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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการด าเนินงานอาสายุวกาชาด ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นคู่มือการจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ เพ่ือฝึกอบรมให้ผู้เรียนของ
ส านักงาน กศน. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความช านาญ 
ในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้ อ่ืน มีการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธ ารงไว้ 
ซ่ึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตา กรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์  รู้จัก
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนความมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดี
ต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงาน กศน. และ
นโยบายของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
 ส านักงาน กศน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้  จะเป็นประ โยชน์ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงาน กศน. ในการจัดกิจกรรมค่ายอบรมอาสายุวกาชาดได้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณส านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทยที่ร่วมจัดท าและสนับสนุนข้อมูลในการจัดท าคู่มือเล่มนี้  และขอขอบคุณคณะผู้จัดท าทุกท่าน  
ที่มีสว่นร่วมให้คู่มือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
         ส านักงาน กศน. 
        ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำชี้แจง 
 
 คู่มือการด าเนินงานอาสายุวกาชาด ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. ฉบับนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่ง  
ที่สถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน กศน. สามารถเลือกเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
น าความรู้สู่ชุมชนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. การด าเนินงานตามคู่มือเล่มนี้ เหมาะส าหรับกลุ่มผู้เรียนของส านักงาน กศน. ที่เป็นเยาวชน  
ซึ่งมุ่งเน้นตามวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมเยาวชนชายและหญิงตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่68) พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด 6 ประการ คือ 
   (1) มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   (2) มีความรู้ความช านาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อ่ืน  ตลอดจนการพัฒนา

ตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
   (3) มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรมจริยธรรม และ 

มีจิตเมตตา กรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์  
   (4) บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   (5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   (6) มีสัมพันธภาพ และมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
  2. เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้แบ่งเป็น 5 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ความส าคัญของงานยุวกาชาด 
         แนวคิด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงาน กศน. และนโยบาย
ของสภากาชาดไทย ตลอดจนบทบาทของหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. ในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด รวมถึงการแบ่งประเภทของยุวกาชาด 
   ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาส ากัดส านักงาน กศน. 
         ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และ
การพัฒนาบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
   ตอนที่ 3 การจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด 
         แนวทางการจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย การด าเนินการก่อนการจัดค่าย 
ระหว่างการจัดค่าย และหลังเสร็จสิ้นการจัดค่าย รวมถึงความรู้ ด้านหลักสูตรการอบรม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 
หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด และหลักสูตรเฉพาะทาง รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรม
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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   ตอนที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมอาสายุวกาชาด ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.  
        ว่าด้วยระเบียบการบริหารยุวกาชาด ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) รายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องแบบยุวกาชาด 
   ตอนที่ 5 การส่งเสริมและยกย่องผู้ปฏิบัติกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
         ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส านักงาน กศน. ได้แก่ รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัล
ส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด และเหรียญกาชาดสมนาคุณ 
  3. การจัดกิจกรรมตามคู่มือเล่มนี้ สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมได้ตาม 
ความเหมาะสม และตามบริบทของสถานศึกษา รายละเอียดศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก คู่มือวิทยากรยุวกาชาด 
ส าหรับการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
  4. สถานศึกษาสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดร่วมกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ได ้
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พระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 เกี่ยวกับกำรศึกษำและพระรำชกรณียกิจ 
 ระบบการศึกษาต้องใช้ศรัทธาสร้างเด็ก เยาวชน เป็นผู้ใหญ่ ที่ฝากบ้านเมือง : งานของครูจะเป็นเรื่องยาก 
ช่วยก่อสร้างคนดีแก่บ้านเมือง ต้องสอนให้เด็กรู้ถูก รู้ผิด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องความเป็นชาติ สถาบัน 
ประวัติศาสตร์ การสร้างเด็กเพ่ือเป็นคนในอนาคตของชาติที่มีการศึกษา และพบว่าความคาดหวังในเด็กของ
ประเทศไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ 
 

            พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                      2  กุมภาพันธ์ 2560       
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สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย 
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พระรำชด ำรัส 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย 

เมื่อวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2550 

 การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ประธาน 
ที่ประชุม ทรงมีพระราชด ารัสให้สภากาชาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันสนับสนุน 6 ประการ ดังนี้ 

  1. ให้เน้นความรู้สุขภาพอนามัยให้ดูแลตนเองและผู้อ่ืนที่เป็นรูปธรรม เช่น ยุวกาชาด ชั้น ป.4   
    สามารถน านมผงมาชงละลายน้ าและใช้เลี้ยงน้องได้  

  2. ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เช่น เรื่องสารอาหารไอโอดีน เรื่องการป้องกันพยาธิ  
  3. เรื่องเพศศึกษา ให้น าสู่การจัดท าหลักสูตรและฝึกอบรม  
  4. เรื่องยุวเกษตรกร  
  5. วิชาพ่ีเลี้ยงเด็ก 
  6. ให้ปรับปรุงหลักสูตรยุวกาชาดให้ทันสมัยและน่าเรียน กระตุ้นให้นักเรียนชายหันมาสนใจเรียน 

    ยุวกาชาดมากขึ้น 
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ตอนที่ 1 
ควำมส ำคัญของงำนยุวกำชำด 

นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรกับงำนยุวกำชำด 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปี พ.ศ. 2559 ในส่วนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ในการด าเนินการปลูกฝัง สร้างอุดมการณ์ ผลิตคนดีสู่สังคม และมี
ความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนของส านักงาน กศน. ให้มีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิด 
ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ และความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชาติ 
สามารถน าไปถ่ายทอด ขยายผลในวงกว้าง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประสบความส าเร็จสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงควรเร่งปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 11 ประการ 
คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ กตัญญูกตเวที รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ 
รักความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษิตริย์ทรงประมุข 
ควบคู่ไปกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยจะสร้างเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ทักษะ เพียงพอที่จะ
ดูแลตนเอง ครอบครัว และเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะตามกระบวนการ 
ของยุวกาชาด เพ่ือให้มีจิตอาสา เพ่ือบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

นโยบำยของส ำนักงำน กศน. และบทบำทที่เกี่ยวกบังำนยุวกำชำด 
 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ที่มุ่งให้
ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยจัดการศึกษาทั้งการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา 
และคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด าเนินชีวิตที่ดี สามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทยและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติได้ ประกอบกับเงื่อนไขของการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ผู้ เรียนจะต้องท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงในระหว่างการเรียน โดยกิจกรรม กพช. ต้องเป็นกิจกรรมทีส่่งเสริม
การพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียนของส านักงาน กศน. เพ่ือให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกันในระบบกลุ่มหรือรายบุคคล หรือท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด เป็นต้น 
 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ไว้ในเรื่องการสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างจิตสาธารณะ  การต้านยาเสพติด ในรูปแบบกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  
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กิจกรรมค่าย การแข่งขันกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของยุวกาชาดในการพัฒนาผู้เรียน และได้น า
นโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษา กศน.อ าเภอ/เขต พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด เพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรรายวิชาเลือก 
 2. ให้สถานศึกษาจัดตั้งกองลูกเสือ และ/หรือ ชมรมอาสายุวกาชาด 
 3. ให้สถานศึกษาจัดการอบรม เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและยุวกาชาด 

นโยบำยของสภำกำชำดไทย 
 สภากาชาดไทย โดยส านักงานยุวกาชาดมีภารกิจในการปลูกฝังและเผยแพร่ให้ เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพ การบริการอาสาสมัครและ
การส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมของกาชาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กิจการยุวกาชาดเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทยที่มีความส าคัญต่อระบบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ โดยยุวกาชาดมีวัตถุประสงค์ มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีอุดมการณ์ในศานติสุข มีความช านาญ
ในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อ่ืน รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และมีสัมพันธภาพอันดีกับ
บุคคลทั่วไป งานยุวกาชาด จึงเป็นงานที่พัฒนาเยาวชน โดยใช้คุณธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เป็นพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดี รอบรู้ สุขภาพดี
และพ่ึงพาได้ 

บทบำทของหน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน กศน. ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมอำสำยุวกำชำด  
 1. ส านักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1.1 วางแผนและก าหนดนโยบายการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด ส าหรับหน่วยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัด 
  1.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
  1.3 ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.4 การติดตามผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  1.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
  1.6 ประสานแผนกับส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 2. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดแก่บุคลากรในส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
และสถานศึกษาในสังกัด 
  2.2 วางแผน ก าหนดเป้าหมาย และสนับสนุน งบประมาณการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
  2.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด 
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  2.4 จัดท าท าเนียบการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด 
  2.5 พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
  2.6 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด และน าเสนอ ส านักงาน กศน. 
  2.7 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
  2.8 ประสานงานกับส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และหน่วยงานเครือข่ายในการจัด
กิจกรรมอาสายุวกาชาด 
 3. สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  3.1 สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดแก่บุคลากร 
  3.2 วางแผนการจัดท าโครงการและขอความเห็นชอบจากส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
  3.3 สนับสนุน งบประมาณ และจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด  
  3.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา 
  3.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
  3.6 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด และน าเสนอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.7 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
  3.8 ประสานงานกับส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และหน่วยงานเครือข่ายในการจัด
กิจกรรมอาสายุวกาชาด เช่น การขอเลขรุ่น วุฒิบัตร และคู่มือ ฯลฯ 

ประเภทของยุวกำชำด 
 ในการปลูกฝังและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดตามวัตถุประสงค์ของ  
ยุวกาชาดนั้นมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เป็นยุวกาชาด 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. สมาชิกยุวกาชาด คือ เยาวชน ชายและหญิง อายุ 7-18 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และเลือกเรียนยุวกาชาดตามหลักสูตรการเรียนการสอนยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. อาสายุวกาชาด คือ เยาวชน ชายและหญิง อายุ 15-30 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป 
ตลอดจนเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด โดยผ่านการอบรม
อาสายุวกาชาดหลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด และร่วมกิจกรรมเพ่ือบริการชุมชนตามภารกิจของกาชาด  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เรียนของส ำนักงำน กศน. เป็นกลุ่มเป้ำหมำยประเภทนี้ 
 ในการด าเนินงานอาสายุวกาชาดนั้น นอกจากผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้มี
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม มีจิตอาสาแล้ว ยังเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน และ
สถานศึกษายังเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถผลิตผู้เรียน ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมด้วย 
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ตอนที่ 2 
กำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำดในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน กศน. 

 การจัดกิจกรรมของส านักงาน กศน. โดยสถานศึกษาในสังกัดนั้น มุ่งหวังเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
ให้กับคนไทยทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษาทักษะชีวิต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา  
คุณภาพชีวิต โดยสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. ต้องตระหนักในบทบาทภารกิจที่จะสร้างและพัฒนาคน 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นคนดี เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคมได้ 
 กิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังผู้เรียนของส านักงาน กศน. ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ในตนเองและมีความเข้าใจในการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เป็นปัญหาของสังคม ตลอดจนสามารถ
สร้างจิตอาสาให้เกิดกับผู้เรียนในสังคมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน และส่งผลท าให้ครอบครัว สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดให้กับผู้เรียนนั้นมีแนวทางในการจัด ดังนี้ 
  1. การพัฒนาบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ให้มีความรู้ 
ทักษะ ถ่ายทอดและจัดกิจกรรมที่หลากหลายในหลักสูตรต่างๆ ของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยก าหนดขึ้น 
  2. การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ส าหรับผู้เรียนของส านักงาน กศน. ซึ่งจะมีแนวทางในการจัดตาม
หลักสูตรที่ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้ก าหนดไว้ทั้งหลักสูตรพ้ืนฐานอาสายุวกาชาด และหลักสูตร
เฉพาะทางท่ีจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
  3. การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด เพ่ือให้สมาชิกอาสายุวกาชาดได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมสร้างจิตอาสาในบทบาทของอาสายุวกาชาด 
 แนวทางในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. ทั้ง 3 แนวทางนั้น  
หากสถานศึกษาได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในการจัด
กิจกรรมอาสายุวกาชาด มีชมรมอาสายุวกาชาดที่ให้สมาชิกได้มีโอกาสสร้างจิตอาสา โดยมีกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ และสถานศึกษาจะมีหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนของส านักงาน กศน. ได้เลือกเรียน 
ตามความสนใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กำรพัฒนำบุคลำกรสังกัดส ำนักงำน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำด 
 ในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดของสถานศึกษา ควรมีบุคลากรทีมี่ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
อาสายุวกาชาดให้กับผู้เรียน ทีไ่ด้รับการอบรมท าความเข้าใจหลักสูตรอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งจะมเีนื้อหา
ในการฝึกอบรมตรงกับต าแหน่งและหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมอาสายุวกาชาด ได้แก่ หลักสูตรผู้อ านวยการ
ฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด หลักสูตรครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตรเฉพาะทาง ซึ่งเป็นหลักสูตรเพ่ิมเติมจากหลักสูตรพ้ืนฐาน เพ่ือให้วิทยากรยุวกาชาดมีความรู้เฉพาะทาง 
ได้แก่ หลักสูตรปฐมพยาบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ หลักสูตรความรู้
เพ่ือชีวิต (Fact for Life) ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดนี้ เป็นหลักสูตรที่ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเป็นผู้ก าหนด
หลักสูตร พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรทางการยุวกาชาดโดยตรง 
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 ทั้งนี้ส านักงาน กศน. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในทุกระดับก่อน เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมอาสายุวกาชาด เพราะหลักสูตรดังกล่าวมีมาตรฐานในการด าเนินการ ซึ่งส านักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรให้กับส านักงาน กศน. ให้มีความเข้าใจในกิจกรรมอาสา 
ยุวกาชาด และสามารถเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ โดยติดต่อประสานขอรับการอบรมได้ที่ส านักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยมีหลักสูตรทีบุ่คลากรสังกัด ส านักงาน กศน. ควรได้รับการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด 
     หลักสูตรผู้อ านวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดที่ได้จัดท าขึ้นนี้ เป็นหลักสูตรหนึ่งของส านักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่ใช้ในการอบรมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน 
เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับการกาชาด ยุวกาชาด ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน  
ที่เครือข่ายทุกคนควรมีความรู้ ความเข้าใจในองค์กร และหน้าที่ขององค์กรการกุศลเพ่ือมนุษยธรรมแห่งนี้ 
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับสภากาชาดไทย ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วยการปฏิบัติ
เกี่ยวกับยุวกาชาด ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านยุวกาชาด ที่ผู้อ านวยการ
ฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ควรต้องรู้และเข้าใจมีกระบวนการและขั้นตอนที่จะเสริมสร้างทักษะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการวางแผนและการบริหารโครงการฝึกอบรม รวมถึงกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ และ
สามารถปฏิบัติตนในบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดที่ชัดเจน พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพ ความสามารถที่มีอยู่แล้วให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะได้น าความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  
ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรมในโครงการอบรมต่างๆ และสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าในการบริหาร
จัดการโครงการให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ด้วย 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
   1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดได ้
   2. สามารถบริหารจัดการโครงการอบรมต่างๆ ได้ 
   3. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าในการบริหารจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ 
  คุณสมบัติ 
   1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน 
   2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาดแล้ว 
ไปปฏิบัติหน้าที่วิทยากรยุวกาชาด จ านวน 3 ครั้งขึ้นไป โดยส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือเป็นหลักฐานรับรอง 
   3. ผู้ที่เป็นวิทยากรแกนน ายุวกาชาด ที่ให้การอบรมวิทยากรยุวกาชาด 
   4. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาจากผู้อ านวยการส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยว่ามีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมจะเป็นผู้อ านวยการฝึกอบรมได้ 
  เกณฑ์กำรรับรองผลกำรอบรม 
   1. มีเวลาในการอบรมร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม 
   2. ผ่านการทดสอบข้อเขียนขั้นปลาย ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
   3. ผ่านการทดสอบรายบุคคลและกลุ่ม ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
   4. ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบวุฒิบัตรให้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
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 2. หลักสูตรวิทยำกรยุวกำชำด 
     หลักสูตรวิทยากรยุวกาชาดที่ได้จัดท าขึ้นนี้ เป็นหลักสูตรหนึ่งของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
ที่ใช้ในการอบรมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม  
การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัคร และการส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี มีศรัทธาต่อกาชาด และ
ร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่เครือข่ายทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจ 
ในองค์กร และหน้าที่ขององค์กรการกุศลเพ่ือมนุษยธรรมแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับ
สภากาชาดไทย ระเบียบคณะกรรมการบริหารว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมาย 
ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านยุวกาชาด ที่วิทยากรยุวกาชาดควรต้องรู้และเข้าใจ มีกระบวนการและ
ขั้นตอนที่จะเสริมสร้างทักษะในการวางแผน การจัดอบรม และฝึกการเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรเพื่อการอบรมอาสายุวกาชาด 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
   1. สามารถปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้การฝึกอบรมอาสายุวกาชาดได้ 
   2. สามารถบริหารจัดการโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรต่างๆ ได้ 
   3. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้ 
  คุณสมบัติ 
   1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน 
   2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  เกณฑ์กำรรับรองผลกำรอบรม 
   1. มีเวลาในการอบรมร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม 
   2. ผ่านการทดสอบข้อเขียนขั้นปลาย ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
   3. ผ่านการทดสอบรายบุคคลและกลุ่ม ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
   4. ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยากร ให้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม
ที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3. หลักสูตรครูที่ปรึกษำชมรมอำสำยุวกำชำด 
      ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้มีนโยบายที่จะเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างน้อย 1 อ าเภอ 1 ชมรม ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงาน
ต่างๆ สนใจกิจกรรมของอาสายุวกาชาดและตั้งชมรมอาสายุวกาชาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเครือข่ายใน 
การท ากิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ทั้งนี้เพ่ือให้ชมรมอาสายุวกาชาดมีการขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็ง เพ่ืออบรม 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชนต่างๆ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา
ชมรมอาสายุวกาชาด เกิดทักษะ ความช านาญ ในการบริหารงานชมรมอาสายุวกาชาดและสามารถประยุกต์  
งานอาสายุวกาชาดเข้ากับงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครือข่ายที่ส าคัญใน 
การเผยแพร่กิจกรรมกาชาด อาสายุวกาชาดร่วมกับสภากาชาดไทย ต่อไป 
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  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ตลอดทั้งบุคลากรของหน่วยงานพัฒนา
เยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และสามารถท าหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ให้กับ
เยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   2. เพ่ือให้ที่ ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด สามารถน าเทคนิควิธีการ กระบวนการ  
การประสานงานไปเป็นแนวทาง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  
  คุณสมบัติ 
   1. ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
   2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร  
 4. หลักสูตรเฉพำะทำง ส ำหรับวิทยำกรยุวกำชำด 
  4.1 หลักสูตรปฐมพยำบำล 
    ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของสภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก
ในการปลูกฝังและเผยแพร่ให้ เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และอุดมการณ์ของกาชาด ใน 
ด้านมนุษยธรรมการดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัคร ส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ซึ่งจากข้อมูลข่าวสารและสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาลก่อนการน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต  
ถ้าประชาชนมีความรู้ด้านปฐมพยาบาล จะช่วยลดปัญหาในเรื่องการเสียชีวิต การป้องกันความพิการ  
การบรรเทาความเจ็บปวด และการป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับผู้บาดเจ็บก่อนส่งถึงโรงพยาบาล 
   การส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเยาวชนเห็นความส าคัญในเรื่องปฐมพยาบาล จะท าให้เกิด 
การพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ บุคลากรของหน่วยงาน พัฒนาเยาวชนในเรื่องปฐมพยาบาล ซึ่งจะเป็นผู้น า
ความรู้ที่ ได้รับไปอบรมให้กับอาสายุวกาชาดที่อยู่ ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ เยาวชนได้ใช้ความรู้ เรื่อง 
ปฐมพยาบาลไปดูแลตนเอง ดูแลคนในชุมชน คนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถเป็นที่พ่ึงพาของผู้อ่ืนและ
ชุมชนได้ ท าให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้
หลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ท าหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ต่อไป ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพและขยายเครือข่ายด้านการปฐมพยาบาล ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจึงได้ก าหนดจัดโครงการ
อบรมวิทยากรยุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาลตามมาตรฐานสภากาชาดไทยขึ้น ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรยุวกาชาดให้มีความรู้ ทักษะด้านปฐมพยาบาล เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการถ่ายทอดเรื่องปฐมพยาบาล  
สู่อาสายุวกาชาดต่อไป 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านปฐมพยาบาลของวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสา 
ยุวกาชาด จะได้น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปเผยแพร่ และให้ความช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพ่ือเป็นที่พ่ึงพาได้ต่อไป 
    2. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชนอันเป็นการพ่ึงพาได้จริง 
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   คุณสมบัติ 
    1. ต้องส าเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  
    2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร 
  4.2 หลักสูตรกำรเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
    ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยมีภารกิจหลักในการปลูกฝังและอบรมให้เยาวชนมีความรู้  
มีศรัทธาต่อกาชาด เข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย  
การบริการอาสาสมัคร การมีสัมพันธภาพที่ดี และสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือชักชวนให้ เยาวชนได้ร่วมท างานกับ
สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง นับเป็นแนวทางหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน พัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี 
และมีจิตอาสาในการท าหน้าที่เผยแพร่ถ่ายทอดทักษะความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตามกระบวนการกาชาด 
ยุวกาชาด ไปสู่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตรงตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ
สภากาชาดไทย ว่าด้วยเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
   ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้ก าหนดนโยบายที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และท าให้
เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ของส านักงานมีความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ที่นับวันจะทวี 
ความรุนแรงและมีความถี่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและเพ่ิมทักษะ กระบวนการ
ถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์  เพ่ือเป็นวิทยากรยุวกาชาดและน าเรื่องดังกล่าวไปขยายผลสู่ เยาวชนใน 
ความรับผิดชอบให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่หรือ
ชุมชนและสามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึง มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ต่อไป 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้วิทยากรยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
    2. เพ่ือให้วิทยากรยุวกาชาดสามารถน าความรู้ ความเข้าใจไปเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับ
เยาวชน ในความรับผิดชอบของตนเองได้ 
   คุณสมบัติ 
    1. ต้องส าเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  
    2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร 
  4.3 หลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
    ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้ท างานร่วมกับบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
พัฒนาเยาวชนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัคร และ
การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี มีจิตศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกับกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง  
เชิญชวนและรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยได้อย่างต่อเนื่อ ง ส านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย พัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งบุคลากร
เหล่านั้นจะเป็นก าลังส าคัญในการเผยแพร่ขยายผลกิจกรรมกาชาดสู่เยาวชนได ้
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   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ วิทยากรยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ 
และน าไปใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้ 
    2. เพ่ือให้วิทยากรยุวกาชาดสามารถน าความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแลผู้สู งอายุ  
ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
   คุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
    1. ต้องส าเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  
    2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร 
  4.4 หลักสูตรควำมรู้เพื่อชีวิต (Fact for Life) 
    เด็กและเยาวชนถือเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 
มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบให้เยาวชนมีปัญหาที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับวัยของเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีความเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ จึงประสบปัญหาต่างๆ ได้ง่าย เช่น ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ปัญหาการท าแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรียนไม่จบ ปัญหาต่างๆ  
ที่กล่าวมา ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวเด็กและสังคมอย่างมาก ท าให้สูญเสียงบประมาณของชาติในการดูแล
รักษาพยาบาล ก่อให้เกิดอาชญากรรม รวมถึงเกิดปัญหาเด็กทารกถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 
   ดังนั้น ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าวและ 
ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่จะต้องรีบด าเนินการเพ่ือให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ มีภูมิต้านทานต่อปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น หรือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงก็ควรมีทักษะและกระบวนการคิดที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด “ความรู้เพ่ือชีวิต 
(Fact for Life)” เป็นการฝึกทักษะชีวิต เพ่ือให้เยาวชนมีความสามารถในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิต 
ที่เหมาะสม พร้อมที่จะเผชิญปัญหารอบตัวในสภาวะปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหา
กิจกรรมเรื่องความรู้เพ่ือชีวิต (Fact for Life) 
    2. เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตและบูรณาการกับงานในความรับผิดชอบได้ 
   คุณสมบัติ 
    1. ต้องส าเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  
    2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร 
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  4.5 หลักสูตรกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ (IHL) 
    ตามหลักการกาชาด ยึดหลักมนุษยธรรมในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ โดยใช้กลยุทธ์ใน  
การเผยแพร่ ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ยุวกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ (IHL) อันเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับ เยาวชนเกิด
ความตระหนัก มีความคิด ที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง และร่วมกันคุ้มครองชีวิต 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่
ใช้ในภาวะสงคราม เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการสู้รบ เป็นเรื่องที่องค์กรกาชาดทั่วโลกให้ความส าคัญ 
และพยายามรณรงค์ให้เยาวชน ซึ่งเป็นพลังอันส าคัญได้เกิดความตระหนัก ในการลดใช้ความรุนแรงในสังคม 
ที่เกิดขึ้น 
   วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้วิทยากรยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ (RC&IHL) และพร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้ขยายผลให้แก่อาสายุวกาชาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   คุณสมบัติ 
    1. ต้องส าเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  
    2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร 

กำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำด ส ำหรับผู้เรียนของส ำนักงำน กศน. 
 กิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังผู้เรียนของส านักงาน กศน. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ความรู้และความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
รวมทั้งมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและบริการชุมชน ดังนั้น การที่จะส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย อีกทั้งเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. จึงควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด เป็นหลักสูตรที่จัดส าหรับผู้เรียนที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่อุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด 
  1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการกาชาดและยุวกาชาด ตลอดจนการด ารงชีวิต
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  1.3 เพ่ือเสริมสร้างความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อการกาชาดและยุวกาชาด 
  1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวมมีคุณธรรม 
เป็นคนของสังคม 
  ตารางการฝึกอบรมมี 6 แบบ คือ 
   แบบที่ 1  ตารางอบรมแบบค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน 
   แบบที่ 2  ตารางอบรมแบบค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน 
   แบบที่ 3  ตารางอบรมแบบค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน 
   แบบที่ 4  ตารางแบบค่ายกลางวัน 2 วัน 
   แบบที่ 5  ตารางแบบค่ายกลางวัน 3 วัน 
   แบบที่ 6  ตารางแบบค่ายกลางวัน 4 วัน 
   (สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม) 
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 2. หลักสูตรเฉพำะทำง ส ำหรับผู้เรียนของส ำนักงำน กศน. เป็นหลักสูตรที่จัดส าหรับผู้เรียนที่ผ่าน 
การอบรมในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดแล้ว เป็นการเพ่ิมศักยภาพและทักษะเฉพาะทางในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 การปฐมพยาบาล 
  2.2 การดูแลผู้สูงอายุ 
  2.3 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
  2.4 การกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) 
  2.5 ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for Life) 

กำรจัดตั้งชมรมอำสำยุวกำชำด 
 กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนชาย-หญิง ที่อยู่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. หรือคณะบุคคลทุกสังกัด ได้มีโอกาสพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของ
กาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยเหลือผู้อ่ืน
ได้ตามก าลังความสามารถ 
 หน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดสามารถด าเนินการ 
โดยศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 68) 
พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด และระเบียบปฏิบัติยุวกาชาด ว่าด้วยอาสายุวกาชาด ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคล เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสา
ยุวกาชาด 
  1.2 กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
  1.3 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีหน้าที่ 
  2.1 ก ากับ ดูแล และพิจารณาให้มีการจัดตั้งอาสายุวกาชาด โดยใช้ชื่อว่า "ชมรมอาสายุวกาชาด 
            (ระบุชื่อชมรม)            " 
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด 
  2.3 จัดท ารายงานประจ าปีของชมรมอาสายุวกาชาดเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย 
 3. ชมรมอาสายุวกาชาด 
  3.1 คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด หมายถึงผู้ เรียนของส านักงาน กศน. ที่เป็นอาสา 
ยุวกาชาด และได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานชมรมฯ และกรรมการจ านวน
อย่างน้อย 10 คน 
  3.2 สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดจ านวนอย่างน้อย 20 คน ที่มีคุณสมบัติการสมัครเป็นอาสา 
ยุวกาชาด 
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  3.3 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด คือ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรของ
หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด 
 4. คณะกรรมการและสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด มีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของ
กิจการยุวกาชาด เพ่ือให้อาสายุวกาชาด  
  4.1 มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  4.2 มีความรู้ ความช านาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเอง
ทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
  4.3 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  4.4 บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  4.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม 
  4.6 มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
 5. คุณสมบัติ และการสมัครเป็นอาสายุวกาชาด 
  5.1 เป็นผู้เรียนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี 
  5.2 มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด 
  5.3 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด 
  5.4 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นอาสา 
ยุวกาชาด (แบบอาสายุว. 2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ต้นสังกัด 
 6. การขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด 
  6.1 ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด (ผู้บริหารสถานศึกษา) ยื่นค าร้อง 
การขอจัดตั้งชมรมฯ (แบบอาสายุว. 1) พร้อมส าเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว. 2)  
ต่อส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  6.2 ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจะมอบหนังสือส าคัญการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด 
(แบบอาสายุว. 3) พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาดส าหรับคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด และให้ติดตั้ง
ป้ายชื่อชมรมอาสายุวกาชาดนั้นๆ ไว้ในสถานที่ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
หมายเหตุ ตัวอย่างแบบอาสายุว. 1, แบบอาสายุว. 2 และแบบอาสายุว. 3 แนบท้ายในภาคผนวก 
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ตอนที่ 3 
กำรจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด 

 หน่วยงาน สถานศึกษาหรือคณะบุคคล ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด เมื่อขอจัดตั้งชมรมฯ 
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ ประชุมหารือวางแผนจัดโครงการอบรม ควรจะมีกลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำรับกำรอบรม อย่ำงน้อย 40 คน และไม่เกิน 80 คน ซึ่งเป็นผู้เรียนของส านักงาน กศน. อายุระหว่าง 15-30 ปี 
ทั้งเพศชายและหญิง โดยด าเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การด าเนินการก่อนจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด 
ระยะที่ 2 การด าเนินการระหว่างจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด 
ระยะที่ 3 การด าเนินการหลังเสร็จสิ้นค่ายอบรมอาสายุวกาชาด 

กำรด ำเนินกำรก่อนจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด 
 1. เขียนโครงกำร เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น ความต้องการจัดการอบรม อาจเป็น
นโยบายของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือความต้องการของชุมชน ที่จะให้ผู้เรียนในสถานศึกษานั้น ได้ใช้กิจกรรม 
ยุวกาชาดปลูกฝัง กล่อมเกลาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเอง เพ่ือจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ชุมชนนั้นๆ มีรายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา  การอบรม 
สถานที่อบรม เนื้อหากิจกรรมในการอบรม วิธีด าเนินการ แหล่งวิทยากร งบประมาณ ผลที่คาดว่ าจะได้รับ  
การประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมหรือโครงการต่อเนื่องหลังจากจัดอบรม 
 2. เตรียมรำยช่ือคณะกรรมกำรฝึกอบรม ประกอบด้วยบุคคลซึ่งท าหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 ที่ปรึกษา 
  2.2 ผู้อ านวยการฝึกอบรม 
  2.3 รองผู้อ านวยการฝึกอบรม 
  2.4 ฝ่ายวิชาการ-วัดผลและประเมินผล 
  2.5 ฝ่ายกิจกรรม-นันทนาการ 
  2.6 ฝ่ายสวัสดิการ-อาหาร 
  2.7 ฝ่ายสถานที่-อุปกรณ ์
  2.8 ฝ่ายเลขานุการ 
  2.9 ฝ่ายอ่ืนๆ 
 3. เสนอโครงกำรฝึกอบรมและรำยชื่อคณะกรรมกำร เพ่ือขออนุมัติไปยังผู้มีอ านาจอนุมัติ กล่าวคือ 
  3.1 ส่วนกลาง เสนอผู้บริหารต้นสังกัดตามล าดับ หรือผู้อ านวยการส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
  3.2 ส่วนภูมิภาค เสนอผู้บริหารต้นสังกัดตามล าดับ หรือนายกยุวกาชาดจังหวัด 
 4. ท ำหนังสือขออนุญำตต้นสังกัด ของคณะกรรมการฝึกอบรม เพ่ือขอความร่วมมือให้บุคลากรมาร่วม
เป็นคณะกรรมการ หรือวิทยากรฝึกอบรม 
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 5. กำรขอรับสนับสนุน เสนอโครงการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปยังแหล่งสนับสนุน เช่น 
  5.1 หน่วยงานต้นสังกัด 
  5.2 ผู้อ านวยการส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
  5.3 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอ าเภอ สถานีกาชาด 
  5.4 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  5.5 สมาคม องค์กรการกุศล สโมสร 
  5.6 ธนาคาร ห้างร้านในท้องถิ่น 
  5.7 ผู้มีจิตกุศล 
  5.8 อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 6. ท ำหนังสือเชิญ หรือแจ้งไปยังหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยแนบโครงการอบรม ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝึกอบรม ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในกรณีท่ีมีการประชุมปรึกษาเพ่ือเตรียมงานก่อนการอบรม 
 7. ประชำสัมพันธ์โครงกำรอบรมไปยังสื่อมวลชน  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
เพ่ือเสนอข่าวการจัดอบรม ควรแจ้งวัตถุประสงค์การจัดอบรม ก าหนดการ สถานที่  ตลอดจนค าชี้แจง  
การรับสมัคร เพ่ือการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการอบรม จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ด้านหน้า
หน่วยงานที่จัด ทางเข้าสถานที่จัดอบรม เป็นต้น 
 8. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะกรรมการฝึกอบรม โดยให้มี
เนื้อหาสาระประกอบด้วย 
  8.1 ค าแถลงสภากาชาดไทย 
  8.2 วัตถุประสงค์ยุวกาชาด 
  8.3 ค าปฏิญาณตนยุวกาชาด 
  8.4 หลักปฏิบัติในการอยู่ค่ายพักแรม 
  8.5 ก าหนดเวลากิจกรรมประจ าวัน 
  8.6 สัญญาณนกหวีด 
  8.7 หน้าที่หน่วยบริการ 
  8.8 หลักเกณฑ์การตัดสินการอบรม 
  8.9 แบบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม 
  8.10 เพลงพิธีการ 
  8.11 เพลงประกอบบทเรียน 
  8.12 เพลงเบ็ดเตล็ด 
  8.13 เนื้อหาวิชาในการอบรม (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
 9. จัดหำอุปกรณ์ส ำหรับกำรอบรม อาจประสานงานกับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์
ที่จ าเป็นมีดังต่อไปนี้ 
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  9.1 พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย และพระฉายาลักษณ์ หรือ 
พระสาทิสลักษณ์ของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
ผู้ให้ก าเนิดกิจการยุวกาชาดไทย (ถ้ามี) 
  9.2 รูปภาพบุคคลส าคัญ เช่น นายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้ก าเนิดกาชาดสากล หรือภาพท่านผู้หญิงเปลี่ยน 
ภาสกรวงษ ์ผู้ริเริ่มการกาชาดไทย เป็นต้น 
  9.3 ธงชาติ และธงยุวกาชาด อย่างละ 2 ผืน 
  9.4 ธงมาตรฐานใหญ่ 1 ผืน และธงมาตรฐานเล็ก เท่ากับจ านวนหน่วยสีที่จัดอบรม 
  9.5 ผ้าผูกคอสี ป้ายชื่อ เครื่องหมายหัวหน้าหน่วย เครื่องหมายรองหัวหน้าหน่วย เครื่องหมายบริการ 
  9.6 อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมยามว่าง เช่น กระดาษเทาขาว 
กระดาษฟลิปชาร์ท กระดาษโปสเตอร์ สีเมจิก ฯลฯ 
  9.7 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องเสียง และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 
  9.8 อุปกรณ์เครื่องนอน เครื่องครัว และอุปกรณ์พัฒนาค่าย 
 10. กำรประชุมคณะกรรมกำรฝึกอบรม ควรเตรียมแผนงาน วาระการประชุมเพ่ือมอบหมายภารกิจ 
และหน้าที่รับผิดชอบแก่คณะกรรมการฝึกอบรม เตรียมพร้อมด้านเอกสารการประชุม 
 11. ท ำหนังสือเชิญประธำน แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีการส าคัญในการอบรม เช่น 
พิธีเปิด-ปิดการอบรม กิจกรรมรอบกองไฟ ควรแจ้งก าหนดการ สถานที่ให้ชัดเจน และติดต่อประสานงานอีกครั้ง 
เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลที่เชิญเป็นประธานนั้น สามารถมาร่วมพิธีส าคัญดังกล่าวได้หรือไม ่
 12.  เตรียมค ำกล่ำวรำยงำน ค ากล่าวประธาน พิธีเปิด-ปิดการอบรม และของที่ระลึก (ถ้ามี) ควรเตรียม
ไว้ให้พร้อมเสร็จก่อนถึงวันจัดอบรม 
 13. จัดท ำป้ำยงำนอบรม เพ่ือใช้ในห้องประชุม โดยใช้ข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำรระหว่ำงจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด 
 การด าเนินการเฉพาะในส่วนนี้จะเน้นการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ของผู้ท าหน้าที่เลขานุการ
โครงการ ดังนี้ 

 
 

ส ำนักงำนยวุกำชำด สภำกำชำดไทย ร่วมกับ      
จัดกำรอบรมอำสำยุวกำชำดหลกัสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด รุน่ที่   

ระหว่ำงวันที ่     
ณ  อ ำเภอ   จังหวัด    

 
 
 

(รำยชื่อหน่วยงำน/สถำนศึกษำ) 
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 1. ประชุมคณะกรรมกำร วิทยากรและผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการฝึกอบรม ผู้อ านวยการฝึกอบรมเป็นประธานการประชุมกล่าวต้อนรับ แนะน าคณะผู้เข้าร่วม
ประชุม คณะกรรมการฝึกอบรมฝ่ายต่างๆ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
  1.1 ผู้รับรายงานตัว 
  1.2 พิธีกรประจ าวัน 
  1.3 วิทยากรประจ าหน่วยสี 
  1.4 วิทยากรตรวจเยี่ยม 
  1.5 วิทยากรนันทนาการ 
  1.6 วิทยากรฝึกระเบียบแถว และน ากายบริหาร 
  1.7 วิทยากรประจ าวิชาต่างๆ  
  1.8 วิทยากรกิจกรรมต่างๆ ตามตารางอบรม ควรมีการประชุมวิทยากรทุกวันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ภาคบ่าย คือ เวลา 17.00 น. โดยประมาณ 
 2. จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ ส าหรับใช้ด าเนินการระหว่างการอบรม 
  2.1 สิ่งของและอุปกรณ์ท่ีต้องมอบให้ผู้เข้ารับการอบรมในการรับรายงานตัวหรือปฐมนิเทศ คือ 
   2.1.1 ผ้าผูกคอสี ก าหนดสีตามวัน และจัดให้มีหน่วยสีละเท่าๆ กันประมาณสีละ 8-10 ผืน 
   2.1.2 ป้ายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
   2.1.3 เครื่องหมายหัวหน้าหน่วยสีและรองหัวหน้าหน่วยสี 
   2.1.4 เครื่องหมายบริการส าหรับมอบให้หน่วยสีที่ท าหน้าที่บริการในแต่ละวันของการอบรม 
ควรจัดเตรียมไว้อย่างน้อย 20 อัน 
   2.1.5 เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรมมอบให้กับทุกคนและเตรียมไว้ให้ส าหรับวิทยากรทุกคน 
  2.2 จัดสถานที่อบรมและสถานที่ใช้ร่วมกัน 
   2.2.1 ห้องประชุมอบรม จัดห้องประชุมส าหรับพิธีการ คือ 
    1) ในพิธีเปิดการอบรม จัดสถานที่หน้าเวที ประกอบด้วย ธงชาติ ธงยุวกาชาด พระพุทธรูป 
โต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
จัดชุดรับแขกส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ จัดเก้าอ้ีส าหรับคณะวิทยากรไว้ด้านหลังชุดรับแขก การจัดเก้าอ้ี
ผู้เข้ารับการอบรมให้จัดเป็นแถวตอนลึกส าหรับให้ผู้เข้ารับการอบรมนั่งเป็นหน่วยสี 
    2) ในพิธีปิดการอบรม จัดสถานที่เช่นเดียวกับในพิธีเปิดการอบรม 
   2.2.2 สถานที่พักส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ให้แยกชาย–หญิง พักเป็นสัดส่วน หน่วยสีเดียวกัน
ให้พักรวมกัน อาจพักในตัวอาคารหรือกางเต็นท์พักแรม ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
   2.2.3 สถานที่รับประทานอาหาร ในกรณีให้ประกอบอาหารเองควรจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน 
แยกตามหน่วยสี หากจัดอาหารให้ควรมีสถานที่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นหน่วยสี และให้ตัวแทนหน่วยสี 
ดูแลรักษาภาชนะใส่อาหารให้สะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 



 

 17 

 
  2.3 วุฒิบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการอบรม ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้ออกให้ ดังนั้น 
เลขานุการโครงการอบรม หรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องจัดพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เลขที่รุ่นของการอบรม ระยะเวลา
อบรม โดยมีผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำ นำยกยุวกำชำดจังหวัด หรือนำยก
เหล่ำกำชำดจังหวัด เป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตร ตามความเหมาะสม 
  2.4 บอร์ดกิจกรรม ให้มีรายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรม ตารางการอบรม ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
ตารางคะแนนกิจกรรมประจ าวัน ค าปฏิญาณตนยุวกาชาด วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดสากล ติดไว้ในสถานที่ 
ที่ผู้เข้ารับการอบรมเห็นได้ชัดเจน 
  2.5 ป้ายชื่อวิทยากรผู้บรรยายวิชาหรือกิจกรรมในระหว่างการอบรม ควรจัดเตรียมให้พร้อมและ
ติดตั้งหรือวางไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 
 3. แบบวัดผลและประเมินผล 
  3.1 แบบวัดผล จัดท าแบบวัดผลโดยจัดรวมไว้ในเอกสารประกอบการอบรม หรือจะแยกไว้เพ่ือใช้
วัดผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ การวัดผลเป็นรายบุคคล และการวัดผลระบบหน่วย 
  3.2 แบบประเมินผล จัดท าแบบประเมินผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมหรือใช้ 
แบบการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม และรวบรวมผลการประเมิน รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ พร้อมทั้ง
ส่งไปยังส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรม 
 4. เตรียมพร้อมด้ำนยำนพำหนะ เพ่ืออ านวยความสะดวกตลอดการอบรม รับส่งวิทยากรภายนอก และ
ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 5. กำรบริหำรงบประมำณ  
  5.1 การรับเงิน ที่ได้มาจากการสนับสนุนของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เหล่ากาชาด
จังหวัด ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ผู้บังคับบัญชาและรายได้อ่ืนๆ ทั้งหมดต้องออกใบเสร็จทุกครั้งที่ได้รับเงิน โดยใช้
ใบเสร็จรับเงินในราชการของส่วนราชการระดับกรม กรณีรับเงินสนับสนุนจากส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม “ส านักงานยุวกาชาด” และส่งใบเสร็จรับเงินไปยังส ำนักงำนยุวกำชำด สภำกำชำดไทย 
ภำยใน 15 วัน นับจำกวันออกใบเสร็จรับเงิน และให้น าเงินสนับสนุนฝากคลังทั้งหมด โดยด าเนินการดังนี้ 
   5.1.1 กรณีส่วนราชการผู้รับเงินเป็นหน่วยงานเบิก ให้เปิดบัญชีเงินฝากคลังส าหรับเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนเพียงหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี “เงินสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด” และให้จัดท าทะเบียบคุม 
   5.1.2 กรณีหน่วยงานย่อยเป็นผู้รับเงินให้น าฝากในนามหน่วยงานผู้เบิกท่ีตนสังกัด 
  5.2 การรับ-จ่ายเงิน การเบิกเงินจากคลัง การน าเงินส่งคลัง และการเก็บรักษาเงินและหลักฐาน
การจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
  5.3 การจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการ 
  5.4 การบัญชีให้ปฏิบัติตามวิธีการบันทึกรายการบัญชีที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  5.5 กรณีหน่วยงานย่อยเป็นผู้ด าเนินโครงการ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินไปแล้วให้หน่วยงานย่อยจัดท า
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ส่งให้หน่วยงานผู้เบิกที่สังกัดพร้อมหลักฐานใบส าคัญต้นฉบับ เพ่ือด าเนินการบันทึกบัญชีต่อไป 
  5.6 เมื่อด าเนินงานในแต่ละโครงการได้เสร็จสิ้นลง ให้น าเงินที่เหลือจ่ายในแต่ละโครงการส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 
 6. รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าผูกคอสี เครื่องหมายต่างๆ เครื่องนอน เครื่องครัว เครื่องเขียน (ถ้ามี) 
คืนจากทุกหน่วยสีเมื่อเสร็จการอบรม (ก่อนพิธีปิดการอบรม)  
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กำรด ำเนินกำรหลังเสร็จสิ้นค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด 
 1. น าสิ่งของและอุปกรณ์ส่งคืนหน่วยงานที่ให้ยืมใช้ระหว่างการอบรม 
 2. ท าหนังสือขอบคุณ บุคลากรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรม 
 3. รวบรวมหลักฐาน ใบส าคัญค่าใช้จ่ายเสนอผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
การจัดอบรม 
 4. ประชุมสรุปผลการอบรม และรายงานการอบรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. รายงานผลการอบรม พร้อมภาพกิจกรรมไปยังส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรม 
 6. รวบรวมเอกสารการอบรม ภาพกิจกรรมจัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ควรมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้จัดอบรม เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดอบรมหรือการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในครั้งต่อไป 
 

 
 

 
 

1. เขียนโครงการและด าเนินการขออนุมัติ 
2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรม 
3. ขอความร่วมมือไปยังแหล่งสนับสนุนต่างๆ 
4. ท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 
6. จัดท าเอกสารฝึกอบรม 
7. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม 
8. ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม 
9. ท าหนังสือเชิญต่างๆ 
10. จดัท าค ากล่าวพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม 
11. เตรียมสถานที่ ป้ายงาน นิทรรศการ ฯลฯ 
 

 

ล ำดับขั้นตอนกำรจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด 

กำรด ำเนินกำร 
ก่อน 

กำรอบรม 
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1. ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม 
2. ความพร้อมด้านสิ่งของ เครื่องใช้และ 
   อุปกรณ์ 
3. ความพร้อมด้านสถานที่อบรม ที่พัก และ 
   สถานที่ใช้ร่วมกัน 
4. ความพร้อมด้านอาหาร น้ าดื่ม สวัสดิการ 
5. ความพร้อมด้านยานพาหนะอ านวย 
   ความสะดวก 
6. การวัดผลและประเมินผล 
7. จัดเตรียมวุฒิบัตร 
8. บริหารงบประมาณ 
 

 
 

1. น าอุปกรณ์สิ่งของส่งคืน 
2. ท าหนังสือขอบคุณ 
3. รวบรวมหลักฐาน ใบส าคัญค่าใช้จ่าย 
4. สรุปประเมินผลการอบรมและรายงาน 
5. รวบรวมเอกสาร จัดท าเป็นรูปเล่ม 
   เพ่ือการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาครั้งต่อไป 
 

 

กำรด ำเนินกำร 
ระหว่ำง 

กำรอบรม 

กำรด ำเนินกำร 
หลังเสร็จสิ้น 
กำรอบรม 
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ตัวอย่ำง 

โครงกำรอบรมอำสำยุวกำชำดหลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด 

1.ชื่อโครงกำร  โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 

2.หลักกำรและเหตุผล 
กิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนของส านักงาน กศน.  

อายุ 15-30 ปี ให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะ
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการปลูกฝังให้เป็นผู้เสียสละ ท าตนให้เป็นประโยชน์  
มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้กิจกรรมอาสายุวกาชาดยังสอดคล้องกับกิจกรรม..................... 
.......................................จึงควรมีโอกาสให้ผู้เรียนของส านักงาน กศน. ในความรับผิดชอบ 
ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์กาชาดและยุวกาชาด อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม  
การด ารงชีวิต และเป็นที่พ่ึงพาของชุมชนในโอกาสต่อไป 

(ชื่อหน่วยงานที่จัด...................................) เห็นความส าคัญและประโยชน์ 
ของกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นอย่างดียิ่ง จึงจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด 
หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนของส านักงาน กศน. เป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรอบรู้ มีสุขภาพดีและเป็นที่พ่ึงพาของชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์กิจกรรม
อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้อีกด้วย 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เป็นการเผยแพร่อุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด 
3.2 ให้ผู้เรียนของส านักงาน กศน. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกาชาดและ 

ยุวกาชาด ตลอดจนการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด 
3.4 เพ่ือให้ผู้เรียนของส านักงาน กศน. ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ รู้จัก 

การเสียสละและพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 
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4.เป้ำหมำย 

4.1 เชิงปริมำณ 
     ผู้เรียนของส านักงาน กศน. อายุ 15-30 ปี ในจังหวัด............................เข้ารับ

การอบรม จ านวน............................คน 
4.2 เชิงคุณภำพ 
     ผู้เรียนของส านักงาน กศน. ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจใน

อุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ทั้งสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.ระยะเวลำกำรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ...................เดือน........................พ.ศ................  

6.สถำนที่ฝึกอบรม ณ...................................................................................... ................ 
                        อ าเภอ........................................จังหวัด............................................  

7.วิธีด ำเนินกำร 
7.1 เสนอและขออนุมัติโครงการ 
7.2 ประสานงานส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
7.3 ประสานงานส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 
7.4 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสถานที่ วิทยากร และอุปกรณ์ 

ฝึกอบรม ฯลฯ 
7.5 จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม 
7.6 ด าเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม/ค่ายกลางวัน 
7.7 สรุปและรายงานผลการฝึกอบรม 

8. งบประมำณ 
8.1 ขอรับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย   จ านวน..............................บาท 
8.2 ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก  

             เหล่ากาชาดจังหวัด          จ านวน..............................บาท 
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8.3 ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ ..............................................บาท 
             (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ และจ านวนงบประมาณในแต่ละแหล่งที่มา) 
            ประมาณการค่าใช้จ่าย 
              1) ค่าวัสดุฝึกอบรม  เป็นเงิน....................................บาท 
              2) ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน....................................บาท 
              3) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  เป็นเงิน....................................บาท 
              4) ค่าอาหารเจ้าหน้าที่/วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม 
                  (.....คน/.....บาท/.....มื้อ) เป็นเงิน....................................บาท 
              5) ค่าเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม 
                  (.....คน/.....บาท/.....มื้อ) เป็นเงิน....................................บาท 
              6) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  เป็นเงิน....................................บาท 

รวม เป็นเงิน....................................บำท 
                                             (ขอถัวจ่ายทุกรายการที่จ าเป็นและจ่ายจริง) 

9. หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร 
(หน่วยงานที่จัด/ผู้จัดโครงการ/เลขาโครงการ) 

10. หน่วยงำนสนับสนุน 
10.1 ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
10.2 ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 
10.3 อื่นๆ 

11. กำรประเมินผล 
11.1 สังเกตพฤติกรรม 
11.2 จากการทดสอบ 
11.3 จากแบบประเมินผล 
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หลักสูตรกำรจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 
 2. หลักสูตรเฉพาะทาง 
 หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด 
 การจัดอบรมค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด จัดตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  
ยุวกาชาดซึ่งมี 6 ประการ คือ เพ่ือฝึกอบรมให้ผู้เรียนของส านักงาน กศน. ดังนี้ 
  1. มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2. มีความรู้ ความช านาญ ในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อ่ืน ตลอดจนการพัฒนาตนเอง
ทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
  3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตา กรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  4. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
  5. มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  6. มีสัมพันธภาพ และมีมิตรภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไป 
 หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด มีตารางการอบรม 6 แบบ ผู้ด าเนินการจัดอบรมอาสายุวกาชาด สามารถเลือก
ตารางการอบรมให้เหมาะสมกับความพร้อมของสถานศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือวิทยากร 
ยุวกาชาด ส าหรับการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด (เอกสารหมายเลข 32 ฝ่ายวิชาการ)  
ของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  (http://thaircy.redcross.or.th/) 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
12.1 อาสายุวกาชาดมีความศรัทธาต่อกิจการกาชาดและเข้าร่วมกิจกรรม 

อย่างต่อเนื่อง 
12.2 อาสายุวกาชาดได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามอุดมการณ์ 

ของกาชาด 
12.3 อาสายุวกาชาดได้รับความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชนและประเทศชาติได้มากขึ้น 

      ผู้เสนอโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
 

    (....................................................)           (....................................................) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ                      ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจัดอบรม 
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แบบท่ี 1 

ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยกลำงวัน 2 วัน 
 

เวลำ 

วัน 
08.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 

12.00- 
13.30 น. 

13.30-15.00 น. 15.00-16.30 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง 
ในการอยู่ร่วมกัน/ 

พิธีเปิด/กลุ่มสมัพันธ์/ 
ทดสอบขั้นต้น 

รอบโลกกับกาชาด 
และกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ 

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 
13.00 น.  
กิจกรรม

นันทนาการ 

กาชาดไทย 
และยุวกาชาด 

บทบาทหน้าท่ีของ 
อาสายุวกาชาดและ 
การบริการชุมชน 

วันที่  2 

08.00–09.00 น. 09.00-12.00 น. 13.30-16.00 น. 16.00-16.30 น. 

08.00 น. 
พิธีหน้าเสาธง 

08.30 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

การปฐมพยาบาล 
1. หลักการปฐมพยาบาล 
การประเมินผู้บาดเจ็บ 
และการจัดท่านอน 
ที่ปลอดภัย 
2. แผลไหม ้
3. บาดแผลชนิดต่างๆ 
4. บาดแผลถกูสัตว์กัด 
5. ข้อเคล็ด กระดูกหัก 

การปฐมพยาบาล 
1. การเป็นลม การชัก 
2. การปฏิบัติการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ ่
3. การส าลักในผู้ใหญ ่

ทดสอบขั้นปลาย/ 
ประเมินผล/พิธีปิด 
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แบบท่ี 2 

ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยกลำงวัน 3 วัน 
 

เวลำ 

วัน 
08.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 

12.00- 
13.30 น. 

13.30-15.00 น. 15.00-16.30 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง 
ในการอยู่ร่วมกัน/ 

พิธีเปิด/กลุ่มสมัพันธ์/ 
ทดสอบขั้นต้น 

รอบโลกกับกาชาด 
และกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 
13.00 น.  
กิจกรรม

นันทนาการ 

กาชาดไทย 
และยุวกาชาด 

บทบาทหน้าท่ีของ 
อาสายุวกาชาดและ 
การบริการชุมชน 

วันที่  2 

08.00–09.00 น. 09.00-12.00 น. 13.30-16.30 น. 
 

08.00 น. 
พิธีหน้าเสาธง 

08.30 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 
 

การปฐมพยาบาล 
(เช่นเดียวกับ 

แบบค่ายกลางวัน 2 วัน) 

การปฐมพยาบาล 
(เช่นเดียวกับแบบค่ายกลางวัน 2 วัน) 

วันที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

13.30-16.00 น. 16.00-16.30 น. 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

ทดสอบขั้นปลาย/
ประเมินผล/พิธีปิด 

 

หมำยเหตุ    ในวันท่ี 3 ของการอบรม สามารถเลือกจัดความรู/้ฝึกปฏิบัติ การพัฒนาคณุภาพชีวิต โดยให้ค านึงถึง 
ความเหมาะสมของท้องถิ่น และแหล่งวิทยากร ดังนี ้

    1. การดูแลผูสู้งอาย ุ
    2. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ : ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift) 
    3. การเตรียมความพร้อมรับภยัพิบัติ 
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แบบท่ี 3 

ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยกลำงวัน 4 วัน 
 

เวลำ 

วัน 
08.00–10.30 น. 10.30-12.00 น. 

12.00- 
13.30 น. 

13.30-15.00 น. 15.00-16.30 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง 
ในการอยู่ร่วมกัน/ 

พิธีเปิด/กลุ่มสมัพันธ์/ 
ทดสอบขั้นต้น 

รอบโลกกับกาชาด 
และกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ 

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 
13.00 น.  
กิจกรรม

นันทนาการ 

กาชาดไทย 
และยุวกาชาด 

บทบาทหน้าท่ีของ 
อาสายุวกาชาดและ 
การบริการชุมชน 

วันที่  2 

08.00–09.00 น. 09.00-12.00 น. 13.30-16.30 น. 

08.00 น. 
พิธีหน้าเสาธง 

08.30 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

การปฐมพยาบาล 
(เช่นเดียวกับ 

แบบค่ายกลางวัน 2 วัน) 

การปฐมพยาบาล 
(เช่นเดียวกับแบบค่ายกลางวัน 2 วัน) 

วันที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

วันที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

13.30-16.00 น. 16.00-16.30 น. 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

ทดสอบขั้นปลาย/
ประเมินผล/พิธีปิด 

 

หมำยเหตุ    ในวันท่ี 3 และที่ 4 ของการอบรม สามารถเลือกจัดความรู้/ฝึกปฏิบตัิ การพัฒนาคณุภาพชีวิตโดยให้ค านึงถึง 
ความเหมาะสมของท้องถิ่น และแหล่งวิทยากร ดังนี ้

    1. การดูแลผูสู้งอาย ุ
    2. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ : ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift) 
    3. การเตรียมความพร้อมรับภยัพิบัติ 
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แบบท่ี 4 

ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยพักแรม 2 วัน 1 คืน 

 
 
 

 

เวลำ 

วัน 
08.00–10.30 น. 10.30-12.00 น. 

12.00- 
13.30 น. 

13.30- 
15.00 น. 

15.00-16.30 น. 
16.30- 

19.00 น. 
19.30- 

21.00 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง 
ในการอยู่ร่วมกัน/ 

พิธีเปิด/ 
กลุ่มสมัพันธ์/ 
ทดสอบขั้นต้น 

รอบโลกกับกาชาด
และกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ 

รับ 
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 
13.00 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

กาชาดไทย 
และยุวกาชาด 

บทบาทหน้าท่ี
ของ 

อาสายุวกาชาด
และ 

การบริการ
ชุมชน 

รับประทาน 
อาหารเย็น 
19.00 น. 
กิจกรรม 

นันทนาการ 

พิธีต้อนรับ 
และ 

กลุ่มสมัพันธ์ 

วันที่  2 

05.30– 
09.00 น. 

09.00-12.00 น. 13.30-16.00 น. 
16.00- 

16.30 น. 
05.30 น. 

กายบริหารและ
ฝึกระเบียบแถว/
ภารกิจส่วนตัว 

07.00 น. 
รับประทาน
อาหารเช้า 
07.30 น. 

การตรวจเยี่ยม 
08.00 น. 

พิธีหน้าเสาธง 
08.30 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

การปฐมพยาบาล 
1. หลักการปฐมพยาบาล 
การประเมินผู้บาดเจ็บ 
และการจัดท่านอน 
ที่ปลอดภัย 
2. แผลไหม ้
3. บาดแผลชนิดต่างๆ 
4. บาดแผลถูกสัตว์กัด 
5. ข้อเคล็ด กระดูกหัก 

การปฐมพยาบาล 
1. การเป็นลมการชัก 
2. การปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
ในผู้ใหญ ่
3. การส าลักใน
ผู้ใหญ ่
 

ทดสอบ 
ขั้นปลาย/

ประเมินผล/
พิธีปิด 
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แบบท่ี 5 

ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยพักแรม 3 วัน 2 คืน 
 

เวลำ 

วัน 
08.00–10.30 น. 10.30-12.00 น. 

12.00- 
13.30 น. 

13.30- 
15.00 น. 

15.00-16.30 น. 
16.30- 

19.00 น. 
19.30- 

21.00 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง 
ในการอยู่ร่วมกัน/ 

พิธีเปิด/ 
กลุ่มสมัพันธ์/ 
ทดสอบขั้นต้น 

รอบโลกกับกาชาด
และกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ 

รับ 
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 
13.00 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

กาชาดไทย 
และยุวกาชาด 

บทบาทหน้าท่ี
ของ 

อาสายุวกาชาด
และ 

การบริการ
ชุมชน 

รับประทาน 
อาหารเย็น 
19.00 น. 
กิจกรรม 

นันทนาการ 

พิธีต้อนรับ 
และ 

กลุ่มสมัพันธ์ 

วันที่  2 

05.30–09.00 น. 09.00-12.00 น. 13.30-16.30 น. 
การแสดง
เงียบหรือ
การแสดง
รอบกองไฟ 

05.30 น. 
กายบริหารและ 
ฝึกระเบียบแถว/
ภารกิจส่วนตัว 

07.00 น. 
รับประทาน
อาหารเช้า 
07.30 น. 

การตรวจเยี่ยม 
08.00 น. 

พิธีหน้าเสาธง 
08.30 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

การปฐมพยาบาล 
(เช่นเดียวกับ 

แบบค่ายพักแรม 
 2 วัน 1 คืน) 

การปฐมพยาบาล 
(เช่นเดียวกับ 

แบบคา่ยพักแรม 2 วัน 1 คืน) 

วันที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

13.30-16.00 น. 
16.00- 

16.30 น. 

การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

(ตามหมายเหตุ
ด้านล่าง) 

ทดสอบ 
ขั้นปลาย/

ประเมินผล/
พิธีปิด 

 

หมำยเหตุ    ในวันท่ี 3 ของการอบรม สามารถเลือกจัดความรู/้ฝึกปฏิบัติ การพัฒนาคณุภาพชีวิต โดยให้ค านึงถึง 
ความเหมาะสมของท้องถิ่น และแหล่งวิทยากร ดังนี ้

    1. การดูแลผูสู้งอาย ุ
    2. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ : ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift) 
    3. การเตรียมความพร้อมรับภยัพิบัติ 
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แบบท่ี 6 

ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยพักแรม 4 วัน 3 คืน 

 

หมำยเหตุ  ในวันที่ 3 และที่ 4 ของการอบรม สามารถเลือกจัดความรู้/ฝึกปฏิบตัิ การพัฒนาคณุภาพชีวิต โดยให้ค านึงถึงความ
เหมาะสมของท้องถิ่น และแหล่งวทิยากร ดังนี้ 

    1. การดูแลผูสู้งอาย ุ
    2. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ : ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift) 
    3. การเตรียมความพร้อมรับภยัพิบัติ 

เวลำ 

วัน 
08.00–10.30 น. 10.30-12.00 น. 

12.00- 
13.30 น. 

13.30- 
15.00 น. 

15.00- 
16.30 น. 

16.30- 
19.00 น. 

19.30- 
21.00 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง 
ในการอยู่ร่วมกัน/ 

พิธีเปิด/ 
กลุ่มสมัพันธ์/ 
ทดสอบขั้นต้น 

รอบโลกกับกาชาด
และกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ 

รับ 
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 
13.00 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

กาชาดไทย 
และยุวกาชาด 

บทบาทหน้าท่ี
ของ 

อาสายุวกาชาด
และการบริการ

ชุมชน 
รับประทาน 
อาหารเย็น 
19.00 น. 
กิจกรรม 

นันทนาการ 

พิธีต้อนรับ 
และ 

กลุ่มสมัพันธ์ 

วันที่  2 

05.30–09.00 น. 09.00-12.00 น. 13.30-16.30 น. 
ฝึกปฏิบัติ

ปฐม
พยาบาล 

05.30 น. 
กายบริหารและ
ฝึกระเบียบแถว 
/ภารกจิส่วนตัว 

07.00 น. 
รับประทาน
อาหารเช้า 
07.30 น. 

การตรวจเยี่ยม 
08.00 น. 

พิธีหน้าเสาธง 
08.30 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

การปฐมพยาบาล 
(เช่นเดียวกับแบบค่าย 
พักแรม 2 วัน 1 คืน) 

การปฐมพยาบาล (เช่นเดียวกับ
แบบค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน) 

วันที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

13.30-15.00 น. 15.00-16.30 น. 
การแสดง
เงียบหรือ
การแสดง
รอบกองไฟ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

(ตามหมายเหตุ
ด้านล่าง) 

RCY Game 

วันที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ตามหมายเหตดุ้านล่าง) 

13.30-16.00 น. 16.00-16.30 น. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

(ตามหมายเหตุ
ด้านล่าง) 

ทดสอบขั้นปลาย/ 
ประเมินผล / 
พิธีรับผ้าผูกคอ 
พระราชทานฯ/ 

พิธีปิด 
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 หลักสูตรเฉพำะทำง ส าหรับผู้เรียนของส านักงาน กศน.  
 สถานศึกษาที่จะจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางให้กับอาสายุวกาชาด ควรให้อาสายุวกาชาดได้ผ่าน  
การอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดก่อน โดยมีหลักสูตรเฉพาะทาง 5 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร กำรปฐมพยำบำล 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดตระหนักถึงความส าคัญของการปฐมพยาบาล 
 2. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้ไปปฏิบัติ 
ในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อ่ืนได้ 

ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรอบรมอำสำยุวกำชำดเรื่องกำรปฐมพยำบำล 
 

เวลำ 

วัน 

08.00- 
09.00 น. 

09.00-12.00 น. 
12.00- 

13.30 น. 
13.30-16.30 น. 

16.30- 
19.00 น. 

19.30- 
21.00 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ 

กลุ่มสมัพันธ์/ 
/พิธีเปิด 

ระบบส าคัญของร่างกาย/ 
หลักการปฐมพยาบาล/ 

การประเมินอาการ
ผู้บาดเจ็บ/ภาวะหมดสติ

และการจัด 
ท่านอนที่ปลอดภัย รับ 

ประทาน
อาหาร
กลางวัน 
13.00 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

บาดแผล/แผลใหม่/การห้ามเลือด/
การใช้ผ้าพันคอและการป้องกัน

ภาวะช็อกจากการเสียเลือด 

รับ 
ประทาน 

อาหารเย็น 
19.00 น. 
กิจกรรม 

นันทนาการ 

พิธีต้อนรับ 
และ 

กลุ่มสมัพันธ์ 

วันที่ 2  

08.00 น. 
พิธีหน้าเสาธง 

08.30 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

การปฏิบัติการช่วยชีวิต 
พื้นฐานและการส าลัก 

ในผู้ใหญ ่

การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
และการส าลักในเด็กทารก 

ทบทวน
ความรู้เรื่อง

กาชาด 

วันที่ 3 
การบาดเจ็บของกระดูก
และข้อ/การเคลื่อนย้าย 

ผู้บาดเจ็บ 

13.30-15.00 น. 15.00-16.30 น. 

การเป็นลม 
ช็อกชัก/ 

สิ่งแปลกปลอม
เข้าสู่ร่างกาย/ 
พิษจากสัตว ์

ทดสอบ 
ภาคปฏิบตัิ
รายบุคคล/
ประเมินผล/ 
มอบวุฒิบัตร/ 

พิธีปิด 
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2. หลักสูตร กำรดูแลผู้สูงอำยุ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 
 2. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดได้ฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ 

ตำรำงกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (T4V) (ยุวกำชำด) 
 

เวลำ 

วัน 

08.00 –  
09.00 น. 

09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 
12.00- 

13.30 น. 13.30-15.00 น. 15.00-16.30 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ 

กลุ่มสมัพันธ์/ 
พิธีเปิด 

บทบาทของ 
สภาการชาดไทย 
กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุและการอยู่
ร่วมกับผูสู้งอาย ุ 

การส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 

- อารมณ์/อุบัติเหตุ/ 
อดิเรก/อนามัย/
อุจจาระ/อากาศ 

รับ 
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

13.00 น.
กิจกรรม

นันทนาการ 

อาหารและโภชนา การออกก าลังกาย 

วันที่ 2 
กลุ่มสมัพันธ์/
นันทนาการ 

09.00--12.00 น. 13.30-15.30 น. 
15.30- 

16.30 น. 

ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอาย ุ

- การปฐมพยาบาล  
(การห้ามเลือด  

การเข้าเฝือก การส าลัก)/ 
การวัดสญัญาณชีพ  

และการใช้ยา 

ประเมินผล/ 
มอบวุฒิบัตร/ 

พิธีปิด 
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3. หลักสูตร กำรเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดมีทักษะการดูแลสุขภาพอนามัย รู้จักโรคที่มาจากภัยพิบัติ และรู้จักวิธีป้องกัน
เมื่อเกิดภัยพิบัต ิ
 2. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตำรำงกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ 
 

เวลำ 

วัน 

08.00 –  
09.00 น. 

09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 
12.00- 

13.30 น. 13.30-15.30 น. 15.30-17.00 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ 

กลุ่มสมัพันธ์/ 
พิธีเปิด 

กาชาดกับ 
งานภัยพิบัต ิ
- ภารกจิของ

สภากาชาดไทย/
องค์กรกาชาด 

ในการจัดการภัย/ 
หน่วยงานภาคีและ

หน่วยงาน
ช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับภัยพิบัต ิ
- ความหมาย/

ประเภท/
ผลกระทบ 

รับ 
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

13.00 น.
กิจกรรม 

นันทนาการ 

การเตรียมพร้อม3
รับภัยพิบัติและ 
การประเมิน 
ความเสีย่ง 

การใช้เครื่องมือ 

วันที่ 2 
กลุ่มสมัพันธ์/
นันทนาการ 

09.00-12.00 น. 13.30-15.30 น. 
15.30 – 
16.30 น. 

การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
โรคที่มากับภัยพิบัต/ิกิจกรรมเสนอแนะ  

อาสายุวกาชาด
พึ่งพาได้ 

เรื่องภัยพิบัต ิ
และสถานการณ์

จ าลอง 

ประเมินผล/ 
มอบวุฒิบัตร/ 

พิธีปิด 
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4. หลักสูตร กำรกำชำดและกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ (IHL) 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
(RC&IHL) 
 2. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดสามารถตอบค าถามเรื่องการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
(RC&IHL) 

ตำรำงกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรกำรกำชำดและกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ (IHL) 
 

เวลำ 

วัน 

08.00–
09.00 น. 

09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 
12.00- 

13.30 น. 
13.30- 

15.00 น. 
15.00- 

16.30 น. 

วันที่ 1 
ลงทะเบียน/

พิธีเปิด 
ปฐมนิเทศ/ 
กลุ่มสมัพันธ์ 

ผู้จุดประกาย
กาชาด/ 

องค์กรกาชาด 

เครื่องหมายและ
เครื่องกาชาด 

รับ 
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 
13.00 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

หลักกาชาด 
ต้นไม้

มนุษยธรรม 

วันที่  2 
08.00 น. 
พิธีหน้า
เสาธง 

08.30 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. สถานการณ์
เสี่ยง 

สถานการณ์
ควันหลงจาก

สงคราม 
มนุษยธรรมในสภาวะ

สงคราม 
มุมมองของศักดิ์ศร ี

วันที่ 3 

09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. ความแตกต่าง
ระหว่าง
กฎหมาย 

มนุษยธรรม
ระหว่าง

ประเทศ (IHL) 

ประเมินผล/ 
มอบวุฒิบัตร/ 

พิธีปิด 

สาระส าคญั 
หลักพ้ืนฐานกฏ
และข้อห้ามของ

กฎหมาย 

ทหารเด็ก 
อาวุธต้องห้าม 

กับระเบดิ 
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5. หลักสูตร ควำมรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift) 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดมีความรู้พื้นฐานในเรื่องโภชนาการ สารอาหาร และโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร 
 2. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ตำรำงกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรควำมรู้เพื่อชีวิต (Fact for Life) 
 

เวลำ 

วัน 

08.00 - 
09.00 น. 

09.00-12.00 น. 
12.00- 

13.30 น. 
13.30-16.00 น. 

16.00- 
16.30 น. 

วันที่ 1 

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ 

กลุ่มสมัพันธ์/ 
พิธีเปิด 

ชีวิตและความหวัง/ 
ทางสู่ความหวัง/ 

ปัญหาชีวิตและการแกไ้ข/ 
ปรึกษากับคนใกล้ชิด 

 

รับ 
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 
13.00 น. 
กิจกรรม

นันทนาการ 

ละครโรงเล็ก 
- เอดส์/สารเสพตดิ/ 

การท้องก่อนวัยอันควร/ 
เพื่อนกับการเลือกคู่ชีวิต/ 
การวางแผนครอบครัว/ 
ทัศนคติที่ดีต่อผูต้ิดเชื้อ 

ประเมินผล/ 
มอบวุฒิบัตร/ 

พิธีปิด 

 

กำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องในชุมชน 
 การอบรมอาสายุวกาชาด เป็นการจุดประกายความคิดให้ผู้เรียนประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีของ
สังคม โดยอุทิศตนร่วมท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมในโอกาสต่างๆ หน่วยงานที่จัดอบรม ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
อาสายุวกาชาดได้รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ในรูปแบบของชมรมอาสายุวกาชาด  
ซึ่งคณะกรรมการ และสมาชิกที่อยู่ในชมรม จะมีบทบาทหน้าที่ในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์กิจกรรมต่อเนื่องด้วย 
ตัวผู้เรียนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในชมรมนั้นๆ  
 การจัดกิจกรรมต่อเนื่องส าหรับชมรมอาสายุวกาชาดในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค ควรมี กำรประสำนสัมพันธ์กับ
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยในแต่ละจังหวัด มีบทบาทหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริมกิจกรรมของสภากาชาดไทยในด้านยุวกาชาดของจังหวัดนั้นๆ ตลอดจนทั้งบรรเทาทุกข์และเป็นที่พ่ึงพา
ของผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัพพิบัติต่างๆ บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือจากบุคลากร
ของกาชาดในจังหวัด ดังนั้น หากได้มีการประสานแผนการท างานร่วมกับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด  ถือเป็น
โอกาสอันดีของชมรมอาสายุวกาชาดที่จะได้ร่วมปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย เพ่ือเป็น
ก าลังส าคัญของจังหวัด และสภากาชาดไทยในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ก่อให้เกิดผลดี 
ทั้งองค์กรสภากาชาด และชมรมอาสายุวกาชาด เกิดความภูมิใจที่ได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตาม
หลักการของกาชาด ทั้งนี้ กิจกรรมต่อเนื่องส าหรับชมรมอาสายุวกาชาดสามารถพิจารณาด าเนินกิจกรรมจาก
ตัวอย่างทีเ่สนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
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 1. กิจกรรมส่งเสริมสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และบุคคลส าคัญ เช่น 
  1.1 ร่วมพิธีการส าคัญทางศาสนา 
  1.2 ร่วมพิธีการหรือกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระชนมพรรษาหรือน้อมระลึกในพระมหากษัตริย์ 
  1.3 ร่วมกิจกรรมวันกาชาดโลก วันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี 
  1.4 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี 
 2. กิจกรรมบริการชุมชน 
  สามารถจัดกิจกรรม โดยประสานกับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หรือหน่วยงานเครือข่าย  
ด้านสาธารณกุศล โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังกิจกรรมซึ่งน าเสนอต่อไปนี้ 
  2.1 รณรงค์หาผู้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย ์
  2.2 รณรงค์บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ  
  2.3 การจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจส าหรับผู้สูงอายุ เด็กก าพร้า ผู้พิการ ฯลฯ 
  2.4 เป็นแกนน ากลุ่มในการเป็นที่พ่ึงพาของชุมชน ช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ ปฏิบัติงาน 
บรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน หรือรณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาดสถานที่ที่ใช้ร่วมกัน 
 3. กิจกรรมเสริมสร้างสันติภาพและสัมพันธภาพ 
  กิจกรรมของกาชาดและยุวกาชาดปลูกฝังให้คนทุกคนมีความรักในสันติสุข มีสัมพันธภาพอันดี  
ต่อกันในมวลมนุษย์ทั่วโลก กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
เพ่ือให้มวลมนุษย์มีความรัก ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ซึ่งมีกิจกรรม
น าเสนอต่อไปนี้ 
  3.1 งานชุมนุมยุวกาชาดระดับจังหวัด 
  3.2 งานชุมนุมยุวกาชาดภูมิภาคสัมพันธ์ 
  3.3 งานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 
  3.4 การศึกษาดูงานกิจกรรมกาชาด และยุวกาชาดในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ 
 4. กิจกรรมเสริมความรู้  
  กิจกรรมต่อเนื่องอีกลักษณะหนึ่งในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้ส าหรับอาสายุวกาชาด  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้อ่ืนต่อไป กิจกรรมเสริมความรู้ มีดังนี้ 

  4.1 การอบรมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
  4.2 การอบรมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ 
  4.3 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งความรู้ต่างๆ  

 กิจกรรมต่อเนื่องส าหรับชมรมอาสายุวกาชาดทั้ง 4 ลักษณะ ดังกล่าว เป็นเพียงกิจกรรมเสนอแนะส าหรับ 
การด าเนินการหลังจัดอบรมแล้ว นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานหรือชมรมอาสายุวกาชาดสามารถ
พิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยที่หากมีปัจจัยต่างๆ เอ้ืออ านวยให้จัดกิจกรรมใดก็ตามสามารถเลือก
ด าเนินการได้ เพ่ือให้อาสายุวกาชาดได้ท าประโยชน์ร่วมกับสังคมมากท่ีสุด 
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ตอนท่ี 4  
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมอำสำยุวกำชำดในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน กศน. 

 สถานศึกษาที่จะจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ต้องบริหารจัดการในเรื่องวิชาการและงบประมาณ  
ให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก าหนด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยการท างาน 
ในรูปแบบของเครือข่าย ในแง่ของงบประมาณ บุคลากร และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงควรต้องทราบ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและสถานศึกษาในการส่งเสริมกิจกรรมอาสายุวกาชาด 

ระเบียบกำรบริหำรยวุกำชำด (ข้อบงัคับสภำกำชำดไทยแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 68) พทุธศกัรำช 2550 
หมวดที่ 9 ว่ำด้วยยุวกำชำด) 
 ระเบียบกำรบริหำรยุวกำชำด  ตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย สถานศึกษาที่จะจัดกิจกรรมอาสา 
ยุวกาชาดสามารถประสานงานกับหน่วยงานยุวกาชาดในพ้ืนที่เพ่ือเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกัน รวมถึง  
การสนับสนุนในด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ นอกจากนี้การบริหารยุวกาชาดในสถานศึกษาด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
ตามโครงสร้างการบริหารยุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550 
หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรยุวกำชำดจังหวัด (ข้อบังคับฯ ข้อ 64)  ประกอบด้วย 
  (1) นายกยุวกาชาดจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
  (2) นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
  (3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
นอกจากเขต 1 เป็นกรรมการ 
  (4) ผู้ทรงคุณธรรม จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
  (5) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ของจังหวัดนั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (6) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 ของจังหวัดนั้นและกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดที่เป็นผู้ประสานงานยุวกาชาด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที่บริหารงานยุวกชาดในเขตที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ข้อบังคับฯ ข้อ 65) 
   1. วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะกับสภาพของจังหวัดนั้น 
   2. ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของ 
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 
   3. พิจารณารายงานประจ าปีของยุวกาชาดจังหวัด 
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   4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด 
   5. ด าริและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานยุวกาชาด 
   6. ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบหรือตามที่คณะกรรมการสภากาชาด
ไทยหรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดมอบหมาย 
 2. คณะกรรมกำรยุวกำชำดในสถำนศึกษำ 
  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 72 ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นนายกหมู่ของสถานศึกษานั้น 
มีหน้าที่บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา (ข้อบังคับฯ ข้อ 73) ประกอบด้วย 
  (1) นายกหมู่ของสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
  (2) รองนายกหมู่    รองประธานกรรมการ 
  (3) ผู้น ากลุ่ม      กรรมการ 
  (4) รองผู้น ากลุ่ม    กรรมการ 
  (5) ผู้ทรงคุณธรรมจ านวนไม่เกินห้าคน    กรรมการ 
  (6) ผู้น ากลุ่มคนหนึ่ง    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน ให้ประธานกรรมการยุวกาชาด
จังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณธรรม มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 
คณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา มีหน้าที่บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารงานยุวกาชาด และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ตามข้อบังคับฯ ข้อ 74) 
  (1) ด าเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทย
และกระทรวงศึกษาธิการ 
  (2) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดภายในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 
  (3) ก ากับดูแลการด าเนินงานยุวกาชาดภายในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 
  (4) พิจารณารายงานประจ าปีของหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 
  (5) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อยุวกาชาดจังหวัด 
  (6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด 
  (7) ด าริและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ 
  (8) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบตามที่คณะกรรมการสภากาชาดไทย 
คณะกรรมการบริหารงานยุวกาชาด คณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดมอบหมาย 
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 3. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำอำสำยุวกำชำด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษา และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบคนเป็นกรรมการที่ปรึกษา โดยให้ที่ปรึกษาของชมรมอาสายุวกาชาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 78) 
  1. ก ากับ ดูแล และพิจารณาให้มีการจัดตั้ งอาสายุวกาชาด โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมอาสา 
ยุวกาชาด         (ระบุชื่อชมรม)         ” แล้วน าเสนอส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด 
  3. จัดท ารายงานประจ าปีของชมรมอาสายุวกาชาดเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย 

กำรบริหำรกำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำด 
 กำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำด สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 
 1. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  1.1 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 14 กิจกรรม ดังนี้ 
   1.1.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
   1.1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
   1.1.3 กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
   1.1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.5 กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมยุวกาชาด 
   1.1.6 กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
   1.1.7 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
   1.1.8 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลก 
   1.1.9 กิจกรรมจิตอาสา กศน. “เราท าความดีด้วยหัวใจ” 
   1.1.10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
   1.1.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
   1.1.12 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1.13 กิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 
   1.1.14 กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ   
  1.2 โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
   1.2.1 แบบการจดัค่ายวิชาการ ค่ายกิจกรรม ค่ายกลางวันและค่ายพักแรม 

   1.2.2 แบบชั้นเรียนโดยครู กศน. หรือวิทยากรที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการสอน 
วิชานั้นๆ เป็นผู้จัดกิจกรรมหรือร่วมกับเครือข่าย 
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   1.2.3 แบบศึกษาดูงาน ในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือภายในจังหวัด/ภาคเดียวกัน กรณีออกนอกพ้ืนที่ให้
ขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
   1.2.4 แบบอ่ืนๆ โดยพิจารณารูปแบบทั้ง 3 ข้อข้างต้นก่อน แล้วจึงด าเนินการแบบอ่ืนๆ 
  กิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา  
มีความเสียสละในการช่วยเหลือผู้อ่ืน สังคม และชุมชน โดยให้สถานศึกษาด าเนินการร่วมกับส านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย ในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามนโยบายด้านกิจกรรม
อาสายุวกาชาด ส านักงาน กศน 
  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้รูปแบบ 
“ค่ายกิจกรรม” ทั้งค่ายกลางวัน และค่ายพักแรม ตามความพร้อมของสถานศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้ 
  1. หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด แบบ 2 วัน 3 วัน และ 4 วัน 
  2. หลักสูตรเฉพาะทาง 
   2.1 หลักสูตรการปฐมพยาบาล 
   2.2 หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
   2.3 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
   2.4 หลักสูตรการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ( IHL) 
   2.5 หลักสูตรความรู้เพ่ือชีวิต (Fact for lift) 
 2. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต (กพช.) 
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งในโครงสร้าง 

ที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนดให้ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง เป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร
และตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 ให้เพ่ิมจ านวนชั่วโมงกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตจาก 100 ชั่วโมง เป็น 200 ชั่วโมง โดยให้ใช้กับผู้เรียนที่ขึ้นทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่ งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองและครอบครัว  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน และต้องพิจารณาในประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 
   2.1.1 ประโยชน์ที่ตนเอง ครอบครัวได้รับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้าง/พัฒนาทักษะ 
การด าเนินชีวิตให้ตนเอง/ครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุข 
   2.1.2 การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและครอบครัว เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วผู้เรียนและ
ครอบครัวเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือ 
   2.1.3 การใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน  
มีการประสานงานความรับผิดชอบ เสียสละ และจิตบริการ 
   2.1.4 ความเหมาะสมในการใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
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   2.1.5 ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จ ได้แก่ ความรู้ แหล่งข้อมูล วัสดุ งบประมาณและการเลือกใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
   2.1.6 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว 
  2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน และพิจารณาในประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 
   2.2.1 ประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะได้รับหรือบริการที่ช่วยเสริม หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย และอ่ืนๆ ที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ 
   2.2.2 การมีส่ วนร่วมของคนในชุมชน เป็นกิจกรรมที่ ด าเนินการแล้วคนในชุมชน 
เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือ ทั้งด้านความคิด แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2.2.3 การใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน เสียสละ 
จิตบริการตามวิถีประชาธิปไตย 
   2.2.4 การใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มี  
ความเหมาะสมกับกิจกรรมโครงงานที่น าเสนอ 
   2.2.5 ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการจัดกิจกรรม เช่น บุคคลากร วัสดุ งบประมาณ และ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นไปอย่างประหยัด และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  
   2.2.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ เป็นประโยชน์และท าให้ เกิด 
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน 
  หลักการท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
  1. สถานศึกษาให้ผู้ เรียนวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร่วมกับ  
ครู กศน. เพื่อให้ผู้เรียนเสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง
ขั้นตอนที่สถานศึกษาก าหนด 
  2. สถานศึกษาจัดให้มีการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในภาคเรียนแรก 
เพ่ือท าความเข้าใจให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐานของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
จนเกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  สามารถเข้าร่วมกิจกรรม การเขียน
โครงการ และด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  3. สถานศึกษาและผู้เรียนสามารถน ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของอาสายุวกาชาดมาจัดท า
โครงการ ด าเนินการจัดกิจกรรมทั้งในลักษณะค่าย หรือแบบศึกษาด้วยตนเอง จะปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือ  
เป็นรายบุคคลก็ได้ สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  
  4. การประเมินผลกิจกรรม ให้ประเมินจากการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนเสนอโครงการ หรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมตามกรอบท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยเน้นการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
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เครื่องแบบยุวกำชำด  
 เครื่องแบบที่ใช้ในการแต่งกายของอาสายุวกาชาด และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่  ที่ปรึกษาชมรมอาสา 
ยุวกาชาด วิทยากรยุวกาชาด ผู้อ านวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด มีรายละเอียด ดังนี้  
  1. เครื่องแบบอำสำยุวกำชำด มี 3 แบบ 
  แบบที่ 1 ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ผูกผ้าผูกคอพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ส าหรับอาสายุวกาชาดที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตร
พ้ืนฐานยุวกาชาดหลักสูตร 4 วัน)  
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  แบบที่ 2 ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา แล้วสวมทับด้วยเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาดและ/หรือ
ประดับด้วยเครื่องหมายอาสายุวกาชาด (โปโลไทด์ (Polotie)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ใส่โปโลไทด์                                               ใส่เส้ือกั๊กและโปโลไทด์                                               ใส่เส้ือกั๊ก 

 
  แบบที่  3 ให้แต่งกายสุภาพ สวมทับด้วยเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาดตามแบบของส านักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย  

           
หมำยเหตุ การแต่งกายด้วยเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาด แบบที่ 2 และ แบบที่ 3 กรณีที่ใช้สัญลักษณ์ยุวกาชาด 
บนเสื้อกั๊ก ก่อนด าเนินการผลิตและใช้ ต้องขออนุญาตจากส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยท าหนังสือถึง
ผู้อ านวยการส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมแนบแบบเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาดที่จะด าเนินการจัดท า 
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  2. เครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่ ที่ปรึกษำชมรมอำสำยุวกำชำด วิทยำกรยุวกำชำด ผู้อ ำนวยกำร
ฝึกอบรมอำสำยุวกำชำดในพิธีกำร 
   2.1 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยากรยุวกาชาด ผู้อ านวยการ
ฝึกอบรม อาสายุวกาชาดชาย  
    2.1.1 เสื้อ ใช้ผ้าสีฟ้าอมเทา คอแบะ ปล่อยเอว ผ่าอกตลอด มีดุมสีเดียวกับเสื้อ 4 ดุม  
แขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ปลายแขนตลบออกด้านนอกกว้างประมาณ 3 ซ.ม. เดินเส้นขอบ ที่อกเสื้อทั้งสองด้าน 
มีกระเป๋าปะแบบเรียบ ด้านซ้ายปักเครื่องหมายผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ชายเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าปะทั้งสองข้าง
มีขนาดใหญ่กว่าด้านบน ตรงกึ่ งกลางกระเป๋ าพับจีบเป็นแถบกว้างประมาณ 3 ซ.ม. ที่ปากกระเป๋ า 
มีใบปกชายกลางแหลม ขัดดุมตรงกึ่งกลางข้างละ 1 ดุม ที่ตะเข็บกลางหลังจากผ้าคาดเอวถึงชายเสื้อด้านล่าง  
เปิดผ่าตลอด  
    2.1.2 กางเกง ขายาว สีกรมท่า หรือสีด า 
    2.1.3 ถุงเท้า สีกรมท่า หรือสีด า 
    2.1.4 รองเท้า สีด าหุ้มส้น แบบสุภาพ 
   เครื่องแบบเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดชายไม่มีหมวก และสามารถติดหรือประดับ
เข็มเครื่องหมายตามศักดิ์และสิทธิ์ได้ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา 
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   2.2 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยากรยุวกาชาด ผู้อ านวยการ
ฝึกอบรม อาสายุวกาชาดหญิง  
    2.2.1 หมวก สีกรมท่า ทรงแข็ง ด้านหน้าติดเครื่องหมายหน้าหมวกสีทอง 
    2.2.2 เสื้อ สีฟ้าอมเทาแบบเข้ารูป คอแบะ ผ่าอกตลอด มีดุมสีเดียวกับเสื้อจ านวน 4 ดุม 
แขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ปลายแขนพับตลบออกด้านนอกขนาดกว้างประมาณ 3 ซ.ม. แล้วเดินเส้นขอบ 
ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋าปักเครื่องหมายยุวกาชาด 
    2.2.3 กระโปรง ใช้ผ้าและสีชนิดเดียวกับเสื้อ ตัดแบบเข้ารูปยาวคลุมเข่า กึ่งกลาง
ด้านหน้าและด้านหลัง พับทบเย็บตะเข็บหลบในแยกชายทั้ง 2 ด้าน 
    2.2.4 เข็มขัด ใช้ผ้าสีเดียวกับเสื้อและกระโปรง กว้าง 3.5 ซ.ม. มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะ 
สีทองใช้คาดทับเสื้อ 
    2.2.4 รองเท้า สีด าหุ้มส้นแบบสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ เครื่องหมายกระเป๋าเสื้อเครื่องแบบผู้บังคับบัญชายุวกาชาด (แบบลายปักและกระเป๋าติดอกเสื้อ
ด้านซ้าย ใช้ได้ทั้งชายและหญิง) 
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  3. เครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่ ที่ปรึกษำชมรมอำสำยุวกำชำด วิทยำกรยุวกำชำด ผู้อ ำนวยกำร
ฝึกอบรม อำสำยุวกำชำดในกำรปฏิบัติงำน การแต่งกายตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้ 
   3.1. กรณีได้รับมอบหมาย เป็นพิธีกรหน้าเสาธง พิธีกรประจ าวัน และการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
ให้เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยากรยุวกาชาด ผู้อ านวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ชายและ
หญิง แต่งกายด้วยเสื้อซาฟารีสีฟ้าอมเทา กางเกงขายาวสีด าหรือสีกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด าแบบสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 46 

 
   3.2 กรณี ลงฝึกปฏิบัติภาคสนาม วิทยากรยุวกาชาด ชายและหญิง สามารถแต่งกายด้วย 
ชุดล าลอง กางเกงขายาวสีด าหรือสีกรมท่าแบบสุภาพ ถุงเท้าสีด า รองเท้าหุ้มส้นสีด า และสวมทับด้วย เสื้อกั๊ก
วิทยากรยุวกาชาด 
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ตอนท่ี 5 
กำรส่งเสริมและยกย่องผูป้ฏิบัติกิจกรรมอำสำยุวกำชำด 

 กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ด าเนินงานมาด้วยดีจนถึงปัจจุบัน
เพราะได้รับการสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน อีกทั้ งยังมีผู้มีจิตกุศลจ านวนมาก 
อุทิศก าลังกาย ก าลังทรัพย์ และเวลาอันมีค่า เพ่ือช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย ท าให้ประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติหรือมีความทุกข์ยากจากสาธารณภัยต่างๆ รอดพ้นจากอันตราย ภัยพิบัติต่างๆ สามารถ
ด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุน ผู้ท าประโยชน์
เพ่ือสภากาชาดไทยและเพ่ือมวลมนุษย์เป็นอย่างดี สภากาชาดไทย จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล รับรางวัล และเหรียญกาชาดสมนาคุณ เพ่ือตอบแทน 
เชิดชูคุณความดีและยกย่องผู้ปฏิบัติกิจกรรมอาสา โดยมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

รำงวัลอำสำยุวกำชำดดีเด่น  
 รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน และ 
เป็นรางวัลที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรับรองให้เป็นรางวัลระดับชาติ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  
 1. รำงวัลอำสำยุวกำชำดดีเด่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 อาสายุวกาชาดดีเด่น ประเภทบุคคล ได้แก่  
   1.1.1 อาสายุวกาชาดดีเด่น แบ่งตามสังกัด คือ ส านักงาน กศน. โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ  
   1.1.2 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น แบ่งตามสังกัด คือ ส านักงาน กศน. โรงเรียน 
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ 
   1.1 .3  วิ ท ยากรยุ วกาช าดดี เด่ น  แบ่ งต ามสั งกั ด  คื อ  ส านั ก งาน  กศน . โรงเรี ยน 
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ 
   1.1.4 วิทยากรแกนน ายุวกาชาดดีเด่น สังกัดส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
   1.1.5 ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาดี เด่ น  แบ่ งตามสั งกัด  คือ  ส านั กงาน  กศน . โรงเรียน 
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ 
   1.1 .6  ผู้ บ ริห ารการศึ กษ าดี เด่ น  แบ่ งต ามสั งกั ด  คื อ  ส านั ก งาน  กศน . โรงเรี ยน 
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ 
   1.1.7 ผู้กระท าคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น  
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  1.2 อาสายุวกาชาดดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ 
   1.2.1 สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คือ  
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และศูนย์ กศน.อ าเภอ/เขต ที่มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามขนาด
สถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
   1.2.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ โรงเรียน ที่มีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด  
ตามขนาดสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
   1.2.3 สั งกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามขนาดสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
   1.2.4 สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   1.2.5 สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
   1.2.6 ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย 
   1.2.7 หน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
   1.2.8 หน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ หรือหน่วยงานที่มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด 
 2. ค ำนิยำมอำสำยุวกำชำดดีเด่นแต่ละประเภท 
  2.1 ประเภทบุคคล 
   2.1.1 อาสายุวกาชาด หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี ที่สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด 
   2.1.2 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด หมายถึง ครู หรือบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
   2.1.3 วิทยากรยุวกาชาด หมายถึง ครู หรือบุคลากรที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากร 
ยุวกาชาดของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่ท าหน้าที่อบรมให้ความรู้และส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
ชมรมอาสายุวกาชาด  
   2.1.4 วิทยากรแกนน ายุวกาชาด หมายถึง วิทยากรยุวกาชาดที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากร
แกนน ายุวกาชาดของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ท าหน้าที่อบรมให้ความรู้และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้แก่วิทยากรยุวกาชาด 
   2.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีการตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
ถูกต้องตามข้อบังคับสภากาชาดไทย และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมชมรม 
อาสายุวกาชาด 
   2.1.6 ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
   2.1.7 ผู้กระท าคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด หมายถึง ผู้ให้การสนับสนุน
กิจการยุวกาชาด 
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  2.2 ประเภทหน่วยงาน  
   2.2.1 ส านักงาน กศน. หมายถึง ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม และ กศน.อ าเภอ/เขต ที่
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง
     2.2.2 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และ
ส่ ง เ ส ริ ม 
ให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2.3 สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด 
อย่างต่อเนื่อง 
   2.2.4 กรมราชทัณฑ์ หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม
อาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2.5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง  
   2.2.6 ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หมายถึง ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ที่สนับสนุนให้มี 
การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2.7 หน่วยงานให้การสนุบสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด หมายถึง หน่วยงานนอกเหนือจาก 
ข้อ 2.2.1-2.2.6 ที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้ งชมรมอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรม 
อาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2.8 หน่วงงานที่กระท าคุณประโยชน์ หรือหน่วยงานที่มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด 
หมายถึง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาด 
 3. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกอำสำยุวกำชำดดีเด่น  สามารถขอรายละเอียดได้ที่ ส านักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
 4. จ ำนวนรำงวัลส ำหรับอำสำยุวกำชำดดีเด่น  
  4.1 ประเภทบุคคล  จ านวน 21 รางวัล  แบ่งออกตามกลุ่มดังนี้  
   4.1.1 รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น จ านวน 4 รางวัล แบ่งตามสังกัด คือ ส านักงาน กศน. 
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ  
   4.1.2 รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดี เด่น จ านวน 4 รางวัล แบ่งตามสังกัด คือ  
ส านักงาน กศน. โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และสังกัด
หน่วยงานอ่ืนๆ 
   4.1.3 รางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น จ านวน 4 รางวัล แบ่งตามสังกัด คือ ส านักงาน กศน. 
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และสังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ 
   4.1.4 รางวัลวิทยากรแกนน ายุวกาชาดดีเด่น จ านวน 1 รางวัล  
   4.1.5 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จ านวน 4 รางวัล แบ่งตามสังกัด คือ ส านักงาน กศน. 
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และสังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ 
   4.1.6 รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จ านวน 3 รางวัล แบ่งตามสังกัด คือ ส านักงาน กศน. 
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และสังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ 
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   4.1.7 รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณ ต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น จ านวน 1 รางวัล 
  4.2 ประเภทหน่วยงาน จ านวน 17 รางวัล แบ่งออกตามกลุ่มดังนี้ 
   4.2.1 รางวัลหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน. ดีเด่น จ านวน 6 รางวัล คือ ส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. 3 รางวัล กศน.อ าเภอ/เขต จ านวน 3 รางวัล แบ่งตามขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
   4.2.2 รางวัลหน่วยงานระดับโรงเรียนดีเด่น จ านวน 3 รางวัล แบ่งตามขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ ่
   4.2.3 รางวัลหน่วยงานระดับสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น จ านวน 3 รางวัล แบ่งตาม
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
   4.2.4 รางวัลหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ดีเด่น จ านวน 1 รางวัล 
   4.2.5 รางวัลหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น จ านวน 1 รางวัล 
   4.2.6 รางวัลส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น จ านวน 1 รางวัล 
   4.2.7 รางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น จ านวน 1 รางวัล 
   4.2.8 รางวัลหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ หรือหน่วยงานที่มีอุปการคุณ ต่อกิจการยุวกาชาด
ดีเด่น จ านวน 1 รางวัล 
 5. ขั้นตอนกำรส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส ำนักงำน กศน. 
  5.1 ประเภทบุคคล 
   5.1.1 อาสายุวกาชาดดีเด่น ให้ชมรมอาสายุวกาชาดที่สังกัดเป็ นผู้ พิจารณาเสนอผลงาน 
ไปตามล าดับจนถึงผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา และออกหนังสือรับรองพร้อมแนบผลงาน ส่งไปยังส านักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลาที่ก าหนด 
   5.1.2 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น วิทยากรแกนน ายุวกาชาด
ดีเด่น ให้เสนอผลงานผ่านผู้บริหารหน่วยงาน และออกหนังสือรับรองพร้อมแนบผลงานส่งไปยังส านักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลาที่ก าหนด 
   5.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ให้เสนอผลงานไปยังส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   5.1.4 ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ให้เสนอผลงานไปยังส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   5.1.5 ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณ ต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น ให้บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับการสนับสนุน หรือผู้ให้การสนับสนุนส่งผลงานไปยังส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลา 
ที่ก าหนด 
  5.2 ประเภทหน่วยงานสังกัดส านักงาน กศน.  
   5.2.1 ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม เสนอผลงานไปยังส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
ภายในเวลาที่ก าหนด  
   5.2.2 กศน.อ าเภอ/เขต ให้เสนอผลงานผ่านส านักงาน กศน.จังหวัด ออกหนังสือน าพร้อมแนบ
ผลงานส่งไปยังส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลาที่ก าหนด 
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รำงวัลส่งเสริมมำตรฐำนชมรมอำสำยุวกำชำด  
 รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด เป็นรางวัลที่มอบให้กับชมรมอาสายุวกาชาด ที่มี 
ผลการด าเนินงานและกิจกรรมของชมรมฯ ในระยะ  3 ปี,  5 ปี,  7 ปี,  9 ปี,  12 ปี,  15 ปี,  18 ปี,  21 ปี ฯลฯ 
 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก (ต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ) 
  1.1 หน่วยงานต้องมีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดซึ่งได้รับอนุมัติจากส านักงานยุวกาชาด  
สภากาชาดไทย 
  1.2 มีสมาชิกอาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดอย่างน้อย 30 คนต่อปี  
  1.3 ในปีที่ระบุขอรับการคัดเลือก ต้องมีกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ดังนี้ 
   1.3.1 จัดอบรมหลักสูตรใดก็ได้ของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือ  
   1.3.2 จัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับหน่วยงานของสภากาชาดไทย โดยมีอาสายุวกาชาด
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนที่มีการร้องขอจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย 
 2. ผลงานที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก 
  2.1 ชมรมอาสายุวกาชาดต้อง “ส่งผลการด าเนินกิจกรรมหรือการอบรมอาสายุวกาชาด 
ของชมรม” หลังการด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จไปยังส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
  2.2 ชมรมอาสายุวกาชาดสามารถ “ส่งผลการด าเนินกิจกรรมหรือการอบรมฯ” ในรูปแบบต่าง ๆ 
   2.2.1 รายงานเป็นเอกสาร และมีภาพประกอบ 
   2.2.2 หลักฐานภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม พร้อมค าอธิบายพอสังเขป 
   2.2.3 คลิปวิดีโอ  
   2.2.4 อ่ืนๆ  

 

หมำยเหตุ ผลงานที่ส่งนี้ควรได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารหน่วยงานหรือที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 

โดยสามารถส่งผลงาน ได้ที่ : ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871  อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2  
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

เหรียญกำชำดสมนำคุณ  
 จัดเป็น เหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทเหรียญที่พระราชทานเป็นที่ ระลึก  เหรียญนี้ สร้างขึ้น  
โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502 ซึ่งสภากาชาดจะได้มอบให้ผู้ประกอบ 
คุณงามความดีตามข้อบังคับสภากาชาดไทย  เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีชนิดเดียว แบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่  
 
 
 
 
 

 
  ชั้นที่ 1 ทองค ำลงยำที่กำชำด               ชั้นที่ 2 เงินกำไหล่ทอง                     ชั้นที่ 3 เงินรมด ำ 
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 1. กำรประดับ  
  1.1 ผู้ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณสามารถประดับเหรียญได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  1.2 เหรียญกาชาดสมนาคุณมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับ เมื่อผู้รับวายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาท  
เพ่ือรักษาไว้เป็นที่ระลึก 
 2. หลักเกณฑ์กำรขอเหรียญกำชำดสมนำคุณ 
  2.1 ผู้ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ คือผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทย โดยบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินประการหนึ่ง โดยการช่วยด้านก าลังกาย ก าลังปัญญา และแรงงาน จนเป็นผลดีประการหนึ่งหรือ 
การบริจาคโลหิตจนเป็นผลดีประการหนึ่ง 
  2.2 ผู้ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่บริจาค หรือขึ้นอยู่กับผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ส่วนผู้ที่จะได้รับเหรียญกาชาด
สมนาคุณชั้นที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจมีเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่สภากาชาดไทยก าหนดขึ้น 
  2.3 ผู้ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3  อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาด
สมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ได้โดยยึดหลักการพิจารณาตามข้อ 2.2 
  2.4 ผู้ช่วยงานของสภากาชาดไทย เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด ส านักงานบริหาร ส านักงานจัดหา
รายได้ และส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นต้น จนมีปริมาณงาน และผลงานที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 
ถึงเกณฑ์ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย 
 3. คุณสมบัติของผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกำชำดสมนำคุณ 
  3.1 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 
   3.1.1 ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยในคราวเดียว เป็นจ านวนเงินหรือมูลค่า
ไม่ต่ ากว่า 600,000 บาท และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอ่ืนจากสภากาชาดไทย 
   3.1.2 ผู้ที่บริจาค 
    1) ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 100 ครั้ง 
    2) ผู้ทีบ่ริจาคพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 100 ครั้ง 
    3) ผู้ที่บริจาคเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต  
   3.1.3 ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยก าลังกาย ก าลังปัญญา และได้รับเหรียญกาชาด
สมนาคุณชั้นที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยมีผลงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาค
โลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด หรืออ่ืนๆ ที่สภากาชาดไทยมอบหมาย  
จนเป็นที่ยอมรับ 
   3.1.4 ผู้ที่เป็นหัวหน้าช่วยชักชวน และจัดการให้มีผู้บริจาคเงิน หรือทรัพยสินแกส่ภากาชาดไทย
ในคราวเดียวเป็นจ านวนเงิน หรือมูลค่าตั้งแต่ 600,000 บาทข้ึนไป จนไดรับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 แล้ว 
แต่ยังช่วยแนะน าให้มีผู้บริจาคทรัพย์สินใหม่ต่อไปอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี เป็นจ านวนเงินหรือมูลค่าไม่ต่ า
กว่า 800,000 บาท จะพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1  
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   3.1.5 ผู้เป็นประธานในการจัดหารายได้ให้สภากาชาดไทย อาจจะได้รับการพิจารณาให้ 
ได้รับเหรียญฯ แล้วแต่กรณี 
  3.2 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2  
   3.2.1 ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยในคราวเดียว เป็นจ านวนเงินหรือมีมูลค่า
ไม่ต่ ากว่า 300,000 บาท และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอ่ืนจากสภากาชาดไทย 
   3.2.2 ผู้ที่เป็นหัวหน้าช่วยชักชวน และจัดการชักชวนให้มีผู้บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินแก่
สภากาชาดไทยในคราวเดียวเป็นจ านวนเงิน หรือมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 600,000 บาท 
   3.2.3 ผู้ที่บริจาค 
    1) ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 75 ครั้ง 
    2) ผู้ที่บริจาคพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 75 ครั้ง 
   3.2.4 ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยก าลังกาย ก าลังปัญญา แรงงาน และได้รับเหรียญ
กาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีผลงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การบรรเทาทุกข์ การรับ
บริจาคโลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด หรืออ่ืนๆ ที่สภากาชาดไทย 
มอบหมายจนเป็นที่ยอมรับ 
  3.3 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3  
   3.3.1 ผู้ที่บริจาค 
    1) ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง 
    2) ผู้ที่บริจาคพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง 
   3.3.2 ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยก าลังกาย ก าลังปัญญา และแรงงาน ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
โดยมีผลงานในด้านต่างๆ เช่น การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาคโลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์ 
การยุวกาชาด หรืออ่ืนๆ ที่สภากาชาดไทยมอบหมายจนเป็นที่ยอมรับ    
 4. วีธีกำรเสนอขอเหรียญกำชำดสมนำคุณ 
  4.1 ขอได้ตลอดปี โดยรวบรวมเป็นครั้งๆ ละไม่ต่ าว่า 3-10 รายเป็นอย่างน้อยในแต่ละชั้น 
  4.2 ต้องกรอกรายละเอียดผลงานลงในแบบฟอร์มที่สภากาชาดไทยก าหนดไว้เป็นรายบุคคลตามที่
ปฏิบัติจริง โดยหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้นสังกัดเป็นผู้ลงนาม รับรองรายละเอียดผลงาน 
  4.3 ต้องระบุปีที่ปฎิบัติงานพร้อมรายละเอียดผลงานในแต่ละปี และเป็นผลงานเกี่ยวกับ
สภากาชาดไทยเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลงาน 
  4.4 ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทย ต้องมีหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณา 
เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการบริจาค แต่หากผู้บริจาคได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอ่ืนจากสภากาชาดไทยแล้ว 
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ 
  4.5 ผู้บริจาคโลหิตในสภากาชาดไทยจนครบตามเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ  
ให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมรายชื่อเสนอให้สภากาชาดไทยพิจารณา 
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  4.6 หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่ช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย ให้เสนอขอเหรียญ
กาชาดสมนาคุณให้ผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานนั้นได้ โดยผู้เสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณจะต้องเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานนั้น และหาผลงานที่เสนอขอเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานใดของสภากาชาดไทย เช่น 
ส านักงานบริหาร ส านักงานยุวกาชาด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
 5. คุณสมบัติเฉพำะกิจ 
  5.1 ผู้ช่วยเหลือกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
   ผู้บริหารและผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของศูนย์บริ การโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้รับการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   5.1.1 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 หน่วยงานนั้นต้องมีการบริจาคโลหิตตั้งแต่ 8,000 ยูนิต 
ขึ้นไปและได้รับชั้นที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี เสนอขอได้ไม่เกิน 2 ราย 
   5.1.2 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 หน่วยงานนั้นต้องมีการบริจาคโลหิตตั้งแต่ 6,000 ยูนิต 
ขึ้นไปและได้รับชั้นที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เสนอขอได้ไม่เกิน 3 ราย 
   5.1.3 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 หน่วยงานนั้นต้องมีการบริจาคโลหิตตั้งแต่ 2,000 ยูนิต 
ขึ้นไปและช่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี เสนอขอได้ไม่เกิน 5 ราย 
  5.2. ผู้ช่วยเหลือกิจการของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
   เป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือกิจการของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนหลักสูตรยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด มีปริมาณงานในระยะเวลาตามเกณฑ์ จนมีผลงานที่  
ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   5.2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณา 
    1) ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ท าหน้าที่เป็น
ผู้อ านวยการฝึกอบรมยุวกาชาด / อาสายุวกาชาด/ วิทยากรยุวกาชาด 
     1.1) เป็นผู้มีศรัทธา ความรู้ ความเข้าใจในหลักการอุดมการณ์ของกาชาด และน าไป
บูรณาการในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานและใช้ในการจัดอบรมเยาวชนให้เป็นคนดี 
     1.2) ต้อนรับ ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เกณฑ์การผ่าน 
การฝึกอบรม และแนะน าวิทยากร 
     1.3) ควบคุม อ านวยการ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  
ให้การฝึกอบรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมาย 
     1.4) ต้อนรับ อ านวยความสะดวก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่วิทยากรพิเศษท่ีเชิญมา 
     1.5) เข้าฟังการบรรยายของวิทยากรและบันทึกสรุปใจความส าคัญไว้เพ่ืออ้างอิง 
     1.6) จัดวิทยากรบรรยายแทน ถ้าวิทยากรที่เชิญมาไม่สามารถบรรยายได้ 
     1.7) ประชุมคณะวิทยากรทุกวัน เพ่ือประเมินผลการฝึกอบรมและเสนอแนะแนวทาง 
แก้ไขปรับปรุง 
     1.8) ท าความรู้จัก  ให้ความเป็นกันเอง และให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรม 
     1.9) สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ความสามารถ 
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     1.10) สร้างเสริมความเข้าใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะวิทยากร และระหว่างสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร 
     1.11) รับฟังความคิดเห็น ปัญหาข้อเสนอแนะของสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
วิทยากร 
     1.12) ระหว่างการฝึกอบรม จัดวิทยากร ประชุมหัวหน้าหน่วย เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรคในแต่ละวัน 
     1.13) ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัดหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
     1.14) เป็นวิทยากรบรรยายภาควิชาการหรือภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 วิชา 
     1.15) ประเมินผลการฝึกอบรม สรุปผลการจัดด าเนินการฝึกอบรม ข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อเสนอแนะ 
     1.16) เป็นผู้พิจารณาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกนอกค่ายในกรณีจ าเป็นเท่านั้น 
และไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
    2) อาจารย์ วิทยากร  
     2.1) ท าหน้าที่ในการฝึกอบรมในวิชาหรือกิจกรรมต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในตารางอบรม 
     2.2) ท าหน้าที่ด้านวิชาการ วัดผลและประเมินผล โดยท าหน้าที่ในการฝึกอบรมใน
วิชาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในตารางอบรมและจัดท าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม/ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารวิชาการให้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม/จัดบอร์ดวิชาการและ 
นิทรรศการ/วัดผลและรวบรวมผลการทดสอบ รับผิดชอบตารางกิจกรรมประจ าวัน สรุปผลผู้ผ่านการอบรมและ
ประเมินผลการอบรม 
     2.3) ท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมและนันทนาการในระหว่างการอบรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยรวมไปถึงการท าหน้าที่ด้านพิธีการต่างๆ ของการอบรมอาสายุวกาชาด ตลอดจนจัดนันทนาการ
สอดแทรกในช่วงเวลาว่างตามความเหมาะสม 
     2.4) ท าหน้าที่ด้านสวัสดิการและอาหาร ดูแลอ านวยความสะดวกเรื่องอาหาร น้ าดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร ตลอดทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเมื่อมี 
ผู้เจ็บป่วยในระหว่างการอบรม 
     2.5) ท าหน้าที่ด้านสถานที่และอุปกรณ์ ดูแลอ านวยความสะดวกในการใช้สถานที่
และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการอบรม เช่น สถานที่อบรม ไฟฟ้า เครื่องเสียง ที่พักผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีการของยุวกาชาด อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
     2.6) ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ วางแผนการจัดอบรมทั้งหมด การก าหนดตัวบุคคล
เชิญเป็นวิทยากรกรรมการฝ่ายต่างๆ การบริหารงบประมาณ จัดอบรมให้กับฝ่ายต่างๆ ควบคุมการใช้ยานพาหนะ
ในการอบรม การท าหนังสือเชิญ  หนังสือขอบคุณ เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
ให้กับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ในความดูแลและได้รับค าปรึกษาแนะน าจากที่ปรึกษา  ผู้อ านวยการฝึก และ 
รองผู้อ านวยการฝึกอบรม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
อบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน 
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     2.7) ท าหน้าที่เป็นพิธีกรประจ าวัน รับผิดชอบก ากับรายการ หรือกิจกรรมการอบรม
ในแต่ละวันให้เป็นไปตามก าหนดการ 
     2.8) ท าหน้าที่เป็นวิทยากรประจ าหน่วยสี ประสานงานระหว่างคณะวิทยากรและ
สมาชิกหน่วยสี เปรียบเสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงอ านวยความสะดวก ดูแลทุกข์สุขของสมาชิกในหน่วยสี เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาแนะน า และเสนอแนะแก่สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตาม
ระเบียบการอยู่ค่าย หากมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับสมาชิกในหน่วยสีที่รับผิดชอบดูแลวิทยากรประจ าหน่วยสี
จะต้องรายงานให้ผู้อ านวยการฝึกอบรมทราบ เพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป 
     2.9) ท าหน้าที่เป็นวิทยากรตรวจเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของสมาชิกหน่วยสีต่างๆ  
ซึ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกิจกรรมหนึ่งในระหว่างการอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม   การตรวจเยี่ยมจะแบ่งเป็น 2 สาย  
มีวิทยากรตรวจเยี่ยมสายละอย่างน้อย 2 คน ตรวจเยี่ยมสมาชิกหน่วยสีต่างๆ ที่หน้าที่พัก เวลา 07.30 น.  
ของทุกวัน ยกเว้นวันพิธีเปิดการอบรม และให้รายงานตรวจเยี่ยมในพิธีหน้าเสาธงเวลา 08.00 น. 
     2.10) ท าหน้าที่เป็นวิทยากรกิจกรรมและนันทนาการ ท างานเป็นทีมตลอดการอบรม 
บทบาทหน้าที่ของวิทยากรชุดนี้  ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธภาพอันดี  สร้างความประทับใจ 
ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้งคณะวิทยากร โดยจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พิธีต้อนรับ การปฐมนิเทศ  
กิจกรรมยามว่าง การแสดงรอบกองไฟ การประกวดขวัญใจ การประกวดเพลงประจ าหน่วยสี กิจกรรมพัฒนาค่าย 
การจัดนันทนาการเพลง-เกมในระหร่วงการอบรม 
     2.11) ท าหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกระเบียบแถวและน ากายบริหาร น าสมาชิกฝึก 
กายบริหารและฝึกระเบียบแถวที่จ าเป้นต้องใช้ในระหร่วงการอบรม 
     2.12) ท าหน้าที่วิทยากรบรรยาย รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชาหรือ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ทั้งวิชาและกิจกรรมที่บังคับ หรือวิชาและกิจกรรมเลือกในการจัดกิจกรรม ควรเน้นให้สมาชิก
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย ประชุมกลุ่มแสดงความคิดเห็นอาจใช้การอบรม แบบบทบาทสมมติ บทละคร  
การใช้สถานการณ์จ าลอง โดยสอดแทรกกิจกรรม เพลง-เกม เพ่ือให้บรรยากาศเรียนรู้มีความสนุกสนานและ 
ได้สาระความรู้ในเรื่องนั้นๆ 
   5.2.2 ปริมาณงานที่จะเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ 
    1) เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 
     1.1) ได้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมวิชาการและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ  รวมแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมงต่อปี ด้านจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด รวมแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมงต่อปี การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ครั้งต่อปี การจัดงานชุมนุมและ
ค่ายพักแรม รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมง ต่อปี การสนับสนุนกิจกรรมของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ครั้งต่อปี  
     1.2) ปริมาณงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ช่วยงานอย่างน้อย 4 ด้าน  
เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี และ ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง 
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    2) เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 
     2.1) ได้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมวิชาการและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ รวมแล้วไม่
ต่ ากว่า 30 ชั่วโมงต่อปี ด้านจัดการเรียน การสอน หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชา/อาสายุวกาชาด รวมแล้ว ไม่ต่ ากว่า 
30 ชั่วโมงต่อปี การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ครั้งต่อปี การจัดงานชุมนุมและ 
ค่ายพักแรม รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมงต่อปี การสนับสนุนกิจกรรมของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ครั้งต่อปี 
     2.2) ปริมาณงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ช่วยงานอย่างน้อย 4  ด้าน  
เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปี และ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 
    3) เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 
     3.1) ได้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมวิชาการและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ  รวมแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมงต่อปี ด้านจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด รวมแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ครั้งต่อปี การจัดงานชุมนุมและ
ค่ายพักแรม รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี การสนับสนุนกิจกรรมของส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ครั้งต่อปี 
     3.2) ปริมาณงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ช่วยงานอย่างน้อย  4 ด้าน  
เป็นเวลาอย่างน้อย 8 ปี และ ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
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 ขอยื่นค าร้องขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดต่อผู้อ านวยการส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ข้าพเจ้าฯ ได้ขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด (ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน/คณะบุคคล) 
............................................................................................................................. .............................................................. 
สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           ส านักงาน กศน.                    
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                      กรมราชทัณฑ์ 
           ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                
           กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................... .................    

 กระทรวง.......................................................................................................................................................   
 

 ข้อ 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วย (ครู) 
  2.1.................................................................................... ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
  2.2....................................................................................  กรรมการที่ปรึกษาฯ 
  2.3....................................................................................  กรรมการที่ปรึกษาฯ 
  2.4....................................................................................  กรรมการที่ปรึกษาฯ 
  2.5....................................................................................  กรรมการที่ปรึกษาฯ 
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 2.6.................................................................................. .. กรรมการที่ปรึกษาฯ
 2.7....................................................................................  กรรมการที่ปรึกษาฯ
 2.8.......................................................... .......................... กรรมการที่ปรึกษาฯ
 2.9....................................................................................  กรรมการที่ปรึกษาฯ
 2.10..................................................................................  กรรมการที่ปรึกษาฯ
 2.11.................................................................................. กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการที่ปรึกษาฯ 

                   (ท่ีปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด) 
  

 ข้อ 3.  คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย (ผู้เรียนของส านักงาน กศน.) 
 3.1.............................................................................. ...... ประธานชมรม 
 3.2....................................................................................  กรรมการ 
 3.3.................................................................................... กรรมการ 
 3.4....................................................................................  กรรมการ 
 3.5....................................................................................  กรรมการ 
 3.6.................................................................................... กรรมการ 
 3.7....................................................................................  กรรมการ 
 3.8....................................................................................  กรรมการ 
 3.9....................................................................................  กรรมการ 
 3.10..................................................................................  กรรมการ 
 3.11...................................................... ............................ กรรมการ 

 

 ทั้งนี ้มีผู้สมัครเป็นอาสายุวกาชาด หญิง..........คน  ชาย.............คน  รวมทั้งสิ้น.....................คน 
 

           ลงชื่อ...................................................................... 
                     (.................................................................)  
                ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
 

                              ลงชื่อ...................................................................... 
                                                          (.................................................................)  
                                                          ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงาน/คณะบุคคล  

                                                            ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
 



 

 63 

 
 

ใบสมัคร 
อำสำยุวกำชำด 

 
1. ค าน าหน้า นาย/นาง/นางสาว .................................................นามสกุล....................................................... ช่ือเล่น............................. 
NAME …………………………………………………..….. SURNAME ………………..…..……….….………………. NICKNAME ………………..……………… 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ....................................................................  เพศ     หญิง      ชาย   กรุ๊ปเลือด ............................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด .....................................สัญชาติ .................. เชื้อชาติ .................. ศาสนา .................. สถานภาพสมรส ....................... 
2. สังกัด  ช่ือสถานศึกษา/ช่ือชมรม ............................................................................................................................................................ 
ตั้งอยู่เลขท่ี ................... หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย .................................. ถนน ................................. ต าบล/แขวง ................................. 
อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ........................โทรศัพท์มือถือ................................ 
3. ผู้ปกครอง ค าน าหน้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................... นามสกุล ........................................................... 
ความสัมพันธ์ของผู้ปกครอง ....................................................................... โทรศัพท์มือถือ........................................................................ 
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ช่ือสถานท่ี ....................................... ตั้งอยู่เลขท่ี ....................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย .......................... 
ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ................. 
5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน ช่ือสถานท่ี ............................................... ตั้งอยู่เลขท่ี ....................... หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย ............................. 
ถนน ................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ....................................จังหวัด ......................................... 
รหัสไปรษณีย์ ..................................โทรศัพท์มือถือ ............................................... โทรศัพท์ท่ีท างาน ..................................................... 
 โทรศัพท์บ้าน ......................................facebook ……………………….….…..………………….. e–mail ……………..…….……..….……………….… 
 

6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร ์
Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) Graphic Design Internet/website Programer 
    
 

7. ทักษะด้านภาษา 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น อื่นๆ (โปรดระบุ) 
     
 

8. ประสบการณ์การฝึกอบรม 
หลักสตูรพื้นฐาน หลักสตูรปฐมพยาบาล 
วันท่ี ....................................... รุ่น................................................ 
สถานท่ีอบรม ............................................................................... 

วันท่ี ....................................... รุ่น................................................ 
สถานท่ีอบรม ............................................................................... 
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9. สนใจปฏิบัติงานอาสาสมคัรดา้น 

การแพทย์และสุขภาพอนามัย   บริจาคโลหิต/ดวงตา/อวัยวะ   ประชาสมัพันธ์ 
เลขานุการ/เอกสาร    บรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั   รณรงค์หารายได ้
พัฒนาคุณภาพชีวิต    ปฐมพยาบาล    ผู้สูงอาย ุ
บริการทั่วไป 

 
10. รางวัลที่เคยได้รับ 

10.1 สภากาชาดไทย ...........................................................................................................................................................  
10.2 หน่วยงานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือผู้สมัคร ..........................................................     ลงช่ือผู้รับสมัคร  ........................................................... 
  (.............................................................)                          (........................................................) 
     ................. / ............... / ..................     ............... / ................. / ................ 
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ตัวอย่ำงหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งชมรมอำสำยุวกำชำด  
 

 






