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โครงการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
“จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล”
โครงการต่อเนื่อง
30701
ฝ่ายวิชาการ สานักงานยุวกาชาด

1. หลักการและเหตุผล
สานั กงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีภ ารกิจหลักในการปลูกฝังและเผยแพร่ให้ เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลั กการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการ
อาสาสมัคร การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี มีศรัทธาต่อกาชาด มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ
และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะก่อเกิดในตัวอาสายุวกาชาด
ได้ จาเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการและวิธีการของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและขั้นตอน
หลั กสู ตรพื้น ฐานยุวกาชาด “จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล” เป็ น การอบรมความรู้ขั้น
พื้นฐานที่มีความสาคัญ อันประกอบด้วย เรื่องราวความเป็นมาของกาชาด หลักการและอุดมการณ์ของกาชาด
ในด้านมนุษยธรรม ความรู้ตามภารกิจแก่นหลักสภากาชาดไทย การให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้า ที่
ของอาสายุวกาชาด ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญ เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เพิ่มพูนทักษะให้กับเยาวชนในเรื่อง
การปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานพัฒนาเยาวชนสามารถ
เลือกได้ตามความสนใจและสมัครใจ สาหรับปี 2562 นี้ สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้
ฝ่ายวิชาการจัดโครงการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด “จุดประกายกาชาด
และการปฐมพยาบาล” เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับอาสายุวกาชาด ซึ่งจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่
ที่พร้อมจะร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเชิญชวนหน่วยงานพัฒนาเยาวชนให้มาร่วมงานกับสานักงานยุวกาชาดในการปลูกฝังอบรม
เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและภารกิจของสภากาชาดไทย รวมถึงสร้างเยาวชนให้ เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา
2.2 เพื่อสร้างจิตสานึกให้อาสายุวกาชาดรู้จักการเสียสละ รวมทั้งร่วมเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ของสภากาชาดไทยอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และเกิ ด ทั ก ษะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตและปฏิ บั ติ กิจ กรรมบ าเพ็ ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ อาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จานวน 30,000 คน
เชิงคุณภาพ อาสายุวกาชาดเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา มีความรู้และ
เข้าใจในหลักการและภารกิจของสภากาชาดไทย เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของหน่วยงาน รวมถึงเป็นอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมของสานักงานยุวกาชาด และสภากาชาดไทยได้อย่างต่อเนื่อง

~1~

4. ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2562
2562

2561
ต.ค. พ.ย

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขออนุมัติโครงการฯ
2 ออกหนังสือเชิญชวนชมรมอาสา
ยุวกาชาด
3 ดาเนินการด้านต่างๆเพื่อให้การ
สนับสนุนการจัดอบรมอาสา
ยุวกาชาด
4 สรุปประเมินผลโครงการ
5. ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ : ชมรมอาสายุวกาชาดที่ดาเนินการจัดการอบรมอาสายุวกาชาดเป็นผู้กาหนด
6. โครงสร้างของหลักสูตร
กรอบเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
“จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล”
ที่

แบบค่ายกลางวัน
แบบค่ายพักแรม
(จานวนชั่วโมง)
(จานวนชั่วโมง)
2 วัน 3 วัน 4 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน
1 :30 1 :30 1 :30 1 :30 1 :30 1 :30

เนื้อหาของหลักสูตรการอบรม

1 รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ
2 กาชาดไทยและยุวกาชาด
1 :30 1 :30 1 :30 1 :30 1 :30 1 :30
3 บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน 1 :30 1 :30 1 :30 1 :30 1 :30 1 :30
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (สามารถเลือกได้ตามความสนใจ
6
12 12
6
12
12
และความเหมาะสม)
- การปฐมพยาบาล
- การดูแลผู้สูงอายุ
- เยาวชนกับการป้องกันชีวิตและสุขภาพ
(ความรู้เพื่อชีวิต Fact for Life)
- การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ฯลฯ
5 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือการบริการชุมชน (ลงพื้นที่) 3
3
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ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดกิจกรรม
พิธีต้อนรับและกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการ
พิธีหน้าเสาธง-ตรวจเยี่ยม
RCY GAME
การแสดงรอบกองไฟ
การแสดงเงียบ

จานวนชั่วโมง
ขึ้นกับจานวนวันที่จัดอบรม
ซึ่งหน่วยงานสามารถเลือก
กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

7. หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
7.1 ชมรมอาสายุวกาชาด ที่มี ครู อาจารย์ หรือ บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด
หรือที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
7.2 ชมรมอาสายุวกาชาดที่มีสมาชิกใหม่
7.3 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
7.4 สานักงานยุวกาชาด
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการอบรม
สานักงานยุวกาชาดขอพิจารณาการสนับสนุนโครงการตามลาดับก่อน – หลัง โดย
1. ชมรมเสนอโครงการฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนจากผู้บริหารของหน่วยงาน ส่งมายังสานักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่อยู่ 1871 ถนนอังรี ดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ขอความ
อนุเคราะห์ ให้ส่งโครงการฯก่อนกาหนดการดาเนินงานจริงอย่างน้อย 40 วัน นับจากวันที่ลงเลขรับหนังสือของ
สานักงานยุวกาชาด เพื่อการเตรียมความพร้อมในการให้ การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเกิด
ประโยชน์สูงสุดสาหรับการอบรม
2. การอบรมจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ากว่า 40 คนและไม่เกิน 100 คนต่อการอบรม 1 ครั้ง
3. เนื้อหาสาระในการจัดการอบรม ต้องเป็นไปตามตารางอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
“จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล” มีทั้งสิ้น 6 แบบ สามารถเลือกตามความสนใจและความเหมาะสม
ซึง่ ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaircy.redcross.or.th
4. ควรมีวิทยากรผู้ให้การอบรมทีผ่ ่านหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด หรือที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
จากสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
5. การให้การสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด “จุดประกายกาชาดและ
การปฐมพยาบาล” มีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการอบรมแบบค่ายกลางวัน / ค่ายพักแรม
สานักงานยุวกาชาด
สนับสนุน
2 วัน
3 วัน
4 วัน
หมายเหตุ
งบประมาณ
3,000 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท
คู่มือเยาวชน
√
√
√
เท่าจานวนผู้อบรม
วุฒิบัตร
√
√
√
เท่าจานวนผู้อบรม
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หมายเหตุ
ขอความร่วมมือระบุชื่อที่สามารถออกดร๊าฟได้อย่างถูกต้อง มาในโครงการในหัวข้อ งบประมาณ
สนับสนุน เพื่อสานักงานยุวกาชาดจะได้จัดเตรียมดร๊าฟได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง กับการดาเนินงาน
เมื่อได้รับดร๊าฟสนับสนุนแล้วโปรดออกใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานของท่านที่ดาเนินการอบรมและ
ส่งกลับมายังสานักงานยุวกาชาด ภายหลังได้รับดร๊าฟแล้ว 7 วันด้วย
8. การประเมินผล
9.1 การทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบสาหรับผู้เข้ารับการอบรม
9.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
9.3 ชมรมอาสายุ ว กาชาดรายงานผลการดาเนิน โครงการฯ ภายใน 15 วันหลั งจากการอบรม ใน
รูปแบบรูปเล่มรายงานส่งทางไปรษณีย์ หรือ รูปเล่มรายงานส่งทางอีเมลล์ หรือ ในรูปแบบบันทึกลงแผ่นซีดี
ฯลฯ เพื่อที่สานักงานยุวกาชาดจะลงสถิติการดาเนินโครงการประจาปี 2562 ให้กับหน่วยงานของท่าน ต่อไป
9.4 ประเมินระดับความพึงพอใจต่อบริบทของโครงการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
หมายเหตุ : ส านั ก งานยุ ว กาชาดมี คู่ มื อ ข้ อ สอบ และเอกสารการประเมิ น สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่
http://thaircy.redcross.or.th
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีหน่วยงานพัฒ นาเยาวชนที่สนใจร่วมงานและกิจกรรมกับสานักงานยุวกาชาดในการปลูกฝัง
อบรมเยาวชนให้มีความรู้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา และเข้าใจในหลักการและ
ภารกิจของสภากาชาดไทยในทุกภูมิภาคของประเทศ
10.2 สานักงานยุวกาชาดมีอาสายุวกาชาด ทีม่ ีจิตอาสา รู้จักการเสียสละรวมทั้งพร้อมที่จะเป็น
อาสาสมัครเพื่อร่วมกิจกรรมของสานักงานยุวกาชาด และสภากาชาดไทยได้อย่างต่อเนื่อง
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
11.1 นางสาวปารนันทน์ พุ่มพวง วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 092 615 5323
11.2 นายอภิวัฒน์ พงษ์มาลี
วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 081 949 4636
11.3 นายธนกร ชีวะโกเศรษฐ วิทยาจารย์ 3 ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 087 590 4949
ฝ่ายวิชาการ สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
Email : wichakantrcy0504@gmail.com
โทร 0-2252-5002-3 กด 1 ต่อ 2017 โทรสาร 0-2252-5004
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