คำนำ
คู่ มื อ การด าเนิ น งานอาสายุ ว กาชาด ในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งาน กศน. เป็ น เอกสารที่ จั ด ท าขึ้ น
เพื่อใช้เป็นคู่มือการจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เรียนของ
สานักงาน กศน. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความชานาญ
ในการรั ก ษาอนามั ย ของตนเองและของผู้ อื่น มี การพั ฒ นาตนเองทางร่างกาย จิต ใจ คุ ณ ธรรม และธ ารงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จัก
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนความมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดี
ต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงาน กศน. และ
นโยบายของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ส านั ก งาน กศน. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ เล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงาน กศน. ในการจัดกิจกรรมค่ายอบรมอาสายุวกาชาดได้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณสานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทยที่ร่วมจั ดทาและสนั บสนุ นข้อมูลในการจัดทาคู่มือเล่มนี้ และขอขอบคุณคณะผู้จัดทาทุกท่าน
ที่มีสว่ นร่วมให้คู่มือเล่มนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สานักงาน กศน.
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำชี้แจง
คู่มือ การด าเนิ น งานอาสายุ ว กาชาด ในสถานศึกษาสั งกัดส านั ก งาน กศน. ฉบั บ นี้ เป็ น กิจ กรรมหนึ่ ง
ที่สถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน กศน. สามารถเลือกเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม
นาความรู้สู่ชุมชนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การดาเนิน งานตามคู่มือเล่มนี้ เหมาะสาหรับ กลุ่มผู้เรียนของสานักงาน กศน. ที่เป็นเยาวชน
ซึ่งมุ่ งเน้ น ตามวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อฝึ กอบรมเยาวชนชายและหญิ งตามข้ อบั งคั บ สภากาชาดไทย แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด 6 ประการ คือ
(1) มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(2) มีความรู้ความชานาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒ นา
ตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
(3) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในหลั ก การและอุ ด มการณ์ ก าชาด มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
มีจิตเมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
(4) บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(5) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(6) มีสัมพันธภาพ และมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
2. เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้แบ่งเป็น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความสาคัญของงานยุวกาชาด
แนวคิด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงาน กศน. และนโยบาย
ของสภากาชาดไทย ตลอดจนบทบาทของหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดส านั กงาน กศน. ในการส่ งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด รวมถึงการแบ่งประเภทของยุวกาชาด
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาสากัดสานักงาน กศน.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และ
การพัฒนาบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
ตอนที่ 3 การจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด
แนวทางการจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย การดาเนินการก่อนการจัดค่าย
ระหว่างการจัดค่าย และหลังเสร็จสิ้นการจัดค่าย รวมถึงความรู้ ด้านหลักสูตรการอบรม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
หลักสูตรพื้น ฐานยุวกาชาด และหลักสูตรเฉพาะทาง รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรม
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

ข

ตอนที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมอาสายุวกาชาด ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.
ว่าด้ วยระเบี ยบการบริ ห ารยุ วกาชาด ตามข้ อบั งคั บสภากาชาดไทย แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบั บที่ 68) พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด แนวทางการบริหารการจั ดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
เกี่ยวกับการจั ดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรีย น และการจัดกิจกรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต (กพช.) รายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องแบบยุวกาชาด
ตอนที่ 5 การส่งเสริมและยกย่องผู้ปฏิบัติกิจกรรมอาสายุวกาชาด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สานักงาน กศน. ได้แก่ รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัล
ส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด และเหรียญกาชาดสมนาคุณ
3. การจั ด กิ จ กรรมตามคู่ มื อ เล่ ม นี้ สถานศึ ก ษาสามารถเลื อ กรูป แบบการจั ด กิ จ กรรมได้ ต าม
ความเหมาะสม และตามบริบ ทของสถานศึกษา รายละเอีย ดศึกษาเพิ่ มเติม ได้ จาก คู่มือ วิท ยากรยุว กาชาด
สาหรับการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
4. สถานศึกษาสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดร่วมกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ได้
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พระบรมรำโชบำย ของรัชกำลที่ 10 เกี่ยวกับกำรศึกษำและพระรำชกรณียกิจ
ฉ
พระรำชดำรัส ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ช
ตอนที่ 1

ควำมสำคัญของงำนยุวกำชำด
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกับงานยุวกาชาด
นโยบายของสานักงาน กศน. และบทบาทที่เกี่ยวกับงานยุวกาชาด
นโยบายของสภากาชาดไทย
บทบาทของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. ในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
ประเภทของยุวกาชาด

1
1
1
2
2
3

ตอนที่ 2 กำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำดในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน กศน.
การพัฒนาบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด สาหรับผู้เรียนของสานักงาน กศน.
การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

4
4
10
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ตอนที่ 3 กำรจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด
การดาเนินการก่อนจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด
การดาเนินการระหว่างจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด
การดาเนินการหลังเสร็จสิ้นค่ายอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตรการจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด
- หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
- หลักสูตรเฉพาะทาง
การจัดกิจกรรมต่อเนื่องในชุมชน

13
13
15
18
23
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30
34
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ตอนที่ 4 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมอำสำยุวกำชำดในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน กศน.
ระเบียบการบริหารยุวกาชาด (ข้อบังคับสภากาชาดไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68)
พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด)
การบริหารการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
- การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
เครื่องแบบยุวกาชาด

36
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ตอนที่ 5 กำรส่งเสริมและยกย่องผู้ปฏิบัติกิจกรรมอำสำยุวกำชำด
รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด
เหรียญกาชาดสมนาคุณ

47
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บรรณำนุกรม
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ภำคผนวก
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รายชื่อคณะจัดทาคู่มือการดาเนินงานอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาสังกัด สานักงาน กศน.
คาร้องขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว. 1)
ใบสมัครอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว. 2)
ตัวอย่างหนังสือสาคัญการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว. 3)
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พระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 เกี่ยวกับกำรศึกษำและพระรำชกรณียกิจ
ระบบการศึกษาต้องใช้ศรัทธาสร้างเด็ก เยาวชน เป็นผู้ใหญ่ ที่ฝากบ้านเมือง : งานของครูจะเป็นเรื่องยาก
ช่วยก่ อสร้างคนดี แก่บ้ านเมือง ต้ องสอนให้ เด็กรู้ถูก รู้ผิ ด ยึดมั่นในสิ่ งที่ ถูกต้องในเรื่องความเป็ นชาติ สถาบั น
ประวัติศาสตร์ การสร้างเด็กเพื่ อเป็ นคนในอนาคตของชาติที่ มีการศึกษา และพบว่าความคาดหวังในเด็กของ
ประเทศไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้าใจ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 กุมภาพันธ์ 2560

ฉ

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย

ช

พระรำชดำรัส
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย
เมื่อวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2550
การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ประธาน
ที่ประชุม ทรงมีพระราชดารัสให้สภากาชาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันสนับสนุน 6 ประการ ดังนี้
1. ให้เน้นความรู้สุขภาพอนามัยให้ดูแลตนเองและผู้อื่นที่เป็นรูปธรรม เช่น ยุวกาชาด ชั้น ป.4
สามารถนานมผงมาชงละลายน้าและใช้เลี้ยงน้องได้
2. ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เช่น เรื่องสารอาหารไอโอดีน เรื่องการป้องกันพยาธิ
3. เรื่องเพศศึกษา ให้นาสู่การจัดทาหลักสูตรและฝึกอบรม
4. เรื่องยุวเกษตรกร
5. วิชาพี่เลี้ยงเด็ก
6. ให้ปรับปรุงหลักสูตรยุวกาชาดให้ทันสมัยและน่าเรียน กระตุ้นให้นักเรียนชายหันมาสนใจเรียน
ยุวกาชาดมากขึ้น

ช

ตอนที่ 1
ควำมสำคัญของงำนยุวกำชำด
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรกับงำนยุวกำชำด
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปี พ.ศ. 2559 ในส่วนของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) ในการดาเนินการปลูกฝัง สร้างอุดมการณ์ ผลิตคนดีสู่สังคม และมี
ความเป็ น พลเมื อ งให้ กั บ ผู้ เรี ย นของส านั ก งาน กศน. ให้ มี ค วามตระหนั ก ในความเป็ น ชาติ กระตุ้ น ให้ เกิ ด
ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ และความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชาติ
สามารถน าไปถ่ายทอด ขยายผลในวงกว้าง ดังนั้นเพื่ อให้ การดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประสบความสาเร็จสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงควรเร่งปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 11 ประการ
คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินั ย สุ ภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ กตัญญูกตเวที รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ
รักความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษิตริย์ทรงประมุข
ควบคู่ไปกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยจะสร้างเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ทักษะ เพียงพอที่จะ
ดูแลตนเอง ครอบครัว และเป็น ที่พึ่งของชุมชนได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะตามกระบวนการ
ของยุวกาชาด เพื่อให้มีจิตอาสา เพื่อบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นโยบำยของสำนักงำน กศน. และบทบำทที่เกี่ยวกับงำนยุวกำชำด
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ที่มุ่งให้
ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยจัดการศึกษาทั้งการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒ นาสังคมและชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒ นา
ทักษะชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา
และคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดาเนินชีวิตที่ดี สามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทยและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒ นาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติได้ ประกอบกับ เงื่อนไขของการศึกษาหลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศั ก ราช 2555 ผู้ เรี ย นจะต้ อ งท ากิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงในระหว่างการเรียน โดยกิจกรรม กพช. ต้องเป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียนของสานักงาน กศน. เพื่อให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาในการทางานร่วมกันในระบบกลุ่มหรือรายบุคคล หรือทากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เช่น
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด เป็นต้น
สานักงาน กศน. ได้กาหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ไว้ในเรื่องการสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การสร้ า งจิ ต สาธารณะ การต้ า นยาเสพติ ด ในรู ป แบบกิ จ กรรมลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด
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กิจกรรมค่าย การแข่งขันกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับการจั ดกิจกรรมของยุวกาชาดในการพัฒ นาผู้เรียน และได้นา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษา กศน.อาเภอ/เขต พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด เพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรรายวิชาเลือก
2. ให้สถานศึกษาจัดตั้งกองลูกเสือ และ/หรือ ชมรมอาสายุวกาชาด
3. ให้สถานศึกษาจัดการอบรม เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและยุวกาชาด

นโยบำยของสภำกำชำดไทย
สภากาชาดไทย โดยส านั ก งานยุ ว กาชาดมี ภ ารกิ จ ในการปลู ก ฝั งและเผยแพร่ ให้ เยาวชนมี ค วามรู้
ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพ การบริการอาสาสมัครและ
การส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมของกาชาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
กิจการยุวกาชาดเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทยที่มีความสาคัญต่อระบบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ โดยยุวกาชาดมีวัตถุประสงค์ มุ่งปลูกฝังให้ เยาวชนมีอุดมการณ์ในศานติสุข มีความชานาญ
ในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น รู้จักบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และมีสัมพันธภาพอันดีกับ
บุคคลทั่วไป งานยุวกาชาด จึงเป็นงานที่พัฒนาเยาวชน โดยใช้คุณธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เป็นพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดี รอบรู้ สุขภาพดี
และพึ่งพาได้

บทบำทของหน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัด สำนักงำน กศน. ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมอำสำยุวกำชำด
1. สานักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.1 วางแผนและกาหนดนโยบายการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด สาหรับ หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
1.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
1.3 กาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.4 การติดตามผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม
1.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
1.6 ประสานแผนกับสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดแก่บุคลากรในสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
และสถานศึกษาในสังกัด
2.2 วางแผน กาหนดเป้าหมาย และสนับสนุน งบประมาณการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
2.3 นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด
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2.4 จัดทาทาเนียบการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
2.5 พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
2.6 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด และนาเสนอ สานักงาน กศน.
2.7 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
2.8 ประสานงานกับ ส านั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทย และหน่ ว ยงานเครือ ข่ายในการจั ด
กิจกรรมอาสายุวกาชาด
3. สถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
3.1 สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดแก่บุคลากร
3.2 วางแผนการจัดทาโครงการและขอความเห็นชอบจากสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
3.3 สนับสนุน งบประมาณ และจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
3.4 นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
3.6 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด และนาเสนอ สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด
3.8 ประสานงานกับ ส านั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทย และหน่ ว ยงานเครือ ข่ายในการจั ด
กิจกรรมอาสายุวกาชาด เช่น การขอเลขรุ่น วุฒิบัตร และคู่มือ ฯลฯ

ประเภทของยุวกำชำด
ในการปลูกฝังและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดตามวัตถุประสงค์ของ
ยุวกาชาดนั้นมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เป็นยุวกาชาด 2 ประเภท ดังนี้
1. สมาชิกยุวกาชาด คือ เยาวชน ชายและหญิง อายุ 7-18 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และเลือกเรียนยุวกาชาดตามหลักสูตรการเรียนการสอนยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ
2. อาสายุ ว กาชาด คือ เยาวชน ชายและหญิ ง อายุ 15-30 ปี ที่ ศึ กษาอยู่ในระดับ มัธ ยมศึกษาขึ้น ไป
ตลอดจนเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด โดยผ่านการอบรม
อาสายุ ว กาชาดหลั ก สู ต รพื้ น ฐานยุ ว กาชาด และร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ บริ ก ารชุ ม ชนตามภารกิ จ ของกาชาด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เรียนของสำนักงำน กศน. เป็นกลุ่มเป้ำหมำยประเภทนี้
ในการดาเนินงานอาสายุวกาชาดนั้น นอกจากผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้มี
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม มีจิตอาสาแล้ว ยังเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และ
สถานศึกษายังเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถผลิตผู้เรียน ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมด้วย
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ตอนที่ 2
กำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำดในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน กศน.
การจัดกิจกรรมของสานักงาน กศน. โดยสถานศึกษาในสังกัดนั้น มุ่งหวังเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
ให้ กับ คนไทยทั่ ว ประเทศ ให้ ได้ รั บ การศึ ก ษาทั ก ษะชี วิต พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริยธรรม เพื่ อน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต โดยสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. ต้องตระหนักในบทบาทภารกิจที่จะสร้างและพัฒ นาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้
กิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังผู้เรียนของสานักงาน กศน. ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ในตนเองและมีความเข้าใจในการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เป็นปัญหาของสังคม ตลอดจนสามารถ
สร้างจิตอาสาให้เกิดกับ ผู้เรียนในสังคมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และส่งผลทาให้ครอบครัว สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดให้กับผู้เรียนนั้นมีแนวทางในการจัด ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ให้มีความรู้
ทักษะ ถ่ายทอดและจัดกิจกรรมที่หลากหลายในหลักสูตรต่างๆ ของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยกาหนดขึ้น
2. การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด สาหรับผู้เรียนของสานักงาน กศน. ซึ่งจะมีแนวทางในการจัดตาม
หลักสูตรที่สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้กาหนดไว้ทั้งหลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด และหลักสูตร
เฉพาะทางที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
3. การจั ด ตั้ งชมรมอาสายุ ว กาชาด เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก อาสายุ ว กาชาดได้ มี โอกาสร่ ว มคิ ด ร่ว มท า
ร่วมสร้างจิตอาสาในบทบาทของอาสายุวกาชาด
แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมอาสายุ ว กาชาดในสถานศึ กษาสั งกั ด ส านั ก งาน กศน. ทั้ ง 3 แนวทางนั้ น
หากสถานศึกษาได้ดาเนิ น การตามแนวทางดังกล่ าว จะส่ งผลให้ ส ถานศึกษามีการพั ฒ นาบุคลากรในการจัด
กิจ กรรมอาสายุว กาชาด มีช มรมอาสายุวกาชาดที่ให้ สมาชิก ได้มีโอกาสสร้างจิตอาสา โดยมีกิจกรรมบาเพ็ ญ
ประโยชน์ต่างๆ และสถานศึกษาจะมีหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ให้กับ ผู้เรียนของสานักงาน กศน. ได้เลือกเรียน
ตามความสนใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กำรพัฒนำบุคลำกรสังกัดสำนักงำน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำด
ในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดของสถานศึกษา ควรมีบุคลากรทีม่ ีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
อาสายุวกาชาดให้กับผู้เรียน ทีไ่ ด้รับการอบรมทาความเข้าใจหลักสูตรอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งจะมีเนื้อหา
ในการฝึกอบรมตรงกับตาแหน่งและหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมอาสายุวกาชาด ได้แก่ หลักสูตรผู้อานวยการ
ฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด หลักสูตรครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นอกจากนี้ ยังมี
หลักสูตรเฉพาะทาง ซึ่งเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมจากหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อให้วิทยากรยุวกาชาดมีความรู้เฉพาะทาง
ได้แก่ หลักสูตรปฐมพยาบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการเตรียมพร้อมรับ ภัยพิบัติ หลักสูตรความรู้
เพื่อชีวิต (Fact for Life) ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดนี้ เป็นหลักสูตรที่สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเป็นผู้กาหนด
หลักสูตร พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรทางการยุวกาชาดโดยตรง
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ทั้งนี้ สานั กงาน กศน. ควรพัฒ นาบุ คลากรให้ มีความเข้าใจในทุ กระดับก่อน เพื่ อให้ มีความพร้อมที่จะ
ดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมอาสายุวกาชาด เพราะหลักสูตรดังกล่าวมีมาตรฐานในการดาเนินการ ซึ่งสานักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมที่จะพัฒ นาบุคลากรให้กับ สานักงาน กศน. ให้มีความเข้าใจในกิจกรรมอาสา
ยุวกาชาด และสามารถเข้ารับ การพัฒ นาในหลั กสู ตรต่างๆ โดยติดต่อประสานขอรับการอบรมได้ที่ สานักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยมีหลักสูตรทีบ่ ุคลากรสังกัด สานักงาน กศน. ควรได้รับการพัฒนา ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรผู้อำนวยกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด
หลั ก สู ต รผู้ อ านวยการฝึ ก อบรมอาสายุ ว กาชาดที่ ได้ จั ดท าขึ้ น นี้ เป็ น หลั ก สู ต รหนึ่ งของส านั ก งาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่ใช้ในการอบรมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งและเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกาชาด ยุ ว กาชาด ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐาน
ที่เครื อข่ายทุ กคนควรมีความรู้ ความเข้าใจในองค์กร และหน้าที่ขององค์กรการกุศลเพื่อ มนุษ ยธรรมแห่ งนี้
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ ยวกับข้อบังคับสภากาชาดไทย ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วยการปฏิบัติ
เกี่ยวกับยุวกาชาด ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านยุวกาชาด ที่ผู้อานวยการ
ฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ควรต้องรู้และเข้าใจมีกระบวนการและขั้นตอนที่จะเสริมสร้างทักษะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการวางแผนและการบริหารโครงการฝึกอบรม รวมถึงกิจกรรมที่จะทาให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ และ
สามารถปฏิ บั ติ ตนในบทบาทหน้ าที่ ของผู้ อานวยการฝึ กอบรมอาสายุว กาชาดที่ ชัดเจน พร้อมทั้ งเสริมสร้าง
ศักยภาพ ความสามารถที่ มีอยู่ แล้ ว ให้ เข้ม ข้น มากยิ่ งขึ้น เพื่ อที่ จะได้น าความรู้ ความเข้าใจและทั กษะต่ างๆ
ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการฝึกอบรมในโครงการอบรมต่างๆ และสามารถให้คาปรึกษา แนะนาในการบริหาร
จัดการโครงการให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดได้
2. สามารถบริหารจัดการโครงการอบรมต่างๆ ได้
3. สามารถให้คาปรึกษา แนะนาในการบริหารจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้
คุณสมบัติ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สาเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาดแล้ว
ไปปฏิบัติหน้าที่วิทยากรยุวกาชาด จานวน 3 ครั้งขึ้นไป โดยส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งเพื่อเป็นหลักฐานรับรอง
3. ผู้ที่เป็นวิทยากรแกนนายุวกาชาด ที่ให้การอบรมวิทยากรยุวกาชาด
4. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาจากผู้อานวยการสานัก งานยุวกาชาด สภากาชาดไทยว่ามีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมจะเป็นผู้อานวยการฝึกอบรมได้
เกณฑ์กำรรับรองผลกำรอบรม
1. มีเวลาในการอบรมร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม
2. ผ่านการทดสอบข้อเขียนขั้นปลาย ร้อยละ 60 ขึ้นไป
3. ผ่านการทดสอบรายบุคคลและกลุ่ม ตามหลักสูตรที่กาหนด
4. สานั กงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบวุฒิ บัตรให้สาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
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2. หลักสูตรวิทยำกรยุวกำชำด
หลักสูตรวิทยากรยุวกาชาดที่ได้จัดทาขึ้นนี้ เป็นหลักสูตรหนึ่งของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ที่ ใช้ในการอบรมผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา ผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงาน ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม
การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัคร และการส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี มีศรัท ธาต่อกาชาด และ
ร่วมกิจ กรรมของสภากาชาดไทยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นพื้น ฐานที่เครือข่ายทุ กคนควรมีความรู้ความเข้าใจ
ในองค์กร และหน้าที่ขององค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับ
สภากาชาดไทย ระเบียบคณะกรรมการบริหารว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมาย
ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านยุวกาชาด ที่ วิทยากรยุวกาชาดควรต้องรู้และเข้าใจ มีกระบวนการและ
ขั้น ตอนที่ จ ะเสริ มสร้างทักษะในการวางแผน การจัดอบรม และฝึ กการเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรเพื่อการอบรมอาสายุวกาชาด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. สามารถปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้การฝึกอบรมอาสายุวกาชาดได้
2. สามารถบริหารจัดการโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรต่างๆ ได้
3. สามารถให้คาปรึกษา แนะนา การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้
คุณสมบัติ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์กำรรับรองผลกำรอบรม
1. มีเวลาในการอบรมร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม
2. ผ่านการทดสอบข้อเขียนขั้นปลาย ร้อยละ 60 ขึ้นไป
3. ผ่านการทดสอบรายบุคคลและกลุ่ม ตามที่หลักสูตรกาหนด
4. สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยากร ให้สาหรับผู้เข้ารับการอบรม
ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. หลักสูตรครูที่ปรึกษำชมรมอำสำยุวกำชำด
ส านั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทยได้ มี น โยบายที่ จะเชิญ ชวนหน่ ว ยงานทั้ งภาครัฐ และเอก ชน
ให้จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดให้ครอบคลุ มทั่วประเทศอย่างน้อย 1 อาเภอ 1 ชมรม ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงาน
ต่างๆ สนใจกิจกรรมของอาสายุวกาชาดและตั้งชมรมอาสายุวกาชาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเครือข่ายใน
การทากิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ทั้งนี้เพื่อให้ชมรมอาสายุวกาชาดมีการขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็ง เพื่ออบรม
ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชนต่างๆ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา
ชมรมอาสายุวกาชาด เกิดทักษะ ความชานาญ ในการบริหารงานชมรมอาสายุวกาชาดและสามารถประยุกต์
งานอาสายุ ว กาชาดเข้ ากับ งานในความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งเป็ น เครือ ข่ายที่ ส าคั ญ ใน
การเผยแพร่กิจกรรมกาชาด อาสายุวกาชาดร่วมกับสภากาชาดไทย ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ตลอดทั้งบุคลากรของหน่วยงานพัฒนา
เยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ ที่ดี และสามารถทาหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ให้กับ
เยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2. เพื่ อ ให้ ที่ ป รึ ก ษาชมรมอาสายุ ว กาชาด สามารถน าเทคนิ ค วิ ธี ก าร กระบวนการ
การประสานงานไปเป็ นแนวทาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
คุณสมบัติ
1. ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
4. หลักสูตรเฉพำะทำง สำหรับวิทยำกรยุวกำชำด
4.1 หลักสูตรปฐมพยำบำล
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของสภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก
ในการปลู ก ฝั ง และเผยแพร่ ใ ห้ เยาวชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การ และอุ ด มการณ์ ข องกาชาด ใน
ด้านมนุษยธรรมการดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัคร ส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงการพัฒนา
และส่ งเสริมคุณ ภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ซึ่งจากข้อมูลข่าวสารและสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาลก่อนการน าผู้ บ าดเจ็ บ ส่ งโรงพยาบาลเป็น เรื่องที่ มีความส าคัญ และจาเป็ นอย่างยิ่งต่ อการดารงชีวิต
ถ้ า ประชาชนมี ค วามรู้ ด้ า นปฐมพยาบาล จะช่ ว ยลดปั ญ หาในเรื่ อ งการเสี ย ชี วิ ต การป้ อ งกั น ความพิ ก าร
การบรรเทาความเจ็บปวด และการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บก่อนส่งถึงโรงพยาบาล
การส่ งเสริ มให้ ห น่ วยงานพั ฒ นาเยาวชนเห็ นความส าคั ญ ในเรื่ องปฐมพยาบาล จะท าให้ เกิ ด
การพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ บุคลากรของหน่วยงาน พัฒนาเยาวชนในเรื่องปฐมพยาบาล ซึ่งจะเป็นผู้นา
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปอบรมให้ กั บ อาสายุ ว กาชาดที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ เยาวชนได้ ใ ช้ ค วามรู้ เรื่ อ ง
ปฐมพยาบาลไปดูแลตนเอง ดูแลคนในชุมชน คนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นและ
ชุมชนได้ ทาให้ เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้
หลักการและอุดมการณ์ ของกาชาด ทาหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป ทั้ งนี้เพื่ อเป็นการพัฒ นา
ศักยภาพและขยายเครือข่ายด้านการปฐมพยาบาล สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจึงได้กาหนดจัดโครงการ
อบรมวิทยากรยุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาลตามมาตรฐานสภากาชาดไทยขึ้น ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรยุวกาชาดให้มีความรู้ ทักษะด้านปฐมพยาบาล เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการถ่ายทอดเรื่องปฐมพยาบาล
สู่อาสายุวกาชาดต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพด้ านปฐมพยาบาลของวิท ยากรยุ ว กาชาด ที่ ป รึก ษาชมรมอาสา
ยุวกาชาด จะได้นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปเผยแพร่ และให้ความช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อเป็นที่พึ่งพาได้ต่อไป
2. เพื่อให้ อาสายุ วกาชาดนาความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับไป
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชนอันเป็นการพึ่งพาได้จริง
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คุณสมบัติ
1. ต้องสาเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
4.2 หลักสูตรกำรเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยมีภารกิจหลักในการปลูกฝังและอบรมให้ เยาวชนมีความรู้
มีศ รั ท ธาต่อ กาชาด เข้าใจในหลั ก การและอุ ด มการณ์ ของกาชาดด้ านมนุ ษ ยธรรม การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย
การบริการอาสาสมัคร การมีสัมพันธภาพที่ดี และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชักชวนให้ เยาวชนได้ร่วมทางานกับ
สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง นับเป็นแนวทางหนึ่งของการส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน พัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี
และมีจิตอาสาในการทาหน้าที่เผยแพร่ถ่ายทอดทัก ษะความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตามกระบวนการกาชาด
ยุวกาชาด ไปสู่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตรงตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ
สภากาชาดไทย ว่าด้วยเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้กาหนดนโยบายที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และทาให้
เยาวชนซึ่งเป็ น กลุ่ มเป้ าหมาย ของส านักงานมีความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมรับภั ยพิ บัติ ที่ นับวันจะทวี
ความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ กระบวนการ
ถ่ า ยทอดให้ กั บ ครู อาจารย์ เพื่ อ เป็ น วิ ท ยากรยุ ว กาชาดและน าเรื่ อ งดั ง กล่ า วไปขยายผลสู่ เยาวชนใน
ความรับผิดชอบให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่หรือ
ชุมชนและสามารถปรับใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึง มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้วิทยากรยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
2. เพื่อให้วิทยากรยุวกาชาดสามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับ
เยาวชน ในความรับผิดชอบของตนเองได้
คุณสมบัติ
1. ต้องสาเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
4.3 หลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้ทางานร่วมกับบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
พัฒนาเยาวชนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัคร และ
การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี มีจิตศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกับกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
เชิญชวนและรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยได้อย่างต่อเนื่อ ง สานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย พัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งบุคลากร
เหล่านั้นจะเป็นกาลังสาคัญในการเผยแพร่ขยายผลกิจกรรมกาชาดสู่เยาวชนได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ วิทยากรยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
และนาไปใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้
2. เพื่ อ ให้ วิ ท ยากรยุ ว กาชาดสามารถน าความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
1. ต้องสาเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
4.4 หลักสูตรควำมรู้เพื่อชีวิต (Fact for Life)
เด็กและเยาวชนถือเป็ นกาลั งส าคัญ ต่อการพัฒ นาประเทศ แต่ส ภาพสั งคมไทยในปัจจุบั น
มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบให้ เยาวชนมีปัญ หาที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับวัยของเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีความเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ จึงประสบปัญหาต่างๆ ได้ง่าย เช่น ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ปัญหาการทาแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรียนไม่จบ ปัญหาต่างๆ
ที่กล่าวมา ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวเด็กและสังคมอย่างมาก ทาให้สูญเสียงบประมาณของชาติในการดูแล
รักษาพยาบาล ก่อให้เกิดอาชญากรรม รวมถึงเกิดปัญหาเด็กทารกถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
ดังนั้ น ส านั กงานยุว กาชาด สภากาชาดไทย ได้เล็ งเห็ นถึงความสาคัญ ในเรื่องดังกล่ าวและ
ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่จะต้องรีบดาเนินการเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ มีภูมิต้านทานต่อปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น หรือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงก็ควรมีทักษะและกระบวนการคิดที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด “ความรู้เพื่อชีวิต
(Fact for Life)” เป็ นการฝึกทักษะชีวิต เพื่อให้ เยาวชนมีความสามารถในการปรับตัวและเลื อกทางเดินชีวิต
ที่ เหมาะสม พร้ อ มที่ จ ะเผชิ ญ ปั ญ หารอบตั ว ในสภาวะปั จ จุ บั น และเตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ อนาคตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้ เข้ารั บ การอบรม มีค วามรู้ ความเข้ าใจและมี ทั ก ษะในการถ่ ายทอดเนื้ อหา
กิจกรรมเรื่องความรู้เพื่อชีวิต (Fact for Life)
2. เพื่อสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตและบูรณาการกับงานในความรับผิดชอบได้
คุณสมบัติ
1. ต้องสาเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
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4.5 หลักสูตรกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ (IHL)
ตามหลั ก การกาชาด ยึ ด หลั กมนุ ษ ยธรรมในการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใน
การเผยแพร่ ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ยุวกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ (IHL) อันเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับ เยาวชนเกิด
ความตระหนัก มีความคิด ที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง และร่วมกันคุ้มครองชีวิต
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่
ใช้ในภาวะสงคราม เพื่อคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการสู้รบ เป็นเรื่องที่องค์กรกาชาดทั่วโลกให้ความสาคัญ
และพยายามรณรงค์ให้ เยาวชน ซึ่งเป็นพลังอันสาคัญได้เกิดความตระหนัก ในการลดใช้ความรุนแรงในสังคม
ที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยากรยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ (RC&IHL) และพร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้ขยายผลให้แก่อาสายุวกาชาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
คุณสมบัติ
1. ต้องสาเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร

กำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำด สำหรับผู้เรียนของสำนักงำน กศน.
กิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังผู้เรียนของสานักงาน กศน. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ความรู้และความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น
รวมทั้งมีจิตอาสาในการช่วยเหลื อผู้อื่นและบริการชุมชน ดังนั้น การที่จะส่ งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย อีกทั้งเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ
สถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. จึงควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด เป็นหลักสูตรที่จัดสาหรับผู้เรียนที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อเป็นการเผยแพร่อุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการกาชาดและยุวกาชาด ตลอดจนการดารงชีวิต
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.3 เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อการกาชาดและยุวกาชาด
1.4 เพื่ อให้ ผู้ เรีย นตระหนั กถึงหน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบที่ จะช่ว ยเหลื อ สั งคมส่ ว นรวมมีคุณ ธรรม
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 สำหรับ ผู้เรียนของสำนักงำน กศน. เป็นหลักสูตรที่จัดส าหรับ ผู้เรียนที่ผ่ าน
การอบรมในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดแล้ว เป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะเฉพาะทางในเรื่องต่างๆ ดังนี้
2.1 การปฐมพยาบาล
2.2 การดูแลผู้สูงอายุ
2.3 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
2.4 การกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)
2.5 ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for Life)

กำรจัดตั้งชมรมอำสำยุวกำชำด
กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เรีย นชาย-หญิ ง ที่ อยู่ ในสถานศึ กษาสั งกัดส านัก งาน กศน. หรือคณะบุ คคลทุ กสั งกัด ได้มีโอกาสพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของ
กาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่น
ได้ตามกาลังความสามารถ
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดสามารถดาเนินการ
โดยศึ กษาข้ อมู ล ในการจั ดตั้ งชมรมอาสายุ วกาชาดตามข้ อบั งคั บสภากาชาดไทย แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 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 กากับ ดูแล และพิจารณาให้มีการจัดตั้งอาสายุวกาชาด โดยใช้ชื่ อว่า "ชมรมอาสายุวกาชาด
(ระบุชื่อชมรม)
"
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด
2.3 จัดทารายงานประจาปีของชมรมอาสายุวกาชาดเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย
3. ชมรมอาสายุวกาชาด
3.1 คณะกรรมการชมรมอาสายุ ว กาชาด หมายถึ ง ผู้ เรี ย นของส านั ก งาน กศน. ที่ เป็ น อาสา
ยุวกาชาด และได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานชมรมฯ และกรรมการจานวน
อย่างน้อย 10 คน
3.2 สมาชิ กชมรมอาสายุ ว กาชาดจานวนอย่างน้ อย 20 คน ที่ มีคุ ณ สมบั ติการสมัค รเป็ นอาสา
ยุวกาชาด

11

3.3 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด คือ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรของ
หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด
4. คณะกรรมการและสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด มีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของ
กิจการยุวกาชาด เพื่อให้อาสายุวกาชาด
4.1 มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.2 มีความรู้ ความชานาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเอง
ทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
4.3 มีความรู้ ความเข้าใจในหลั กการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
4.4 บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4.5 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
4.6 มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
5. คุณสมบัติ และการสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
5.1 เป็นผู้เรียนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี
5.2 มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
5.3 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
5.4 การสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ชมรมอาสายุ ว กาชาด ผู้ ส มั ค รต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รเข้ า เป็ น อาสา
ยุวกาชาด (แบบอาสายุว. 2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ต้นสังกัด
6. การขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
6.1 ประธานกรรมการที่ ป รึ ก ษาชมรมอาสายุ ว กาชาด (ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา) ยื่ น ค าร้ อ ง
การขอจัดตั้งชมรมฯ (แบบอาสายุว. 1) พร้อมสาเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว. 2)
ต่อสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
6.2 ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจะมอบหนังสือสาคัญ การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
(แบบอาสายุว. 3) พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาดสาหรับคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด และให้ติดตั้ง
ป้ายชื่อชมรมอาสายุวกาชาดนั้นๆ ไว้ในสถานที่ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
หมายเหตุ

ตัวอย่างแบบอาสายุว. 1, แบบอาสายุว. 2 และแบบอาสายุว. 3 แนบท้ายในภาคผนวก

12

ตอนที่ 3
กำรจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด
หน่ วยงาน สถานศึกษาหรือคณะบุคคล ผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด เมื่อขอจัดตั้งชมรมฯ
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ ประชุมหารือวางแผนจัดโครงการอบรม ควรจะมีกลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำรับกำรอบรม อย่ำงน้อย 40 คน และไม่เกิน 80 คน ซึ่งเป็นผู้เรียนของสานักงาน กศน. อายุระหว่าง 15-30 ปี
ทั้งเพศชายและหญิง โดยดาเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การดาเนินการก่อนจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด
ระยะที่ 2 การดาเนินการระหว่างจัดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด
ระยะที่ 3 การดาเนินการหลังเสร็จสิ้นค่ายอบรมอาสายุวกาชาด

กำรดำเนินกำรก่อนจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด
1. เขียนโครงกำร เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ โดยระบุเหตุผลความจาเป็น ความต้องการจัดการอบรม อาจเป็น
นโยบายของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือความต้องการของชุมชน ที่จะให้ ผู้เรียนในสถานศึกษานั้น ได้ใช้กิจกรรม
ยุวกาชาดปลูกฝั ง กล่อมเกลาให้ ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของตนเอง เพื่อจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ชุมชนนั้ นๆ มีรายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กลุ่ มเป้าหมาย ระยะเวลา การอบรม
สถานที่อบรม เนื้ อหากิจกรรมในการอบรม วิธีดาเนินการ แหล่ งวิทยากร งบประมาณ ผลที่คาดว่ าจะได้รับ
การประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมหรือโครงการต่อเนื่องหลังจากจัดอบรม
2. เตรียมรำยชื่อคณะกรรมกำรฝึกอบรม ประกอบด้วยบุคคลซึ่งทาหน้าที่ ดังนี้
2.1 ที่ปรึกษา
2.2 ผู้อานวยการฝึกอบรม
2.3 รองผู้อานวยการฝึกอบรม
2.4 ฝ่ายวิชาการ-วัดผลและประเมินผล
2.5 ฝ่ายกิจกรรม-นันทนาการ
2.6 ฝ่ายสวัสดิการ-อาหาร
2.7 ฝ่ายสถานที่-อุปกรณ์
2.8 ฝ่ายเลขานุการ
2.9 ฝ่ายอื่นๆ
3. เสนอโครงกำรฝึกอบรมและรำยชื่อคณะกรรมกำร เพื่อขออนุมัติไปยังผู้มีอานาจอนุมัติ กล่าวคือ
3.1 ส่วนกลาง เสนอผู้บริหารต้นสังกัดตามลาดับ หรือผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
3.2 ส่วนภูมิภาค เสนอผู้บริหารต้นสังกัดตามลาดับ หรือนายกยุวกาชาดจังหวัด
4. ทำหนังสือขออนุญำตต้นสังกัด ของคณะกรรมการฝึกอบรม เพื่อขอความร่วมมือให้บุคลากรมาร่วม
เป็นคณะกรรมการ หรือวิทยากรฝึกอบรม
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5. กำรขอรับสนับสนุน เสนอโครงการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปยังแหล่งสนับสนุน เช่น
5.1 หน่วยงานต้นสังกัด
5.2 ผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
5.3 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอาเภอ สถานีกาชาด
5.4 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5.5 สมาคม องค์กรการกุศล สโมสร
5.6 ธนาคาร ห้างร้านในท้องถิ่น
5.7 ผู้มีจิตกุศล
5.8 อื่นๆ (ถ้ามี)
6. ทำหนังสือเชิญ หรือแจ้งไปยังหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยแนบโครงการอบรม คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝึกอบรม กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในกรณีที่มีการประชุมปรึกษาเพื่อเตรียมงานก่อนการอบรม
7. ประชำสั ม พั น ธ์ โครงกำรอบรมไปยั ง สื่ อ มวลชน เช่ น วิท ยุ โทรทั ศ น์ หรื อ หนั งสื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ เสนอข่ า วการจั ด อบรม ควรแจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด อบรม ก าหนดการ สถานที่ ตลอดจนค าชี้ แ จง
การรับสมัคร เพื่อการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการอบรม จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ด้านหน้า
หน่วยงานที่จัด ทางเข้าสถานที่จัดอบรม เป็นต้น
8. จัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม สาหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะกรรมการฝึกอบรม โดยให้ มี
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
8.1 คาแถลงสภากาชาดไทย
8.2 วัตถุประสงค์ยุวกาชาด
8.3 คาปฏิญาณตนยุวกาชาด
8.4 หลักปฏิบัติในการอยู่ค่ายพักแรม
8.5 กาหนดเวลากิจกรรมประจาวัน
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. จัดหำอุปกรณ์สำหรับกำรอบรม อาจประสานงานกับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์
ที่จาเป็นมีดังต่อไปนี้
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9.1 พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู้ อ านวยการสภากาชาดไทย และพระฉายาลั ก ษณ์ หรื อ
พระสาทิสลักษณ์ของจอมพลสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผู้ให้กาเนิดกิจการยุวกาชาดไทย (ถ้ามี)
9.2 รูปภาพบุคคลสาคัญ เช่น นายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กาเนิดกาชาดสากล หรือภาพท่านผู้หญิงเปลี่ยน
ภาสกรวงษ์ ผู้ริเริ่มการกาชาดไทย เป็นต้น
9.3 ธงชาติ และธงยุวกาชาด อย่างละ 2 ผืน
9.4 ธงมาตรฐานใหญ่ 1 ผืน และธงมาตรฐานเล็ก เท่ากับจานวนหน่วยสีที่จัดอบรม
9.5 ผ้าผูกคอสี ป้ายชื่อ เครื่องหมายหัวหน้าหน่วย เครื่องหมายรองหัวหน้าหน่วย เครื่องหมายบริการ
9.6 อุ ป กรณ์ เครื่ องเขี ย น และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ปฏิ บั ติ กิ จกรรมยามว่ าง เช่ น กระดาษเทาขาว
กระดาษฟลิปชาร์ท กระดาษโปสเตอร์ สีเมจิก ฯลฯ
9.7 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องเสียง และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์
9.8 อุปกรณ์เครื่องนอน เครื่องครัว และอุปกรณ์พัฒนาค่าย
10. กำรประชุมคณะกรรมกำรฝึกอบรม ควรเตรียมแผนงาน วาระการประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจ
และหน้าที่รับผิดชอบแก่คณะกรรมการฝึกอบรม เตรียมพร้อมด้านเอกสารการประชุม
11. ทำหนังสือเชิญประธำน แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีการสาคัญในการอบรม เช่น
พิธีเปิด-ปิดการอบรม กิจกรรมรอบกองไฟ ควรแจ้งกาหนดการ สถานที่ให้ชัดเจน และติดต่อประสานงานอีกครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เชิญเป็นประธานนั้น สามารถมาร่วมพิธีสาคัญดังกล่าวได้หรือไม่
12. เตรียมคำกล่ำวรำยงำน คากล่าวประธาน พิธีเปิด-ปิดการอบรม และของที่ระลึก (ถ้ามี) ควรเตรียม
ไว้ให้พร้อมเสร็จก่อนถึงวันจัดอบรม
13. จัดทำป้ำยงำนอบรม เพื่อใช้ในห้องประชุม โดยใช้ข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้

(รำยชื่อหน่วยงำน/สถำนศึกษำ)

สำนักงำนยุวกำชำด สภำกำชำดไทย ร่วมกับ
จัดกำรอบรมอำสำยุวกำชำดหลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด รุน่ ที่
ระหว่ำงวันที่
ณ
อำเภอ
จังหวัด

กำรดำเนินกำรระหว่ำงจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด
การดาเนิ น การเฉพาะในส่ ว นนี้ จะเน้ น การอานวยความสะดวกด้านต่ างๆ ของผู้ ท าหน้ าที่ เลขานุ การ
โครงการ ดังนี้
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1. ประชุ ม คณะกรรมกำร วิ ท ยากรและผู้ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการฝึกอบรม ผู้อานวยการฝึ กอบรมเป็นประธานการประชุมกล่าวต้อนรับ แนะนาคณะผู้เข้าร่ว ม
ประชุม คณะกรรมการฝึกอบรมฝ่ายต่างๆ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมต่างๆ เช่น
1.1 ผู้รับรายงานตัว
1.2 พิธีกรประจาวัน
1.3 วิทยากรประจาหน่วยสี
1.4 วิทยากรตรวจเยี่ยม
1.5 วิทยากรนันทนาการ
1.6 วิทยากรฝึกระเบียบแถว และนากายบริหาร
1.7 วิทยากรประจาวิชาต่างๆ
1.8 วิทยากรกิจกรรมต่างๆ ตามตารางอบรม ควรมีการประชุมวิทยากรทุกวันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ภาคบ่าย คือ เวลา 17.00 น. โดยประมาณ
2. จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ สาหรับใช้ดาเนินการระหว่างการอบรม
2.1 สิ่งของและอุปกรณ์ที่ต้องมอบให้ผู้เข้ารับการอบรมในการรับรายงานตัวหรือปฐมนิเทศ คือ
2.1.1 ผ้าผูกคอสี กาหนดสีตามวัน และจัดให้มีหน่วยสีละเท่าๆ กันประมาณสีละ 8-10 ผืน
2.1.2 ป้ายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
2.1.3 เครื่องหมายหัวหน้าหน่วยสีและรองหัวหน้าหน่วยสี
2.1.4 เครื่องหมายบริการสาหรับมอบให้หน่วยสีที่ทาหน้าที่บริการในแต่ละวันของการอบรม
ควรจัดเตรียมไว้อย่างน้อย 20 อัน
2.1.5 เอกสารสาหรับผู้เข้ารับการอบรมมอบให้กับทุกคนและเตรียมไว้ให้สาหรับวิทยากรทุกคน
2.2 จัดสถานที่อบรมและสถานที่ใช้ร่วมกัน
2.2.1 ห้องประชุมอบรม จัดห้องประชุมสาหรับพิธีการ คือ
1) ในพิธีเปิดการอบรม จัดสถานที่หน้าเวที ประกอบด้วย ธงชาติ ธงยุวกาชาด พระพุทธรูป
โต๊ ะ หมู่ บู ช า พระบรมฉายาลั ก ษณ์ หรื อพระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์ ข อง พระบาทสมเด็ จพระวชิ รเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
จัดชุดรับแขกสาหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ จัดเก้าอี้สาหรับคณะวิทยากรไว้ด้านหลังชุดรับแขก การจัดเก้าอี้
ผู้เข้ารับการอบรมให้จัดเป็นแถวตอนลึกสาหรับให้ผู้เข้ารับการอบรมนั่งเป็นหน่วยสี
2) ในพิธีปิดการอบรม จัดสถานที่เช่นเดียวกับในพิธีเปิดการอบรม
2.2.2 สถานที่พักสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ให้แยกชาย–หญิง พักเป็นสัดส่วน หน่วยสีเดียวกัน
ให้พักรวมกัน อาจพักในตัวอาคารหรือกางเต็นท์พักแรม ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
2.2.3 สถานที่รับประทานอาหาร ในกรณีให้ประกอบอาหารเองควรจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน
แยกตามหน่วยสี หากจัดอาหารให้ควรมีสถานที่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นหน่วยสี และให้ตัวแทนหน่วยสี
ดูแลรักษาภาชนะใส่อาหารให้สะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
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2.3 วุฒิ บั ตรสาหรับผู้ สาเร็จการอบรม สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้ออกให้ ดังนั้น
เลขานุการโครงการอบรม หรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องจัดพิมพ์ ชื่อ -นามสกุล เลขที่รุ่นของการอบรม ระยะเวลา
อบรม โดยมีผู้อำนวยกำรฝึกอบรม ผู้อำนวยกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำ นำยกยุวกำชำดจังหวัด หรือนำยก
เหล่ำกำชำดจังหวัด เป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตร ตามความเหมาะสม
2.4 บอร์ดกิจกรรม ให้มีรายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรม ตารางการอบรม ตารางกิจกรรมประจาวัน
ตารางคะแนนกิจกรรมประจาวัน คาปฏิญาณตนยุวกาชาด วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดสากล ติดไว้ในสถานที่
ที่ผู้เข้ารับการอบรมเห็นได้ชัดเจน
2.5 ป้ายชื่อวิทยากรผู้บรรยายวิชาหรือกิจกรรมในระหว่างการอบรม ควรจัดเตรียมให้พร้อมและ
ติดตั้งหรือวางไว้ให้เห็นได้ชัดเจน
3. แบบวัดผลและประเมินผล
3.1 แบบวัดผล จัดทาแบบวัดผลโดยจัดรวมไว้ในเอกสารประกอบการอบรม หรือจะแยกไว้เพื่อใช้
วัดผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ การวัดผลเป็นรายบุคคล และการวัดผลระบบหน่วย
3.2 แบบประเมิ น ผล จั ด ท าแบบประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณ าตามความเหมาะสมหรื อ ใช้
แบบการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม และรวบรวมผลการประเมิน รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ พร้อมทั้ง
ส่งไปยังสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรม
4. เตรียมพร้อมด้ำนยำนพำหนะ เพื่ออานวยความสะดวกตลอดการอบรม รับส่งวิทยากรภายนอก และ
ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. กำรบริหำรงบประมำณ
5.1 การรับเงิน ที่ได้มาจากการสนับสนุนของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เหล่ากาชาด
จังหวัด ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ผู้บังคับบัญชาและรายได้อื่น ๆ ทั้งหมดต้องออกใบเสร็จทุกครั้งที่ได้รับเงิน โดยใช้
ใบเสร็จรับเงินในราชการของส่วนราชการระดับกรม กรณีรับเงินสนับสนุนจากสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม “สานักงานยุวกาชาด” และส่งใบเสร็จรับเงินไปยังสำนักงำนยุวกำชำด สภำกำชำดไทย
ภำยใน 15 วัน นับจำกวันออกใบเสร็จรับเงิน และให้นาเงินสนับสนุนฝากคลังทั้งหมด โดยดาเนินการดังนี้
5.1.1 กรณีส่วนราชการผู้รับเงินเป็นหน่วยงานเบิก ให้เปิดบัญชีเงินฝากคลัง สาหรับเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนเพียงหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี “เงินสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด” และให้จัดทาทะเบียบคุม
5.1.2 กรณีหน่วยงานย่อยเป็นผู้รับเงินให้นาฝากในนามหน่วยงานผู้เบิกที่ตนสังกัด
5.2 การรับ-จ่ายเงิน การเบิกเงินจากคลัง การนาเงินส่งคลัง และการเก็บรักษาเงินและหลักฐาน
การจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5.3 การจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการ
5.4 การบัญชีให้ปฏิบัติตามวิธีการบันทึกรายการบัญชีที่กรมบัญชีกลางกาหนด
5.5 กรณีหน่วยงานย่อยเป็นผู้ดาเนินโครงการ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินไปแล้วให้หน่วยงานย่อยจัดทา
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ส่งให้หน่วยงานผู้เบิกที่สังกัดพร้อมหลักฐานใบสาคัญต้นฉบับ เพื่อดาเนินการบันทึกบัญชีต่อไป
5.6 เมื่อดาเนินงานในแต่ละโครงการได้เสร็จสิ้นลง ให้นาเงินที่เหลือจ่ายในแต่ละโครงการส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
6. รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าผูกคอสี เครื่องหมายต่างๆ เครื่องนอน เครื่องครัว เครื่องเขียน (ถ้ามี)
คืนจากทุกหน่วยสีเมื่อเสร็จการอบรม (ก่อนพิธีปิดการอบรม)
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กำรดำเนินกำรหลังเสร็จสิ้นค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด
1. นาสิ่งของและอุปกรณ์ส่งคืนหน่วยงานที่ให้ยืมใช้ระหว่างการอบรม
2. ทาหนังสือขอบคุณ บุคลากรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรม
3. รวบรวมหลักฐาน ใบสาคัญค่าใช้จ่ายเสนอผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
การจัดอบรม
4. ประชุมสรุปผลการอบรม และรายงานการอบรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. รายงานผลการอบรม พร้อมภาพกิจกรรมไปยังสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรม
6. รวบรวมเอกสารการอบรม ภาพกิจกรรมจัดทาเป็นรูปเล่มเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ควรมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้จัดอบรม เพื่อเป็นข้อมูลการจัดอบรมหรือการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในครั้งต่อไป
ลำดับขั้นตอนกำรจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด

กำรดำเนินกำร
ก่อน
กำรอบรม

1. เขียนโครงการและดาเนินการขออนุมัติ
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรม
3. ขอความร่วมมือไปยังแหล่งสนับสนุนต่างๆ
4. ทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
6. จัดทาเอกสารฝึกอบรม
7. จัดหาอุปกรณ์สาหรับการฝึกอบรม
8. ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม
9. ทาหนังสือเชิญต่างๆ
10. จัดทาคากล่าวพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
11. เตรียมสถานที่ ป้ายงาน นิทรรศการ ฯลฯ
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กำรดำเนินกำร
ระหว่ำง
กำรอบรม

1. ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม
2. ความพร้อมด้านสิ่งของ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์
3. ความพร้อมด้านสถานที่อบรม ที่พัก และ
สถานที่ใช้ร่วมกัน
4. ความพร้อมด้านอาหาร น้าดื่ม สวัสดิการ
5. ความพร้อมด้านยานพาหนะอานวย
ความสะดวก
6. การวัดผลและประเมินผล
7. จัดเตรียมวุฒิบัตร
8. บริหารงบประมาณ

กำรดำเนินกำร
หลังเสร็จสิ้น
กำรอบรม

1. นาอุปกรณ์สิ่งของส่งคืน
2. ทาหนังสือขอบคุณ
3. รวบรวมหลักฐาน ใบสาคัญค่าใช้จ่าย
4. สรุปประเมินผลการอบรมและรายงาน
5. รวบรวมเอกสาร จัดทาเป็นรูปเล่ม
เพื่อการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาครั้งต่อไป
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ตัวอย่ำง
โครงกำรอบรมอำสำยุวกำชำดหลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด
1.ชื่อโครงกำร โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
2.หลักกำรและเหตุผล
กิจ กรรมอาสายุ ว กาชาด เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรีย นของส านั ก งาน กศน.
อายุ 15-30 ปี ให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะ
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการปลูกฝังให้เป็นผู้เสียสละ ทาตนให้เป็นประโยชน์
มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ สามารถทางานและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุ ข นอกจากนี้ กิจ กรรมอาสายุ ว กาชาดยั งสอดคล้ องกับ กิ จกรรม.....................
.......................................จึงควรมีโอกาสให้ผู้เรียนของสานักงาน กศน. ในความรับผิดชอบ
ได้ รั บ การปลู ก ฝั งอุ ด มการณ์ ก าชาดและยุ ว กาชาด อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
การดารงชีวิต และเป็นที่พึ่งพาของชุมชนในโอกาสต่อไป
(ชื่ อ หน่ ว ยงานที่ จั ด ...................................) เห็ น ความส าคั ญ และประโยชน์
ของกิ จ กรรมอาสายุ ว กาชาดเป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง จึ ง จั ด โครงการอบรมอาสายุ ว กาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนของสานักงาน กศน. เป็นคนดี คนเก่ง
มีความรอบรู้ มีสุขภาพดีและเป็นที่พึ่งพาของชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์กิจกรรม
อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้อีกด้วย
3.วัตถุประสงค์
3.1 เป็นการเผยแพร่อุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด
3.2 ให้ ผู้เรียนของสานักงาน กศน. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกาชาดและ
ยุวกาชาด ตลอดจนการดารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3.3 เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด
3.4 เพื่อให้ ผู้เรียนของสานักงาน กศน. ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ รู้จัก
การเสียสละและพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
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4.เป้ำหมำย
4.1 เชิงปริมำณ
ผู้เรียนของสานักงาน กศน. อายุ 15-30 ปี ในจังหวัด............................เข้ารับ
การอบรม จานวน............................คน
4.2 เชิงคุณภำพ
ผู้เรียนของสานักงาน กศน. ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
อุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ทั้งสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ระยะเวลำกำรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ...................เดือน........................พ.ศ................
6.สถำนที่ฝึกอบรม ณ...................................................................................... ................
อาเภอ........................................จังหวัด............................................
7.วิธีดำเนินกำร
7.1 เสนอและขออนุมัติโครงการ
7.2 ประสานงานสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
7.3 ประสานงานสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
7.4 ประสานงานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องในด้ านสถานที่ วิท ยากร และอุป กรณ์
ฝึกอบรม ฯลฯ
7.5 จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม
7.6 ดาเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม/ค่ายกลางวัน
7.7 สรุปและรายงานผลการฝึกอบรม
8. งบประมำณ
8.1 ขอรับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย จานวน..............................บาท
8.2 ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
เหล่ากาชาดจังหวัด
จานวน..............................บาท
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8.3 ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ ..............................................บาท
(ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ และจานวนงบประมาณในแต่ละแหล่งที่มา)
ประมาณการค่าใช้จ่าย
1) ค่าวัสดุฝึกอบรม
เป็นเงิน....................................บาท
2) ค่าตอบแทนวิทยากร
เป็นเงิน....................................บาท
3) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
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
(ขอถัวจ่ายทุกรายการที่จาเป็นและจ่ายจริง)
9. หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร
(หน่วยงานที่จัด/ผู้จัดโครงการ/เลขาโครงการ)
10. หน่วยงำนสนับสนุน
10.1 สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
10.2 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
10.3 อื่นๆ
11. กำรประเมินผล
11.1 สังเกตพฤติกรรม
11.2 จากการทดสอบ
11.3 จากแบบประเมินผล
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 อาสายุ ว กาชาดมี ค วามศรั ท ธาต่ อ กิ จ การกาชาดและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
อย่างต่อเนื่อง
12.2 อาสายุวกาชาดได้มีโอกาสพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของตนเองตามอุดมการณ์
ของกาชาด
12.3 อาสายุ ว กาชาดได้ รั บ ความรู้ แ ละสามารถน าไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชนและประเทศชาติได้มากขึ้น
ผู้เสนอโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(....................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(....................................................)
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดอบรม

หลักสูตรกำรจัดค่ำยอบรมอำสำยุวกำชำด มี 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
2. หลักสูตรเฉพาะทาง
หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด
การจัดอบรมค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จัดตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดซึ่งมี 6 ประการ คือ เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เรียนของสานักงาน กศน. ดังนี้
1. มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มีความรู้ ความชานาญ ในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเอง
ทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลั กการและอุดมการณ์ กาชาด มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
4. บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. มีจิตสานึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. มีสัมพันธภาพ และมีมิตรภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มีตารางการอบรม 6 แบบ ผู้ดาเนินการจัดอบรมอาสายุวกาชาด สามารถเลือก
ตารางการอบรมให้ เหมาะสมกั บ ความพร้อ มของสถานศึ ก ษา สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ จ าก คู่ มื อ วิ ท ยากร
ยุวกาชาด สาหรับ การอบรมอาสายุวกาชาดหลั กสูตรพื้นฐานยุวกาชาด (เอกสารหมายเลข 32 ฝ่ายวิชาการ)
ของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย (http://thaircy.redcross.or.th/)
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แบบที่ 1
ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยกลำงวัน 2 วัน
เวลำ
วัน

วันที่ 1

วันที่ 2

08.00-10.30 น.

10.30-12.00 น.

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกัน/
พิธีเปิด/กลุ่มสัมพันธ์/
ทดสอบขั้นต้น
08.00–09.00 น.

08.00 น.
พิธีหน้าเสาธง
08.30 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

รอบโลกกับกาชาด
และกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ

09.00-12.00 น.
การปฐมพยาบาล
1. หลักการปฐมพยาบาล
การประเมินผู้บาดเจ็บ
และการจัดท่านอน
ที่ปลอดภัย
2. แผลไหม้
3. บาดแผลชนิดต่างๆ
4. บาดแผลถูกสัตว์กัด
5. ข้อเคล็ด กระดูกหัก

12.0013.30 น.

13.30-15.00 น.

15.00-16.30 น.

กาชาดไทย
และยุวกาชาด

บทบาทหน้าที่ของ
อาสายุวกาชาดและ
การบริการชุมชน

รับประทาน
13.30-16.00 น.
อาหาร
กลางวัน
13.00 น.
การปฐมพยาบาล
กิจกรรม
1. การเป็นลม การชัก
นันทนาการ
2. การปฏิบัติการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่
3. การสาลักในผู้ใหญ่

16.00-16.30 น.

ทดสอบขั้นปลาย/
ประเมินผล/พิธีปิด
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แบบที่ 2
ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยกลำงวัน 3 วัน
เวลำ
วัน

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

08.00-10.30 น.
ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกัน/
พิธีเปิด/กลุ่มสัมพันธ์/
ทดสอบขั้นต้น
08.00–09.00 น.
08.00 น.
พิธีหน้าเสาธง
08.30 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

10.30-12.00 น.
รอบโลกกับกาชาด
และกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ
09.00-12.00 น.
การปฐมพยาบาล
(เช่นเดียวกับ
แบบค่ายกลางวัน 2 วัน)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)

12.0013.30 น.

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
13.00 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

13.30-15.00 น.

15.00-16.30 น.

กาชาดไทย
และยุวกาชาด

บทบาทหน้าที่ของ
อาสายุวกาชาดและ
การบริการชุมชน

13.30-16.30 น.
การปฐมพยาบาล
(เช่นเดียวกับแบบค่ายกลางวัน 2 วัน)
13.30-16.00 น.

16.00-16.30 น.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)

ทดสอบขั้นปลาย/
ประเมินผล/พิธีปิด

หมำยเหตุ ในวันที่ 3 ของการอบรม สามารถเลือกจัดความรู/้ ฝึกปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คานึงถึง
ความเหมาะสมของท้องถิ่น และแหล่งวิทยากร ดังนี้
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ
2. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ : ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift)
3. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
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แบบที่ 3
ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยกลำงวัน 4 วัน
เวลำ
วัน

วันที่ 1

08.00–10.30 น.
ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกัน/
พิธีเปิด/กลุ่มสัมพันธ์/
ทดสอบขั้นต้น
08.00–09.00 น.

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

08.00 น.
พิธีหน้าเสาธง
08.30 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

10.30-12.00 น.

12.0013.30 น.

รอบโลกกับกาชาด
และกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ
09.00-12.00 น.
การปฐมพยาบาล
(เช่นเดียวกับ
แบบค่ายกลางวัน 2 วัน)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
13.00 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

13.30-15.00 น.

15.00-16.30 น.

กาชาดไทย
และยุวกาชาด

บทบาทหน้าที่ของ
อาสายุวกาชาดและ
การบริการชุมชน

13.30-16.30 น.
การปฐมพยาบาล
(เช่นเดียวกับแบบค่ายกลางวัน 2 วัน)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)
13.30-16.00 น.

16.00-16.30 น.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)

ทดสอบขั้นปลาย/
ประเมินผล/พิธีปิด

หมำยเหตุ ในวันที่ 3 และที่ 4 ของการอบรม สามารถเลือกจัดความรู้/ฝึกปฏิบตั ิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้คานึงถึง
ความเหมาะสมของท้องถิ่น และแหล่งวิทยากร ดังนี้
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ
2. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ : ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift)
3. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
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แบบที่ 4
ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยพักแรม 2 วัน 1 คืน
เวลำ
วัน

วันที่ 1

08.00–10.30 น.

10.30-12.00 น.

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง รอบโลกกับกาชาด
ในการอยู่ร่วมกัน/
และกฎหมาย
พิธีเปิด/
มนุษยธรรมระหว่าง
กลุ่มสัมพันธ์/
ประเทศ
ทดสอบขั้นต้น

05.30–
09.00 น.
05.30 น.
กายบริหารและ
ฝึกระเบียบแถว/
ภารกิจส่วนตัว
07.00 น.
รับประทาน
วันที่ 2
อาหารเช้า
07.30 น.
การตรวจเยี่ยม
08.00 น.
พิธีหน้าเสาธง
08.30 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

09.00-12.00 น.

12.0013.30 น.

13.3015.00 น.

15.00-16.30 น.

16.3019.00 น.

กาชาดไทย
และยุวกาชาด

บทบาทหน้าที่
ของ
อาสายุวกาชาด
และ
การบริการ
ชุมชน

รับประทาน
อาหารเย็น พิธีต้อนรับ
19.00 น.
และ
กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์
นันทนาการ

13.30-16.00 น.

19.3021.00 น.

16.0016.30 น.

รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน
การปฐมพยาบาล
13.00 น. การปฐมพยาบาล
1. หลักการปฐมพยาบาล
กิจกรรม 1. การเป็นลมการชัก
การประเมินผู้บาดเจ็บ
นันทนาการ 2. การปฏิบัติการ
ทดสอบ
และการจัดท่านอน
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ขั้นปลาย/
ที่ปลอดภัย
ในผู้ใหญ่
ประเมินผล/
2. แผลไหม้
3. การสาลักใน
พิธีปิด
3. บาดแผลชนิดต่างๆ
ผู้ใหญ่
4. บาดแผลถูกสัตว์กัด
5. ข้อเคล็ด กระดูกหัก
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แบบที่ 5
ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยพักแรม 3 วัน 2 คืน
เวลำ
วัน

วันที่ 1

08.00–10.30 น.

10.30-12.00 น.

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกัน/
พิธีเปิด/
กลุ่มสัมพันธ์/
ทดสอบขั้นต้น

รอบโลกกับกาชาด
และกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ

05.30–09.00 น.

09.00-12.00 น.

05.30 น.
การปฐมพยาบาล
กายบริ
ห
ารและ
วันที่ 2
(เช่นเดียวกับ
ฝึกระเบียบแถว/
แบบค่ายพักแรม
ภารกิจส่วนตัว
2 วัน 1 คืน)
07.00 น.
รับประทาน
อาหารเช้า
07.30 น.
การตรวจเยี่ยม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
08.00 น.
วันที่ 3
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)
พิธีหน้าเสาธง
08.30 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

12.0013.30 น.

13.3015.00 น.

15.00-16.30 น.

16.3019.00 น.

19.3021.00 น.

บทบาทหน้าที่
ของ
พิธีต้อนรับ
กาชาดไทย อาสายุวกาชาด
และ
และยุวกาชาด
และ
รับประทาน กลุ่มสัมพันธ์
การบริการ
อาหารเย็น
ชุมชน
19.00 น.
13.30-16.30 น.
กิจกรรม
การแสดง
นันทนาการ
เงียบหรือ
การปฐมพยาบาล
การแสดง
(เช่นเดียวกับ
รอบกองไฟ
แบบค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน)

รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน
13.00 น.
กิจกรรม
นันทนาการ 13.30-16.00 น.

16.0016.30 น.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(ตามหมายเหตุ
ด้านล่าง)

ทดสอบ
ขั้นปลาย/
ประเมินผล/
พิธีปิด

หมำยเหตุ ในวันที่ 3 ของการอบรม สามารถเลือกจัดความรู/้ ฝึกปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คานึงถึง
ความเหมาะสมของท้องถิ่น และแหล่งวิทยากร ดังนี้
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ
2. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ : ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift)
3. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
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แบบที่ 6
ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด แบบค่ำยพักแรม 4 วัน 3 คืน
เวลำ
วัน

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

08.00–10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.0013.30 น.

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/ข้อตกลง รอบโลกกับกาชาด
ในการอยู่ร่วมกัน/
และกฎหมาย
พิธีเปิด/
มนุษยธรรมระหว่าง
กลุ่มสัมพันธ์/
ประเทศ
ทดสอบขั้นต้น
05.30–09.00 น.
09.00-12.00 น.
การปฐมพยาบาล
รับ
05.30 น.
กายบริหารและ (เช่นเดียวกับแบบค่าย ประทาน
อาหาร
ฝึกระเบียบแถว พักแรม 2 วัน 1 คืน)
กลางวัน
/ภารกิจส่วนตัว
13.00 น.
07.00 น.
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม
รับประทาน
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)
นันทนาการ
อาหารเช้า
07.30 น.
การตรวจเยี่ยม
08.00 น.
พิธีหน้าเสาธง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
08.30 น.
(ตามหมายเหตุด้านล่าง)
กิจกรรม
นันทนาการ

13.3015.00 น.

15.0016.30 น.

กาชาดไทย
และยุวกาชาด

บทบาทหน้าที่
ของ
อาสายุวกาชาด
และการบริการ
ชุมชน

13.30-16.30 น.
การปฐมพยาบาล (เช่นเดียวกับ
แบบค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน)

16.3019.00 น.

19.3021.00 น.
พิธีต้อนรับ
และ
กลุ่มสัมพันธ์

รับประทาน
อาหารเย็น
ฝึกปฏิบัติ
19.00 น.
ปฐม
กิจกรรม
พยาบาล
นันทนาการ

13.30-15.00 น. 15.00-16.30 น.
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
RCY Game
(ตามหมายเหตุ
ด้านล่าง)
13.30-16.00 น. 16.00-16.30 น.
ทดสอบขั้นปลาย/
การพัฒนา
ประเมินผล /
คุณภาพชีวิต
พิธีรับผ้าผูกคอ
(ตามหมายเหตุ
พระราชทานฯ/
ด้านล่าง)
พิธีปิด

การแสดง
เงียบหรือ
การแสดง
รอบกองไฟ

หมำยเหตุ ในวันที่ 3 และที่ 4 ของการอบรม สามารถเลือกจัดความรู้/ฝึกปฏิบตั ิ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คานึงถึงความ
เหมาะสมของท้องถิ่น และแหล่งวิทยากร ดังนี้
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ
2. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ : ความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift)
3. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
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หลักสูตรเฉพำะทำง สาหรับผู้เรียนของสานักงาน กศน.
สถานศึ ก ษาที่ จ ะจั ด อบรมหลั ก สู ต รเฉพาะทางให้ กั บ อาสายุ ว กาชาด ควรให้ อ าสายุ ว กาชาดได้ ผ่ า น
การอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดก่อน โดยมีหลักสูตรเฉพาะทาง 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร กำรปฐมพยำบำล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาสายุวกาชาดตระหนักถึงความสาคัญของการปฐมพยาบาล
2. เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปใช้ไปปฏิบัติ
ในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้
ตำรำงกำรอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรอบรมอำสำยุวกำชำดเรื่องกำรปฐมพยำบำล
เวลำ
วัน

วันที่ 1

08.0009.00 น.

09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/
กลุ่มสัมพันธ์/
/พิธีเปิด

ระบบสาคัญของร่างกาย/
หลักการปฐมพยาบาล/
การประเมินอาการ
ผู้บาดเจ็บ/ภาวะหมดสติ
และการจัด
ท่านอนที่ปลอดภัย

วันที่ 2

วันที่ 3

08.00 น.
พิธีหน้าเสาธง
08.30 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

12.0013.30 น.

13.30-16.30 น.

16.3019.00 น.

19.3021.00 น.

บาดแผล/แผลใหม่/การห้ามเลือด/
การใช้ผ้าพันคอและการป้องกัน
ภาวะช็อกจากการเสียเลือด

พิธีต้อนรับ
รับ
และ
ประทาน
กลุ่มสัมพันธ์
อาหารเย็น
19.00 น.
กิจกรรม
ทบทวน
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน นันทนาการ
ความรู้เรื่อง
และการสาลักในเด็กทารก
กาชาด

รับ
การปฏิบัติการช่วยชีวิต ประทาน
อาหาร
พื้นฐานและการสาลัก
กลางวัน
ในผู้ใหญ่
13.00 น.
กิจกรรม 13.30-15.00 น. 15.00-16.30 น.
นันทนาการ
ทดสอบ
การเป็
น
ลม
การบาดเจ็บของกระดูก
ภาคปฏิบตั ิ
ช็
อ
กชั
ก
/
และข้อ/การเคลื่อนย้าย
รายบุคคล/
สิ
ง
่
แปลกปลอม
ผู้บาดเจ็บ
ประเมินผล/
เข้าสู่ร่างกาย/
มอบวุฒิบัตร/
พิษจากสัตว์
พิธีปิด
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2. หลักสูตร กำรดูแลผู้สูงอำยุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้ฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ
ตำรำงกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (T4V) (ยุวกำชำด)
เวลำ
วัน

วันที่ 1

วันที่ 2

08.00 –
09.00 น.
ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/
กลุ่มสัมพันธ์/
พิธีเปิด

กลุ่มสัมพันธ์/
นันทนาการ

09.00-10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.0013.30 น.

บทบาทของ
การส่งเสริมสุขภาพ
สภาการชาดไทย
ของผูส้ ูงอายุ
กับการพัฒนา
- อารมณ์/อุบตั ิเหตุ/
คุณภาพชีวิต
รับ
อดิเรก/อนามัย/
ผู้สูงอายุและการอยู่
ประทาน
อุจจาระ/อากาศ
ร่วมกับผูส้ ูงอายุ
อาหาร
กลางวัน
09.00--12.00 น.
13.00 น.
กิจกรรม
นันทนาการ
ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ

13.30-15.00 น.

15.00-16.30 น.

อาหารและโภชนา

การออกกาลังกาย

13.30-15.30 น.

15.3016.30 น.

- การปฐมพยาบาล
(การห้ามเลือด
การเข้าเฝือก การสาลัก)/
การวัดสัญญาณชีพ
และการใช้ยา

ประเมินผล/
มอบวุฒิบัตร/
พิธีปิด
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3. หลักสูตร กำรเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ อาสายุวกาชาดมีทักษะการดูแลสุขภาพอนามัย รู้จักโรคที่มาจากภัยพิบัติ และรู้จักวิธีป้องกัน
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
2. เพื่อให้อาสายุวกาชาดสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตำรำงกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ
เวลำ
วัน

วันที่ 1

08.00 –
09.00 น.

09.00-10.30 น.

10.30-12.00 น.

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/
กลุ่มสัมพันธ์/
พิธีเปิด

กาชาดกับ
งานภัยพิบัติ
- ภารกิจของ
สภากาชาดไทย/
องค์กรกาชาด
ในการจัดการภัย/
หน่วยงานภาคีและ
หน่วยงาน
ช่วยเหลือฉุกเฉิน

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับภัยพิบัติ
- ความหมาย/
ประเภท/
ผลกระทบ

09.00-12.00 น.
วันที่ 2

กลุ่มสัมพันธ์/
นันทนาการ

การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
โรคที่มากับภัยพิบัต/ิ กิจกรรมเสนอแนะ

12.0013.30 น.

รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน
13.00 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

13.30-15.30 น.

15.30-17.00 น.

การเตรียมพร้อม3
รับภัยพิบัติและ
การประเมิน
ความเสีย่ ง

การใช้เครื่องมือ

13.30-15.30 น.

15.30 –
16.30 น.

อาสายุวกาชาด
พึ่งพาได้
เรื่องภัยพิบัติ
และสถานการณ์
จาลอง

ประเมินผล/
มอบวุฒิบัตร/
พิธีปิด
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4. หลักสูตร กำรกำชำดและกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ (IHL)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
(RC&IHL)
2. เพื่อให้อาสายุวกาชาดสามารถตอบคาถามเรื่องการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
(RC&IHL)
ตำรำงกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรกำรกำชำดและกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ (IHL)
เวลำ
วัน
วันที่ 1

08.00–
12.0009.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
09.00 น.
13.30 น.

13.3015.00 น.

15.0016.30 น.

ผู้จุดประกาย
กาชาด/
องค์กรกาชาด

หลักกาชาด

ต้นไม้
มนุษยธรรม

ลงทะเบียน/
พิธีเปิด

ปฐมนิเทศ/
กลุ่มสัมพันธ์

เครื่องหมายและ
เครื่องกาชาด

รับ
ประทาน สถานการณ์
วันที่ 2
เสี่ยง
มนุษยธรรมในสภาวะ
อาหาร
มุมมองของศักดิ์ศรี
08.00 น.
สงคราม
กลางวัน
พิธีหน้า
ความแตกต่าง
เสาธง 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00 น.
ระหว่าง
กิจกรรม
08.30 น.
สาระสาคัญ
นันทนาการ กฎหมาย
วันที่ 3 กิจกรรม หลักพื้นฐานกฏ
อาวุธต้องห้าม
มนุษยธรรม
ทหารเด็ก
นันทนาการ
และข้อห้ามของ
กับระเบิด
ระหว่าง
กฎหมาย
ประเทศ (IHL)
09.00-10.30 น.

10.30-12.00 น.

สถานการณ์
ควันหลงจาก
สงคราม

ประเมินผล/
มอบวุฒิบัตร/
พิธีปิด
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5. หลักสูตร ควำมรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้พื้นฐานในเรื่องโภชนาการ สารอาหาร และโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
2. เพื่อให้อาสายุวกาชาดสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตำรำงกำรฝึกอบรมอำสำยุวกำชำด หลักสูตรควำมรู้เพื่อชีวิต (Fact for Life)
เวลำ
วัน

วันที่ 1

08.00 09.00 น.
ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ/
กลุ่มสัมพันธ์/
พิธีเปิด

09.00-12.00 น.
ชีวิตและความหวัง/
ทางสู่ความหวัง/
ปัญหาชีวิตและการแก้ไข/
ปรึกษากับคนใกล้ชิด

12.0013.30 น.

13.30-16.00 น.

16.0016.30 น.

รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน
13.00 น.
กิจกรรม
นันทนาการ

ละครโรงเล็ก
- เอดส์/สารเสพติด/
การท้องก่อนวัยอันควร/
เพื่อนกับการเลือกคู่ชีวิต/
การวางแผนครอบครัว/
ทัศนคติที่ดีต่อผูต้ ิดเชื้อ

ประเมินผล/
มอบวุฒิบัตร/
พิธีปิด

กำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องในชุมชน
การอบรมอาสายุวกาชาด เป็นการจุดประกายความคิดให้ ผู้เรียนประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีของ
สังคม โดยอุทิศตนร่วมทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมในโอกาสต่างๆ หน่วยงานที่จัดอบรม ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
อาสายุวกาชาดได้รวมตัวกัน เป็ นคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ในรูปแบบของชมรมอาสายุวกาชาด
ซึ่งคณะกรรมการ และสมาชิกที่อยู่ในชมรม จะมี บทบาทหน้าที่ในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์กิจกรรมต่อเนื่องด้วย
ตัวผู้เรียนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในชมรมนั้นๆ
การจัดกิจกรรมต่อเนื่องสาหรับชมรมอาสายุวกาชาดในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ควรมี กำรประสำนสัมพันธ์กับ
สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยในแต่ละจังหวัด มีบทบาทหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมของสภากาชาดไทยในด้านยุวกาชาดของจังหวัดนั้นๆ ตลอดจนทั้งบรรเทาทุกข์และเป็นที่พึ่งพา
ของผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัพพิบัติต่างๆ บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ จาเป็นต้องประสานความร่วมมือจากบุคลากร
ของกาชาดในจังหวัด ดังนั้น หากได้มีการประสานแผนการทางานร่วมกับสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ถือเป็น
โอกาสอันดีของชมรมอาสายุวกาชาดที่จะได้ร่วมปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย เพื่อเป็น
กาลังสาคัญของจังหวัด และสภากาชาดไทยในการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่ อไปในอนาคต ก่อให้เกิดผลดี
ทั้งองค์กรสภากาชาด และชมรมอาสายุวกาชาด เกิดความภูมิใจที่ได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตาม
หลักการของกาชาด ทั้งนี้ กิจกรรมต่อเนื่องสาหรับชมรมอาสายุวกาชาดสามารถพิจารณาดาเนินกิจกรรมจาก
ตัวอย่างทีเ่ สนอแนะ ดังต่อไปนี้

34

1. กิจกรรมส่งเสริมสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และบุคคลสาคัญ เช่น
1.1 ร่วมพิธีการสาคัญทางศาสนา
1.2 ร่วมพิธีการหรือกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาหรือน้อมระลึกในพระมหากษัตริย์
1.3 ร่วมกิจกรรมวันกาชาดโลก วันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี
1.4 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี
2. กิจกรรมบริการชุมชน
สามารถจั ด กิจ กรรม โดยประสานกับ ส านั ก งานเหล่ ากาชาดจั งหวัด หรือ หน่ ว ยงานเครือข่ าย
ด้านสาธารณกุศล โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังกิจกรรมซึ่งนาเสนอต่อไปนี้
2.1 รณรงค์หาผู้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
2.2 รณรงค์บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ
2.3 การจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสาหรับผู้สูงอายุ เด็กกาพร้า ผู้พิการ ฯลฯ
2.4 เป็ นแกนน ากลุ่มในการเป็นที่พึ่งพาของชุมชน ช่วยเหลื อองค์กรการกุศลต่างๆ ปฏิบัติงาน
บรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน หรือรณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาดสถานที่ที่ใช้ร่วมกัน
3. กิจกรรมเสริมสร้างสันติภาพและสัมพันธภาพ
กิจกรรมของกาชาดและยุวกาชาดปลูกฝังให้ คนทุกคนมีความรักในสันติสุข มีสัมพันธภาพอันดี
ต่อกันในมวลมนุษย์ทั่วโลก กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
เพื่อให้ มวลมนุ ษย์ มีความรัก ความเข้าใจ ความเห็ นอกเห็ นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ต่อกัน ซึ่งมีกิจกรรม
นาเสนอต่อไปนี้
3.1 งานชุมนุมยุวกาชาดระดับจังหวัด
3.2 งานชุมนุมยุวกาชาดภูมิภาคสัมพันธ์
3.3 งานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก
3.4 การศึกษาดูงานกิจกรรมกาชาด และยุวกาชาดในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ
4. กิจกรรมเสริมความรู้
กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งอี ก ลั ก ษณะหนึ่ งในการเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ค วามรู้ส าหรับ อาสายุ ว กาชาด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้อื่นต่อไป กิจกรรมเสริมความรู้ มีดังนี้
4.1 การอบรมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
4.2 การอบรมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
4.3 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งความรู้ต่างๆ
กิจกรรมต่อเนื่องสาหรับชมรมอาสายุวกาชาดทั้ง 4 ลักษณะ ดังกล่าว เป็นเพียงกิจกรรมเสนอแนะสาหรับ
การดาเนิน การหลังจัดอบรมแล้ว นอกเหนือจากที่ก ล่าวข้างต้น หน่วยงานหรือชมรมอาสายุวกาชาดสามารถ
พิ จ ารณาได้ ต ามความเหมาะสม โดยที่ ห ากมี ปั จ จั ย ต่ างๆ เอื้ อ อ านวยให้ จั ด กิ จ กรรมใดก็ ต ามสามารถเลื อ ก
ดาเนินการได้ เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้ทาประโยชน์ร่วมกับสังคมมากที่สุด
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ตอนที่ 4
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมอำสำยุวกำชำดในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน กศน.
สถานศึ ก ษาที่ จ ะจั ด กิ จ กรรมอาสายุ ว กาชาด ต้ อ งบริ ห ารจั ด การในเรื่ อ งวิ ช าการและงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่กาหนด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยการทางาน
ในรูปแบบของเครือข่าย ในแง่ของงบประมาณ บุคลากร และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงควรต้องทราบ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและสถานศึกษาในการส่งเสริมกิจกรรมอาสายุวกาชาด

ระเบียบกำรบริหำรยุวกำชำด (ข้อบังคับสภำกำชำดไทยแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 68) พุทธศักรำช 2550
หมวดที่ 9 ว่ำด้วยยุวกำชำด)
ระเบียบกำรบริหำรยุวกำชำด ตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย สถานศึกษาที่จะจัดกิจกรรมอาสา
ยุว กาชาดสามารถประสานงานกับ หน่ ว ยงานยุว กาชาดในพื้ นที่ เพื่อเป็นเครือข่ายการทางานร่ว มกัน รวมถึง
การสนับสนุนในด้านต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้การบริหารยุวกาชาดในสถานศึกษาดาเนินการโดยคณะกรรมการ
ตามโครงสร้างการบริหารยุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550
หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด ดังนี้
1. คณะกรรมกำรยุวกำชำดจังหวัด (ข้อบังคับฯ ข้อ 64) ประกอบด้วย
(1) นายกยุวกาชาดจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(2) นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
(3) นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั งหวัด พั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงมนุ ษ ย์ จั งหวัด ผู้ อ านวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
นอกจากเขต 1 เป็นกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณธรรม จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(5) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของจังหวัดนั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของจังหวัดนั้นและกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดที่เป็นผู้ประสานงานยุวกาชาด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่บริหารงานยุวกชาดในเขตที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ข้อบังคับฯ ข้อ 65)
1. วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะกับสภาพของจังหวัดนั้น
2. ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
3. พิจารณารายงานประจาปีของยุวกาชาดจังหวัด
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
5. ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาด
6. ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบหรือตามที่คณะกรรมการสภากาชาด
ไทยหรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรยุวกำชำดในสถำนศึกษำ
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 72 กาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นนายกหมู่ของสถานศึกษานั้น
มีหน้าที่บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
คณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา (ข้อบังคับฯ ข้อ 73) ประกอบด้วย
(1) นายกหมู่ของสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกหมู่
รองประธานกรรมการ
(3) ผู้นากลุ่ม
กรรมการ
(4) รองผู้นากลุ่ม
กรรมการ
(5) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน
กรรมการ
(6) ผู้นากลุ่มคนหนึ่ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่เห็น ว่าจาเป็น จะให้มีผู้ช่ว ยเลขานุก ารไม่เกินสองคน ให้ป ระธานกรรมการยุวกาชาด
จังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณธรรม มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา มีหน้าที่บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารงานยุวกาชาด และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ตามข้อบังคับฯ ข้อ 74)
(1) ดาเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทย
และกระทรวงศึกษาธิการ
(2) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดภายในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
(3) ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานยุ ว กาชาดภายในสถานศึ ก ษาที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(4) พิจารณารายงานประจาปีของหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
(5) จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อยุวกาชาดจังหวัด
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(7) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
(8) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบตามที่คณะกรรมการสภากาชาดไทย
คณะกรรมการบริหารงานยุวกาชาด คณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดมอบหมาย
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3. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำอำสำยุวกำชำด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคนเป็นกรรมการที่ปรึกษา โดยให้ที่ปรึกษาของชมรมอาสายุวกาชาด
เป็นกรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 78)
1. ก ากั บ ดู แ ล และพิ จ ารณาให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง อาสายุ ว กาชาด โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “ชมรมอาสา
ยุวกาชาด
(ระบุชื่อชมรม)
” แล้วนาเสนอสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด
3. จั ดท ารายงานประจ าปีของชมรมอาสายุว กาชาดเสนอต่อผู้ อานวยการส านักงานยุ ว กาชาด
สภากาชาดไทย

กำรบริหำรกำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำด
กำรจัดกิจกรรมอำสำยุวกำชำด สามารถดาเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้
1. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
1.1 สานักงาน กศน. ได้กาหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวน 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. “เราทาความดีด้วยหัวใจ”
1.1.10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
1.1.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
1.1.12 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.1.13 กิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
1.1.14 กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ
1.2 โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
1.2.1 แบบการจัดค่ายวิชาการ ค่ายกิจกรรม ค่ายกลางวันและค่ายพักแรม
1.2.2 แบบชั้ น เรี ย นโดยครู กศน. หรื อ วิท ยากรที่ มี ค วามรู้ห รือ ประสบการณ์ ในการสอน
วิชานั้นๆ เป็นผู้จัดกิจกรรมหรือร่วมกับเครือข่าย
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1.2.3 แบบศึกษาดูงาน ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือภายในจังหวัด/ภาคเดียวกัน กรณีออกนอกพื้นที่ให้
ขอความเห็นชอบจากผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
1.2.4 แบบอื่นๆ โดยพิจารณารูปแบบทั้ง 3 ข้อข้างต้นก่อน แล้วจึงดาเนินการแบบอื่นๆ
กิ จ กรรมอาสายุ ว กาชาด เป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต อาสา
มีความเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และชุมชน โดยให้สถานศึกษาดาเนินการร่วมกับสานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย ในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ตามนโยบายด้านกิจกรรม
อาสายุวกาชาด สานักงาน กศน
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้รูปแบบ
“ค่ายกิจกรรม” ทั้งค่ายกลางวัน และค่ายพักแรม ตามความพร้อมของสถานศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้
1. หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 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 หลักสูตรความรู้เพื่อชีวิต (Fact for lift)
2. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต (กพช.)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งในโครงสร้าง
ที่ ก าหนดไว้ ในหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การจั ดการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551
กาหนดให้ผู้เรียนต้องทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวนไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง เป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร
และตามประกาศส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวั นที่ 18 มีนาคม 2557 ให้ เพิ่ มจานวนชั่วโมงกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตจาก 100 ชั่วโมง เป็น 200 ชั่วโมง โดยให้ใช้กับผู้เรียนที่ขึ้นทะเบียนเรียนตั้ งแต่ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของตนเองและครอบครั ว โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน และต้องพิจารณาในประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
2.1.1 ประโยชน์ ที่ ตนเอง ครอบครัว ได้ รับ ซึ่ งเป็ น กิ จกรรมที่ ส ามารถสร้าง/พั ฒ นาทั ก ษะ
การดาเนินชีวิตให้ตนเอง/ครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุข
2.1.2 การมีส่ วนร่ว มของผู้ เรียนและครอบครัว เป็น กิจกรรมที่ด าเนิ นการแล้ วผู้ เรียนและ
ครอบครัวเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือ
2.1.3 การใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม เป็ น กิ จ กรรมที่ ท าให้ เกิ ด ความร่ว มมื อ ในการด าเนิ น งาน
มีการประสานงานความรับผิดชอบ เสียสละ และจิตบริการ
2.1.4 ความเหมาะสมในการใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการ
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2.1.5 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จ ได้แก่ ความรู้ แหล่งข้อมูล วัสดุ งบประมาณและการเลือกใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
2.1.6 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว
2.2 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาชุ ม ชนและสั งคม โดยใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชน และพิจารณาในประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
2.2.1 ประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะได้รับหรือบริการที่ช่วยเสริม หรือพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง การปกครอง ตลอดจนสนั บ สนุ น การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย และอื่นๆ ที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ
2.2.2 การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน เป็ น กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การแล้ ว คนในชุ ม ชน
เห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือ ทั้งด้านความคิด แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 การใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางาน เสียสละ
จิตบริการตามวิถีประชาธิปไตย
2.2.4 การใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มี
ความเหมาะสมกับกิจกรรมโครงงานที่นาเสนอ
2.2.5 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จในการจัดกิจกรรม เช่น บุคคลากร วัสดุ งบประมาณ และ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นไปอย่างประหยัด และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2.2.6 มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ เป็ น การคิ ด สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ละท าให้ เกิ ด
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน
หลักการทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
1. สถานศึ ก ษาให้ ผู้ เรี ย นวางแผนการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ร่ ว มกั บ
ครู กศน. เพื่อให้ผู้เรียนเสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง
ขั้นตอนที่สถานศึกษากาหนด
2. สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในภาคเรี ย นแรก
เพื่ อ ท าความเข้ า ใจให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู้ พื้ น ฐานของกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
จนเกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรม การเขียน
โครงการ และดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3. สถานศึ กษาและผู้ เรี ย นสามารถน ากิจกรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ข องอาสายุว กาชาดมาจัด ท า
โครงการ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ในลั ก ษณะค่ า ย หรื อ แบบศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง จะปฏิ บั ติ เป็ น กลุ่ ม หรื อ
เป็นรายบุคคลก็ได้ สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
4. การประเมินผลกิจกรรม ให้ประเมินจากการดาเนินการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนเสนอโครงการ หรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมตามกรอบที่สถานศึกษากาหนด โดยเน้นการประเมินแบบมีส่วนร่วม
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เครื่องแบบยุวกำชำด
เครื่อ งแบบที่ ใช้ ในการแต่ งกายของอาสายุ ว กาชาด และเครื่อ งแบบเจ้ าหน้ าที่ ที่ ป รึก ษาชมรมอาสา
ยุวกาชาด วิทยากรยุวกาชาด ผู้อานวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด มีรายละเอียด ดังนี้
1. เครื่องแบบอำสำยุวกำชำด มี 3 แบบ
แบบที่ 1 ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ผูกผ้าผูกคอพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สาหรับอาสายุวกาชาดที่สาเร็จการอบรมหลักสูตร
พื้นฐานยุวกาชาดหลักสูตร 4 วัน)
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แบบที่ 2 ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา แล้วสวมทับด้วยเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาดและ/หรือ
ประดับด้วยเครื่องหมายอาสายุวกาชาด (โปโลไทด์ (Polotie))

ใส่โปโลไทด์

ใส่เสื้อกั๊กและโปโลไทด์

ใส่เสื้อกั๊ก

แบบที่ 3 ให้ แ ต่ ง กายสุ ภ าพ สวมทั บ ด้ ว ยเสื้ อ กั๊ ก อาสายุ ว กาชาดตามแบบของส านั ก งาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย
หมำยเหตุ การแต่ งกายด้ ว ยเสื้ อกั๊ กอาสายุว กาชาด แบบที่ 2 และ แบบที่ 3 กรณี ที่ ใช้สั ญ ลั กษณ์ ยุ วกาชาด
บนเสื้อกั๊ก ก่อนดาเนินการผลิตและใช้ ต้องขออนุญาตจากสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยทาหนังสือถึง
ผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมแนบแบบเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาดที่จะดาเนินการจัดทา
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2. เครื่องแบบเจ้ ำหน้ำ ที่ ที่ ปรึ กษำชมรมอำสำยุวกำชำด วิท ยำกรยุวกำชำด ผู้อำนวยกำร
ฝึกอบรมอำสำยุวกำชำดในพิธีกำร
2.1 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยากรยุวกาชาด ผู้อานวยการ
ฝึกอบรม อาสายุวกาชาดชาย
2.1.1 เสื้อ ใช้ผ้าสีฟ้าอมเทา คอแบะ ปล่อยเอว ผ่าอกตลอด มีดุมสีเดียวกับเสื้อ 4 ดุม
แขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ปลายแขนตลบออกด้านนอกกว้างประมาณ 3 ซ.ม. เดินเส้นขอบ ที่อกเสื้อทั้งสองด้าน
มีกระเป๋าปะแบบเรียบ ด้านซ้ายปักเครื่องหมายผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ชายเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าปะทั้งสองข้าง
มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ด้ า นบน ตรงกึ่ ง กลางกระเป๋ า พั บ จี บ เป็ น แถบกว้ า งประมาณ 3 ซ.ม. ที่ ป ากกระเป๋ า
มีใบปกชายกลางแหลม ขัดดุมตรงกึ่งกลางข้างละ 1 ดุม ที่ตะเข็บกลางหลังจากผ้าคาดเอวถึงชายเสื้อด้านล่าง
เปิดผ่าตลอด
2.1.2 กางเกง ขายาว สีกรมท่า หรือสีดา
2.1.3 ถุงเท้า สีกรมท่า หรือสีดา
2.1.4 รองเท้า สีดาหุ้มส้น แบบสุภาพ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดชายไม่มีหมวก และสามารถติดหรือประดับ
เข็มเครื่องหมายตามศักดิ์และสิทธิ์ได้ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา
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2.2 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิ ทยากรยุวกาชาด ผู้อานวยการ
ฝึกอบรม อาสายุวกาชาดหญิง
2.2.1 หมวก สีกรมท่า ทรงแข็ง ด้านหน้าติดเครื่องหมายหน้าหมวกสีทอง
2.2.2 เสื้อ สีฟ้าอมเทาแบบเข้ารูป คอแบะ ผ่าอกตลอด มีดุมสีเดียวกับเสื้อจานวน 4 ดุม
แขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ปลายแขนพับตลบออกด้านนอกขนาดกว้างประมาณ 3 ซ.ม. แล้วเดินเส้นขอบ
ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋าปักเครื่องหมายยุวกาชาด
2.2.3 กระโปรง ใช้ผ้ าและสี ช นิ ด เดี ย วกั บ เสื้ อ ตั ด แบบเข้ ารูป ยาวคลุ ม เข่ า กึ่ งกลาง
ด้านหน้าและด้านหลัง พับทบเย็บตะเข็บหลบในแยกชายทั้ง 2 ด้าน
2.2.4 เข็มขัด ใช้ผ้าสีเดียวกับเสื้อและกระโปรง กว้าง 3.5 ซ.ม. มีหัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ
สีทองใช้คาดทับเสื้อ
2.2.4 รองเท้า สีดาหุ้มส้นแบบสุภาพ

หมำยเหตุ เครื่องหมายกระเป๋ าเสื้อเครื่องแบบผู้ บังคับบัญ ชายุวกาชาด (แบบลายปักและกระเป๋าติดอกเสื้ อ
ด้านซ้าย ใช้ได้ทั้งชายและหญิง)
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3. เครื่ องแบบเจ้ ำหน้ำ ที่ ที่ป รึกษำชมรมอำสำยุวกำชำด วิท ยำกรยุวกำชำด ผู้อำนวยกำร
ฝึกอบรม อำสำยุวกำชำดในกำรปฏิบัติงำน การแต่งกายตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
3.1. กรณีได้รับมอบหมาย เป็นพิธีกรหน้าเสาธง พิธีกรประจาวัน และการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ให้เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยากรยุวกาชาด ผู้อานวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ชายและ
หญิง แต่งกายด้วยเสื้อซาฟารีสีฟ้าอมเทา กางเกงขายาวสีดาหรือสีกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดาแบบสุภาพ
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3.2 กรณี ลงฝึ กปฏิ บั ติ ภ าคสนาม วิ ท ยากรยุ วกาชาด ชายและหญิ ง สามารถแต่ งกายด้ วย
ชุดล าลอง กางเกงขายาวสี ดาหรือสี กรมท่ าแบบสุ ภาพ ถุงเท้าสี ดา รองเท้ าหุ้ มส้ นสี ด า และสวมทั บด้ วยเสื้ อกั๊ ก
วิทยากรยุวกาชาด
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ตอนที่ 5
กำรส่งเสริมและยกย่องผูป้ ฏิบัติกิจกรรมอำสำยุวกำชำด
กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ดาเนินงานมาด้วยดีจนถึงปัจจุบัน
เพราะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากบุ ค คล หน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ และเอกชน อี ก ทั้ งยั งมี ผู้ มี จิ ต กุ ศ ลจ านวนมาก
อุ ทิ ศก าลั งกาย ก าลั ง ทรั พ ย์ และเวลาอั น มี ค่ า เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กิ จ การของสภากาชาดไทย ท าให้ ป ระชาชน
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติห รื อ มีค วามทุ กข์ ย ากจากสาธารณภั ยต่ างๆ รอดพ้ น จากอั นตราย ภั ย พิ บั ติต่ างๆ สามารถ
ดารงชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุน ผู้ทาประโยชน์
เพื่อสภากาชาดไทยและเพื่อมวลมนุษย์เป็นอย่างดี สภากาชาดไทย จึงได้จัดให้มีก ารคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล รับรางวัล และเหรียญกาชาดสมนาคุณ เพื่อตอบแทน
เชิดชูคุณความดีและยกย่องผู้ปฏิบัติกิจกรรมอาสา โดยมีรางวัลต่างๆ ดังนี้

รำงวัลอำสำยุวกำชำดดีเด่น
รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี อุป นายิ กาผู้ อานวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน และ
เป็นรางวัลที่ สานักงาน 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 สานักงาน กศน. โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ
1.1.2 ที่ป รึกษาชมรมอาสายุว กาชาดดีเด่น แบ่งตามสั งกัด คือ ส านักงาน กศน. โรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ
1.1.3 วิ ท ยากรยุ ว กาช าดดี เ ด่ น แบ่ งต าม สั ง กั ด คื อ ส านั ก งาน กศ น . โรงเรี ย น
สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ
1.1.4 วิทยากรแกนนายุวกาชาดดีเด่น สังกัดสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1.1.5 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาดี เ ด่ น แบ่ ง ตามสั ง กั ด คื อ ส านั ก งาน กศน. โรงเรี ย น
สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ
1.1.6 ผู้ บ ริ ห ารการศึ กษ าดี เ ด่ น แบ่ งตาม สั ง กั ด คื อ ส านั กงาน กศน . โรงเรี ย น
สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ
1.1.7 ผู้กระทาคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น
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1.2 อาสายุวกาชาดดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ได้แก่
1.2.1 สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย คื อ
ส านั ก งาน กศน.จั งหวั ด /กทม. และศู น ย์ กศน.อ าเภอ/เขต ที่ มี ก ารจั ด ตั้ งชมรมอาสายุ ว กาชาดตามขนาด
สถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
1.2.2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ โรงเรียน ที่มีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
ตามขนาดสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
1.2.3 สั งกั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามขนาดสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
1.2.4 สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.2.5 สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
1.2.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย
1.2.7 หน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด
1.2.8 หน่วยงานที่ทาคุณประโยชน์ หรือหน่วยงานที่มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด
2. คำนิยำมอำสำยุวกำชำดดีเด่นแต่ละประเภท
2.1 ประเภทบุคคล
2.1.1 อาสายุวกาชาด หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี ที่สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด
2.1.2 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด หมายถึง ครู หรือบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
2.1.3 วิ ทยากรยุ วกาชาด หมายถึ ง ครู หรื อบุ คลากรที่ ส าเร็ จการอบรมหลั กสู ต รวิ ท ยากร
ยุ วกาชาดของส านั กงานยุ วกาชาด สภากาชาดไทย ที่ ท าหน้ าที่ อบรมให้ ความรู้ และส่ งเสริ มการจั ดกิ จกรรม
ชมรมอาสายุวกาชาด
2.1.4 วิทยากรแกนนายุวกาชาด หมายถึง วิทยากรยุวกาชาดที่สาเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากร
แกนน ายุวกาชาดของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ทาหน้าที่อบรมให้ ความรู้และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้แก่วิทยากรยุวกาชาด
2.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีการตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
ถู กต้ อ งตามข้ อ บั งคั บ สภากาชาดไทย และมี การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน หรื อ การจั ด กิ จ กรรมชมรม
อาสายุวกาชาด
2.1.6 ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด
2.1.7 ผู้กระทาคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด หมายถึง ผู้ให้การสนับสนุน
กิจการยุวกาชาด
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2.2 ประเภทหน่วยงาน
2.2.1 ส านั กงาน กศน. หมายถึ ง ส านั กงาน กศน.จั งหวั ด /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 หน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่สนับสนุนให้มีการจั ดตั้งชมรม
อาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง
2.2.5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง
2.2.6 สานั กงานเหล่ ากาชาดจังหวัด หมายถึง สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ที่สนับสนุนให้มี
การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง
2.2.7 หน่ วยงานให้การสนุบสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด หมายถึง หน่วยงานนอกเหนือจาก
ข้ อ 2.2.1-2.2.6 ที่ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ งชมรมอาสายุ ว กาชาด และส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมชมรม
อาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง
2.2.8 หน่ วงงานที่ กระท าคุ ณ ประโยชน์ หรื อหน่ วยงานที่ มี อุ ปการคุ ณ ต่ อ กิ จการยุ วกาชาด
หมายถึง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาด
3. หลักเกณฑ์ กำรพิ จำรณำคัด เลือกอำสำยุวกำชำดดีเด่น สามารถขอรายละเอียดได้ที่ ส านักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย
4. จำนวนรำงวัลสำหรับอำสำยุวกำชำดดีเด่น
4.1 ประเภทบุคคล จานวน 21 รางวัล แบ่งออกตามกลุ่มดังนี้
4.1.1 รางวัล อาสายุ ว กาชาดดีเด่น จานวน 4 รางวัล แบ่ งตามสั งกัด คือ ส านั กงาน กศน.
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดหน่วยงานอื่นๆ
4.1.2 รางวั ล ที่ ป รึ ก ษาชมรมอาสายุ ว กาชาดดี เด่ น จ านวน 4 รางวั ล แบ่ งตามสั งกั ด คื อ
สานักงาน กศน. โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และสังกัด
หน่วยงานอื่นๆ
4.1.3 รางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น จ านวน 4 รางวัล แบ่ งตามสั งกัด คือ ส านั กงาน กศน.
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และสังกัดหน่วยงานอื่นๆ
4.1.4 รางวัลวิทยากรแกนนายุวกาชาดดีเด่น จานวน 1 รางวัล
4.1.5 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จานวน 4 รางวัล แบ่งตามสังกัด คือ สานักงาน กศน.
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และสังกัดหน่วยงานอื่นๆ
4.1.6 รางวัลผู้ บริหารการศึกษาดีเด่น จ านวน 3 รางวัล แบ่ งตามสั งกัด คือ ส านักงาน กศน.
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และสังกัดหน่วยงานอื่นๆ
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4.1.7 รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณ ต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น จานวน 1 รางวัล
4.2 ประเภทหน่วยงาน จานวน 17 รางวัล แบ่งออกตามกลุ่มดังนี้
4.2.1 รางวัลหน่ วยงานสั งกัดส านั กงาน กศน. ดีเด่ น จ านวน 6 รางวัล คื อ ส านั กงาน กศน.
จังหวัด/กทม. 3 รางวัล กศน.อาเภอ/เขต จานวน 3 รางวัล แบ่งตามขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
4.2.2 รางวัลหน่วยงานระดับโรงเรียนดีเด่น จานวน 3 รางวัล แบ่งตามขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
4.2.3 รางวัลหน่วยงานระดับสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น จานวน 3 รางวัล แบ่งตาม
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
4.2.4 รางวัลหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ดีเด่น จานวน 1 รางวัล
4.2.5 รางวัลหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น จานวน 1 รางวัล
4.2.6 รางวัลสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น จานวน 1 รางวัล
4.2.7 รางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น จานวน 1 รางวัล
4.2.8 รางวัลหน่ วยงานที่ทาคุณประโยชน์ หรือหน่วยงานที่มีอุปการคุณ ต่อกิจการยุวกาชาด
ดีเด่น จานวน 1 รางวัล
5. ขั้นตอนกำรส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงำน กศน.
5.1 ประเภทบุคคล
5.1.1 อาสายุ วกาชาดดี เด่ น ให้ ช มรมอาสายุ ว กาชาดที่ สั งกั ด เป็ น ผู้ พิ จ ารณาเสนอผลงาน
ไปตามลาดับจนถึงผู้ บริหารสูงสุดของสถานศึกษา และออกหนังสื อรับรองพร้อมแนบผลงาน ส่ งไปยังสานักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลาที่กาหนด
5.1.2 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น วิทยากรแกนนายุวกาชาด
ดี เด่ น ให้ เสนอผลงานผ่ านผู้ บ ริ ห ารหน่ วยงาน และออกหนั งสื อรั บ รองพร้ อมแนบผลงานส่ งไปยั งส านั กงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลาที่กาหนด
5.1.3 ผู้ บริ หารสถานศึ กษาดี เด่ น ให้ เสนอผลงานไปยังส านั กงานยุ วกาชาด สภากาชาดไทย
ภายในเวลาที่กาหนด
5.1.4 ผู้ บ ริ ห ารการศึกษาดีเด่น ให้ เสนอผลงานไปยั งสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ภายในเวลาที่กาหนด
5.1.5 ผู้ทาคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณ ต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ ได้ รั บการสนั บสนุ น หรื อผู้ ให้ การสนั บสนุ นส่ งผลงานไปยังส านั กงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลา
ที่กาหนด
5.2 ประเภทหน่วยงานสังกัดสานักงาน กศน.
5.2.1 ส านั กงาน กศน.จั งหวัด/กทม เสนอผลงานไปยั งส านั กงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ภายในเวลาที่กาหนด
5.2.2 กศน.อาเภอ/เขต ให้เสนอผลงานผ่านสานักงาน กศน.จังหวัด ออกหนังสือนาพร้อมแนบ
ผลงานส่งไปยังสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลาที่กาหนด
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รำงวัลส่งเสริมมำตรฐำนชมรมอำสำยุวกำชำด
รางวั ล ส่ ง เสริ ม มาตรฐานชมรมอาสายุ ว กาชาดเป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ กั บ ชมรมอาสายุ ว กาชาด ที่ มี
ผลการดาเนินงานและกิจกรรมของชมรมฯ ในระยะ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี, 9 ปี, 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี, 21 ปี ฯลฯ
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก (ต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ)
1.1 หน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารจั ด ตั้ งชมรมอาสายุ ว กาชาดซึ่ งได้ รับ อนุ มั ติ จ ากส านั ก งานยุ ว กาชาด
สภากาชาดไทย
1.2 มีสมาชิกอาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดอย่างน้อย 30 คนต่อปี
1.3 ในปีที่ระบุขอรับการคัดเลือก ต้องมีกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ดังนี้
1.3.1 จัดอบรมหลักสูตรใดก็ได้ของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือ
1.3.2 จัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับหน่วยงานของสภากาชาดไทย โดยมีอาสายุวกาชาด
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนที่มีการร้องขอจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย
2. ผลงานที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ชมรมอาสายุ ว กาชาดต้ อ ง “ส่ ง ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมหรื อ การอบรมอาสายุ ว กาชาด
ของชมรม” หลังการดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จไปยังสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
2.2 ชมรมอาสายุวกาชาดสามารถ “ส่งผลการดาเนินกิจกรรมหรือการอบรมฯ” ในรูปแบบต่าง ๆ
2.2.1 รายงานเป็นเอกสาร และมีภาพประกอบ
2.2.2 หลักฐานภาพถ่ายการดาเนินกิจกรรม พร้อมคาอธิบายพอสังเขป
2.2.3 คลิปวิดีโอ
2.2.4 อื่นๆ
หมำยเหตุ ผลงานที่ส่งนี้ควรได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารหน่วยงานหรือ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
โดยสามารถส่งผลงาน ได้ที่ : สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เหรียญกำชำดสมนำคุณ
จั ด เป็ น เหรี ย ญราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ป ระเภทเหรี ย ญที่ พ ระราชทานเป็ น ที่ ร ะลึ ก เหรี ย ญนี้ ส ร้ า งขึ้ น
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยสภากาชาดไทย (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2502 ซึ่ งสภากาชาดจะได้ ม อบให้ ผู้ ป ระกอบ
คุณงามความดีตามข้อบังคับสภากาชาดไทย เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีชนิดเดียว แบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่

ชั้นที่ 1 ทองคำลงยำที่กำชำด

ชั้นที่ 2 เงินกำไหล่ทอง

ชั้นที่ 3 เงินรมดำ
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1. กำรประดับ
1.1 ผู้ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณสามารถประดับเหรียญได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.2 เหรียญกาชาดสมนาคุณมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับ เมื่อผู้รับวายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาท
เพื่อรักษาไว้เป็นที่ระลึก
2. หลักเกณฑ์กำรขอเหรียญกำชำดสมนำคุณ
2.1 ผู้ ที่จะได้รับ เหรียญกาชาดสมนาคุณ คือผู้ ที่ช่วยเหลื อสภากาชาดไทย โดยบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์ สิ น ประการหนึ่ ง โดยการช่วยด้านกาลังกาย กาลังปัญ ญา และแรงงาน จนเป็นผลดีป ระการหนึ่ง หรือ
การบริจาคโลหิตจนเป็นผลดีประการหนึ่ง
2.2 ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ เหรี ย ญกาชาดสมนาคุ ณ ชั้ น ที่ 1 หรือ ชั้ น ที่ 2 ขึ้น อยู่ กับ จ านวนเงิน หรือมู ล ค่ า
ทรัพ ย์ สิ น ที่ บ ริ จาค หรื อขึ้น อยู่ กับ ผลงานที่ เป็น ประโยชน์แก่ส ภากาชาดไทย ส่ ว นผู้ ที่ จะได้รับ เหรียญกาชาด
สมนาคุณชั้นที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่สภากาชาดไทยกาหนดขึ้น
2.3 ผู้ ที่ ได้ รั บ เหรี ย ญกาชาดสมนาคุ ณ ชั้ น ที่ 3 อาจได้ รั บ การพิ จารณาให้ ได้ รับ เหรีย ญกาชาด
สมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ได้โดยยึดหลักการพิจารณาตามข้อ 2.2
2.4 ผู้ช่วยงานของสภากาชาดไทย เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด สานักงานบริห าร สานักงานจัดหา
รายได้ และสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นต้น จนมีปริมาณงาน และผลงานที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ
ถึงเกณฑ์ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
3. คุณสมบัติของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกำชำดสมนำคุณ
3.1 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
3.1.1 ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยในคราวเดียว เป็นจานวนเงินหรือมูลค่า
ไม่ต่ากว่า 600,000 บาท และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอื่นจากสภากาชาดไทย
3.1.2 ผู้ที่บริจาค
1) ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 100 ครั้ง
2) ผู้ทบี่ ริจาคพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 100 ครั้ง
3) ผู้ที่บริจาคเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต
3.1.3 ผู้ ที่ ช่ว ยเหลื อสภากาชาดไทยด้ วยกาลั งกาย ก าลั งปั ญ ญา และได้ รับ เหรียญกาชาด
สมนาคุณชั้นที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยมีผลงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาค
โลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด หรืออื่นๆ ที่สภากาชาดไทยมอบหมาย
จนเป็นที่ยอมรับ
3.1.4 ผู้ที่เป็นหัวหน้าช่วยชักชวน และจัดการให้มีผู้บริจาคเงิน หรือทรัพยสินแก่สภากาชาดไทย
ในคราวเดียวเป็นจานวนเงิน หรือมูลค่าตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป จนไดรับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 แล้ว
แต่ยังช่วยแนะนาให้มีผู้บริจาคทรัพย์สินใหม่ต่อไปอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี เป็นจานวนเงินหรือมูลค่าไม่ต่า
กว่า 800,000 บาท จะพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
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3.1.5 ผู้ เป็ น ประธานในการจัด หารายได้ ให้ ส ภากาชาดไทย อาจจะได้รับ การพิ จารณาให้
ได้รับเหรียญฯ แล้วแต่กรณี
3.2 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2
3.2.1 ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยในคราวเดียว เป็นจานวนเงินหรือมีมูลค่า
ไม่ต่ากว่า 300,000 บาท และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอื่นจากสภากาชาดไทย
3.2.2 ผู้ ที่ เป็ น หั วหน้ าช่ว ยชั กชวน และจัดการชั กชวนให้ มีผู้ บ ริจ าคเงิน หรือ ทรัพ ย์สิ น แก่
สภากาชาดไทยในคราวเดียวเป็นจานวนเงิน หรือมีมูลค่าไม่ต่ากว่า 600,000 บาท
3.2.3 ผู้ที่บริจาค
1) ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 75 ครั้ง
2) ผู้ที่บริจาคพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 75 ครั้ง
3.2.4 ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกาลังกาย กาลังปัญญา แรงงาน และได้รับเหรียญ
กาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีผลงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การบรรเทาทุกข์ การรับ
บริ จ าคโลหิ ต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสั ม พัน ธ์ การยุ วกาชาด หรืออื่น ๆ ที่ ส ภากาชาดไทย
มอบหมายจนเป็นที่ยอมรับ
3.3 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3
3.3.1 ผู้ที่บริจาค
1) ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง
2) ผู้ที่บริจาคพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง
3.3.2 ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกาลังกาย กาลังปัญญา และแรงงาน ไม่น้อยกว่า 4 ปี
โดยมีผลงานในด้านต่างๆ เช่น การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาคโลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์
การยุวกาชาด หรืออื่นๆ ที่สภากาชาดไทยมอบหมายจนเป็นที่ยอมรับ
4. วีธีกำรเสนอขอเหรียญกำชำดสมนำคุณ
4.1 ขอได้ตลอดปี โดยรวบรวมเป็นครั้งๆ ละไม่ต่าว่า 3-10 รายเป็นอย่างน้อยในแต่ละชั้น
4.2 ต้องกรอกรายละเอียดผลงานลงในแบบฟอร์มที่สภากาชาดไทยกาหนดไว้เป็นรายบุคคลตามที่
ปฏิบัติจริง โดยหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้นสังกัดเป็นผู้ลงนาม รับรองรายละเอียดผลงาน
4.3 ต้ อ งระบุ ปี ที่ ป ฎิ บั ติ ง านพร้ อ มรายละเอี ย ดผลงานในแต่ ล ะปี และเป็ น ผลงานเกี่ ย วกั บ
สภากาชาดไทยเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลงาน
4.4 ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทย ต้องมีหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณา
เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการบริจาค แต่หากผู้บริจาคได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอื่นจากสภากาชาดไทยแล้ว
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ
4.5 ผู้ บ ริ จ าคโลหิ ต ในสภากาชาดไทยจนครบตามเกณฑ์ ที่ จ ะได้ รับ เหรี ย ญกาชาดสมนาคุ ณ
ให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมรายชื่อเสนอให้สภากาชาดไทยพิจารณา
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4.6 หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่ช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย ให้เสนอขอเหรียญ
กาชาดสมนาคุณให้ผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานนั้นได้ โดยผู้เสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณจะต้องเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานนั้น และหาผลงานที่เสนอขอเกี่ยวข้องกับภารกิ จของสานักงานใดของสภากาชาดไทย เช่น
สานักงานบริหาร สานักงานยุวกาชาด 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. ผู้ช่วยเหลือกิจการของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เป็ น ผู้ ที่ ได้ ช่ ว ยเหลื อ กิ จ การของส านั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทย ในการจั ด กิ จ กรรม
การเรี ยนการสอนหลั กสู ตรยุ ว กาชาด/อาสายุว กาชาด มีปริมาณงานในระยะเวลาตามเกณฑ์ จนมีผ ลงานที่
ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
5.2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณา
1) ผู้บ ริห าร ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้ อานวยการ ทาหน้าที่เป็น
ผู้อานวยการฝึกอบรมยุวกาชาด / อาสายุวกาชาด/ วิทยากรยุวกาชาด
1.1) เป็นผู้มีศรัทธา ความรู้ ความเข้าใจในหลักการอุดมการณ์ของกาชาด และนาไป
บูรณาการในการกาหนดนโยบายของหน่วยงานและใช้ในการจัดอบรมเยาวชนให้เป็นคนดี
1.2) ต้ อ นรั บ ปฐมนิ เทศ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรม เกณฑ์ ก ารผ่ า น
การฝึกอบรม และแนะนาวิทยากร
1.3) ควบคุม อานวยการ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ให้การฝึกอบรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมาย
1.4) ต้อนรับ อานวยความสะดวก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่วิทยากรพิเศษที่เชิญมา
1.5) เข้าฟังการบรรยายของวิทยากรและบันทึกสรุปใจความสาคัญไว้เพื่ออ้างอิง
1.6) จัดวิทยากรบรรยายแทน ถ้าวิทยากรที่เชิญมาไม่สามารถบรรยายได้
1.7) ประชุมคณะวิทยากรทุกวัน เพื่อประเมินผลการฝึกอบรมและเสนอแนะแนวทาง
แก้ไขปรับปรุง
1.8) ท าความรู้ จั ก ให้ ค วามเป็ น กั น เอง และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ส มาชิ ก ผู้ เข้ า รั บ
การฝึกอบรม
1.9) สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ความสามารถ
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1.10) สร้ างเสริมความเข้าใจ ความสามัคคี และความสั มพัน ธ์อันดีในหมู่ส มาชิก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะวิทยากร และระหว่างสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร
1.11) รับฟังความคิดเห็น ปัญหาข้อเสนอแนะของสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
วิทยากร
1.12) ระหว่างการฝึกอบรม จัดวิทยากร ประชุมหัวหน้าหน่วย เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรคในแต่ละวัน
1.13) ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัดหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
1.14) เป็นวิทยากรบรรยายภาควิชาการหรือภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 วิชา
1.15) ประเมินผลการฝึกอบรม สรุปผลการจัดดาเนินการฝึกอบรม ข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อเสนอแนะ
1.16) เป็ นผู้ พิจารณาให้ ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมออกนอกค่ายในกรณีจาเป็นเท่านั้น
และไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) อาจารย์ วิทยากร
2.1) ทาหน้าที่ในการฝึกอบรมในวิชาหรือกิจกรรมต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในตารางอบรม
2.2) ทาหน้าที่ด้านวิชาการ วัดผลและประเมินผล โดยทาหน้าที่ในการฝึกอบรมใน
วิชาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดไว้ในตารางอบรมและจัดทาเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการอบรม/ประสานงานและ
อานวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารวิชาการให้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม/จัดบอร์ดวิชาการและ
นิทรรศการ/วัดผลและรวบรวมผลการทดสอบ รับผิดชอบตารางกิจกรรมประจาวัน สรุปผลผู้ผ่านการอบรมและ
ประเมินผลการอบรม
2.3) ทาหน้าที่ในการจัดกิจกรรมและนันทนาการในระหว่างการอบรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยรวมไปถึงการทาหน้าที่ด้านพิธีการต่างๆ ของการอบรมอาสายุวกาชาด ตลอดจนจัดนันทนาการ
สอดแทรกในช่วงเวลาว่างตามความเหมาะสม
2.4) ทาหน้าที่ด้านสวัสดิการและอาหาร ดูแลอานวยความสะดวกเรื่องอาหาร น้าดื่ม
สาหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร ตลอดทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเมื่อมี
ผู้เจ็บป่วยในระหว่างการอบรม
2.5) ทาหน้าที่ด้านสถานที่และอุปกรณ์ ดูแลอานวยความสะดวกในการใช้สถานที่
และอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการอบรม เช่น สถานที่อบรม ไฟฟ้า เครื่องเสียง ที่พักผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการของยุวกาชาด อุปกรณ์เครื่องใช้สาหรับผู้เข้ารับการอบรม
2.6) ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ วางแผนการจัดอบรมทั้งหมด การกาหนดตัวบุคคล
เชิญเป็นวิทยากรกรรมการฝ่ายต่างๆ การบริหารงบประมาณ จัดอบรมให้กับฝ่ายต่างๆ ควบคุมการใช้ยานพาหนะ
ในการอบรม การท าหนั งสื อ เชิ ญ หนั งสื อ ขอบคุ ณ เตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น และอ านวยความสะดวก
ให้ กั บ ฝ่ ายต่ างๆ ทั้ งนี้ ให้ อ ยู่ ในความดู แ ลและได้ รับ ค าปรึ ก ษาแนะน าจากที่ ป รึก ษา ผู้ อ านวยการฝึ ก และ
รองผู้อานวยการฝึกอบรม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
อบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน
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2.7) ทาหน้าที่เป็นพิธีกรประจาวัน รับผิดชอบกากับรายการ หรือกิจกรรมการอบรม
ในแต่ละวันให้เป็นไปตามกาหนดการ
2.8) ทาหน้าที่เป็นวิทยากรประจาหน่วยสี ประสานงานระหว่างคณะวิทยากรและ
สมาชิก หน่ ว ยสี เปรีย บเสมื อนเป็ น พี่ เลี้ ย งอานวยความสะดวก ดูแ ลทุ กข์สุ ขของสมาชิกในหน่ว ยสี เป็ นผู้ ให้
คาปรึกษาแนะนา และเสนอแนะแก่สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตาม
ระเบียบการอยู่ค่าย หากมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับสมาชิกในหน่วยสีที่รับผิดชอบดูแลวิทยากรประจาหน่วยสี
จะต้องรายงานให้ผู้อานวยการฝึกอบรมทราบ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
2.9) ทาหน้าที่เป็นวิทยากรตรวจเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของสมาชิกหน่วยสีต่างๆ
ซึ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกิจกรรมหนึ่งในระหว่างการอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม การตรวจเยี่ยมจะแบ่งเป็น 2 สาย
มีวิทยากรตรวจเยี่ ย มสายละอย่ างน้ อย 2 คน ตรวจเยี่ ยมสมาชิก หน่ ว ยสี ต่างๆ ที่ ห น้ าที่ พั ก เวลา 07.30 น.
ของทุกวัน ยกเว้นวันพิธีเปิดการอบรม และให้รายงานตรวจเยี่ยมในพิธีหน้าเสาธงเวลา 08.00 น.
2.10) ทาหน้าที่เป็นวิทยากรกิจกรรมและนันทนาการ ทางานเป็นทีมตลอดการอบรม
บทบาทหน้ า ที่ ข องวิ ท ยากรชุ ด นี้ ใช้ กิ จ กรรมเป็ น สื่ อ ในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี สร้ า งความประทั บ ใจ
ในกลุ่ ม ผู้ เข้ ารั บ การอบรมตลอดทั้ งคณะวิ ท ยากร โดยจั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ พิ ธี ต้ อ นรับ การปฐมนิ เทศ
กิจกรรมยามว่าง การแสดงรอบกองไฟ การประกวดขวัญใจ การประกวดเพลงประจาหน่วยสี กิจกรรมพัฒนาค่าย
การจัดนันทนาการเพลง-เกมในระหร่วงการอบรม
2.11) ท าหน้ า ที่ เป็ น วิ ท ยากรฝึ ก ระเบี ย บแถวและน ากายบริ ห าร น าสมาชิ ก ฝึ ก
กายบริหารและฝึกระเบียบแถวที่จาเป้นต้องใช้ในระหร่วงการอบรม
2.12) ทาหน้าที่วิทยากรบรรยาย รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชาหรือ
กิจกรรมที่กาหนดไว้ทั้งวิชาและกิจกรรมที่บังคับ หรือวิชาและกิจกรรมเลือกในการจัดกิจกรรม ควรเน้นให้สมาชิก
ได้มีส่ วนร่วมในการอภิป ราย ประชุมกลุ่มแสดงความคิดเห็ นอาจใช้การอบรม แบบบทบาทสมมติ บทละคร
การใช้สถานการณ์จาลอง โดยสอดแทรกกิจกรรม เพลง-เกม เพื่อให้บรรยากาศเรียนรู้มีความสนุกสนานและ
ได้สาระความรู้ในเรื่องนั้นๆ
5.2.2 ปริมาณงานที่จะเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ
1) เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3
1.1) ได้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านการฝึ กอบรมวิ ชาการและสั มมนาหลั กสู ตรต่ างๆ รวมแล้ ว
ไม่ต่ากว่า 30 ชั่ว โมงต่อปี ด้านจั ด การเรียนการสอน หลั กสู ตรกิจกรรมยุว กาชาด/อาสายุ วกาชาด รวมแล้ ว
ไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมงต่อปี การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ รวมแล้วไม่ต่ากว่า 4 ครั้งต่อปี การจัดงานชุมนุมและ
ค่ายพักแรม รวมแล้วไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมง ต่อปี การสนับสนุนกิจกรรมของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
รวมแล้วไม่ต่ากว่า 4 ครั้งต่อปี
1.2) ปริ ม าณงานและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านได้ ช่ ว ยงานอย่ า งน้ อ ย 4 ด้ า น
เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี และ ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง
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2) เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2
2.1) ได้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมวิชาการและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ รวมแล้วไม่
ต่ากว่า 30 ชั่วโมงต่อปี ด้านจัดการเรียน การสอน หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชา/อาสายุวกาชาด รวมแล้ว ไม่ต่ากว่า
30 ชั่ ว โมงต่ อ ปี การจั ด กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ รวมแล้ ว ไม่ ต่ ากว่ า 4 ครั้ ง ต่ อ ปี การจั ด งานชุ ม นุ ม และ
ค่ายพักแรม รวมแล้วไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมงต่อปี การสนับสนุนกิจกรรมของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
รวมแล้วไม่ต่ากว่า 4 ครั้งต่อปี
2.2) ปริ ม าณงานและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านได้ ช่ ว ยงานอย่ า งน้ อ ย 4 ด้ า น
เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปี และ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
3) เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
3.1) ได้ป ฏิบัติงานด้านการฝึ กอบรมวิช าการและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ รวมแล้ ว
ไม่ต่ากว่า 40 ชั่วโมงต่อปี ด้ านจัดการเรียนการสอน หลั กสู ตรกิจกรรมยุว กาชาด/อาสายุวกาชาด รวมแล้ ว
ไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ รวมแล้วไม่ต่ากว่า 4 ครั้งต่อปี การจัดงานชุมนุมและ
ค่ายพักแรม รวมแล้วไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี การสนับสนุนกิจกรรมของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
รวมแล้วไม่ต่ากว่า 4 ครั้งต่อปี
3.2) ปริ ม าณงานและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านได้ ช่ ว ยงานอย่ า งน้ อ ย 4 ด้ า น
เป็นเวลาอย่างน้อย 8 ปี และ ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง
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แบบอาสายุว. 1

คำร้องขอจัดตั้งชมรมอำสำยุวกำชำด
เขียนที่.......................................................................
วันที่..................เดือน............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล...................................................................
ตาแหน่ง....................................................ชื่อสถานศึกษา หน่วยงาน คณะบุคคล.............................................................
ตั้งอยู่เลขที่...................แขวง/ตาบล...........................เขต/อาเภอ...............................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...................................มือถือ.................................โทรสาร......................................
E-mail............................................................................................................................
ขอยื่ น ค าร้ อ งขอจั ด ตั้ ง ชมรมอาสายุ ว กาชาดต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทย ดั ง มี
รายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าฯ ได้ขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด (ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน/คณะบุคคล)
...........................................................................................................................................................................................
สังกัด
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สานักงาน กศน.
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กรมราชทัณฑ์
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 อื่นๆ 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
(ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด)
ข้อ 3. คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย (ผู้เรียนของสานักงาน 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
ทั้งนี้ มีผู้สมัครเป็นอาสายุวกาชาด หญิง..........คน ชาย.............คน รวมทั้งสิ้น.....................คน
ลงชื่อ......................................................................
(.................................................................)
ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
ลงชื่อ......................................................................
(.................................................................)
ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงาน/คณะบุคคล
ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
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แบบอาสายุว. 2

ใบสมัคร
อำสำยุวกำชำด
1. คานาหน้า นาย/นาง/นางสาว .................................................นามสกุล....................................................... ชื่อเล่น.............................
NAME …………………………………………………..….. SURNAME ………………..…..……….….………………. NICKNAME ………………..………………
เลขบัตรประจาตัวประชาชน .................................................................... เพศ  หญิง  ชาย กรุ๊ปเลือด .............................
วัน/เดือน/ปีเกิด .....................................สัญชาติ .................. เชื้อชาติ .................. ศาสนา .................. สถานภาพสมรส .......................
2. สังกัด ชื่อสถานศึกษา/ชื่อชมรม ............................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ................... หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย .................................. ถนน ................................. ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต .................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ........................โทรศัพท์มือถือ................................
3. ผู้ปกครอง คานาหน้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................... นามสกุล ...........................................................
ความสัมพันธ์ของผู้ปกครอง ....................................................................... โทรศัพท์มือถือ........................................................................
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ชื่อสถานที่ ....................................... ตั้งอยู่เลขที่ ....................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย ..........................
ถนน .......................... ตาบล/แขวง ........................ อาเภอ/เขต ......................... จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ .................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่อสถานที่ ............................................... ตั้งอยู่เลขที่ ....................... หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย .............................
ถนน ................................. ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ....................................จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................โทรศัพท์มือถือ ............................................... โทรศัพท์ที่ทางาน .....................................................
โทรศัพท์บ้าน ......................................facebook ……………………….….…..………………….. e–mail ……………..…….……..….……………….…
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) Graphic Design

Internet/website

Programer

7. ทักษะด้านภาษา
ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุ่น

อื่นๆ (โปรดระบุ)

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาจีนกลาง

8. ประสบการณ์การฝึกอบรม
หลักสูตรพื้นฐาน
วันที่ ....................................... รุ่น................................................
สถานที่อบรม ...............................................................................

หลักสูตรปฐมพยาบาล
วันที่ ....................................... รุ่น................................................
สถานที่อบรม ...............................................................................
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9. สนใจปฏิบัติงานอาสาสมัครด้าน
การแพทย์และสุขภาพอนามัย
เลขานุการ/เอกสาร
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บริการทั่วไป

บริจาคโลหิต/ดวงตา/อวัยวะ
บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
ปฐมพยาบาล

ประชาสัมพันธ์
รณรงค์หารายได้
ผู้สูงอายุ

10. รางวัลที่เคยได้รับ
10.1 สภากาชาดไทย ...........................................................................................................................................................
10.2 หน่วยงานอื่นๆ ............................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้สมัคร ..........................................................
(.............................................................)
................. / ............... / ..................

ลงชื่อผู้รับสมัคร ...........................................................
(........................................................)
............... / ................. / ................
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ตัวอย่ำงหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งชมรมอำสำยุวกำชำด
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