
เกณฑ์การประเมินผลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
ประเภท  ผู้ให้การสนับสนุน   กลุ่ม ผูบ้ริหาร 

 
ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 

1. มีภาวะผู้น าในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาดอย่างเป็นระบบ 

    

 ๑.๑ มีภาวะผู้น าในการส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

วิธีการในการชี้น า แนะแนวทาง 
ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 
ยุวกาชาด ให้กับผู้ร่วมงาน ก าหนด
วิสัยทัศน์ แนวปฏิบัติและเป้าหมาย
การท างาน รวมทั้ง การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน 
ยุวกาชาดที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

๑. ยุทธศาสตร์ / นโยบาย/
แนวทางปฏิบัติ/เป้าหมายในการ
สนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด  
๒. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด  
  

- ยุทธศาสตร์/นโยบายในการ
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด  
- เป้าหมายในการพัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาด  
- แผนพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด  
- การประชุมก าหนดแนวทาง
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด    
- การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด 

คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 
 

 ๑.๒ การส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาด 

แผนยุทธศาสตร์การสนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งแผนงาน 
โครงการและกิจกรรม การนิเทศ 
ติดตามผล และการเผยแพร่ผลงาน 

๑. การส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาด  
๒. การส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  
๒. การส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาดของ
สถานศึกษา   
 

- การส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  
- การส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาดของ
สถานศึกษา   

คะแนนเต็ม 2๐  คะแนน 
 



2 

ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
๒. ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
ผู้ร่วมงานและชุมชน  
 

การประพฤติตนโดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ วิธีการครองตน ครองคน 
ครองงานอย่างมีคุณธรรม สามารถ
ท างานให้ประสบผลส าเรจจตาม
เป้าหมายขององค์กรได้ 

๑. แนวคิด/หลักการในการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
๒. การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี มีการสนับสนุนการท างานเป็น
ทีม  
๒.๓ การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  

1. ใบประกาศ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นรางวัล 
ยกย่อง ชมเชย 
2. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ 
3. ภาพถ่าย  
4. ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนา
บัตร 
5. แนวคิด/หลักการในการ
บริหารงาน 

คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 

3. มีการพัฒนาตนเองและ/หรือ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มี
ความรู้ในกิจกรรมยุวกาชาด 

ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ด้านกิจกรรมยุวกาชาด 
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรหลักของยุวกาชาด  
การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร 
ในสังกัดด าเนินการและ/หรือเข้ารับ
การฝึกอบรม นิเทศ ติดตาม ให้มี
ความรู้ด้านกิจกรรมยุวกาชาด 

๑. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา
และนิเทศ ด้านยุวกาชาด  
อย่างต่อเนื่อง 
๒. การส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรให้มีความรู้ในกิจกรรม
ยุวกาชาด อย่างต่อเนื่อง 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. วุฒิบัตร หรือท าเนียบรุ่นผู้เข้า
รับการฝึกอบรมของบุคลากร 
3. รายงานโครงการ 
4. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
การเผยแพร่ ฯลฯ 
5. รูปภาพ 
๖. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คะแนนเต็ม ๑0  คะแนน 
 

4. เป็นผู้อุทิศตน ในกิจกรรมยุว
กาชาดด้วยการเสียสละก าลังกาย 
สติปัญญา และ/หรือทรัพย์สิน   

การเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด  
ด้วยความเต็มใจ มีจิตสาธารณะ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน สละเวลา
ความสุขส่วนตัวเพ่ือเป็นประโยชน์
ให้กับกิจกรรมยุวกาชาด ในรูปแบบ
ก าลังกาย สติปัญญาและ/หรือ
ทรัพย์สิน 

๑. ร่วมกิจกรรมยุวกาชาดกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการ
เสียสละก าลังกาย สติปัญญา 
และ/หรือทรัพย์สิน อย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. ร่วมกิจกรรมยุวกาชาดกับ
สถานศึกษาด้วยการเสียสละ
ก าลังกาย สติปัญญา และ/หรือ

๑. ค าสั่ง เกียรติบัตร 
๒. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ 
๓. ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนา
บัตร 
๔. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
สถานศึกษา 
๕. ภาพถ่าย 
๖. จ านวนครั้งในการสนับสนุน

คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
ทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง  โดยการอุทิศตนด้วยการเสียสละ

ก าลังกาย สติปัญญา และ/หรือ
ทรัพย์สิน 
๗. จ านวนโรงเรียนที่มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด 
๘. มีหมู่ยุวกาชาดเพ่ิม 
๙. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การประเมินผลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
ประเภท  ผู้ให้การสนับสนุน  กลุ่ม ผู้ปฏิบัต ิ 

 
ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน ค่าคะแนน 

1 ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี 

    

 ๑.๑ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
 

การประพฤติตนโดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม วิธีการครองตน ครองคน 
ครองงานอย่างมีคุณธรรม 

๑. มีแนวคิด/หลักการในการ
ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างต่อเนื่อง  
๒. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่
ยอมรับ  
๓. ประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

1. ใบประกาศ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นรางวัล 
ยกย่อง ชมเชย 
2. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ 
3. ภาพถ่าย  
4. ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนา
บัตร 
5.หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
6. แนวคิด/หลักการในการ
บริหารงาน 

คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
 

 ๑.๒ การเป็นแบบอย่างที่ดี การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
กับเพ่ือนร่วมงาน และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็น
แบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานของ
ตนเอง 

๒. ได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็น
แบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  

1. ใบประกาศ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นรางวัล 
ยกย่อง ชมเชย 
2. ภาพถ่าย  

คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

2. เป็นผู้อุทิศตนและเข้าร่วมกิจกรรม   
ยุวกาชาดด้วยการเสียสละก าลัง
กาย สติปัญญาและ/หรือทรัพย์สิน 

การเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด  
ด้วยความเต็มใจ มีจิตสาธารณะ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน สละเวลา
ความสุขส่วนตัวเพ่ือเป็นประโยชน์
ให้กับกิจกรรมยุวกาชาด ในรูปแบบ

๑. การส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาดที่หน่วยงาน 
ต่าง ๆ จัดขึ้น 
๒. การส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาดของ

๑. ค าสั่ง เกียรติบัตร 
๒. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ 
๓. ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนา
บัตร 
๔. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน ค่าคะแนน 
ก าลังกาย สติปัญญาและ/หรือ
ทรัพย์สิน 

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓. การเข้าร่วมกิจกรรม 
ยุวกาชาดทั้งในและนอก
สถานศึกษาด้วยการเสียสละก าลัง
กาย สติปัญญาและ/หรือ
ทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง 
๔. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
ด้านยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษา 
๕. ภาพถ่าย 
๖. เอกสารการสนับสนุนโดยการ
อุทิศตนด้วยการเสียสละก าลัง
กาย สติปัญญา และ/หรือ
ทรัพย์สิน 
๗. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การประเมินผลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

 
ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 

1. มีภาวะผู้น าในการก าหนด
แผนพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด ของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

    

 ๑.๑ มีภาวะผู้น าในการด าเนิน
กิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

วิธีการในการชี้น า/แนะแนวทางใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ก าหนด วิสัยทัศน์ แนวปฏิบัติและ
เป้าหมายการท างานตลอดจน
วิธีการด าเนินงานด้านยุวกาชาดที่
น าไปสู่ความส าเร็จ 
 

๑. การเป็นผู้น าในการด าเนินการ
ประชุมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 
๒. การนิเทศ ก ากับติดตามผล
การด าเนินงานกิจกรรมยุวกาชาด  

- เอกสารเกี่ยวกับการประชุม
ก าหนดนโยบายในการด าเนิน
กิจกรรมยุวกาชาด  
- วิสัยทัศน์กิจกรรมยุวกาชาดของ
สถานศึกษา  
- มีการจัดท าหลักสูตรกิจกรรม 
ยุวกาชาดของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรม 
ยุวกาชาดตามแนวหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
- โครงสร้างการบริหารงาน 
ยุวกาชาด  
- แผน/ปฏิทินการนิเทศ 
- ผลการนิเทศตามแผน/ปฏิทิน
การนิเทศ  
- สรุปและรายงานผลการนิเทศ
ประจ าปีการศึกษา  
 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน  
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
 ๑.๒ มีแผนพัฒนากิจกรรม 

ยุวกาชาดของสถานศึกษา 
ขั้นตอนและวิธีการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ไปสู่
ความส าเร็จ 
 

๑. การสนับสนุนกิจกรรม 
ยุวกาชาดของสถานศึกษา  
๒. การมีส่วนร่วมในการจัดท า
และด าเนินการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาดของ
สถานศึกษา   
๓. ผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมยุวกาชาด  

- การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด
ด้านบุคลากร และการบริหาร
จัดการ  
- การเข้าร่วมประชุมวางแผน
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด  
- แผนพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด  
- สรุปรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนากิจกรรม 
ยุวกาชาดประจ าปีการศึกษา 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
 

2. ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
ผู้ร่วมงานและชุมชน 

การประพฤติตนโดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ วิธีการครองตน ครองคน 
ครองงานอย่างมีคุณธรรม สามารถ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรได้ 

๑. มีแนวคิด/หลักการในการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม น าไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง  
๒. การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดี มีการสนับสนุนการท างาน
เป็นทีม  
๓. การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  

1. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
2. ใบประกาศ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นรางวัล 
ยกย่อง ชมเชย 
3. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ 
4. ภาพถ่าย  
5. ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนา
บัตร 
6. แนวคิด/หลักการในการ
บริหารงาน 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 

3. มีการพัฒนาตนเองและ/หรือ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ  
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
นิเทศ และ/หรือเป็นวิทยากร 

   คะแนนเต็ม 30 คะแนน  
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
ให้กับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลที่
สนใจ 

 ๓.๑ การพัฒนาตนเองด้าน 
ยุวกาชาด  

ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ด้านกิจกรรมยุวกาชาด 
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรหลักของยุวกาชาด  

การส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
หลักของยุวกาชาด 

1. การพัฒนาบุคลากร 
๒. วุฒิบัตรส าเร็จการฝึกอบรม 
๓. เอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็น
ว่าส าเร็จการฝึกอบรม  

คะแนนเต็ม 6 คะแนน  
 

 ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด 

ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้
ด้านกิจกรรมยุวกาชาด 
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรหลักของยุวกาชาด   

๑. การส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับ 
การพัฒนาด้านยุวกาชาด 
อย่างต่อเนื่อง  
๒. การส่งเสริม สนับสนุนให้
สมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านยุวกาชาดกับหน่วยงานอ่ืน 
อย่างต่อเนื่อง 

1. การพัฒนาบุคลากร 
2. วุฒิบัตร 
3. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
4. การเผยแพร่ผลงาน 

คะแนนเต็ม 9 คะแนน  
 

 ๓.๓ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา
และนิเทศด้านยุวกาชาด 

ผู้บริหารเข้ารับการนิเทศ ติดตาม 
การประชุม สัมมนา  

จ านวนครั้งของการเข้ารับการ
นิเทศ ติดตาม  
การประชุม สัมมนา 

1. การพัฒนาบุคลากร 
2. เกียรตบิัตร 
3. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
4. รายงานผลการเข้ารับการ
นิเทศ ติดตาม การประชุม 
สัมมนา  
5. การเผยแพร่ผลงาน 

คะแนนเต็ม 6 คะแนน  
 

 ๓.๔ การเป็นวิทยากร ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับ
กิจกรรมยุวกาชาด 

จ านวนครั้งของการเป็นวิทยากร
ด้านยุวกาชาด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

1. เกียรตบิัตร 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. รายงานผลการเป็นวิทยากร  
4. การเผยแพร่ผลงาน 

คะแนนเต็ม 9 คะแนน  
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
4. เป็นผู้อุทิศตน และร่วมกับบุคลากร

ด าเนินการวางแผนและเข้าร่วม
กิจกรรมยุวกาชาดทั้งใน 
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนใน
รูปแบบโครงการ/โครงงาน/
กิจกรรม จากการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

    

 ๔.๑ ร่วมกิจกรรมยุวกาชาดของ
สถานศึกษา  

ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา  ตามแผนพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด ของสถานศึกษา 

จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ/โครงงานด้านยุวกาชาด
ของสถานศึกษา   

1. แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ยุวกาชาด 
2. งาน โครงการ และกิจกรรม 
ยุวกาชาด 
3. สรุปผลและรายงานผลเป็น
รูปเล่ม 
5. หลักฐาน/ร่องรอยการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ภายใน
สถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 12 คะแนน  
 

 ๔.๒ ร่วมกิจกรรมด้านยุวกาชาดกับ
หน่วยงานอื่น  

ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ยุวกาชาดที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด
ขึ้น 

1. แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ยุวกาชาด 
2. งาน โครงการ และกิจกรรม 
ยุวกาชาด 
3. สรุปผลและรายงานผลเป็น
รูปเล่ม 
5. หลักฐาน/ร่องรอยการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ภายนอก 
สถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน  
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
 ๔.๓ ร่วมกับบุคลากรวางแผนและ

ด าเนินการโครงการ/โครงงาน/
กิจกรรมยุวกาชาดโดยระดม
ทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

ผู้บริหารร่วมวางแผนด าเนิน
โครงการ และเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมยุวกาชาด โดยการน า
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนงาน โครงการและกิจกรรมเป็น
แนวทางและด าเนินงานด้าน 
ยุวกาชาดของสถานศึกษา  
 

1. แผนงาน/โครงการ/โครงงาน/
กิจกรรมยุวกาชาดที่มีการระดม
ทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม  
2. การสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. บันทึกการประชุม 
2. แผนกิจกรรมยุวกาชาด
ประจ าปี 
3. ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม 
4. คู่มือปฏิบัติกิจกรรม 
5. เอกสาร / หลักฐาน / ร่องรอย 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
การเผยแพร่ ฯลฯ 
6.  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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เกณฑ์การประเมินผลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
ประเภท  ครูผู้สอนยุวกาชาด  กลุ่ม ครูผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 1 , 2 และ 3  

 
ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 

๑. ร่วมจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษาและจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรม
ยุวกาชาด   

จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดร่วมกับผู้บริหารที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
สอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรม 
ยุวกาชาดของสถานศึกษา  
 

๑.๑ แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ยุวกาชาดของสถานศึกษา ตลอด
ปีการศึกษา  
๑.๒ แผนการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดรายสัปดาห์   
 

1. แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรม 
ยุวกาชาด อย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา (40 สัปดาห์) 
2. หลักฐานการอนุมัติให้ใช้
แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  
(40 สัปดาห์) 
3. บันทึกผลการจัดกิจกรรมของ
แต่ละแผน 
4. แบบสรุปผลการผ่านกิจกรรม
ยุวกาชาดประจ าปีการศึกษา 

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
 

๒. ปฏิบัติตนตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน
และชุมชน  

การประพฤติตนโดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ วิธีการครองตน ครองคน 
ครองงานอย่างมีคุณธรรม สามารถ
ท างานให้ประสบผลส าเรจจตาม
เป้าหมายขององค์กรได้ 

๑. ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม  
๒. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
๓. การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้ร่วมงานและชุมชน  

1. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
2. ใบประกาศ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นรางวัล 
ยกย่อง ชมเชย 
3. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ 
4. ภาพถ่าย  
5. ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนา
บัตร 
6. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
๓. มีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดี
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดรวมทั้ง
เข้าร่วมประชุม สัมมนา และ/หรือ
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานหรือ
บุคคลที่สนใจ   

    

 ๓.๑ การพัฒนาตนเองด้าน 
ยุวกาชาด  

ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ด้านกิจกรรมยุวกาชาด 
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรหลักของยุวกาชาด  

การส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
หลักของยุวกาชาด 

1. วุฒิบัตรส าเร็จการฝึกอบรม 
2. เอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็น
ว่าส าเร็จการฝึกอบรม  
3.  ภาพถ่าย 
 

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
 

 ๓.๒ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
และนิเทศด้านยุวกาชาด 

ครผูู้สอนเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนา และนิเทศด้านยุวกาชาด 

จ านวนครั้งของการเข้าร่วม 
การประชุม สัมมนา และนิเทศ
ด้านยุวกาชาด 

1. การพัฒนาบุคลากร 
2. เกียรตบิัตร 
3. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
4. รายงานผลการเข้ารับการ
นิเทศ ติดตาม การประชุม 
สัมมนา  
5. การเผยแพร่ผลงาน 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
 

 ๓.๓ การเป็นวิทยากร ครูผู้สอนเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับ
กิจกรรมยุวกาชาด 

จ านวนครั้งของการเป็นวิทยากร
ด้านยุวกาชาด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

1. เกียรตบิัตร 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. รายงานผลการเป็นวิทยากร  
4. การเผยแพร่ผลงาน 

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจัด
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมและ
เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด ทั้งใน

ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
และหรือเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงานยุวกาชาด  

๑. การเสนอและด าเนินการจัด
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
ยุวกาชาดทั้งในสถานศึกษาและ

1. รายงานโครงการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา  
2. รายงานโครงการจัดกิจกรรม

คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน จาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดย
ระดมทรัพยากรในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม และมีการจัดท าสรุป 
รายงานผลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

หน่วยงานอื่น รวมทั้ง การสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน 
๒. มีส่วนร่วมและ/หรือเป็นที่
ปรึกษาในการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดทั้งในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น รวมทั้ง การสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๓. การระดมทรัพยากรในชุมชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด ทั้งใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
๔. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาด 

ยุวกาชาดนอกสถานศึกษา  
3. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา  
4. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
ยุวกาชาดนอกสถานศึกษา 
5. ภาพถ่าย 
6. หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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เกณฑ์การประเมินผลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
ประเภท  ครูผู้สอนยุวกาชาด  กลุ่ม ครูผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 4 

 
ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 

๑. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนใน
รูปแบบของชุมนุมยุวกาชาด  
ระดับ ๔ ให้สอดคล้องกับแนว 
การจัดกิจกรรมชุมนุม ตาม
หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด   

จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวการจัด 
กิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา
และหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 
รวมทั้ง การส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้สมาชิกยุวกาชาด 
รู้จักคิด วางแผนจัดกิจกรรมด้วย
ตนเองหรือกลุ่ม ในรูปแบบของ
ชุมนุมยุวกาชาด ระดับ ๔ 
 

๑. การมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม 
ยุวกาชาด ระดับ ๔  
๒. การปฏิบัติตามแนวการจัด
กิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดระดับ ๔  
๓. การติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการของ
ชุมนุมยุวกาชาดระดับ ๔  
๔. การให้ค าปรึกษา แนะน าการ
น าผลการประเมินไปปรับใช้เพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการ
ของชุมนุมยุวกาชาดระดับ ๔  

1. ใบสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม 
ยุวกาชาด ระดับ 4 
2. รายงานการประชุมของชุมนุม
ยุวกาชาด ระดับ 4 
3. แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ
ชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 
4. ค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
ชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4  
5. รายงานโครงการของชุมนุม 
ยุวกาชาด ระดับ 4 
๖. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม   
7. รายงานการประชุม 
๘. หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
 

๒. ปฏิบัติตนตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน
และชุมชน  

การประพฤติตนโดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ วิธีการครองตน ครองคน 
ครองงานอย่างมีคุณธรรม สามารถ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรได้ 

๑. ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม  
๒. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
๓. การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้ร่วมงานและชุมชน  

1. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
2. ใบประกาศ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นรางวัล 
ยกย่อง ชมเชย 
3. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ 
4. ภาพถ่าย  
5. ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนา
บัตร 
6. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
๓. มีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดี
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดรวมทั้ง
เข้าร่วมประชุม สัมมนา และ/หรือ
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานหรือ
บุคคลที่สนใจ   

    

 ๓.๑ การพัฒนาตนเองด้าน 
ยุวกาชาด  

ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ด้านกิจกรรมยุวกาชาด 
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรหลักของยุวกาชาด  

การส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
หลักของยุวกาชาด 

1. วุฒิบัตรส าเร็จการฝึกอบรม 
2. เอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า
ส าเร็จการฝึกอบรม  
3.  ภาพถ่าย 

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
 

 ๓.๒ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
และนิเทศด้านยุวกาชาด 

ครผูู้สอนเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนา และนิเทศด้านยุวกาชาด 

จ านวนครั้งของการเข้าร่วม 
การประชุม สัมมนา และนิเทศ
ด้านยุวกาชาด 

1. การพัฒนาบุคลากร 
2. เกียรตบิัตร 
3. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
4. รายงานผลการเข้ารับการนิเทศ 
ติดตาม การประชุม สัมมนา  
5. การเผยแพร่ผลงาน 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
 

 ๓.๓ การเป็นวิทยากร ครูผู้สอนเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับ
กิจกรรมยุวกาชาด 

จ านวนครั้งของการเป็นวิทยากร
ด้านยุวกาชาด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

1. เกียรตบิัตร 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. รายงานผลการเป็นวิทยากร  
4. การเผยแพร่ผลงาน 

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจัด
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมและ
เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด ทั้งใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน จาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
และหรือเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงานยุวกาชาด  
ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดย
ระดมทรัพยากรในชุมชนเข้ามามี

๑. การเสนอและด าเนินการจัด
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
ยุวกาชาดทั้งในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น รวมทั้ง การสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานโครงการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา  
2. รายงานโครงการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดนอกสถานศึกษา  
3. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม 

คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
ส่วนร่วม และมีการจัดท าสรุป 
รายงานผลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

๒. มีส่วนร่วมและ/หรือเป็นที่
ปรึกษาในการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดทั้งในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น รวมทั้ง การสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๓. การระดมทรัพยากรในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด ทั้งใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
๔. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาด 

ยุวกาชาดในสถานศึกษา  
4. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมยุว
กาชาดนอกสถานศึกษา 
5. ภาพถ่าย 
6. หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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เกณฑ์การประเมินผลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
ประเภท สมาชิกยุวกาชาด  กลุ่ม สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 , ๒ และ 3 

ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
๑. เป็นสมาชิกยุวกาชาดใน

สถานศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๒ ปีการศึกษาและได้รับ
เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 

สมาชิกยุวกาชาดมีความสนใจใน
กิจกรรมยุวกาชาด โดยการสมัคร
เป็นสมาชิกยุวกาชาดใน
สถานศึกษา และมีความประสงค์
จะประเมินกิจกรรมพิเศษ ซ่ึง
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ
ประเมินกิจกรรมพิเศษให้สมาชิก 
ยุวกาชาดตามเกณฑ์การประเมิน 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรกิจกรรม 
ยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

๑. การสมัครเป็นสมาชิก 
ยุวกาชาด  
๒. สมาชิกยุวกาชาดมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด (๔ ภาคเรียน)  
๓. การผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมพิเศษของสมาชิก 
ยุวกาชาด  

1. ใบสมัครเป็นสมาชิกยุวกาด 
2. แผนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมพิเศษ 
3. บันทึกการประชุม 
4. ค าสั่ง 
5. เอกสารประชาสัมพันธ์ 
6. ภาพถ่าย 
7. สรุปและรายงานผล 
8. เอกสารการประเมินกิจกรรม
พิเศษ 

คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน 

๒. เป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติ
ตามค าปฏิญาณตนของยุวกาชาด 

สมาชิกยุวกาชาดมีความสนใจ  
มีความตั้งใจ และมีศรัทธา  
ในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติ
ตนค าปฏิญาณตนยุวกาชาด อย่างมี
ความสุข และภาคภูมิใจในตนเอง  
 

๑. มีความประพฤติดี  
๒. ปฏิบัติตามค าปฏิญาณตนของ
ยุวกาชาด  

1. ค าสั่ง 
2. บันทึกการประชุม 
3. ภาพถ่าย 
4. เอกสารสรุปและรายงานผล 
5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
6.  ผลประเมิน ความประพฤติ 
7. หลักฐานการปฏิบัติตนตามค า
ปฏิญาณตนของผู้น าและเพ่ือ
สมาชิกยุวกาชาด 
 

คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
๓. มีการพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิมพูน

ความรู้ และทักษะในกิจกรรม 
ยุวกาชาด 

สมาชิกยุวกาชาด มีการพัฒนา
ตนเองโดยการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เช่น พิธีเข้า
ประจ าหมู่ การเดินทางไกล การอยู่
ค่ายพักแรม งานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาด ฯลฯ หรือ
ช่วยเหลือครูผู้น าในการจัดกิจกรรม 
หรือไปร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดด้วยความเต็มใจ 

๑. การเข้ารับการอบรมหรือ
ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมด้าน 
ยุวกาชาด  
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด
ในและ/หรือนอกสถานศึกษา 
๓. ช่วยครูผู้น าจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในและ/หรือนอก
สถานศึกษา  

1. บันทึกการประชุม 
2. โครงการ/แผนงาน 
3. ค าสั่ง 
4. ภาพถ่าย 
5. วุฒิบัตร 
6. เกียรติบัตร 
7. เอกสารสรุปและรายงานผล 
 

คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน 

๔. เป็นผู้น า หรือเข้าร่วมในการจัด
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมยุว
กาชาดทั้งในและนอกสถานศึกษา
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สมาชิกยุวกาชาดเป็นผู้น าและหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานยุวกาชาดของ
สถานศึกษา โดยร่วมกับครูผู้น าและ
หรือร่วมกันคิดโครงการ/โครงงาน/
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือ
สนองอุดมการณ์และวัตถุประสงค์
ของยุวกาชาด มีความเสียสละและ
มีจติสาธารณะที่จะช่วยเหลือและ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม  
โดยระดมทรัพยากรในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม และมีการจัดท าสรุป 
รายงานผลการด าเนินงานครูผู้สอน
กิจกรรมยุวกาชาดทราบ 

๑. เสนอและด าเนินการจัด
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
ยุวกาชาด ในหรือนอก
สถานศึกษา  
๒. เขา้ร่วมโครงการ/โครงงาน/
กิจกรรมยุวกาชาด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
๓. เสนอและ/หรือเข้าร่วม
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
ยุวกาชาด ในหรือนอก
สถานศึกษา โดยเชิญชวน
บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ 
การสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. บันทึกการประชุม 
2. โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 
3. ค าสั่ง 
4. เอกสารประเมินผลและ
รายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะใน
การพัฒนางาน 
5. ภาพถ่าย 

คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินผลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
กลุ่ม สมาชิกยุวกาชาด  กลุ่ม สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 4 

ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
๑. เป็นสมาชิกชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 

๔ ในสถานศึกษาต่อเนื่องกันมา 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีความสนใจและศรัทธาต่อ
กิจกรรมยุวกาชาด สมัครใจเป็น
สมาชิกชุมนุมยุวกาชาดระดับ 4 
โดยการประชุมเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ และเม่ือสมาชิก
ยุวกาชาดได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการยุวกาชาด ระดับ 4 
แล้ว ต้องมีการประชุม วางแผน
และด าเนินโครงการในการที่จะไป
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม พร้อมทั้ง จัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานสรุป
รายงานผล เสนอครูที่ปรึกษาชุมนุม
ทราบ 

๑. การสมัครเป็นสมาชิก 
ยุวกาชาด ระดับ ๔  
๒. การปฏิบัติกิจกรรมตามแนว
การจัดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด 
ระดับ ๔  

1. ใบสมัครเป็นสมาชิก 
ยุวกาชาด ระดับ 4 
2. บันทึกการประชุม 
3. โครงการ/แผนงาน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุมนุมยุวกาชาด 
5. ภาพถ่าย 
6. เอกสารสรุปและรายงานผล 
7. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
๘. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตลอด ๒ ปกีารศึกษา 

คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน 

๒. เป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติ
ตามค าปฏิญาณตนของยุวกาชาด 

สมาชิกยุวกาชาดมีความสนใจ  
มีความตั้งใจ และมีศรัทธา  
ในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติ
ตนค าปฏิญาณตนยุวกาชาด อย่างมี
ความสุข และภาคภูมิใจในตนเอง  
 

๑. มีความประพฤติดี  
๒. ปฏิบัติตามค าปฏิญาณตนของ
ยุวกาชาด  

1. ค าสั่ง 
2. บันทึกการประชุม 
3. ภาพถ่าย 
4. เอกสารสรุปและรายงานผล 
5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
6.  ผลประเมิน ความประพฤติ 

คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
7. หลักฐานการปฏิบัติตนตามค า
ปฏิญาณตนของผู้น าและเพ่ือ
สมาชิกยุวกาชาด 
 

๓. มีการพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ และทักษะในกิจกรรม 
ยุวกาชาด 

สมาชิกยุวกาชาด มีการพัฒนา
ตนเองโดยการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เช่น พิธีเข้า
ประจ าหมู่ การเดินทางไกล การอยู่
ค่ายพักแรม งานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาด ฯลฯ หรือ
ช่วยเหลือครูผู้น าในการจัดกิจกรรม 
หรือไปร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดด้วยความเต็มใจ 

๑. การเข้ารับการอบรมหรือ
ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมด้าน 
ยุวกาชาด  
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด
ในและ/หรือนอกสถานศึกษา 
๓. ช่วยครูผู้น าจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในและ/หรือนอก
สถานศึกษา  

1. บันทึกการประชุม 
2. โครงการ/แผนงาน 
3. ค าสั่ง 
4. ภาพถ่าย 
5. วุฒิบัตร 
6. เกียรติบัตร 
7. เอกสารสรุปและรายงานผล 
 

คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน 

๔. เป็นผู้น า หรือเข้าร่วมในการจัด
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมยุว
กาชาดทั้งในและนอกสถานศึกษา
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สมาชิกยุวกาชาดเป็นผู้น าและหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานยุวกาชาดของ
สถานศึกษา โดยร่วมกับครูผู้น าและ
หรือร่วมกันคิดโครงการ/โครงงาน/
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือ
สนองอุดมการณ์และวัตถุประสงค์
ของยุวกาชาด มีความเสียสละและ
มีจติสาธารณะที่จะช่วยเหลือและ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม  

๑. เสนอและด าเนินการจัด
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
ยุวกาชาด ในหรือนอก
สถานศึกษา  
๒. เข้าร่วมโครงการ/โครงงาน/
กิจกรรมยุวกาชาด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
๓. เสนอและ/หรือเข้าร่วม
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
ยุวกาชาด ในหรือนอก

1. บันทึกการประชุม 
2. โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 
3. ค าสั่ง 
4. เอกสารประเมินผลและ
รายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะใน
การพัฒนางาน 
5. ภาพถ่าย 

คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/ร่องรอย ค่าคะแนน 
โดยระดมทรัพยากรในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม และมีการจัดท าสรุป 
รายงานผลการด าเนินงานครูผู้สอน
กิจกรรมยุวกาชาดทราบ 

สถานศึกษา โดยเชิญชวน
บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ 
การสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 


