรแกการงาน
3.10 มีความรูสึกราเริง เบิกบานสดชื่น แจมใส อิ่มใจ
ผอนคลาย ตั้งมั่น โปรงใสไรพรมแดน
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ระดับความคิดเห็น
ปาน
นอย
มากที่สุด มาก
กลาง
(2)
(5)
(4)
(3)

รายละเอียดประเด็นการประเมินผล

สําหรับ
นอยที่สุด เจาหนา
ที่บันทึก
(1)

3.11 ไดรับความสุขแตละดาน [ ตอบขอ 1)- 6) ]
1) ความสุขจากการไดรับ ไดใช หรือเสพวัตถุ
สิ่งของ
2) ความสุขจากธรรมชาติสิ่งแวดลอม
3) ความสุขจากการไดทําในสิ่งที่สรางสรรค
4) ความสุขจากจิตใจที่เปนบุญกุศล
5) ความสุขจากจิตที่สงบเปนสมาธิจากการปฏิบัติ
ธรรม
6) ความสงบสุขจากการมีปญ
 ญารูเทาทันความ
เปนจริงและมีจิตใจเปนอิสระ
3.12 ทําใหทานมีทาทีตอความสุข [ ตอบขอ 1)- 4) ]
1) การไมเอาทุกขทับถมตนเอง
2) ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
3) ไมสยบมัวเมาในความสุข แมที่ประณีต (เชน
การติดอยูใ นความสุขจากสมาธิไมยกจิต
ไปสูการวิปสสนา)
4) พัฒนาความสุขที่ประณีตและสูงยิ่งขึ้นไป
(เชน พัฒนาความสุขจากสมาธิสูความสุขที่
เกิดจากปญญา รูเทาทันความเปนจริง ทํา
ใหจิตใจเปนอิสระ)
4.ดานปญญาภาวนา
การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มีผลตอการพัฒนาทางปญญาของทานใหมีสิ่งตอไปนี้เพียงใด
4.1 รูหนาที่ของตน
4.2 รูจักการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
4.3 รูจักคิดเปนแกปญหาเปน
รวมเฉลี่ยทุกดาน
ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบคําถาม
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คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 15
(แบบประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธของผูป ฏิบตั ิธรรม)
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธของตนเอง เมื่อสิ้นสุดการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ตามโครงการ
2) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของผูปฏิบัติธรรมไปวิเคราะหผลตอสุขภาวะองครวมตามแนว
พุทธของผูปฏิบัติธรรมเมื่อสิ้นสุดการฟนฟูฯ ตามโครงการ นําไปประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม
การฟนฟูฯ ดานตางๆ
2.ผูใชแบบประเมิน
ผูปฏิบัติธรรมที่เขารวมโครงการนํารองการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ) จนครบหลักสูตร
3.ระยะเวลาที่ใช
วันสุดทายหรือกอนวันสุดทายของการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถพี ุทธ) ตามโครงการ
4.วิธีการประเมิน
1)ใหผูปฏิบัติธรรมทุกคนที่เขารวมโครงการนํารองการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ) จนครบหลักสูตร
ตอบแบบประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธโดยทําเครื่องหมาย (√ )ในแตละประเด็นคําถาม ในวันสุดทายของ
การฟนฟูฯ ตามโครงการหรือกอนวันสุดทายของการฟนฟูฯ ตามโครงการโดยหากผูปฏิบัติธรรมไมเขาใจคําถาม พระ
อาจารย/เจาหนาที่ควรอานและอธิบายขอความแตละประเด็นใหเขาใจตรงตามคําถาม
2) แบบประเมินนี้ใชประเมินผลสุขภาวะองครวมตามแนวพุทธของผูปฏิบัติธรรม เมื่อสิ้นสุดการ
ฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)ตามหลักสูตร
โดยมีการประเมินผล 4 ดาน คือ
1.ดานกายภาวนา
2.ดานศีลภาวนา
3.ดานจิตตภาวนา
4.ดานปญญาภาวนา
ซึ่งแตละดานจะมีขอคําถามยอยหลายประเด็น การใหคะแนนแตละหัวขอมี 5 ระดับ คือ
มากที่สุด
= 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง = 3 คะแนน
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นอย
นอยที่สุด

= 2 คะแนน
= 1 คะแนน

วิธีหาคาเฉลี่ยรายดาน = (คะแนนขอที่ 1+2 ....... จนถึงขอสุดทาย)/จํานวนขอ
วิธีหาคาเฉลี่ยทุกดาน = ผลบวกคาเฉลี่ยรายดาน/จํานวนดานทั้งหมด
การแปลผลคาเฉลี่ยแตละดาน และคาเฉลี่ยโดยรวม ดังนี้
การมีสุขภาวะองครวม
การมีสุขภาวะองครวม
การมีสุขภาวะองครวม
การมีสุขภาวะองครวม
การมีสุขภาวะองครวม

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

=
=
=
=
=

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3)ทีมงานที่รับผิดชอบประเมินผลเปนผูชี้แจงทําความเขาใจ จัดเตรียม แบบประเมินผลและรวบรวม
แบบประเมินผลนําไปวิเคราะห และสรุปตามแบบสรุปการประเมินผลสุขภาวะองครวมแนวพุทธฯ วิถีพุทธ 15
และจัดทํารายงานตอไป
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การรวบรวมคะแนนสุขภาวะองครวมแนวพุทธ(ตามแบบวิถีพุทธ 15) ดานยอยแตละดาน
ดาน
1.ดานกายภาวนา
(การพัฒนาทางกาย)

รวม
2.ศีลภาวนา
(การพัฒนาทางศีล)

รวม
3.จิตตภาวนา
(การพัฒนาทางจิต)

รวม
4.ปญญาภาวนา
(การพัฒนาทางปญญา)
รวม
รวมทุกดาน

ดานยอย
1.สุขภาพรางกาย
2.การใชรางกาย
3.การเสพบริโภคใช
สอยปจจัย 4 อุปกรณ
และเทคโนโลยี(การ
เสพบริโภคใชสอย)
4.สิ่งแวดลอม

การรวมคะแนน (เฉลี่ย)

ผลรวมคะแนน
การประเมินผล
(เฉลี่ย)

รวมขอ 1.1-1.3/3
รวมขอ 1.4-1.6/3
รวมขอ 1.7-1.9/3

รวมขอ 1.10-1.12/3
ผลรวมของคะแนน 4 ดาน/ยอย
1.การมีปฏิสัมพันธ รวมขอ 2.1-2.3/3
2.การประกอบอาชีพ รวมขอ 2.4-2.5 , คะแนนเฉลี่ย
ขอ 2.6 และขอ 2.7/4
3.ความมีวินยั
รวมขอ 2.8+2.9/2
ผลรวมของคะแนน 3 ดานยอย/3
1.คุณภาพ
รวมขอ 3.1-3.6/6
2.สมรรถภาพ
รวมขอ 3.7-3.9/3
3.สุขภาพจิต
รวมขอ 3.10 , คะแนนเฉลี่ยขอ
3.11 และขอ 3.12/3
ผลรวมของคะแนน 3 ดาน/3
การปฏิบัติตอความรู รวมขอ 4.1-4.3/3

ผลรวมของ 4.1-4.3/3
ผลรวมของคะแนน 4 ดาน
((1)+(2)+(3)+(4))/4

การแปลผลสุขภาวะองครวม
4.21-5.00 คะแนน = ดีมาก
3.41-4.20 คะแนน = ดี
2.61-3.40 คะแนน = ปานกลาง

1.81-2.60 คะแนน = พอใช
1.00-1.80 คะแนน = นอย

(1)

(2)

(3)

(4)

- 33 วิถีพุทธ 21
(ครอบครัว)

ใบแสดงความรูสึก/ความคิดเห็นตอกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม…………………………….วันที่…………………..
คํา ชี้ แจง แบบประเมิ นชุ ด นี้ ทําขึ้ น เพื่ อใหทานได แ สดงความรูสึก ความคิด เห็นตอการเข าร ว ม
กิจกรรม ขอใหทานตอบตามความรูสึกที่แทจริงของตนเองในหัวขอคําถามขางลางนี้ เพื่อเปนขอมูล
ใชในการปรับปรุงตอไป
1. คุณพอใจตอกิจกรรมนี้มากนอยเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยทีส่ ุด

2. คุณไดเรียนรูอะไรหรือไดประโยชนอะไรจากกิจกรรมนี้ หรือจะนําไปประยุกตใชอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในครั้งตอไป
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………ครอบครัว
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คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 21
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงความรูสึก และความคิดเห็นของครอบครัวผูปฏิบัติธรรมที่มีตอการเขารวม
กิจกรรม ในลักษณะของการรายงานตนเอง (Self-Report)
2. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมตอไป
2. ผูใชแบบประเมิน
ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรม
3. ระยะเวลาที่ใช
ภายหลังจากที่ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นจากการเขารวมในแตละกิจกรรม
4. วิธีการประเมิน
1. ใหครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมทําเครื่องหมายกากบาทลงในรูปภาพใบหนาแสดงความรูสึก
ตามความรูสึกที่แทจริงของตนเอง ในขอ 1
2. ใหเขียนอภิปรายในขอ 2 และ 3 ตามความเปนจริง โดยทีมงานควรอยูรวมและเปดโอกาส
ใหซักถามในการกรอกแบบประเมิน แตไมควรจองสังเกต หรือเรงรัด หากครอบครัวไมสามารถเขียนได
อาจจะใชการสัมภาษณแลวเขียนให หรือหากไมสะดวกในการสัมภาษณรายบุคคลอาจจะใชวิธีการพูดคุย
แลวเจาหนาที่บันทึกในภาพรวมก็ได
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วิถีพุทธ 22 (สําหรับครอบครัว)

สรุปผลการประเมิน
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
วันที่ ..................................................
ณ ..................................................
คําชี้แจง แบบประเมินผลนี้จัดทําขึ้น เพื่อนําขอมูลไดรับไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาแนว
ทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ในภาพรวมจึง
ขอใหท านทําเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หรือเขี ยนข อความลงในชองวางตามขอตางๆ ที่ ตรงกับ
ความรูสึกหรือความคิดเห็นที่แทจริงของทาน
1.ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 อายุ ............. ป
1.3 อาชีพปจจุบัน
( ) รับจางทั่วไป
( ) ทํางานบริษัทเอกชน
( ) รับราชการ
( ) คาขาย
( ) แมบาน
( ) เกษตรกร
( ) ไมไดประกอบอาชีพ ( ) อื่น ๆ ..................................................
1.4 การศึกษา
( ) ไมรูหนังสือ
( ) ประถมตน/อานออกเขียนได ( ) ประถมปลาย
( ) มัธยมตน
( ) มัธยมปลาย
( ) ปวช./ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ ระบุ ..................................................
1.5 ทานเกี่ยวของเปน ............................... กับผูปฏิบัติธรรม (ผูเขารับการฟนฟูฯ)
2.ความคิดเห็นของทานตอหัวขอวิชาและกิจกรรมดานตางๆ ที่ทานไดเขารวมกิจกรรมตามโครงการนี้ใน
ภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมดาน
ขอเสนอแนะ
ดีมาก ดี พอใช
ตอง
ปรับปรุง
การมีสวนรวมของครอบครัว
- การปฐมนิเทศครอบครัว
- ความคาดหวั ง และการตกลงกติ ก าการอยู
รวมกันในครอบครัว
- สมองติดยาและตัวกระตุน
- บทบาทและหนาที่ของครอบครัว
- การสื่อสารภายในครอบครัว
- บานของฉัน
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กิจกรรมดาน

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับปรุง

ขอเสนอแนะ

- คํามั่นสัญญาของฉัน
- กิจกรรมอื่นๆ ระบุ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
3.ความพึงพอใจของทานในการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ) ในภาพรวมแตละดาน
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมดาน
ขอเสนอแนะ
มาก
ปาน
มาก
นอย
นอยที่สุด
ที่สุด
กลาง
(1) ดานการจัดวิทยากร
(2) ดานการจัดพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/
ครูฝก/เจาหนาที่
(3) ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
(4) สถานที่จัดกิจกรรม
(5)ด า นการอํ า นวยความสะดวก
และการใหบริการตางๆ
4.โดยสรุ ป ในภาพรวมท า นคิ ด ว า ท า นและสมาชิ ก ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรม(ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ฯ )ได ป ระโยชน
อะไรบางจากการเขารวมกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด (วิถีพุทธ)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5.ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด (วิถีพุทธ)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบคําถาม
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คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 22
แบบประเมินโครงการฯ ในภาพรวม (ผูปฏิบัติธรรม)
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมไดประเมินผลการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ สําหรับ
ครอบครัวตามโครงการในภาพรวม
2. เพื่อใชเปนขอมูลที่ไดจากการประเมินผลไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ ตลอดจน
การบริหารจัดการโครงการฯในภาพรวม
3.เพื่อทราบ ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
2. ผูใชแบบประเมิน
ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมที่เขารวมโครงการ
3. ระยะเวลาที่ใช
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ คือ ในวันสุดทายหรือครั้งสุดทายที่ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมเขา
รวมโครงการฯ
4. วิธีการประเมิน
1.ใหครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมที่รวมโครงการในวันสุดทายหรือครั้งสุดทายทําเครื่องหมาย
9 ในขอความที่ใหเลือกตอบและตรงกับความคิดเห็น และเขียนขอความตอบความคิดเห็นใน
แถวขอคําถาม
2. แบบประเมินนี้ใชในวันสุดทายหรือครั้งสุดทายที่ครอบครัวเขารวมกิจกรรมการฟนฟูฯ
3.ทีมผูรับผิดชอบประเมินผลเปนผูชี้แจงทําความเขาใจ และจัดเตรียมแบบประเมินผลและ
รวบรวมแบบประเมินผลไปวิเคราะหและสรุปตามแบบที่กําหนดไว และจัดทํารายงาน
ตอไป
*************************

- 38 วิถีพุทธ 31 (สําหรับวิทยากร/ครูฝก/

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการฟนฟูโดยวัด(วิถีพุทธ)
ชื่อกิจกรรม/วิชา ………………………………… วันที่ …………………………………
สถานที่ …………………………………………………………….………………………………………..

พี่เลี้ยง/เจาหนาที่ )

คําชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จดั ทําขึ้นเพื่อใหวิทยากรผูดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)ดานตางๆ ใชประเมินผลภายหลังการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยใหเขียนความรูสึกและ
ความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามความเปนจริงเพื่อประโยชนในการนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมฟนฟูฯ แตละดาน
สิ่งที่ตองการพัฒนาและ
วัตถุประสงคของกิจกรรม การบรรลุผล
พิจารณาจากอะไรบาง (3)
สิ่งดีๆ ที่คนพบ (4)
ขอสังเกต (6)
สิ่งที่อยากทําแตยังไมไดทํา (5)
(รอยละ) (2)
ที่กําหนดไว (1)

- 39 (สําหรับวิทยากร/ครูพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/เจาหนาที่)

คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 31
1.วัตถุประสงค
1) เพื่อใหวิทยากรผูดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ไดประเมินผลรายกิจกรรมหลักจากการปฏิบัติโดย
ใชกระบวนการ AAR (After Action Review)ในประเด็นตางๆ ที่ตองการทราบ
2) เพื่อทราบประสิทธิผลและปญหา อุปสรรคของกระบวนการจัดการกิจกรรมการฟนฟูฯ
3) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของวิทยากรไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ
ในแตละดานตอไป
2.ผูใชแบบประเมิน
• วิทยากรผูดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ แตละดาน
• พระพี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง /เจาหนาที่ ผูควบคุมดูแลในการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ
3.ระยะเวลาที่ใช
• ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ แตละกิจกรรมและวิชาในแตละครั้งกรณี
กิจกรรมนั้นจัดเพียงครั้งเดียว เชน กิจกรรมกลุมในแตละหัวขอวิชา , การฝกอาชีพที่เชิญ
ภายนอก , การมีสวนรวมของครอบครัวแตละหัวขอวิชา , ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและ
การปองกันการเสพซ้ํา เปนตน
• ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ ที่จัดเปนประจําอยางตอเนื่องตลอดจน
โครงการ เชน ดานศาสนบําบัด , เวชบําบัด , บําเพ็ญประโยชน เปนตน
4.วิธีการประเมิน
1) ใหพระวิทยากร/วิทยากร/พระพี่เลี้ยงหรือครูพี่ลี้ยงหรือพี่เลี้ยงหรือเจาหนาที่ เขียนตอบ
ในแตละขอ ตามความรูสึกและความคิดเห็นที่แทจริง หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการ
ฟนฟูฯ รายกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมแตละดานแลว โดยจะจัดทําทันทีเมื่อเสร็จกิจกรรมการ
ฟนฟูฯนั้นๆ เปนรายบุคคลหรือจะจัดทําโดยการประชุมสรุปของวิทยากรกรณีกิจกรรมกลุม
โดยการประชุมทีมงานฟนฟูฯ ระหวางดําเนินโครงการหรือเสร็จสิ้นโครงการก็ไดตามความ
เหมาะสมของแตละแหง
โดยดําเนินการประเมินดังนี้
(1) ทบทวนสิ่งที่ไดดําเนินการ/สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ
(2) ศึกษาถึงวัตถุประสงคของกิจกรรมที่ไดกําหนดไว (วงเล็บที่ 1)
(3) พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดกิจกรรมวาบรรลุวัตถุประสงคตามขอ 2
โดยคะแนนเปนรอยละ (วงเล็บที่ 2)
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(4) ระบุรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในขอ 3 ลงในวงเล็บที่ 3
(5) พิจารณาวาในการดําเนินกิจกรรมนั้น ไดเกิดสิ่งที่ดีๆอะไรบาง ที่นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค
(6) พิจารณาวาสิ่งใดที่ตองการจะทําหรือเห็นวาควรจะทํา แตยังไมไดทําในการจัด
กิจกรรม หรือมีสิ่งใดที่เห็นวานาจะพัฒนาตอไปในการดําเนินกิจกรรมครั้งตอไปบาง
(วงเล็บที่ 5)
(7) ขอสังเกตเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจาก 6 ขอ ที่ผานมา
2) แบบประเมินนี้ใชประเมินทุกกิจกรรมการฟนฟูฯ
3) ทีมงานที่รับผิดชอบประเมินผล เปนผูชี้แจงทําความเขาใจจัดเตรียมแบบประเมินผลและ
รวบรวมแบบประเมินผลนําไปวิเคราะหและสรุปตามแบบและจัดทํารายงานตอไป
********************************

- 41 วิถีพุทธ 32 (สําหรับพระวิทยากร/วิทยากร/
พระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/พคป./เจาหนาที่)

แบบประเมินผล
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
วันที่ _______________________
ณ ________________________
คําชี้แจง แบบประเมินผลนี้จัดทําขึ้น เพื่อนําขอมูลไดรับไปใชประโยชนในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ตอไป จึงขอใหทานทําเครื่องหมาย
9ลงใน ( ) หรือเขียนขอความลงในชองวางตามขอตางๆ ที่ตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นที่แทจริง
ของทาน
1.ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 อายุ _______ ป
1.3 หนวยงานตนสังกัดของทาน
( ) วัด (ระบุ) .................................
( ) สํานักสงฆ (ระบุ) .................................
( ) สํานักแมชี (ระบุ) .......................... ( ) กรมคุมประพฤติ
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) กระทรวงสาธารณสุข
( ) กระทรวงกลาโหม
( ) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
( ) อาสาสมัครคุมประพฤติ
( ) ผูนําชุมชน (ระบุ) .................................
( ) ประชาชนในพื้นที่
( ) อื่น ๆ .................................
1.4 บทบาทในการฟนฟูฯ โครงการวัด(วิถีพุทธ)
( ) ผูบริหารโครงการ
( ) วิทยากร ดาน .................................
( ) พระพี่เลี้ยง
( ) พี่เลี้ยง (ฆราวาส)
( ) ครูฝก
( ) เจาหนาที่ทั่วไป
( ) อื่นๆ ระบุ .................................
1.5 ประสบการณในการบําบัดฟนฟูฯผูติดยาเสพติด
( ) ไมมี
( ) มี ถามีตอบขอ 1.6
1.6 เคยมีประสบการณดําเนินการบําบัดฟนฟูฯ ผูติดยาเสพติดเปนเวลา ............ ป
1.7 ประสบการณดําเนินการบําบัดฟนฟูฯ ผูติดยาเสพติด
( ) เปนวิทยากร
( ) พี่เลี้ยง
( ) ครูฝก
( ) เจาหนาที่ทั่วไป
( ) อื่นๆ ระบุ .................................
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2.ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ) ในภาพรวมแตละดาน
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมดาน
ดีมาก
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
(1) ดานศาสนบําบัด
(2) ดานงานบําบัด
(3) ดานกิจกรรมกลุม
(4) ดานเวชบําบัด
(5) การมีสวนรวมของครอบครัว
(6) ดานบําเพ็ญประโยชน
(7)ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด และ
การปองกันการเสพซ้ํา
3.ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ) ในภาพรวมแตละดาน
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมดาน
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) ดานการจัดวิทยากร
(2) ดานการจัดพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/ครูฝก/
เจาหนาที่
(3) ดานการประชุมทีมงาน
(4) ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
(5) สถานที่
(6) ดานการอํานวยความสะดวกและ
การใหบริการตางๆ
(7) ดานงบประมาณ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ

4.ทานคิดวาไดอะไรจากการรวมปฏิบัติงานในโครงการนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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5.ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ)นี้คุมคาหรือไม
คุมคา เพราะ .................................................................................................
ไมคุมคา เพราะ ............................................................................................
6.ทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการจัดโครงการอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.
ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบคําถาม
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คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 32
แบบประเมินผลโครงการในภาพรวม
(สําหรับวิทยากร/ครูพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/เจาหนาที่)
1.วัตถุประสงค
1) เพื่อใหวิทยากร/ครูฝก/พี่เลี้ยง/พนักงานคุมประพฤติ ไดประเมินผลการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ
ทุกกิจกรรมตามโครงการในภาพรวม
2) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของวิทยากรไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ
ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการฯในภาพรวม
3) เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
2.ผูใชแบบประเมิน
- วิทยากร
- ครูฝก
- พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง
- เจาหนาที่ผูรวมดูแล
- พนักงานคุมประพฤติ
3.ระยะเวลาที่ใช
- ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ คือ วันสุดทายหรือในการจัดประชุมเจาหนาที่ทุกฝายหลังเสร็จสิ้น
โครงการฯ
4.วิธีการประเมิน
1) ใหวิทยากร/ครูฝก/พระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/เจาหนาที่/พนักงานคุมประพฤติ ผูดําเนินโครงการทุกฝายทํา
เครื่องหมาย 9 ในขอความที่ใหเลือกตอบและตรงกับความคิดเห็น และเขียนขอความตอบความคิดเห็นใน
แตละขอคําถาม
2. แบบประเมินนี้ใชประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยใหจัดทําทุกคน โดยจัดทําในวันสุดทายหรือใน
การประชุมทีมงานผูปฏิบัติงานทุกฝายหลังเสร็จสิ้นโครงการ(ถามีการจัดประชุม)
3.ทีมผูรับผิดชอบประเมินผลเปนผูชี้แจงทําความเขาใจ และจัดเตรียมแบบประเมินผลและรวบรวม
แบบประเมินผลไปวิเคราะหและสรุปตามแบบที่กําหนดไว และจัดทํารายงานตอไป

- 45 วิถีพุทธ 33
แผนที่ ........
(สําหรับพระอาจารย/พี่เลี้ยงบันทึก)

แบบบันทึกอาการและพฤติกรรมระหวางการฟนฟูฯ
ชื่อ ..................................................... นามสกุล ................................................... เลขที่ทะเบียน ...........................
ว.ด.ป./เวลา

อาการ/พฤติกรรม

การชวยเหลือ/ตักเตือน

ผูบันทึก
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คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 33
แบบบันทึกอาการและพฤติกรรมระหวางการฟนฟูฯ
(สําหรับวิทยากร/ครูฝก/พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง/เจาหนาที่/พนักงานคุมประพฤติ)
1.วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ให วิ ท ยากร/พระอาจารย / พี่ เ ลี้ ย ง ตลอดจนเจ า หน า ที่ บั น ทึ ก ประเมิ น ผลอาการและ
พฤติกรรมของผูปฏิบัติธรรมที่สังเกตเห็นมีความเปลี่ยนแปลงระหวางการรวมกิจกรรมแตละดานหรือ
ระหวางวัน ตลอดจนการชวยเหลือตักเตือน เพื่อประโยชนในการสงตอการดูแลผูปฏิบัติธรรมตอเนื่องใน
แตละวันของทีมงานฟนฟูฯ
2) เพื่อใหพระอาจารย/พระวิปสสนาจารยใชบันทึกสรุปและประเมินผลการสอบอารมณผูปฏิบัติ
ธรรมและการใหบทเรียนเพิ่มเติมไปปฏิบัติตอเนื่องในแตละวัน
3) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากแบบบัน ทึกไปสรุปวิเคราะหประเมินผลเชิงคุณภาพจากอาการและ
พฤติกรรมที่ เ ปลี่ยนแปลงของผูปฏิ บัติธรรมระหวางการฟ น ฟูฯ นําไปประกอบการพั ฒนาปรั บปรุ ง
กิจกรรมการฟนฟูแตละดานตอไป
4) เพื่อทราบปญหา อุปสรรคของกระบวนการดําเนินการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
2.ผูใชแบบประเมิน
- วิทยากร
- ครูฝก
- พี่เลี้ยง
- ครูพี่เลี้ยง
- เจาหนาที่ผูรวมดูแล
- พนักงานคุมประพฤติ
3.ระยะเวลาที่ใช
- ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม
- ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ ในแตละวัน
- ประยุกตใชสรุปการประเมินผลผูปฏิบัติธรรมหลังการฟนฟูฯ ทั้งกระบวนการหรือการจัด
- กิจกรรมการฟนฟูฯ แตละชุดกิจกรรม กรณีเปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่องหลายครั้ง
4.วิธีการประเมิน
1) ใหพระวิทยากร/วิทยากร/ครูพี่ลี้ยง/พี่เลี้ยง/เจาหนาที่หรือพนักงานคุมประพฤติที่รวมปฏิบัติงาน
บันทึกอาการ/พฤติกรรม ของผูปฏิบัติธรรมจากการสังเกตและการใหความชวยเหลือ ตักเตือนผูปฏิบัติ
ธรรมในระหวางการฟนฟูฯ โดยบันทึกเปนรายบุคคล หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมและเมื่อ
เสร็จกิจกรรมในภาพรวมแตละวัน
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2) แบบบันทึกนี้ใชประเมินไดทุกวันและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
3) ทีมงานผูรับผิดชอบประเมินผลเปนผูชี้แจงทําความเขาใจจัดเตรียมแบบบันทึกและรวบรวมไว
เปนรายบุคคล นําไปวิเคราะหเชิงคุณภาพและสรุปโดยยอ โดยประยุกตใชแบบบันทึกวิถีพุทธ 33 เชน
เดียวในการจัดทํารายงาน
********************************

ภาคผนวก ก
•
•
•
•
•
•
•

แบบสรุปประเมินผลวิถีพุทธ
แบบสรุปประเมินผลวิถีพุทธ
แบบสรุปประเมินผลวิถีพุทธ
แบบสรุปประเมินผลวิถีพุทธ
แบบสรุปประเมินผลวิถีพุทธ
แบบสรุปประเมินผลวิถีพุทธ
แบบสรุปประเมินผลวิถีพุทธ

11
12
15
21
22
31
32

หนา
48-55
56-63
64-68
69-72
73-78
79-80
81-88

หมายเหตุ แบบวิถีพุทธ 13 สงสําเนาใหกลุมพัฒนาระบบฯ วิเคราะห
แบบวิถีพุทธ 14 ใหลงคะแนนลงบนแผนกราฟเปรียบเทียบกอนหลัง
วิเคราะหเฉพาะราย แลวสงสําเนาใหกลุมพัฒนาระบบฯ วิเคราะห
แบบวิถีพุทธ 33 ใหสรุปเชิงคุณภาพไววิเคราะหประกอบตามแบบวิถีพุทธ 33
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แบบสรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 11
(ผูปฏิบัติธรรม)

สรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 11
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
วันที่ ........................................................
ณ ………………………………………………
การสรุปผลการประเมินโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) จากแบบวิถีพุทธ 11 ใบแสดงความรูสึก/ความคิดเห็นตอกิจกรรมของผูปฏิบัติ
ธรรมที่เขารวมโครงการฯ ของ ........................................................................... ตอบแบบสอบถามจํานวน
ทั้งสิ้น .......... ราย สามารถนํามาวิเคราะหได 3 ประเด็นใหญๆ ดังนี้
1.ความพอใจของผูปฏิบัติธรรมตอกิจกรรมการฟนฟูฯ
2.สิ่งที่ผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูหรือไดรับประโยชนหรือนําไปประยุกตใช
3.ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงของผูปฏิบัติธรรมในครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
1.ความพอใจของผูปฏิบัติธรรมตอการจัดกิจกรรมฟนฟู
1.1 ดานศาสนบําบัด
1) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
2) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการเจริญเมตตาภาวนา (การแผเมตตา)
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
3) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการอุทิศสวนบุญ/อุทิศสวนกุศล
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
4) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการฝกปฏิบัติธรรม (การเจริญวิปสสนากรรมฐาน)
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
5) กิจกรรม/ชุดกิจกรรม การฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
6) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการเจริญอานาปานสติกรรมฐาน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
7) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการสอบอารมณ
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
8) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการบรรยายธรรม/การฟงธรรม
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
9) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการสนทนาธรรม
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
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10) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการบรรพชา/อุปสมบท
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
11) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการถือธุดงควัตร
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
12) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมธรรมสัญจร
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
13) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการตักบาตร-ทําบุญ
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
14) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการสวดมนตพิเศษในโอกาสสําคัญ/กอนนอน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
1.2 ดานงานบําบัด
1) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมที่กระทําไดภายในสถานฟนฟูฯ
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
2) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมอบรมอาชีพตามความถนัด
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
3) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมธรรมเทศนาบนแปลงผัก
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
4) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมผัดเบญจมงคล
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
5) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมกิจกรรมทางเลือก
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
1.3 ดานกิจกรรมกลุมตางๆ
1) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมกลุมปวารณาธรรม(ประชุมเชา)
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
2) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมกลุมสัมมนาขอวัตรปฏิบัติ (กลุมสัมมนา)
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
3) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมกลุมประเมินผลงาน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
4) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมถนนชีวิต
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
5) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมตนไมของฉัน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
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6) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมขยะมีคา
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
7) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมเปาหมายชีวิต
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
8) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมกาวใหมของฉัน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
1.4 ดานเวชบําบัด
1) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการตรวจสุขภาพรางกาย
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
2) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการตรวจสารเสพติด
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
3) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการอบสมุนไพร
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
1.5 การมีสวนรวมของครอบครัว
1) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการปฐมนิเทศครอบครัว
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
2) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมความคาดหวัง และการตกลงกติกาการอยูรวมกันในครอบครัว
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
3) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมสมองติดยา และตัวกระตุน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
4) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมบทบาทและหนาที่ของครอบครัว
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
5) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการสื่อสารภายในครอบครัว
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
6) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมบานของฉัน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
7) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมคํามั่นสัญญาของฉัน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
1.6 ดานบําเพ็ญประโยชน
1) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนภายนอกสถานที่ฟนฟู ฯ
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
2) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมรับเชิญเปนวิทยากร
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
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3) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการออกกําลังกาย
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
1.7 ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา
1) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมโรคสมองติดยา
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
2) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการวิเคราะหตัวกระตุน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
3) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการจัดการตัวกระตุน
ผูปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
2.สิ่งที่ผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูหรือไดรับประโยชนหรือนําไปประยุกตใชจากกิจกรรมฟนฟูฯ แตละ
กิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 .1, 2.2 และ 2.3
3.ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปฏิบัติธรรมเพื่อการปรับปรุงตอไป
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 แสดงระดับจํานวนรอยละของความพึงพอใจของผูปฏิบัติธรรมตอการจัดกิจกรรมฟนฟูฯ
ระดับความพอใจ
ลํา
ดับ

กิจกรรมดาน

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
จํานวน

(1) ดานศาสนบําบัด
- การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น
- การแผเมตตา
- การอุทิศกุศล
- การปฏิบัติธรรม
- การฟงธรรม
- การสนทนาธรรม
- การบรรพชาอุปสมบท
- การธุดงค
- ธรรมสัญจร
- การทําบุญตักบาตร
- การสวดมนตในโอกาสพิเศษ/กอน
นอน
(2) ดานงานบําบัด
- การอบรมความรูดานอาชีพ
- การฝกอาชีพ
- การศึกษาดูงานดานอาชีพ
(3) ดานกิจกรรมกลุมตางๆ
- กลุมปวารณาธรรม(ประชุมเชา)
- กลุมสัมมนาวัตรปฏิบัติ
- กลุมธรรมบันเทิง
- กลุมประเมินผลงาน
- ถนนชีวิต
- ตนไมของฉัน
- ขยะมีคา
- เปาหมายชีวิต
- กาวใหมของฉัน

นอยที่สุด ไม
ตอบ

รอย
รอย
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ

รวม
จํานวน รอยละ
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ระดับความพอใจ
ลํา
ดับ

กิจกรรมดาน

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
จํานวน

(4)

(5)

(6)

(7)

- การปฐมนิเทศ
- การปจฉิมนิเทศ
- .................................................
ดานเวชบําบัด
- การตรวจสุขภาพรางกาย
- การตรวจสารเสพติด
- การอบสมุนไพร(ถามี)
การมีสวนรวมของครอบครัว
- การปฐมนิเทศครอบครัว
- ความคาดหวังและการตกลงกติกา
การอยูรวมกันในครอบครัว
- สมองติดยาและตัวกระตุน
- บทบาทและหนาที่ของครอบครัว
- การสื่อสารภายในครอบครัว
- บานของฉัน
- คํามั่นสัญญาของฉัน
- .................................................
ดานบําเพ็ญประโยชน
- การพัฒนาทําความสะอาด
- การเปนวิทยากรทั้งภายในและ
นอกสถานที่
ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการ
ปองกันการเสพซ้ํา
- โรคสมองติดยา
- การวิเคราะหตัวกระตุน
- การจัดการกับตัวกระตุน

นอยที่สุด ไม
ตอบ

รอย
รอย
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ

รวม
จํานวน รอยละ
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ตารางที่ 2.1 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรม
ลําดับ

กิจกรรม

รายละเอียดสิ่งที่ไดเรียนรู

1

1
2
3
4
5

2

1
2
3
4
5

ความถี่

ตารางที่ 2.2 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม
ลําดับ

กิจกรรม

รายละเอียดประโยชนที่ไดรบั

1

1
2
3
4
5

2

1
2
3
4
5

ความถี่
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ตารางที่ 2.3 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการนําไปประยุกตใชจากการเขา
รวมกิจกรรม
ลําดับ

กิจกรรม

1

รายละเอียดการนําไปประยุกตใช

ความถี่

1
2
3
4
1
2
3
4
5

2

ตารางที่ 3 แสดงความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอกิจกรรมการฟนฟูฯ เพื่อปรับปรุงตอไป
ลําดับ
1

2

กิจกรรม

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตอไป
1
2
3
4
1
2
3
4
5

ความถี่

คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 11
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงความรูสึก และความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมที่มีตอการเขารวม
กิจกรรม ในลักษณะของการรายงานตนเอง (Self-Report)
2. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมตอไป
2. ผูใชแบบประเมิน
ผูปฏิบัติธรรม
3. ระยะเวลาที่ใช
ภายหลังจากทีผ่ ูปฏิบัติธรรม เสร็จสิ้นจากการเขารวมในแตละกิจกรรม
4. วิธีการประเมิน
1. ใหผูปฏิบัติธรรม ทําเครื่องหมายกากบาทลงในรูปภาพใบหนาแสดงความรูสึก
ตามความรูสึกที่แทจริงของตนเอง ในขอ 1 ของแบบวิถีพุทธ 11
2. ใหเขียนอภิปรายในขอ 2 และ 3 ของแบบวิถีพุทธ 11 ตามความเปนจริงโดยทีมงาน
ควรอยูรวม และเปดโอกาสใหซักถามในการกรอกแบบประเมิน แตไมควรจองสังเกต หรือเรงรัด
หากผูปฏิบัติธรรมไมมีทักษะในการเขียน อาจจะใหเพื่อนผูปฏิบัติธรรมดวยกันที่มีความสามารถ
ในการเขียน ชวยเขียนให หรือทีมงานสัมภาษณและเขียนให หรืออาจจะสอบถามตอนทายชั่วโมง
ดวยการพูดคุยเปนกลุม แลวทีมงานสรุปในภาพรวม และหากมีขอสังเกตพิเศษในรายใดอาจจะบันทึก
ไวเปนพิเศษ
3.แบบประเมินนี้ใชประเมินรายกิจกรรม/วิชา/ กรณีเปนชุดกิจกรรม ชุดวิชาที่จัด
ตอเนื่องกันใหประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนั้น ครั้งเดียว
4.ที ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบประเมิ น ผล เป น ผู ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจ จั ด เตรี ย มแบบ
ประเมินผลและรวบรวมแบบประเมินผลนําไปวิเคราะหและสรุปตามแบบแลวจัดทํารายงานสรุป
ตอไป
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สรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 12
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
วันที่ ….........................................................
ณ ...................................................................................
การสรุปผลการประเมินโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) โดยสรุปขอมูลจากแบบประเมินผลในภาพรวมของผูปฏิบัติธรรม มีผูปฏิบัติธรรม
เขารวมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น .......... ราย สามารถนํามาวิเคราะหไดดังนี้
1.ขอมูลทั่วไป
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญเปนเพศ ...................... คิดเปนรอยละ ...................... สวนใหญมีอายุ
ระหว า ง ...................... คิ ด เป น ร อ ยละ ...................... มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ...................... คิ ด เป น
รอยละ ...................... มีอาชีพ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)
2.ความรูสึกของผูปฏิบัติธรรมตอหัวขอวิชาและกิจกรรมดานตางๆ
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมดาน ................................. อยูใน
ระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ...................... รองลงมากิจกรรมดาน ...................... โดยเมื่อจําแนก
ระดับความพึงพอใจตอกิจกรรมเปนรายดาน ดังนี้
1) ดานศาสนบําบัด
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
2) ดานงานบําบัด
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
3) ดานกิจกรรมกลุม
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
4) ดานเวชบําบัด
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
5) ดานการมีสวนรวมของครอบครัว
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
6) ดานบําเพ็ญประโยชน
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
7) ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1)
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอและกิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.2
3.ความพึงพอใจของผูปฏิบัติธรรมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมดาน ................................. อยูใน
ระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ...................... โดยเมื่อจําแนกเปนความพึงพอใจตอกิจกรรมรายดาน
ดังนี้
3.1 ดานการจัดวิทยากร
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
3.2 ดานการจัดพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/ครูฝก
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
3.3 ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
3.4 ดานสถานที่จัดกิจกรรม
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
3.5 ดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการตาง ๆ
ผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
4.ประโยชนที่ผูปฏิบัติธรรมไดรับจากการเขารวมกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
5.ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปฏิบัติธรรมในการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของเพศ อายุ ระดับการศึกษาและเปนผูเขารับการฟนฟูฯ จากสํานักงานคุม
ประพฤติตางๆ ของผูปฏิบัติธรรม
ขอมูลทั่วไป
จํานวน รอยละ
1.เพศ
- ชาย
- หญิง
2.อายุ
- ต่ํากวา 20 ป
- 20-25 ป
- 26-30 ป
- 31-35 ป
- 36-40 ป
- 40 ปขึ้นไป
3.การศึกษา
- ไมรูหนังสือ
- ประถมตน
- ประถมปลาย
- มัธยมตน
- มัธยมปลาย
- ปวช. / ปวส
- ปริญญาตรี
- อื่นๆ ระบุ

……..
……..
รวม ……..

……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
รวม ……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
…….

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

รวม ……..

……..
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ขอมูลทั่วไป
4.อาชีพ
- รับจางทั่วไป
- คาขาย
- ทํางานบริษัท
- เกษตรกร
- รับราชการ
- แมบาน
- กําลังศึกษา
- ไมไดประกอบอาชีพ
- อื่นๆ ระบุ

จํานวน รอยละ
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

รวม ……..

……..

ตารางที่ 2.1 จํานวนรอยละของความคิดเห็นตอหัวขอวิชาและกิจกรรมตางๆ
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม
กิจกรรมดาน
ดีมาก
ดี
พอใช ควรปรับปรุง
ตอบ จํานวน รอยละ
จํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละ

(1) ดานศาสนบําบัด
- การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น ,
- การเจริญเมตตาภาวนา (การแผเมตตา)
- การอุทิศสวนบุญ/อุทิศสวนกุศล
- การฝกปฏิบัติธรรม (การเจริญ
วิปสสนากรรมฐาน)
- การฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตาม
แนวสติปฏฐาน 4
- การเจริญอานาปานสติกรรมฐาน
- การสอบอารมณ
- การบรรยายธรรม/การฟงธรรม
- การสนทนาธรรม
- การบรรพชา/อุปสมบท
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กิจกรรมดาน

ดีมาก

ระดับความคิดเห็น
ไม
ดี
พอใช ควรปรับปรุง
ตอบ

จํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละ

- การถือธุดงควัตร
- ธรรมสัญจร
- การตักบาตร-ทําบุญ
- การสวดมนต พิ เ ศษในโอกาสสํ า คั ญ /
กอนนอน
(2) ดานงานบําบัด
- กิจกรรมที่กระทําไดภายในสถานฟนฟูฯ
- กิจกรรมอบรมอาชีพตามความถนัด
(เติมตามที่มีการวัด)
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- ..........................................................
(3) ดานกิจกรรมกลุมตางๆ
- กลุมปวารณาธรรม(ประชุมเชา)
- กลุ ม สั ม มนาข อ วั ต รปฏิ บั ติ (กลุ ม
สัมมนา)
- กลุมประเมินผลงาน
- ถนนชีวติ
- ตนไมของฉัน
- ขยะมีคา
- เปาหมายชีวิต
- กาวใหมของฉัน
- กลุมปฐมนิเทศ
- กลุมปจฉิมนิเทศ
- การออกกําลังกาย
- อื่นๆ ระบุ .........................................

รวม
จํานวน รอยละ
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กิจกรรมดาน

ดีมาก

ระดับความคิดเห็น
ไม
ดี
พอใช ควรปรับปรุง
ตอบ

จํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละ

รวม
จํานวน รอยละ

(4) ดานเวชบําบัด
- การตรวจสุขภาพรางกาย
- การตรวจสารเสพติด
- การอบสมุนไพร (ถามี)
(5) ดานบําเพ็ญประโยชน
- การบําเพ็ญประโยชนภายนอกสถานที่
ฟนฟู ฯ
- การบําเพ็ญประโยชนภายในสถานที่
ฟนฟู ฯ
(6) ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการ
ปองกันการเสพซ้ํา
- โรคสมองติดยา
- การวิเคราะหตวั กระตุน
- การจัดการตัวกระตุน
ตารางที่ 2.2 แสดงความถี่ของขอเสนอแนะของผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับหัวขอและกิจกรรม* เรียงลําดับจาก
ความถี่มาก ลงมานอย
ลําดับ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอวิชาและกิจกรรม
ความถี่
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
........ ....................................................................................................................................... .........
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ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมดานตางๆของผูปฏิบัติธรรมในภาพรวมแตละดาน
ระดับความคิดเห็น
ไม
รวม
กิจกรรมดาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
ตอบ
จํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละ

จํานวนรอยละ

(1) ดานการจัดวิทยากร
(2) ดานการจัดพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/
ครูฝก/เจาหนาที่
(3) ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
(4) ดานสถานที่จัดกิจกรรม
(5) ดานการอํานวยความสะดวก
และการใหบริการตางๆ
ตารางที่ 4 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ) ของผูปฏิบัติธรรม
ลําดับ
ประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชนทไี่ ดรับ
ความถี่
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........

…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
........
.........
.........
........
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ตารางที่ 5 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมหรือขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ
โดยวัด(วิถีพุทธ)
ลําดับ
ประเด็นรายละเอียดความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ความถี่
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........

…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
........
.........
.........
........
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สรุปผลการประเมินผลสุขภาวะองครวมแนวพุทธผูปฏิบตั ิธรรม
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
ระหวางวันที่ ..................................................
ณ ..................................................
การสรุปขอมูลจากแบบประเมินผล (จากแบบวิถีพุทธ 15 ของผูปฏิบัติธรรม)
ผูปฏิบัติธรรมที่เขารวมกิจกรรมการฟนฟูฯตามโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ตอบแบบประเมินจํานวน ........... ราย สามารถนํามาวิเคราะห
ไดดังนี้
(1) วิเคราะหจากความคิดเห็นตอสุขภาวะองครวมของผูปฏิบัติธรรมแตละรายแตละดานและใน
ภาพรวมภายหลังจากไดรับการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ความคิดเห็นตอสุขภาวะองครวมของผูปฏิบัติธรรมแตละรายแตละดานภายหลังจากไดรับการฟนฟูฯ
โดยวัด(วิถีพุทธ)
ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมที่ เ ข า รั บ การฟ น ฟู ฯ ตามโครงการนํ า ร อ งการฟ น ฟู ฯ โดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ)
ของ .......................................................................................................... มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธ
เฉลี่ยอยูในระดับ ................................... (คาคะแนนเฉลี่ย ............................ )โดยเมื่อวิเคราะหสรุป
สุขภาวะแตละดานยอยของแตละดาน ดังนี้
1.1 สุขภาวะองครวมดานกายภาวนา (การพัฒนาทางกาย) ผูปฏิบัติธรรมมีสุขภาวะองครวมดานกาย
ภาวนาเฉลี่ยอยูในระดับ ...................... (คาคะแนนเฉลี่ย ........................ )จําแนกตามดานยอยดังนี้
สุขภาวะดานสุขภาพรางกาย เฉลี่ยอยูในระดับ .................... (คาคะแนนเฉลี่ย ...................... )
สุขภาวะดานการใชรางกาย เฉลี่ยอยูใ นระดับ ...................... (คาคะแนนเฉลี่ย ........................ )
สุขภาวะดานการเสพบริโภค ใชสอยปจจัย 4 อุปกรณและเทคโนโลยี(การเสพบริโภคใชสอย)
เฉลี่ยอยูในระดับ ...................... (คาคะแนนเฉลี่ย ........................ )
สุขภาวะดานสิ่งแวดลอม เฉลี่ยอยูในระดับ ...................... (คาคะแนนเฉลี่ย ........................ )
1.2 สุขภาวะองครวมดานศีลภาวนา(การพัฒนาทางศีล) ผูปฏิบัติธรรมมีสุขภาวะองครวมดานศีล
ภาวนาเฉลี่ยอยูในระดับ ...................... (คาคะแนนเฉลี่ย ........................ )จําแนกตามดานยอยดังนี้
สุขภาวะดานการมีปฏิสัมพันธ เฉลี่ยอยูในระดับ .................... (คาคะแนนเฉลี่ย ...................... )
สุขภาวะดานการประกอบอาชีพ เฉลี่ยอยูในระดับ .................... (คาคะแนนเฉลี่ย .................... )
สุขภาวะดานการมีวนิ ัย เฉลี่ยอยูในระดับ .................... (คาคะแนนเฉลี่ย ...................... )
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1.3 สุขภาวะองครวมดานจิตตภาวนา (การพัฒนาทางจิต) ผูปฏิบัติธรรมมีสุขภาวะองครวมดานจิตตภาวนา
เฉลี่ยอยูในระดับ ...................... (คาคะแนนเฉลี่ย ........................ )จําแนกตามดานยอยดังนี้
สุขภาวะดานคุณภาพ เฉลี่ยอยูในระดับ .................... (คาคะแนนเฉลี่ย ...................... )
สุขภาวะดานสมรรถภาพ เฉลี่ยอยูในระดับ .................... (คาคะแนนเฉลี่ย ...................... )
สุขภาวะดานสุขภาพจิต เฉลี่ยอยูในระดับ .................... (คาคะแนนเฉลี่ย ...................... )
1.4 สุขภาวะองครวมดานปญญาภาวนา(การพัฒนาทางปญญา) ผูปฏิบัติธรรมมีสุขภาวะองครวมดาน
ปญญาภาวนาเฉลี่ยอยูในระดับ ...................... (คาคะแนนเฉลี่ย ........................ ) โดยเปนการประเมิน
เฉพาะดานการปฏิบัติตอความรูเฉลี่ยอยูในระดับ ...................... (คาคะแนนเฉลี่ย ........................ ) ซึ่งวัด
จากขอคําถาม 3 ขอยอย ดังนี้คือ
การมีความรู/ทรงความรู(รูหนาที่ของตน)เฉลี่ยอยูในระดับ ....................
(คาคะแนนเฉลี่ย ..................... )
การแสวงหาความรูเพิ่มเติม(รูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติม)เฉลี่ยอยูในระดับ ....................
(คาคะแนนเฉลี่ย ...................... )
การใชความรู(รูจักคิดเปนแกปญหาเปน)เฉลี่ยอยูในระดับ....................
(คาคะแนนเฉลี่ย ..................... )
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ตอระดับความคิดเห็นตอสุขภาวะองครวมแนวพุทธของผูปฎิบัติธรรม (สรุปรวมศูนยฟนฟู)
คน
ขอหลัก ยอย1

ยอย2

สุขภาวะองครวมแนวพุทธแตละดาน

มากสุด 5
จํานวน
%

มาก 4
จํานวน

ระดับความคิดเห็น (จํานวนคน)
ปานกลาง 3
นอย 2
%
จํานวน
%
จํานวน
%

ดานกายภาวนา จากการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มีผลตอการพัฒนาทางกายของทานอยางไร

1
1.1
1.2
1.3

สุขภาพรางกาย
มีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถทํางานหรือรวม
กิจกรรมตาง ๆ
มีความสนใจดูแลสุขภาพรางกายและความสะอาด
ของตนเอง
มีสุขภาพรางกายแข็งแรงเปนสิ่งที่จะเกื้อหนุนให
ชีวิตทานประสบสิ่งที่ดีงาม

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย
1.4

1.5

1.6

ดานการใชรางกาย (อินทรีย)
มีการสํารวมระวังในการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ (อินทรีย) อยางมีสติ เพื่อใหไดความรู ประโยชน
และคุณคาที่ดีงาม
มีการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินทรีย)
โดยไมเห็นแกความสนุกสนาน บันเทิง ลุมหลง
มัวเมา เอาแตความเพลิดเพลิน
มีการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินทรีย)
โดยการเลือกเฟนเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน และ
มีคุณคา

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย
1.7
1.8
1.9

ดานการเสพ บริโภค ใชสอยปจจัย 4 อุปกรณและเทคโนโลยี (การเสพ บริโภคใชสอย)
มีการบริโภคใชสอยปจจัย 4 อยางมีสติ รูคุณคาที่
แทจริง ไมลุมหลงมัวเมาในการใชสอย
ใชสอยปจจัย 4 ดวยการพิจารณาใครครวญอยางมี
คุณคาแท และสมประโยชน
มีการบริโภคใชสอยปจจัย 4 ตาง ๆ ในการนําไปสู
การพัฒนาและสรางสรรคใหเกิดสิ่งที่ดีงามมีคุณคา
ที่ดีงาม

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย
1.10

1.11

1.12

สิ่งแวดลอม
สามารถอยูกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ (ของ
สถานฟนฟูฯ หรือที่อยูอาศัย เปนตนฯ) ไดโดย
ไมไดเบียดเบียนธรรมชาติ
รูสึกซาบซึ้งมีความสุขในการไดอยูกับธรรมชาติ
(ของสถานฟนฟูฯ หรือที่อยูอาศัย เปนตน) โดย
เห็นคุณคาและชวยดูแลรักษาสถานที่ฯ
มีความรูสึกที่ดีตอสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
และอยากใหรักษาไวใหรุนตอไปไดใชประโยชนอีก

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย

คะแนนเฉลี่ยรวม

นอยสุด 1
จํานวน
%

-66สรุปคะแนน
รวม
%

เฉลี่ยคะแนน ระดับ

คน

ระดับความคิดเห็น (จํานวนคน)

ขอหลัก ยอย1

ยอย2

สุขภาวะองครวมแนวพุทธแตละดาน

มากสุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

สรุปคะแนน
นอย 2

ดานศีลภาวนา การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มีผลตอการพัฒนาทางศีลของทานอยางไร

2
2.1
2.2
2.3

การมีปฏิสัมพันธ
ไมไดเบียดเบียน กอความเดือดรอนใหผูอื่น
ไดมีสวนรวมในการสงเคราะหเกื้อหนุนเอาใจใสตอ
ผูอื่น ทําใหเกิดไมตรีและความสามัคคีในหมูคณะ
ไดพัฒนาการสื่อสารกับผูอื่น มีความสามารถในการ
ชักจูงใจและการชักนําในการพัฒนาและสรางสรรคใหดียิ่งขึ้น

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย
2.4
2.5

2.6

2.7

การประกอบอาชีพ
ทําใหประกอบการทํางานโดยไมไดเบียดเบียนผูอื่น
ไมกอความเสื่อมเสียแกสังคมและไมทุจริตหรือผิดกฎหมาย
ทําใหประกอบการงานโดยสุจริต สรางสรรคดีงาม
เกื้อกูล มีการแกไขปญหา พัฒนาตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
การใชสอยทรัพยสิน ของทาน
2.6.1 ทําใหทานใชสอยทรัพยสินเพื่อประโยชนในการ
เลี้ยงตนเองและคนที่เกี่ยวของใหเปนสุข มีการ
สงเคราะห เผื่อแผแบงปนและทําสิ่งที่ดีงาม เปนบุญกุศุล
2.6.2 มีการเก็บออมทรัพยสินไวเปนทุนเลี้ยงชีพ
2.6.3 ใชทรัพยสินเพื่อคุณคาทางจิต ปญญา โดยไมใชใน
ทางลุมหลง มัวเมา อยางรูเทาทันและเปนอิสระ แต
ใชในดานการพัฒนาจิตใจและสติปญญาใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ทําใหเกิดความรูสึกความคิดเห็นตอการประกอบ
อาชีพ การทํางานของทานวาเพื่อใหไดผลตอบแทน
ในการดํารงชีพ เปนการพัฒนาฝมือและฝกฝนตนเอง
และใชแกไขปญหา พัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมได

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย
2.8
2.9

ดานความมีวินัย
มีการเคารพรักษากฎเกณฑ กติกา สิกขาบท
ระเบียบ ปฏิบัติและกฏหมาย
ไดใชความมีวินัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การจัดวัตถุ
สิ่งของ จัดแบงเวลา จัดสภาพแวดลอม การจัดระเบียบในการ
อยูรวมกันกับผูอื่น

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย

คะแนนเฉลี่ยรวม
ดานจิตตภาวนา การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มีผลตอการพัฒนาจิตของทานใหมีสิ่งตอไปนี้ในระดับใด

3
3.1
3.2

3.3

ดานคุณภาพ
มีความศรัทธา เชื่อมั่นในการทําคุณความดี
มีจิตใจเมตตา รักใครผูอื่นปรารถนาดีตอผูอื่น อยาก
ใหผูอื่นพนจากความทุกข ปญหา รูสึกยินดีเมื่อเห็น
ผูอื่น ไดดีมีความสุขและรูจักทําใจเปนกลาง วางเฉย
เมื่อไมสามารถชวยเหลือผูอื่นได
มีการมีเปลี่ยนแปลง รูจักแสดงความเคารพ สุภาพ
ออนนอม และมีจิตใจออนโยนตอผูอื่น

นอยสุด 1

รวม
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คน

ระดับความคิดเห็น (จํานวนคน)

ขอหลัก ยอย1 ยอย2
สุขภาวะองครวมแนวพุทธแตละดาน
3.4
รูสึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณผูอื่น เมื่อมีโอกาส
3.5
มีจิตใจเอื้อเฟอ/เสียสละ โอบออมอารีและมีจิตใจกวางขวาง
3.6
มีความรูสึกละอายใจ เมื่อคิดกระทําสิ่งที่ไมดี เปน
บาปและรูสึกเกรงกลัวตอผลของการกระทําที่ไมดี
หรือบาป (หิริโอตัปปะ)

มากสุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

สรุปคะแนน
นอย 2

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย
ดานสมรรถภาพ
มีความรับผิดชอบ เขมแข็ง มีกําลังใจ เด็ดเดี่ยว รัก
และใสใจในการกระทํา มีความเพียรพยายาม
บากบั่น อดทนพิจารณาใครครวญ ในการประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ จนสําเร็จได
มีสติ ระลึกรู ควบคุมการกระทําของตนเอง ไม
เลื่อนลอยเถลไถลไปในทางเสื่อมและไมทิ้งโอกาส
ที่จะสรางสรรคสิ่งตาง ๆ
มีสมาธิ สงบตั้งมั่นไมวอกแวกหวั่นไหวตอสิ่งที่มา
กระทบ จิตใจใสกระจางราบเรียบ มีพลัง และนุมนวล
ควรแกการงาน

3.7

3.8

3.9

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย
3.10
3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.6
3.12
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4

ดานสุขภาพจิต
มีความรูสึกราเริง เบิกบานสดชื่น แจมใส อิ่มใจ
ผอนคลาย ตั้งมั่น โปรงใสไรพรมแดน
ไดรับความสุขแตละดาน ดังนี้
ความสุขจากการไดรับ ไดใช หรือเสพวัตถุ สิ่งของ
ความสุขจากธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ความสุขจากการไดทําในสิ่งที่สรางสรรค
ความสุขจากจิตใจที่เปนบุญกุศล
ความสุขจากจิตที่สงบเปนสมาธิจากการปฏิบัติธรรม
ความสงบสุขจากการมีปญญารูเทาทันความเปนจริง
และมีจต
ิ ใจเปนอิสระ
มีทาทีตอความสุขแตละประเด็น ดังนี้
การไมเอาทุกขทับถมตนเอง
ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
ไมสยบมัวเมาในความสุข แมที่ประณีต (เชน การติด
อยูในความสุขจากสมาธิไมยกจิตไปสูการวิปสสนา)
พัฒนาความสุขที่ประณีตและสูงยิ่งขึ้นไป (เชน
พัฒนาความสุขจากสมาธิสูความสุขที่เกิดจากปญญา
รูเทาทันความเปนจริง ทําใหจิตใจเปนอิสระ)

คะแนนเฉลี่ยรวมรายขอยอย

คะแนนเฉลี่ยรวม
ดานปญญาภาวนา การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มีผลตอการพัฒนาทางปญญาของทานใหมีสิ่งตอไปนี้เพียงใด

4
4.1
4.2
4.3

รูหนาที่ของตน
รูจักการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
รูจักคิดเปนแกปญญาหาเปน

คะแนนเฉลี่ยรวม

นอยสุด 1

รวม
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คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 15
(แบบประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธของผูป ฏิบตั ิธรรม)
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธของตนเอง เมื่อสิ้นสุดการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ตามโครงการ
2) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของผูปฏิบัติธรรมไปวิเคราะหผลตอสุขภาวะ
องครวมตามแนวพุทธของผูปฏิบัติธรรมเมื่อสิ้นสุดการฟนฟูฯ ตามโครงการ นําไปประกอบการพิจารณา
พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานตางๆ
2.ผูใชแบบประเมิน
ผูปฏิบัติธรรมที่เขารวมโครงการนํารองการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ) จนครบหลักสูตร
3.ระยะเวลาที่ใช
วันสุดทายหรือกอนวันสุดทายของการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถพี ุทธ) ตามโครงการ
4.วิธีการประเมิน
1)ใหผูปฏิบัติธรรมทุกคนที่เขารวมโครงการนํารองการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ) จนครบ
หลักสูตร ตอบแบบประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธโดยทําเครื่องหมาย (√ )ในแตละประเด็นคําถาม
ในวันสุดทายของการฟนฟูฯ ตามโครงการหรือกอนวันสุดทายของการฟนฟูฯ ตามโครงการโดยหากผูปฏิบัติ
ธรรมไมเขาใจคําถาม พระอาจารย/เจาหนาที่ควรอานและอธิบายขอความแตละประเด็นใหเขาใจตรงตาม
คําถาม
2) แบบประเมินนี้ใชประเมินผลสุขภาวะองครวมตามแนวพุทธของผูปฏิบัติธรรม เมื่อสิ้นสุด
การฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)ตามหลักสูตร
โดยมีการประเมินผล 4 ดาน คือ
1.ดานกายภาวนา
2.ดานศีลภาวนา
3.ดานจิตตภาวนา
4.ดานปญญาภาวนา
ซึ่งแตละดานจะมีขอคําถามยอยหลายประเด็น การใหคะแนนแตละหัวขอมี 5 ระดับ คือ
มากที่สุด
= 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง = 3 คะแนน
นอย
= 2 คะแนน

-2-

นอยที่สุด

= 1 คะแนน

วิธีหาคาเฉลี่ยรายดาน = (คะแนนขอที่ 1+2 ....... จนถึงขอสุดทาย)/จํานวนขอ
วิธีหาคาเฉลี่ยทุกดาน = ผลบวกคาเฉลี่ยรายดาน/จํานวนดานทั้งหมด
การแปลผลคาเฉลี่ยแตละดาน และคาเฉลี่ยโดยรวม ดังนี้
การมีสุขภาวะองครวม
การมีสุขภาวะองครวม
การมีสุขภาวะองครวม
การมีสุขภาวะองครวม
การมีสุขภาวะองครวม

มากที่สุด
ดี
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

=
=
=
=
=

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3)ทีมงานที่รับผิดชอบประเมินผลเปนผูชี้แจงทําความเขาใจ จัดเตรียม แบบประเมินผลและ
รวบรวม แบบประเมินผลนําไปวิเคราะห และสรุปตามแบบสรุปการประเมินผลสุขภาวะองครวมแนว
พุทธฯ วิถีพุทธ 15 และจัดทํารายงานตอไป
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แบบสรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 21
(ครอบครัว)

สรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 21
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
วันที่ ........................................................
ณ ………………………………………………
การสรุปผลการประเมินโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) จากแบบวิถีพุทธ 11 ใบแสดงความรูสึก/ความคิดเห็นตอกิจกรรมของครอบครัวที่
เขารวมโครงการฯ ของ ........................................................................... ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น
.......... ราย สามารถนํามาวิเคราะหได 3 ประเด็นใหญๆ ดังนี้
1.ความพอใจของครอบครัวตอกิจกรรมการฟนฟูฯ
2.สิ่งที่ครอบครัวไดเรียนรูหรือไดรับประโยชนหรือนําไปประยุกตใช
3.ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงของครอบครัวในครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
1.ความพอใจของครอบครัวตอการจัดกิจกรรมฟนฟู
1.1 การมีสวนรวมของครอบครัว
1) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการปฐมนิเทศครอบครัว
ครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
2) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมความคาดหวัง และการตกลงกติกาการอยูรวมกันในครอบครัว
ครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
3) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมสมองติดยา และตัวกระตุน
ครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
4) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมบทบาทและหนาที่ของครอบครัว
ครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
5) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมการสื่อสารภายในครอบครัว
ครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
6) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมบานของฉัน
ครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
7) กิจกรรม/ชุดกิจกรรมคํามั่นสัญญาของฉัน
ครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับ ......................... คิดเปนรอยละ ...................................
1.2 อื่นๆ ถามี .....................................................................
1) ..................................................................................
2) ..................................................................................
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
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2.สิ่งที่ครอบครัวไดเรียนรูหรือไดรับประโยชนหรือนําไปประยุกตใชจากกิจกรรมฟนฟูฯ แตละกิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1 ,2.2 และ 2.3
3.ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของครอบครัวเพื่อการปรับปรุงตอไป
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 1 แสดงระดับจํานวนรอยละของความพึงพอใจของครอบครัวตอการจัดกิจกรรมฟนฟูฯ
ระดับความพอใจ
ลํา
ดับ

กิจกรรมดาน

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
จํานวน

(1) การมีสวนรวมของครอบครัว
- การปฐมนิเทศครอบครัว
- ความคาดหวังและการตกลงกติกา
การอยูรวมกันในครอบครัว
- สมองติดยาและตัวกระตุน
- บทบาทและหนาที่ของครอบครัว
- การสื่อสารภายในครอบครัว
- บานของฉัน
- คํามั่นสัญญาของฉัน
- อื่น ๆ

นอยที่สุด ไม
ตอบ

รอย
รอย
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ

รวม
จํานวน รอยละ
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ตารางที่ 2.1 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขารวม
กิจกรรม
ลําดับ

กิจกรรม

รายละเอียดสิ่งที่ไดเรียนรู

1

1
2
3
4
5

2

1
2
3
4
5

ความถี่

ตารางที่ 2.2 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม
ลําดับ

กิจกรรม

รายละเอียดประโยชนที่ไดรบั

1

1
2
3
4
5

2

1
2
3
4
5
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ตารางที่ 2.3 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการนําไปประยุกตใชจากการเขา
รวมกิจกรรม
ลําดับ

กิจกรรม

รายละเอียดการนําไปประยุกตใช

1

1
2
3
4
5

2

1
2
3
4
5

ความถี่

ตารางที่ 3 แสดงความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครอบครัวตอกิจกรรมการฟนฟูฯ เพื่อ
ปรับปรุงตอไป
ลําดับ

กิจกรรม

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตอไป

1

1
2
3
4
5

2

1
2
3
4
5

ความถี่

คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 21
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงความรูสึก และความคิดเห็นของครอบครัวผูปฏิบัติธรรมที่มีตอการเขา
รวมกิจกรรม ในลักษณะของการรายงานตนเอง (Self-Report)
2. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมตอไป
2. ผูใชแบบประเมิน
ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรม
3. ระยะเวลาที่ใช
ภายหลังจากทีค่ รอบครัวของผูปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นจากการเขารวมในแตละกิจกรรม
4. วิธีการประเมิน
1. ให ครอบครั วของผู ปฏิ บั ติ ธรรมทํ าเครื่ องหมายกากบาทลงในรู ปภาพใบหน า
แสดงความรูสึก ตามความรูสึกที่แทจริงของตนเอง ในขอ 1
2. ใหเขียนอภิปรายในขอ 2 และ 3 ตามความเปนจริง โดยทีมงานควรอยูรวม และเปด
โอกาสใหซัก ถามในการกรอกแบบประเมิน แต ไ มควรจองสังเกต หรือเรงรัด หากครอบครัว
ไมสามารถเขียนได อาจจะใชการสัมภาษณแลวเขียนให หรือหากไมสะดวกในการสัมภาษณ
รายบุคคลอาจจะใชวิธีการพูดคุยแลวเจาหนาที่บันทึกในภาพรวมก็ได
3.แบบประเมินนี้ใชประเมินรายกิจกรรม/วิชา/ กรณีเปนชุดกิจกรรม ชุดวิชาที่จัด
ตอเนื่องกันใหประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนั้นๆ ครั้งเดียว
4.ที ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบประเมิ น ผล เป น ผู ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจ จั ด เตรี ย มแบบ
ประเมินผลและรวบรวมแบบประเมินผลนําไปวิเคราะห และสรุปตามแบบแลวจัดทํารายงานสรุป
ตอไป
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สรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 22
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
วันที่ ………………………………………
ณ ……………………………………………..
การสรุปผลการประเมินโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) โดยสรุปขอมูลจากแบบประเมินผลในภาพรวมของครอบครัวมีครอบครัวเขารวม
โครงการฯ ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น .......... ราย สามารถนํามาวิเคราะหไดดังนี้
1.ขอมูลทั่วไป
ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรม สวนใหญเปนเพศ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
สวนใหญมีอายุระหวาง ...................... คิดเปนรอยละ ...................... มีการศึกษาระดับ ...................... คิดเปน
รอยละ ...................... มีอาชีพ ...................... คิดเปนรอยละ ...................... สวนใหญเกี่ยวของกับผูปฏิบัติธรรม
เปน .......................... คิดเปนรอยละ ..........................
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)
2.ความรูสึกของครอบครัวผูปฏิบัติธรรมตอหัวขอวิชาและกิจกรรมดานตางๆ
ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมสวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมดานการมีสวนรวม
ของครอบครัวในกิจกรรมยอยตางๆอยูในระดับระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................โดยเมื่อ
จําแนกระดับความคิดเห็นตอกิจกรรมยอยเปนรายกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการปฐมนิเทศครอบครัว
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
2) กิจกรรมความคาดหวังและการตกลงกติกาการอยูรวมกันในครอบครัว
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
3) กิจกรรมสมองติดยาและตัวกระตุน
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
4) กิจกรรมบทบาทและหนาที่ของครอบครัว
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
5) กิจกรรมการสื่อสารภายในครอบครัว
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
6) กิจกรรมบานของฉัน
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
7) กิจกรรมคํามั่นสัญญาของฉัน
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
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8) กิจกรรมอื่น ๆ (ระบุ) .............................................................
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................. คิดเปนรอยละ ......................
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอและกิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.2
3.ความพึงพอใจของครอบครัว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ครอบครั วของผู ปฏิ บั ติ ธรรมส วนใหญ มี ความรู สึ กคิ ดเห็ นต อการจั ดกิ จกรรม
ดาน ................................. อยูในระดับระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
โดยจําแนกแตละดานดังนี้
3.1 ดานการจัดวิทยากร
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
3.2 ดานการจัดพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/ครูฝก
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
3.3 ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
3.4 ดานสถานที่จัดกิจกรรม
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
3.5 ดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการตาง ๆ
ครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ................... คิดเปนรอยละ ......................
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3)
4.ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นวาไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการ
ฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ) มีความถี่สูงสุดในประเด็น ...................... โดยมีครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมที่มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันในประเด็นดังกลาว จํานวน ...................... ราย สวนประเด็นอื่นๆ รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5
5.ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินรวมกิจกรรมการ
ฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ) มีความถี่สูงสุดในประเด็น …………………………………. โดยมีครอบครัวของ
ผูปฏิบัติธรรมที่มีความคิดเห็นสอดคลองกันในประเด็นดังกลาว จํานวน ...................... ราย สวนประเด็น
อื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของเพศ อายุ อาชีพ และความเกี่ยวของกับผูปฏิบัติธรรม
ขอมูลทั่วไป
จํานวน รอยละ
1.เพศ
- ชาย
- หญิง
2.อายุ
- ต่ํากวา 30 ป
- 31 – 35 ป
- 36 – 40 ป
- 41 – 45 ป
- 45 – 50 ป
- 50 ปขึ้นไป
3.การศึกษา
- ไมรูหนังสือ
- ประถมตน/อานออกเขียนได
- ประถมปลาย
- มัธยมตน
- มัธยมปลาย
- ปวช. / ปวส
- ปริญญาตรี
- อื่นๆ ระบุ
4.อาชีพ
- รับจางทั่วไป
- คาขาย
- ทํางานบริษัท
- เกษตรกร
- รับราชการ
- แมบาน

……..
……..
รวม ……..

……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..

รวม ……..

……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
…….

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

รวม ……..

……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..

หมายเหตุ
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ขอมูลทั่วไป
- กําลังศึกษา
- ไมไดประกอบอาชีพ
- อื่นๆ ระบุ ...............................................

จํานวน
……..
……..
……..
รวม ……..

รอยละ
……..
……..
……..
……..

รวม ……..

……..

หมายเหตุ

5.ความเกี่ยวของกับผูป ฏิบตั ธิ รรม
- บิดา
- มารดา
- พี่
- สามี
- ภรรยา
- อื่นๆ ระบุ ...........................................

ตารางที่ 2.1 จํานวนรอยละของความคิดเห็นของครอบครัวตอหัวขอวิชาและกิจกรรมตางๆ
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมดาน
ดีมาก
ดี
พอใช ควรปรับปรุง
จํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละจํานวน รอยละ

การมีสวนรวมของครอบครัว
- การปฐมนิเทศ
- ความคาดหวังและการตกลงกติกาการ
อยูรวมกันในครอบครัว
- สมองติดยาและตัวกระตุน
- บทบาทและหนาที่ของครอบครัว
- การสื่อสารภายในครอบครัว
- บานของฉัน
- คํามั่นสัญญาของฉัน
- กิจกรรมอื่นๆ (ระบุ)
......................................................................
......................................................................
......................................................................

รวม
ไม
ตอบ จํานวน รอยละ
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ตารางที่ 2.2 แสดงความถี่ของขอเสนอแนะของครอบครัวผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับหัวขอและกิจกรรม
* เรียงลําดับจากความถี่มาก ลงมานอย
ลําดับ
ประเด็นรายละเอียดขอเสนอแนะของครอบครัว
ความถี่

ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของครอบครัวผูปฏิบัติธรรม
ระดับความคิดเห็น
ไม
กิจกรรมดาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
ตอบ
จํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละ

รวม
จํานวนรอยละ

(1) ดานการจัดวิทยากร
(2) ดานการจัดพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/
ครูฝก/เจาหนาที่
(3) ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
(4) ดานสถานที่จัดกิจกรรม
(5) ดานการอํานวยความสะดวก
และการใหบริการตางๆ
ตารางที่ 4 แสดงความถี่ของความคิดเห็นของครอบครัวผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับประโยชนที่ครอบครัวและ
ผูปฏิบัติธรรมไดรับจากการเขารวมกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ) ครั้งนี้ * เรียงลําดับจากความถี่
มาก ลงมานอย
ลําดับ
ประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชนทไี่ ดรับ
ความถี่
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

.........
.........
.........
.........
.........
.........
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ตารางที่ 5 แสดงความถี่ของความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของครอบครัวผูปฏิบัติธรรมในการดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ) ครั้งนี้ * เรียงลําดับจากความถี่มาก ลงมานอย
ลําดับ
ประเด็นรายละเอียดความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ความถี่
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

.........
.........
.........
.........
.........
.........
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แบบสรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 31
(วิทยากร/พี่เลี้ยง/เจาหนาที่)

สรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 31
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
วันที่ ........................................................
ณ ………………………………………………
การสรุปผลการประเมินโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) จากแบบวิถีพุทธ 31 ของวิทยากร พี่เลี้ยง
เจาหนาที่ที่รวมปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในแตละกิจกรรมมีวิทยากร/พี่เลี้ยง/เจาหนาที่ รวมตอบแบบประเมิน จํานวน ......... ราย สามารถนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
รายกิจกรรม/ชุดกิจกรรม/วิชา/ชุดวิชา
ตารางที่ 1 สรุปการถอดบทเรียนชุดกิจกรรม .................................................................................................................................................................. (จากแบบวิถีพุทธ 31)
วัตถุประสงค

การบรรลุผล
(รอยละ)

พิจารณาจาก

สิ่งที่คนพบจากการเขารวม
กิจกรรม

สิ่งที่ตองพัฒนา

ขอสังเกต
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ตารางที่ 2 สรุปการถอดบทเรียนชุดกิจกรรม .................................................................................................................................................................. (จากแบบวิถีพุทธ 31)
วัตถุประสงค

การบรรลุผล
(รอยละ)

พิจารณาจาก

สิ่งที่คนพบจากการเขารวม
กิจกรรม

สิ่งที่ตองพัฒนา

ขอสังเกต

(สําหรับวิทยากร/ครูพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/เจาหนาที่)

คําอธิบายการใชแบบวิถีพุทธ 31
1.วัตถุประสงค
1) เพื่อใหวิทยากรผูดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ไดประเมินผลรายกิจกรรมหลังจากการปฏิบัติ
โดยใชกระบวนการ AAR (After Action Review) ในประเด็นตางๆที่ตองการทราบ
2) เพื่อทราบประสิทธิผลและปญหา อุปสรรคของกระบวนการจัดการกิจกรรมการฟนฟูฯ
3) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของวิทยากรไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ
ในแตละดานตอไป
2.ผูใชแบบประเมิน
- วิทยากรผูดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ แตละดาน
- พระพี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง /เจาหนาที่ ผูควบคุมดูแลในการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ
3.ระยะเวลาที่ใช
- ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การจั ด กิ จ กรรมการฟ น ฟู ฯ แต ล ะกิ จ กรรมและวิ ช าในแต ล ะครั้ ง
กรณีกิจกรรมนั้นจัดเพียงครั้งเดียว เชน กิจกรรมกลุมในแตละหัวขอวิชา , การฝกอาชีพที่เชิญภายนอก ,
การมีสวนรวมของครอบครัวแตละหัวขอวิชา , ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา
เปนตน
- ภายหลังเสร็จ สิ้นการจั ด กิ จกรรมการฟน ฟูฯ ที่จั ด เปน ประจํ าอย างตอเนื่องตลอดจน
โครงการ เชน ดานศาสนบําบัด , เวชบําบัด , บําเพ็ญประโยชน เปนตน
4.วิธีการประเมิน
1) ใหพระวิทยากร/วิทยากร/พระพี่เลี้ยงหรือครูพี่ลี้ยงหรือพี่เลี้ยงหรือเจาหนาที่ เขียนตอบ
ในแตละขอ ตามความรูสึกและความคิดเห็นที่แทจริง หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรมการฟนฟูฯ
รายกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมแตละดานแลว โดยจะจัดทําทันทีเมื่อเสร็จกิจกรรมการฟนฟูฯนั้นๆ
เปนรายบุคคลหรือจะจัดทําโดยการประชุมสรุปของวิทยากรกรณีกิจกรรมกลุม โดยการประชุม
ทีมงานฟนฟูฯ ระหวางดําเนินโครงการหรือเสร็จสิ้นโครงการก็ไดตามความเหมาะสมของแตละแหง
โดยดําเนินการประเมินดังนี้
(1) ทบทวนสิ่งที่ไดดําเนินการ/สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ
(2) ศึกษาถึงวัตถุประสงคของกิจกรรมที่ไดกําหนดไว (วงเล็บที่ 1)
(3) พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดกิจกรรมวาบรรลุวัตถุประสงคตามขอ 2
โดยคะแนนเปนรอยละ (วงเล็บที่ 2)
/(4) ระบุ …

-2-

(4) ระบุ รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในขอ 3 ลงในวงเล็บที่ 3
(5) พิจารณาวาในการดําเนินกิจกรรมนั้น ไดเกิดสิ่งที่ดีๆอะไรบาง ที่นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค
(6) พิจารณาวาสิ่งใดที่ตองการจะทําหรือเห็นวาควรจะทํา แตยังไมไดทําในการจัด
กิจกรรม หรือมีสิ่งใดที่เห็นวานาจะพัฒนาตอไปในการดําเนินกิจกรรมครั้งตอไปบาง
(วงเล็บที่ 5)
(7) ขอสังเกตเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจาก 6 ขอ ที่ผานมา
2) แบบประเมินนี้ใชประเมินทุกกิจกรรมการฟนฟูฯ
3) ทีมงานที่รับผิดชอบประเมินผล เปนผูชี้แจงทําความเขาใจจัดเตรียมแบบประเมินผลและ
รวบรวมแบบประเมินผลนําไปวิเคราะหและสรุปตามแบบและจัดทํารายงานตอไป
********************************
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แบบสรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 32

สรุปการประเมินผลวิถีพุทธ 32
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถพี ุทธ)
วันที่ ………………………………………
ณ ……………………………………………..
การสรุปผลการประเมินโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) โดยสรุปขอมูลจากแบบประเมินในภาพรวมของทีมบุคลากร(วิทยากร ครูฝก/พี่เลี้ยง/
เจาหนาที่และพนักงานคุมประพฤติ) ที่รวมดําเนินโครงการฯ ตามแบบวิถีพุทธ 32 มีบุคลากรผูรวมดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น .......... ราย สามารถนํามาวิเคราะหไดดังนี้
1.ขอมูลทั่วไป
บุ ค ลากรผู ร ว มดํ า เนิ น งานตามโครงการฯ ส ว นใหญ เ ป น เพศ ...................... คิ ด เป น
รอยละ ...................... สวนใหญมีอายุระหวาง ...................... คิดเปนรอยละ ...................... สวนใหญเปน
บุคลากรสังกัดหนวยงาน/วัด ...................... คิดเปนรอยละ ...................... สวนใหญมีบทบาทในการฟนฟูฯ
โดยวัดเปน ............................ คิดเปนรอยละ ...................... สวนใหญมี/ไมมีประสบการณดําเนินการ
บําบัดฟนฟูฯผูติดยาเสพติด คิดเปนรอยละ ......................โดยบุคลากรที่มีประสบการณดังกลาว สวนใหญ
มีประสบการณดําเนินการฟนฟูฯ เปนเวลา .......... ป คิดเปนรอยละ ...................... บุคลากรผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณดําเนินการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดในบทบาทดาน ......................
คิดเปนรอยละ ......................
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)
2.ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ)
บุคลากรผูรวมดําเนินโครงการฯ สวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ สูงสุด
ในดาน ............................................................. ระดับ...................... คิดเปนรอยละ ......................
รองลงมาดาน.............................................................. ระดับ...................... คิดเปนรอยละ ......................
โดยจําแนกระดับความคิดเห็นตอกิจกรรมแตละดาน ดังนี้
1) ดานศาสนบําบัด
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
2) ดานงานบําบัด
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปน รอยละ ......................
3) ดานกิจกรรมกลุม
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
4) ดานเวชบําบัด
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
5) ดานการมีสวนรวมของครอบครัว
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
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6) ดานบําเพ็ญประโยชน
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
7) ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)
3.ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)ในภาพรวม
บุ ค ล า ก ร ผู ร ว ม ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร ฯ ส ว น ใ ห ญ มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น สู ง สุ ด
ดาน ........................................................... อยูในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
โดยจําแนกแตละดานดังนี้
3.1 ดานการจัดวิทยากร
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
3.2 ดานการจัดพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง/ครูฝก
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
3.3 ดานการประชุมทีมงาน
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
3.4 ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
3.5 ดานสถานที่
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
3.6 ดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการตาง ๆ
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
3.7 ดานงบประมาณ
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ ...................... คิดเปนรอยละ ......................
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3)
4.สิ่งที่ไดรับจากการรวมปฏิบัติงานในโครงการนี้
บุ คลากรผู ร วมดํ าเนิ นงานตามโครงการฯ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บสิ่ งที่ ได รั บจากการร วม
ปฏิบัติงานตามโครงการนี้ คือ ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

- 83 -

5.ความคุมคาในการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ)
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด(วิถพี ุทธ)มีความคุม คา
คิดเปนรอยละ ............................. โดยใหเหตุผล …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5.1
ไมคุมคา คิดเปนรอยละ ..........................โดยใหเหตุผล …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5.2
6.ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากรในการจัดการโครงการ ดังนี้
6.1 ………………………………………………………………………………………...…
6.2 ……………………………………………………………………………………………
6.3 ……………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของเพศ อายุ หนวยงานตนสังกัด ประสบการณบําบัดฟนฟูฯ ผูติดยาเสพติดดาน
ระยะเวลาและบทบาทในการบําบัดฟนฟูฯ ผูติดยาเสพติดของบุคลากร
ขอมูลทั่วไป
จํานวน รอยละ
หมายเหตุ
1.เพศ
- ชาย
- หญิง
2.อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 – 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
35 – 40 ป
40 – 45 ป
45 – 50 ป
50 ปขึ้นไป

………… …………
………… …………
………… …………
………… …………
………… …………
………… …………
………… …………
………… …………

3.หนวยงานตนสังกัด
- วัด
- สํานักสงฆ
- สํานักแมชี
- กรมคุมประพฤติ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงกลาโหม
- สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
- อาสาสมัครคุมประพฤติ
- ผูนําชุมชน
- ประชาชนในพื้นที่
- อื่น ๆ(ระบุ) ..........................................

……..
……..
รวม ……..

……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
รวม ……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
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ขอมูลทั่วไป
4.บทบาทการฟนฟูฯ โดยวัด(วิถีพุทธ) ในครั้งนี้
- ผูบริหารโครงการ
- วิทยากร
ดาน ...................................................................
ดาน ...................................................................
ดาน ...................................................................
- พระพี่เลี้ยง
- พี่เลี้ยง(ฆราวาส)
- ครูฝก
- เจาหนาที่ทั่วไป
- อื่นๆ ระบุ .............................................................

จํานวน รอยละ
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
รวม ……..

……..
……..
……..
……..
……..
….….
.…..…
..….…
..……
.……..
……..

……..
……..
รวม ……..
6.กรณีมีประสบการณดานการบําบัดฯผูติดยาเสพติด เปนเวลา
……..
- ต่ํากวา 1 ป
……..
- 1-3 ป
……..
- 3-5 ป
……..
- มากกวา 5 ป
รวม ……..
7.ประสบการณที่เคยบําบัดฟนฟูฯ ผูติดยาเสติดในบทบาท
……..
- วิทยากร
……..
- ครูฝก
……..
- พี่เลี้ยง
……..
- เจาหนาที่ทั่วไป
- อื่นๆ ระบุ ...................................................................... ……..

……..
……..
……..

รวม ……..

……..

5.ประสบการณในการบําบัดฟนฟูฯผูต ิดยา
- มี
- ไมมี

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมตอการจัดกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)
ระดับความพอใจ
รวม
ไม
กิจกรรมดาน
ดีมาก
ดี
พอใช ควรปรับปรุง
ตอบ จํานวน รอยละ
จํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละ

(1) ดานศาสนบําบัด
(2) ดานงานบําบัด
(3) ดานกิจกรรมกลุม
(4) ดานเวชบําบัด
(5) การมีสวนรวมของครอบครัว
(6) ดานบําเพ็ญประโยชน
(7)ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด และการ
ปองกันการเสพซ้ํา

ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯโดยวัด(วิถีพุทธ) ในภาพรวมแต
ละดาน
ระดับความพอใจ
รวม
ไม
กิจกรรมดาน
ดีมาก
ดี
พอใช ควรปรับปรุง
ตอบ จํานวน รอยละ
จํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวนรอยละจํานวน รอยละ

(1) ดานการจัดวิทยากร
(2) ด า นการจั ด พระพี่ เ ลี้ ย ง/พี่ เ ลี้ ย ง/ครู ฝ ก /
เจาหนาที่
(3) ดานการประชุมทีมงาน
(4) ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม
(5) สถานที่
(6) ดานการอํานวยความสะดวกและ
การใหบริการตางๆ
(7) ดานงบประมาณ
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ตารางที่ 4 แสดงความถี่ของความคิดเห็นสิ่งที่ไดจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ นี้
*(เรียงลําดับจากความถี่มาก ลงมานอย)
ลําดับ
ประเด็นรายละเอียดสิ่งที่ไดจากการรวมปฏิบัตงิ านของบุคลากร
........ ...........................................................................................................................................
........ ...........................................................................................................................................
........ ...........................................................................................................................................
........ ...........................................................................................................................................
........ ...........................................................................................................................................
........ ...........................................................................................................................................
........ ...........................................................................................................................................
........ ...........................................................................................................................................

ความถี่
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

ตารางที่ 5.1 จํานวนรอยละของความคิดเห็นตอความคุมคาในการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
ลําดับ
ความคิดเห็น
จํานวน รอยละ
1.
คุมคา
2.
ไมคุมคา
รวม
ตารางที่ 5.2 แสดงความถี่ของความคิดเห็นตอความคุมคาและไมคุมคาในการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ
โดยวัด(วิถีพุทธ) *(เรียงลําดับจากความถี่มาก ลงมานอย)
ลําดับ
เหตุผล
ความถี่
1. ดานความคุมคา
1.1…………………………………………………………………………………………. .........
1.2…………………………………………………………………………………………. .........
1.3…………………………………………………………………………………………. .........
1.4…………………………………………………………………………………………. .........
2. ดานความไมคุมคา
2.1…………………………………………………………………………………………. .........
2.2…………………………………………………………………………………………. .........
2.3…………………………………………………………………………………………. .........
2.4…………………………………………………………………………………………. .........
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ตารางที่ 6 แสดงความถี่ของความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการจัดโครงการฯ. *(เรียงลําดับจากความถี่
มาก ลงมานอย)
ลําดับ
ประเด็นความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ความถี่
........ ........................................................................................................................................... .........
........ ........................................................................................................................................... .........
........ ........................................................................................................................................... .........
........ ........................................................................................................................................... .........
........ ........................................................................................................................................... .........
........ ........................................................................................................................................... .........
........ ........................................................................................................................................... .........
........ ........................................................................................................................................... .........

ภาคผนวก ข
• แบบประเมินผลและแบบรายงานผลการฟนฟูฯ ในระบบ
บังคับบําบัดตามระเบียบฯ
• แบบบฟ. 8-1
• แบบบฟ. 8-2
• แบบบฟ. 8-3
• แบบบฟ. 8-5

หนา
89
90
91
92
93-102
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แบบประเมินผลและแบบรายงานผลการฟน ฟูฯ ในระบบบังคับบําบัดตามระเบียบฯ
หนวยงานที่ใช
ระยะเวลาที่ใช
หมายเหตุ
สถานที่ฟนฟูฯ สํานักงาน
โดยวัด(วิถีพุทธ) คุมประพฤติ
9
เปนหนังสือนําสงรายงานผล
1.แบบ บฟ.8-1 หนังสือ - เมื่อครบกําหนด
การฟนฟูฯ จัดสงให
รายงานผลการฟนฟูฯ รายงานผลการฟนฟูฯ
สํานักงานคุมประพฤติ
ตามขอ 2-4
9
- จัดสงใหสํานักงานคุม
- เมื่อระยะเวลา 2 ใน 3
2.แบบ บฟ.8-2 แบบ
ประพฤติเพื่อรายงาน
รายงานการประเมินผล ของการฟนฟูฯ โดยวัด
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ
(วิถีพุทธ) คือ 40 วัน
ระหวางการฟน ฟูฯ
(ใน 60วัน)
9
- จัดสงใหสํานักงานคุม
- เมื่อครบ 60 วันหรือ
3.แบบ บฟ.8-3 แบบ
ประพฤติเพื่อรายงาน
รายงานผลการฟนฟูฯ ระยะเวลาที่
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ
(เมื่อครบกําหนดเวลา) คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยใหฟนฟูฯ โดย
วัด(วิถีพุทธ)
9
- จัดสงใหสํานักงานคุม
- เมื่อระยะเวลา 2 ใน 3
4.แบบ บฟ.8-5 แบบ
ประพฤติเพื่อรายงาน
ของการฟนฟูฯ โดยวัด
ประเมินพฤติกรรม
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ
(วิถีพุทธ) คือ 40 วัน
ระหวางการฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพ (ใน 60วัน)
ติดแบบควบคุมตัว
เขมงวด/ไมเขมงวด/
ผูปวยใน(ประยุกตใช)
9
- เปนใบนัดทีส่ ถานที่ฟนฟูฯ
5.แบบ บฟ.8-6 ใบนัดไป - เมื่อครบกําหนด
รายงานตัวที่สาํ นักงานคุม ระยะเวลาการฟนฟูตาม
ออกใหผูเขารับการฟนฟูถือ
คําสั่งคณะอนุกรราการ
ประพฤติ
ไปพบพนักงานคุมประพฤติ
ฟนฟูฯ
(เจาหนาทีของสํานักงานคุม
ประพฤติ
แบบประเมินผล/แบบ
รายงาน
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(บฟ.8-1)

ที่ ……………../…………

…………………………….…………
………………………………….……

วันที่………….เดือน……………พ.ศ…………
เรื่อง รายงานผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด……………………………..
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน…………ราย
2. รายงานการประเมินผลระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน ……..ราย
โรงพยาบาล/ชื่อหนวยงาน….…………………………………………….ขอสงรายงาน
ผลการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติด ยาเสพติ ด/การประเมิ น ผลระหวา งการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด
จํานวน……………ราย ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ……………………………………
(……………………………………)
ตําแหนง…………………………………….

ฝาย/กลุม……………………..
โทร………………………….
โทรสาร……………………..

- 91 -

(บฟ.8-2)
แบบรายงานการประเมินผลระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ชื่อหนวยงาน …….……………………………..… เลขทะเบียนฟนฟูสมรรถภาพที่……..………………….
ชื่อ - ชื่อสกุล . …………………………………… เขารับการฟนฟูเปนเวลา …………………..…………..
1.
2.
3.
4
5.

การประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
การปฏิบัติตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ครบ
ไมครบ
อื่น ๆ ..…………………………………………………………………………………………….
ผลการประเมินพฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ผลการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ จํานวน …………….. ครั้ง ไมพบสารเสพติด…..ครั้ง
พบสารเสพติด ………….. ครั้งนี้ ดังนี้ …………………………………………………………..
การปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการ ฯ กําหนด ครบ ไมครบ ไมมีเงื่อนไขอื่น
การกระทําผิดกฎหมายอาญาอื่นในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพ
มี
ไมมี
ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
เห็นชอบและดําเนินการฟนฟูฯ ตอไป
เห็นสมควรใหดําเนินการฟนฟูตอไป
เห็นชอบและรายงานผูเกี่ยวของตามที่เสนอ
เห็นสมควรใหลดระยะเวลาการฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน …..วัน
ไมเห็นชอบเนือ่ งจาก ……………………….
………………………………………………………..
เห็นสมควรใหขยายระยะเวลาการฟนฟู
และใหดําเนินการ ……….……………………………
สมรรถภาพออกไปอีก … วัน โดยใหเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพแบบ ………………… ………………………………………………………..
ณ ……………………………………….… ………………………………………………………..
เห็นสมควรใหสงตัวคืน ………………….. ………………………………………………………..
เห็นสมควรปรับแผนการฟนฟูโดย……..... ………………………………………………………..
…………………………………….……. ………………………………………………………..
อื่น ๆ…………………………………………
อื่น ๆ ………………………………..……
…………………………………………….
………………………………………….
ลงชื่อ …………………………………….
(
)
ตําแหนง……………………………………..
วันที่ ……………………………………..

ลงชื่อ …………………………..……………….
(
)
ตําแหนง…………………………………………….
วันที่ …………………………………………….
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(บฟ.8-3)
แบบรายงานผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (เมื่อครบกําหนดระยะเวลา)
ชื่อหนวยงาน …….……………………………..… เลขทะเบียนฟนฟูสมรรถภาพที่……..………………….
ชื่อ - ชื่อสกุล . …………………………………… เขารับการฟนฟูเปนเวลา …………………..…………..
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
การปฏิบัติตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ครบ
ไมครบ
อื่น ๆ ..…………………………………………………………………………………………….
ผลการประเมินพฤติกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผาน
ไมผาน
ผลการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ จํานวน …………….. ครั้ง ไมพบสารเสพติด…..ครั้ง
พบสารเสพติด ………….. ครั้งนี้ ดังนี้ …………………………………………………………..
การปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการ ฯ กําหนด ครบ ไมครบ
ไมมีเงือ่ นไข
อื่น ๆ …………………………………………………………………………
การกระทําผิดกฎหมายในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพ
ไมมี
มี ระบุ…………………………….……..
ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
เห็นสมควรใหขยายระยะเวลาการฟนฟู
เห็นชอบและรายงานผูเกี่ยวของตามที่เสนอ
สมรรถภาพออกไปอีก … วัน โดยใหเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพแบบ ………………………
ณ ………………………………….…….…
เห็นสมควรใหสงเขาโปรแกรมกลับสูสังคม
ของสํานักงานคุมประพฤติตามคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการตอไป
เห็นสมควรใหสงตัวคืน ……………………..
ผลการฟนฟูเปนที่นาพอใจและเห็นสมควรให
พนจากความผิดที่ถูกกลาวหาในมาตรา 19
และใหปลอยตัวไป
อื่น ๆ …………………………………..……
ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง……………………………………..
วันที่ ……………………………………..

ไมเห็นชอบเนื่องจาก …………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
และใหดําเนินการ ……….……………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
อื่น ๆ ……………………………………………
ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง…………………………………………….
วันที่ …………………………………………….
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(บฟ.8-5)

แบบประเมินพฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แบบควบคมตัวเขมงวด / ไมเขมงวด / ผปวยใน
ชื่อ – นามสกุล……………………………………………….………………… เลขทะเบียน……………………
หนวยงานที่ประเมิน…………………………………………………………..…ประเมินครัง้ ที…
่ ……………….
วัน / เดือน / ป (ที่เขารับการฟนฟู ฯ)…………………………วัน / เดือน / ป (ที่ประเมิน)………………………..
องคประกอบดานพฤติกรรมและอื่น ๆ
คําชี้แจง:โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองคะแนนตามที่ทานเห็นสมควร โดย
1 = ตองปรับปรุง
2 = พอใช
3 = ดี
ลําดับที่

ประเด็นการประเมิน

1

พฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
1.1 การรั ก ษาความสะอาดของตนเองทั้ ง ทางด า นร า งกาย
และสิ่งแวดลอม
1.2 การยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหนวยงาน
1.3 ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตอง ครบถวนตามเวลา
ที่กําหนด
1.4 ความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม
1.5 การตรงตอเวลาในการเขารวมกิจกรรม
1.6 ความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของตนเอง
1.7 ความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
1.8 ความพยายามที่จะแกไขขอบกพรองของตนเอง
1.9 ภาวะความเปนผูนํา
1.10 การชวยเหลือเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
1.11 ความซื่อสัตย
รวมคะแนน

1

ระดับคะแนน
2

3
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ลําดับที่

ประเด็นการประเมิน

2

ทักษะ
2.1 การรับรูถึงปญหาและรับฟงคําแนะนําเพื่อนําไปแกไข
2.2 ความสามารถในการบอกสิ่งที่ตนเองไมชอบ / ไมพอใจได
โดยไมแสดงพฤติกรรมที่กาวราว
2.3 ความสามารถในการแสดงความรูสึกไดอยางเหมาะสมกับ
เหตุการณและสถานที่
2.4 กลาแสดงความคิดเห็นตอหนาที่ประชุม
2.5 การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
2.6 ความอดทน / อดกลั้นตอการกระทําที่ไมดีของผูอื่น
2.7 ความสามารถในการเลื อ กใช วิ ธี ก ารแก ป ญ หาที่ ถู ก ต อ ง
และเหมาะสม
2.8 ความสามารถนําวัสดุ อุปกรณที่มีอยูมาประยุกตใชได
2.9 ความสามารถในการนําเทคนิคและวิธีการใหม ๆ มาใชใน
การปฏิบัติงาน
รวมคะแนน

3

ทัศนคติตอตนเอง ครอบครัว และยาเสพติด
3.1 การเขาใจและยอมรับในการกระทําของตนเอง
3.2 การเขาใจและยอมรับในการกระทําของผูอื่น
3.3 การยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่น
3.4 การเขาใจและยอมรับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเอง
รวมคะแนน

4

การวางแผนชีวิตการดําเนินชีวิต
4.1 การวางแผนการทํางาน
4.2 การรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
4.3 การแบงเวลาในการใชชีวิตประจําวัน
4.4 การรูจักจัดลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย
รวมคะแนน

1

ระดับคะแนน
2

3
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1

คะแนนแตละองคประกอบ
2
3

คะแนนรวมทั้งหมด
4

สรุปการประเมินพฤติกรรมระหวางการฟน ฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติด
1. ระดับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
2. ผลการประเมินพฤติกรรม

ดี
ผาน

พอใช
ไมผาน

ตองปรับปรุง

คณะกรรมการประเมิน

ลงชื่อ…………………………….
(
)
ตําแหนง……………………….……

ลงชื่อ…………………………….
(
)
ตําแหนง……………………….……

ลงชื่อ…………………………….
(
)
ตําแหนง……………………….……

ลงชื่อ…………………………….
(
)
ตําแหนง……………………….……

หมายเหตุ ตองมีคณะกรรมการประเมินลงชื่ออยางนอย 3 คน

- 96 คําชี้แจงประกอบการใชแบบประเมินพฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัวเขมงวด / ไมเขมงวด / ผูปวยใน
1. ผูใชแบบประเมิน เจาหนาที่ของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติ ศูนยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
โรงพยาบาล สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือหนวยงานพหุภาคีอื่น ๆ ที่ทําการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัวเขมงวด / ไมเขมงวด / ผูปวยใน (คือการฟนฟูที่ตองพักคางตอเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง)
2. ผูรับการประเมิน ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึ่งเขารับการฟนฟูสมรรถภาพแบบควบคุมตัวเขมงวด /
ไมเขมงวด / ผูปวยใน (คือการฟนฟูที่ตองพักคางตอเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง)
3. วิธีการประเมิน ใหประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีผูลงนามอยางนอย 3 คน
4. เกณฑ ก ารพิจ ารณาใหค ะแนนแตล ะองคป ระกอบในแบบประเมิ น พฤติ ก รรมระหว า งการฟ น ฟูส มรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
1. พฤติกรรมระหวางการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ระดับคะแนน

ความหมาย

1.1 การรักษาความสะอาดของตนเองทั้งทางดานรางกายและสิ่งแวดลอม
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเอาใจใสดูแลตนเองเกี่ยวกับความสะอาด
ของรางกาย เครื่องนอนของใช
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดูแลความสะอาดของรางกาย เครื่องนอน
ของใชตนเองภายใตการกระตุนเตือนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมดูแลความสะอาดของรางกาย เครื่องนอน
ของใชของตนเอง
1.2 การยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหนวยงาน
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของ
หนวยงาน ศูนยฯ หรือสถานฟนฟูได
ระดับคะแนน
2
หมายถึ ง ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด สามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
ของหนวยงานศูนยฯ หรือสถานฟนฟูได แตตองไดรับการกระตุนจากเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
ของหนวยงานศูนยฯ หรือสถานฟนฟูได ถึงแมไดรับการกระตุนจากเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
1.3 ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตอง ครบถวนตามเวลาที่กําหนด
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเมื่อไดรับมอบหมายงานแลวสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตองและเสร็จภายในเวลาที่กําหนด โดยไมตองใหมีการกระตุนเตือน
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเมื่อไดรับมอบหมายงานแลวสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตองและเสร็จภายในเวลาที่กําหนด แตตองมีการกระตุนเตือน
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเมื่อไดรับมอบหมายงานแลวไมสามารถปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองและเสร็จภายในเวลาที่กําหนด แมจะไดรับการกระตุนเตือนแลว
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1.4 ความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสนใจและใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสนใจและใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม
ภายใตการกระตุนจากเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมสนใจและไมใหความรวมมือตอการเขารวม
กิจกรรม
1.5 การตรงตอเวลาในการเขารวมกิจกรรม
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขารวมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขารวมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด
แตตองไดรับการกระตุนจากเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมเขารวมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด
ถึงแมเพื่อนสมาชิกจะกระตุนก็ตาม
1.6 ความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของตนเอง
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยอมรับผลทั้งทางที่ดี และไมดีอันเกิดจาก
การกระทําของตนเองได เชน คําตําหนิ การลงโทษ คําชมเชย การใหรางวัล เปนตน และแสดงออกได
อยางเหมาะสม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยอมรับผลทั้งทางที่ดีและไมดี อันเกิดจาก
การกระทําของตนเองไดเปนบางครั้ง
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมยอมรับผลการกระทําของตนเอง หรือ ยอมรับ
นอยมาก
1.7 ความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทํางานอยางแข็งขันไมปลอยปละละเลย
และประพฤติเปนปกติสม่ําเสมอ
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทํางานอยางแข็งขันไมปลอยปละละเลย
แตประพฤติไมสม่ําเสมอ
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเกียจครานการทํางาน
1.8 ความพยายามที่จะแกไขขอบกพรองของตนเอง
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพยายามแกไขขอบกพรองของตนเอง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพยายามแกไขขอบกพรองของตนเองภายใต
การกระตุนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมพยายามจะแกไขขอบกพรองของตนเอง
แมจะไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม
1.9 ภาวะความเปนผูนํา
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม
แตตองไดรับการกระตุนจากเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมกลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม
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1.10 การชวยเหลือเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสงเสริมหรือชวยเหลืองาน / กิจกรรมของเพื่อน
สมาชิกหรือเจาหนาที่ดวยความเต็มใจและเหมาะสมกับสถานการณ
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสงเสริมหรือชวยเหลืองาน / กิจกรรมงานของ
เพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่ภายใตการกระตุนจากเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมสงเสริมหรือชวยเหลืองาน / กิจกรรม
ของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่แมจะไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม
1.11 ความซื่อสัตย
ระดับคะแนน
3

หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ประพฤติตรงไปตรงมา จริงใจ ไมคดโกง และ
ไมโกหกหลอกลวง

ระดับคะแนน

2

หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ประพฤติตรงไปตรงมา จริงใจ ไมคดโกงและ
ไมโกหกหลอกลวง แตตองอยูภายใตการกระตุนเตือนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่

ระดับคะแนน

1

หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมประพฤติตรงไปตรงมา ไมจริงใจ คดโกง
และโกหกหลอกลวง ถึงแมจะไดรับการกระตุนเตือนแลว

2. ทักษะ
2.1 การรับรูถึงปญหาและรับฟงคําแนะนําเพื่อนําไปแกไข
ระดับคะแนน
3
หมายถึ ง ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด สามารถหาแนวทางแก ไ ขป ญ หานั้ น อย า ง
มีเหตุผลไมเดือดรอนตนเองและผูอื่น รวมทั้งไมผิดกฎระเบียบของศูนยฟนฟูฯ
ระดับคะแนน
2
หมายถึ ง ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด สามารถหาแนวทางแก ไ ขป ญ หานั้ น อย า ง
มีเหตุผลโดยไมเดือดรอนตนเองและผูอื่น รวมทั้งไมผิดกฎระเบียบของศูนยฟนฟูฯภายใตการแนะนําของ
เพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมรับรูถึงปญหาและไมรับฟงคําแนะนํา
เพื่อนําไปแกไขแมจะไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม
2.2 ความสามารถในการบอกสิ่งที่ตนเองไมชอบ / ไมพอใจได โดยไมแสดงพฤติกรรมที่กาวราว
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นดวย
และไมเห็นดวยไดอยางมีเหตุมีผลโดยไมใชอารมณ
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นดวย
และไมเห็นดวยไดอยางมีเหตุมีผลโดยไมใชอารมณภายใตการกํากับของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใชอารมณในการตัดสิน ไมสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผล

- 99 ระดับคะแนน
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2.3 ความสามารถในการแสดงความรูสึกไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณและสถานที่
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรูสึก
ได อ ย า งเหมาะสมกั บ เหตุ ก ารณ แ ละสถานที่ ไ ด เช น รู สึ ก ดี ใ จก็ ส ามารถแสดงพฤติ ก รรมที่ ต รงกั บ
ความรูสึกนั้น เชน ยิ้ม หัวเราะ หรือถาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรูสึกเสียใจก็สามารถ
แสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรูสึกนั้น เชน รองไห ซึมเศรา เปนตน
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรูสึก
ไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณและสถานที่ไดภายใตการชวยเหลือ ของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมสามารถแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรูสึก
ไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณและสถานที่ไดแมไดรับการชวยเหลือแลวก็ตาม
2.4 กลาแสดงความคิดเห็นตอหนาที่ประชุม
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่กลาแสดงความคิดเห็นของตนเองตอหนา
ที่ประชุมไดอยางเหมาะสม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่กลาแสดงความคิดเห็นของตนเองตอหนา
ที่ประชุมไดอยางเหมาะสมภายใตการกระตุนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมกลาแสดงความคิดเห็นของตนเองตอหนา
ที่ประชุมไดแมไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม
2.5 การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนสมาชิก
และเจาหนาที่ไดอยางเหมาะสม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนสมาชิก
และเจาหนาที่ภายใตการกระตุนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
แมจะไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม
2.6 ความอดทน / อดกลั่นตอการกระทําที่ไมดีของผูอื่น
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถคิดหาวิธีการแกไข และดําเนินการ
แกไขความรูสึกที่ไมดีนั้นไดอยางเหมาะสม เชน ปรึกษาบุคคลที่ไวใจ หลีกเลี่ยงสถานการณนั้น ๆ
หากิจกรรมอื่นทดแทน เปนตน
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถคิดหาวิธีการแกไขและดําเนินการ
แกไขความรูสึกที่ไมดีนั้นไดอยางเหมาะสมภายใตการกระตุนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมสามารถคิดหาวิธีการแกไขและดําเนินการ
แกไขความรูสึกที่ไมดีนั้นไดอยางเหมาะสมแมไดรับการกระตุนแลวก็ตาม
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2.7 ความสามารถในการเลือกใชวิธีการแกปญหาที่ถูกตองและเหมาะสม
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถบอกถึงปญหาของ ตนเองได และ
ยอมรับฟงคําแนะนําแนวทางการแกไขปญหานั้นจากผูอื่นไดอยางเหมาะสม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถบอกถึงปญหาของ ตนเองได และ
ยอมรับฟงคําแนะนําแนวทางการแกไขปญหานั้นจากผูอื่นไดอยางเหมาะสมภายใตการแนะนําของ
เพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมสามารถบอกถึงปญหาของตนเองได
และไมยอมรับฟงคําแนะนําแนวทางการแกไขปญหานั้นจากผูอื่น
2.8 ความสามารถในการนําวัสดุ อุปกรณที่มีอยูมาประยุกตใชได
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถนําวัสดุ อุปกรณ ที่มีอยูมาประยุกตใชได
อยางเหมาะสม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถนําวัสดุ อุปกรณ ที่มีอยูมาประยุกตใชได
ภายใตการชี้แนะของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมสามารถนําวัสดุ อุปกรณ ที่มีอยูมาประยุกตใชได
2.9 ความสามารถในนําวิธีที่ไดจากการเรียนรูใหม ๆ มาใชในการดํารงชีวิตและปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถนําประสบการณ การเรียนรูที่ไดรับ
ขณะฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถนําประสบการณ การเรียนรูที่ไดรับขณะ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมภายใตการแนะนําของเพื่อน
สมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมสามารถนําประสบการณ การเรียนรูที่ไดรับ
ขณะฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาใชในการดําเนินชีวิต
3. ทัศนคติตอตนเอง ครอบครัว และยาเสพติด
3.1 การเขาใจและยอมรับการกระทําของตนเอง
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขาใจและยอมรับการกระทําของตนเอง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขาใจและยอมรับการกระทําของตนเอง
ภายใตการกระตุนเตือนจากเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมเขาใจและไมยอมรับการกระทําของ
ตนเองถึงแมจะไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม
3.2 การเขาใจและยอมรับในการกระทําของผูอื่น
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขาใจและยอมรับในการกระทําของผูอื่น
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขาใจและยอมรับในการกระทําของผูอื่น
ภายใตการกระตุนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมเขาใจและไมยอมรับในการกระทําของผูอื่น
แมไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม

- 101 ระดับคะแนน
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3.3 การยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่น
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถ
ของผูอื่น
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถ
ของผูอื่นภายใตการกระตุนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถ
ของผูอื่น แมไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม
3.4 การเขาใจและยอมรับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง
ระดับคะแนน
3
หมายถึ ง ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด เข า ใจและยอมรั บ สภาพความเป น จริ ง
ทั้งทางดานดีและไมดีเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองได
ระดับคะแนน
2
หมายถึ ง ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด เข า ใจและยอมรั บ สภาพความเป น จริ ง
ทั้งทางดานดีและไมดีเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองไดภายใตการชวยเหลือของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมเขาใจและไมยอมรับสภาพความเปนจริงทั้ง
ทางดา นดีแ ละไมดีเกี่ย วกับครอบครัว ของตนเองไดแ ม จ ะไดรับ การช ว ยเหลื อ ของเพื่อ นสมาชิ กหรื อ
เจาหนาที่แลวก็ตาม
4. การวางแผนการดําเนินชีวิต
4.1 การวางแผนการทํางาน
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีการวางแผนการทํางานของตนเองที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดรวมถึงสามารถนําไปปฏิบัติได
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีการวางแผนการทํางานของตนเองที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดรวมถึงสามารถนําไปปฏิบัติไดภายใตการกระตุนของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมมีการวางแผนการทํางานของตนเองถึงแม
ไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม
4.2 การรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรูจักปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนเมื่อมีเวลาวาง
เชน ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ ปลูกตนไม เลนกีฬา อานหนังสือ เลนดนตรี งานศิลปะ เปนตน
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรูจักปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนเมื่อมีเวลาวาง
ภายใตการแนะนําของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมรูจักปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนเมื่อมีเวลา
วาง เชน นอน / นั่งคุย นินทา แยกตัว เปนตน แมจะไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม

- 102 ระดับคะแนน

ความหมาย

4.3 การแบงเวลาในการใชชีวิตประจําวัน
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่รูจักแบงเวลาในการใชชีวิตประจําวันของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่รูจักแบงเวลาในการใชชีวิตประจําวันของตนเอง
ไดอยางเหมาะสมภายใตการแนะนําของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมรูจักแบงเวลาในการใชชีวิตประจําวันของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม แมไดรับการแนะนําแลวก็ตาม
4.4 ความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับ
มอบหมายได
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่สามารถจัดลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับ
มอบหมายไดภายใตการแนะนําของเพื่อนสมาชิกหรือเจาหนาที่
ระดับคะแนน
1
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับ
มอบหมายไดแมจะไดรับการกระตุนเตือนแลวก็ตาม

5. เกณฑการสรุปคะแนน
ระดับคะแนน 27 - 44 ( 33.33 % - 54.32 % ) หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
มีพฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยูในระดับตองปรับปรุง
ระดับคะแนน 45 - 62 ( 55.55 % - 76.54 % ) หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
มีพฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยูในระดับพอใช
ระดับคะแนน 63 - 81 ( 77.77 % - 100 % ) หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
มีพฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยูในระดับดี
6. เกณฑการผานการประเมิน
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่จะผานการประเมินจะตองไดคะแนนตั้งแต 49 คะแนนขึ้นไป
เทียบกับ 60 %

------------------------------------------------------------------คําอธิบายแบบประเมินควบคุมตัว11กพ46
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คณะผูจัดทํา
ผูรวมจัดทํา
1. นางวัจนา บวรธรรมจักร
2. นางวราภรณ ชุมภูทอง
3. นายอรรถชัย อํานวยศิลป
4. นายจีระศักดิ์ ซองศิริ
ที่ปรึกษา
1. นางพรประภา แกลวกลา

พนักงานคุมประพฤติ 7 ว กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟู ฯ
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6 ว กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟู ฯ
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟู ฯ
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
นักวิจยั สังคมศาสตร กลุมงานพัฒนาระบบการฟน ฟู ฯ
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
หัวหนา กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟู ฯ
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
..................................................
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คําแนะนําการใชเอกสาร

ชุดเอกสาร : การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ประกอบดวยเอกสารจํานวน 10 เลม ดังนี้
1. แนวทางการดําเนินงานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
เอกสารหมายเลข 3/2550 : จัดทําสําหรับสํานักงานคุมประพฤติ
2. คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการบริหารจัดการฯ กิจกรมแรกรับ การปฐมนิเทศ และการปจฉิมนิเทศ
(เอกสาร หมายเลข 4/2550 : จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
3. คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานศาสนบําบัด (เอกสารหมายเลข 5/2550)
4. คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานงานบําบัด (เอกสารหมายเลข 6/2550)
5. คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานกิจกรรมกลุม (เอกสารหมายเลข 7/2550)
6. คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานเวชบําบัด (เอกสารหมายเลข 8/2550)
7. คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการมีสวนรวมของครอบครัว (เอกสารหมายเลข 9/2550)
8. คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานความรูเกีย่ วกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา(เอกสารหมายเลข 10/2550)
9. คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย (เอกสารหมายเลข 11/2550)
10. รวมแบบฟอรมการประเมินผลการดําเนินการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (เอกสารหมายเลข 12/2550)

