






 

๑ 
 

เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดตน้แบบ   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
ด้านผู้บริหาร  
(15 คะแนน) 
 

๑. การพัฒนาตนเอง   
    ด้านยุวกาชาด 
    (1 คะแนน) 
 

    ส ำเร็จกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และ   
   ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด ในหลกัสูตรหลัก 
   หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง   
   (1 คะแนน) 
 

1. วุฒิบัตร 
2. ภำพกิจกรรม 
3. ท ำเนียบรุ่น 
4. เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ำส ำเรจ็ 
    กำรฝึกอบรม  
 
 

- มี     ได้       ๑ คะแนน 
- ไม่มี  ได้       ๐ คะแนน 

   ๒. การบริหารงาน          
    ยุวกาชาด     
    (๙ คะแนน) 
 

๒.๑ กำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร       
      ยุวกำชำดสถำนศึกษำตำมข้อบังคับ 
      สภำกำชำดไทย หมวดที่ ๙ 
      ว่ำด้วยยุวกำชำด    
      (๒ คะแนน) 
 

๑. ค ำสั่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
    ยุวกำชำดสถำนศึกษำที่เป็นปัจจุบันหรือ 
๒. เอกสำรกำรด ำเนินกำรขอแต่งตั้ง  
    คณะกรรมกำรยุวกำชำดสถำนศึกษำ 
 

- มีและเป็นปัจจุบันหรืออยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
  ได้  ๒ คะแนน 
- มี แต่ไม่เป็นปจัจุบัน          
  ได้  ๑  คะแนน 
- ไม่มี  ได้  0 คะแนน 
 
 

  ๒.๒ มีแผนส่งเสริมกิจกรรมยุวกำชำด 
     สถำนศึกษำ (3 คะแนน) 
 
 

1. แผนส่งเสริมกิจกรรมยุวกำชำดสถำนศึกษำ 
2. เอกสำร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีโครงกำรส่งเสริม 
  กิจกรรมยุวกำชำดสถำนศึกษำ  
  มีครบ 3 ปี ได้ 3 คะแนน 
- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีโครงกำรส่งเสริม 
  กิจกรรมยุวกำชำดสถำนศึกษำ 
   มี 2 ปี ได้ 2 คะแนน 
- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีโครงกำรส่งเสริม 
  กิจกรรมยุวกำชำดสถำนศึกษำ  
  มี 1 ปี ได้ 1 คะแนน 
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๒ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
๒.๓  กำรนเิทศ ติดตำมประเมินผล 
       กำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 
       ภำยในสถำนศึกษำ   
       (2 คะแนน) 
 
 

๑. แบบและบันทึกกำรนิเทศ   ติดตำม   
    ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อย ๑  ปี   
    กำรศึกษำ และเป็นปัจจุบัน 
๒. แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/  
   กิจกรรม  ท่ีเป็นปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ ์
   อย่ำงน้อย ๑ ปีกำรศึกษำ 
 

- มีกำรนิเทศตดิตำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
  ยุวกำชำดภำยในสถำนศึกษำ 2 ครั้ง  
  ต่อปีกำรศึกษำ   ได้  2 คะแนน 
- มีกำรนิเทศตดิตำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
  ยุวกำชำดภำยในสถำนศึกษำน้อยกว่ำ 2 ครั้ง  
  ต่อปีกำรศึกษำ   ได้  1 คะแนน 
- ไม่มีกำรนเิทศติดตำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
  ยุวกำชำดภำยในสถำนศึกษำ  
  ได้ 0 คะแนน  
 

  ๒.๔  กำรเผยแพร่และประชำสัมพนัธ์กิจกรรม  
       ยุวกำชำดของสถำนศึกษำ  
       (2 คะแนน) 
 
 

๑. บอร์ดประชำสมัพันธ์ 
๒. จดหมำยข่ำว  
๓. Social Media 
๔. แผ่นพับ /เอกสำร 
5. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

- ประชำสัมพันธ์ ๔ ช่องทำงขึ้นไป  ได้ 2 คะแนน 
- ประชำสัมพันธ์ 1 - 3 ช่องทำง    ได้ 1 คะแนน 
- ไม่มีกำรประชำสัมพันธ์             ได้ 0 คะแนน 
 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บังคับบัญชา และสมาชิก
ยุวกาชาด มีส่วนร่วมใน
การจัดกจิกรรมยุวกาชาด 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา   
(๕ คะแนน) 
 

๑. จัด/ร่วมกิจกรรม พิธีกำรทำงยวุกำชำด  
    เช่น พิธีเข้ำประจ ำหมู่ งำนวันคล้ำย 
    วันสถำปนำยุวกำชำดไทย 
๒. มีส่วนร่วมในกำรบริกำรชุมชน 
๓. มีกำรจัดกิจกรรมในเรื่องกำรอนุรักษ์ 
    ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔. มีกำรน ำวิทยำกรท้องถิ่นเข้ำมำร่วมพัฒนำ  
    กิจกรรม ยุวกำชำด 
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถำบันชำติ  
    ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ศลิปะ วัฒนธรรม 
    ของชุมชน สังคม ประเทศชำตแิละสังคมโลก 

๑. บันทึกกำรประชุม 
๒. ประกำศ ค ำสั่ง   
๓. หนังสือเชิญ /  หนังสือขอบคุณ 
๔. ภำพกิจกรรม 
5. สรปุโครงกำร/กิจกรรม 
6. เกียรติบัตร / ใบประกำศ 
7. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๕ ข้อ  ได้ ๕ คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๔ ข้อ  ได้ ๔ คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๓ ข้อ  ได้ ๓ คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๒ ข้อ  ได้ ๒ คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๑ ข้อ  ได้ 1 คะแนน 
- ไม่ปฏิบัตติำมประเด็นพิจำรณำ      ได้  0 คะแนน 
 



 

๓ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
    ด้านครูผู้สอน 
    กิจกรรม 
    ยุวกาชาด 
   (20 คะแนน) 

1. การพัฒนาตนเองด้าน   
    ยุวกาชาด  
    (5 คะแนน)   
 
 
 
 
 

1.1 ส ำเร็จกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีและผูบ้ังคับ 
      บัญชำยุวกำชำด ในหลักสูตรหลัก 
      หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง หรือหลักสูตร 
      อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมยุวกาชาด   
      (1 คะแนน)  
 
 
 
 

1. วุฒิบัตร / เกียรติบัตร 
2. ภำพกิจกรรม 
3. ท ำเนียบรุ่น 
4. เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ำส ำเรจ็กำร 
    ฝึกอบรม 
 
 
 
 

 ร้อยละของจ านวนครูผู้สอนยุวกาชาดทั้งหมด 
 ของสถานศึกษา ที่ส ำเร็จกำรฝึกอบรมเจ้ำหนำ้ที่และ    
 ผู้บังคับบัญชำยวุกำชำด ในหลักสูตรหลกั หลักสูตรใด 
 หลักสูตรหน่ึง หรือหลักสูตรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ    
 กิจกรรมยุวกาชาด  
 - ร้อยละ 80  ขึ้นไป  ได้   1       คะแนน 
 - ร้อยละ 70 – 79   ได้   0.75  คะแนน 
 - ร้อยละ 60 – 69   ได้   0.50  คะแนน 
 - ร้อยละ 50 – 59   ได้   0.25  คะแนน 
 - ต่ ำกว่ำร้อยละ 50   ได้   0       คะแนน 

  1.2 มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจเกีย่วกับหลักสตูร  
      กิจกรรมยุวกำชำด ตำมหลักสูตรแกนกลำง 
      กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
      (2 คะแนน) พิจำรณำจำก  
     1.2.1 ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดท ำ
หลักสตูรกิจกรรมยุวกำชำดของสถำนศึกษำ 
     1.2.2 หลักสูตรกิจกรรมยุวกำชำด 

๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำหลักสตูร 
    กิจกรรมยุวกำชำด  
2. หลักสูตรกิจกรรมยุวกำชำดของสถำนศึกษำ 
3. หลักสูตรอื่น ๆ  
 
 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๒ ข้อ ได้ ๒ คะแนน  
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๑ ข้อ ได้ ๑ คะแนน 
- ไม่ปฏิบัตติำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 0 คะแนน 
 

  ๑.๓ เข้ำร่วมกิจกรรมยุวกำชำดหรอืเป็นวิทยำกร  
      ประชุม อบรม สัมมนำ กำรนเิทศ อย่ำงใด 
      อย่ำงหนึ่ง ภายในสถานศึกษา  (1 
คะแนน) 
 

1. หนังสือรำชกำร  
2. ค ำสั่งแต่งตั้ง  
3. ภำพกิจกรรม 
4. เกียรติบัตร  
5. หนังสือเชิญ / หนังสือขอบคุณ 
6. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

ร้อยละของจ านวนครูผู้สอนยุวกาชาดทั้งหมดของ
สถานศึกษาที่เข้ำร่วมกิจกรรมยุวกำชำดหรือเป็นวิทยำกร 
ประชุม อบรม สัมมนำ กำรนิเทศอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ภายในสถานศึกษา  
- ร้อยละ 80 ข้ึนไป   ได้  ๑      คะแนน 
- ร้อยละ 70 – 79   ได้  0.75 คะแนน 
- ร้อยละ 60 – 69   ได้  0.5   คะแนน 
- ร้อยละ 50 – 59   ได้  0.25 คะแนน 
- ต่ ำกว่ำร้อยละ 50   ได้ 0      คะแนน 
 



 

๔ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
  ๑.๔ เข้ำร่วมกิจกรรมยุวกำชำดหรอืเป็นวิทยำกร 

ประชุม อบรม สัมมนำ กำรนิเทศ งำนชุมนุม    
ยุวกำชำดฯ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ภายนอก
สถานศึกษา  (1 คะแนน) 
 

1. หนังสือรำชกำร  
2. ค ำสั่งแต่งตั้ง  
3. ภำพกิจกรรม 
4. เกียรติบัตร  
5. หนังสือเชิญ / หนังสือขอบคุณ 
6. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

ผู้แทนครผูู้สอนกิจกรรมยุวกำชำดเข้ำร่วมกิจกรรม 
ยุวกำชำดภายนอกสถานศึกษา เฉลี่ย  
- ตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไปต่อปี    ได้ ๑   คะแนน 
- ต่ ำกว่ำ ๒ ครั้งต่อปี          ได้ ๐.๕ คะแนน 
- ไม่เข้ำร่วม                    ได้ 0 คะแนน 
 

 2. แผนการจัดกิจกรรม 
    ยุวกาชาด 
    (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดท ำแผนกำรจดักิจกรรมยุวกำชำด 
ตำมหลักสูตรกิจกรรมยุวกำชำดของสถำนศึกษำ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  พิจำรณำจำก 
   1) ร่วมจัดท ำแผนกำรจัดกจิกรรมยุวกำชำด 
       ครบทุกกลุ่มกิจกรรมหลัก ตำมหลักสูตร 
       กิจกรรมยุวกำชำดของสถำนศึกษำ 
   2) องค์ประกอบของแผนกำรจดักิจกรรม 
       ยุวกำชำดครบถ้วน  ดังนี้ 
           ๒.๑) สำระส ำคัญ   
           ๒.๒) จุดประสงค์    
           ๒.๓) เนื้อหำ   
           ๒.๔) กิจกรรม  
           ๒.๕) สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้   
           ๒.๖) กำรวัดและประเมนิผล    
                 ๒.๖.๑ วิธีวัด                              
                 ๒.๖.๒ เครื่องมือวัด   
                 ๒.๖.๓ เกณฑ์กำรประเมิน         
           ๒.๗) กิจกรรมเสนอแนะ 
           ๒.๘) กำรอนุมัติให้ใช้แผนจำกผู้บริหำร 
                  หรือผู้ไดร้ับมอบหมำย          

 
 
 
 
1. แผนกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดสอดคล้อง 
    กับหลักสูตรกิจกรรมยุวกำชำดตำม     
    หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
    พุทธศักรำช 2551             
2. หลักฐำนกำรอนุมัติกำรให้ใช้แผนกำรจดั 
    กิจกรรมยุวกำชำดอย่ำงน้อย 1 ปีกำรศึกษำ 
3. บันทึกผลกำรจดักิจกรรมของแต่ละแผน 
4. แบบสรุปผลกำรผ่ำนกิจกรรมยวุกำชำด 
    ประจ ำปีกำรศึกษำ 
5. สื่อ นวัตกรรม  
6. ภำพกิจกรรม 
7. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๘. เอกสำร /หลักฐำน /ร่องรอยกำรมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 
 
 
 
ร้อยละของจ ำนวนครูผูส้อนกิจกรรมยุวกำชำดที่ปฏิบัติ
ตำมประเด็นพิจำรณำครบตั้งแต่ ๖ ข้อขึ้นไป ก ำหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี ้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้   ๑๐    คะแนน 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ได้     ๙    คะแนน 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ได้     ๘    คะแนน 
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙  ได้     ๗    คะแนน 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ได้     ๖    คะแนน 
 



 

๕ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
           ๒.๙) บันทึกหลังกำรจัดกิจกรรม 
         ๒.๑๐) ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   3) แผนกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด              
       ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้บรหิำรหรือ 
       ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
   4) ด ำเนินกำรจดักิจกรรมตำมแผน 
       กำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 
   5) มีสื่อ/อุปกรณ์ตำมแผนกำรจดักิจกรรม 
       ยุวกำชำด 
   6) มีกำรวัดและประเมินผลอยำ่งเป็นระบบ 
   7) มีกำรบันทึกหลังกำรจดักิจกรรมยุวกำชำด 
   8) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ
นวัตกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. การบริหารงาน 
    ในหมู่ยุวกาชาด 
    (5 คะแนน) 

3.1 ด ำเนินงำนเกี่ยวกับเอกสำร ระเบียน 
กำรเงิน  กำรบัญชีและเอกสำรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับยุวกำชำด (2.5 คะแนน)  พิจำรณำจำก 
      ๓.๑.1 มีงำนระเบียนท่ีเกีย่วข้อง 
              กับยุวกำชำด     
      ๓.๑.๒ มีเอกสำรกำรเงินกำรบัญชีท่ี    
              เกี่ยวข้องกับยุวกำชำด 
      ๓.๑.๓ มีบันทึกกำรประชุมครูผูส้อน 
               กิจกรรมยุวกำชำด 
      ๓.๑.๔ มีบันทึกกำรประชุมหวัหน้ำหน่วย 

1. ระเบียนที่เกี่ยวข้องกับยุวกำชำด  
    เช่น แบบ ยุว.๑ – ยุว.๑๐ เป็นต้น 
๒. เอกสำรกำรเงินกำรบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง 
    กับยุวกำชำด 
๓. บันทึกกำรประชุมคร ู
๔. บันทึกกำรประชุมหัวหน้ำหน่วย 
๕. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุวกำชำด 
 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๔ ข้อ    ได้ ๒.๕ คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๓ ข้อ    ได้ ๒    คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๒ ข้อ    ได้ ๑.๕ คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๑ ข้อ    ได้ ๑.๐ คะแนน  
- ไม่ปฏิบัตติำมประเด็นพิจำรณำ         ได้  0   คะแนน 
 
 



 

๖ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
  3.2 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนท่ี   

      ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และสื่อเกี่ยวกับกำร 
      จัดกิจกรรมยุวกำชำด  (2.5 คะแนน)  
      พิจำรณำจำก 
      ๓.๒.๑ มสีถำนท่ีจัดกิจกรรมยุวกำชำดหรือ     
               แหล่งเรียนรู้ด้ำนกิจกรรมยุวกำชำด 
      ๓.๒.๒ มสีถำนท่ีเปิด – ปิดกจิกรรม 
               ยุวกำชำด 
      ๓.๒.๓ มสีถำนท่ีจัดเก็บ วสัด ุอุปกรณ์  
               สื่อต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด    
               กิจกรรมยุวกำชำด 
      ๓.๒.๔ มีทะเบียนรำยกำรสื่อ วัสดุ อุปกรณ ์
               ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 
 
 

๑. สถำนท่ีจัดกจิกรรมยุวกำชำดหรือ 
    แหล่งเรียนรู้ดำ้นกิจกรรมยุวกำชำด 
๒. สถำนท่ีเปดิ – ปิดกิจกรรมยุวกำชำด 
๓. สถำนท่ีจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ สือ่ ต่ำง ๆ   
    ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 
๔. ทะเบียนรำยกำรสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้         
    ในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 

 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๔ ข้อ    ได้ ๒.๕ คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๓ ข้อ    ได้ ๒    คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๒ ข้อ    ได้ ๑.๕ คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ๑ ข้อ    ได้ ๑.๐ คะแนน  
- ไม่ปฏิบัตติำมประเด็นพิจำรณำ         ได้  0   คะแนน 
 
 

    ด้านสมาชิก 
    ยุวกาชาด   
    (25 คะแนน) 
 

1. การพัฒนาตนเองตาม    
    หลักสูตรกจิกรรม 
    ยุวกาชาด ตาม     
    หลักสูตรแกนกลาง 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    พุทธศักราช  2551 
    (4 คะแนน) 

สมำชิกยุวกำชำดส ำเร็จกำรฝึกอบรม หรือเข้ำ
ร่วมกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมพิเศษ  
ตำมหลักสูตรกิจกรรมยุวกำชำด ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช   
2551 
            
  

1. โครงกำร / โครงงำน 
2. วุฒิบัตร / เกียรติบัตร 
3. ภำพกิจกรรม 
4. สมดุบันทึก / แบบรำยงำน 
5. เครื่องหมำยกิจกรรมพิเศษ 
6. สรปุรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
7. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

ร้อยละของจ ำนวนสมำชิกยุวกำชำดทั้งหมดของ
สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำตนเอง 
- ร้อยละ 80 ขึ้นไป          ได้ 4 คะแนน 
- ร้อยละ 70 – 79          ได้ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 60 – 69          ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 50 – 59          ได้ 1 คะแนน  
 

 2. การเข้าร่วมกจิกรรม    
    เพ่ือเพ่ิมทักษะกิจกรรม    
    ยุวกาชาดอย่าง   
    หลากหลาย 
    (5 คะแนน) 

เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อเพ่ิมทักษะ กจิกรรม 
ยุวกำชำด อย่ำงหลำกหลำย  เช่น กำรปฐม
พยำบำล กำรบรรเทำสำธำรณภัย กำรอนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรต้ำนภัยจำก
อบำยมุขและสิ่งเสพติด เป็นต้น 

1. โครงกำร / โครงงำน 
2. วุฒิบัตร / เกียรติบัตร 
3. ภำพกิจกรรม 
4. แบบรำยงำนโครงกำร / โครงงำน  
5. รำยงำนกำรประชุมหน่วย 

1. ประเภทของกิจกรรมที่ปฏิบัตมิคีวำมหลำกหมำย  
    จ ำนวน 3 กิจกรรมขึ้นไป     ได้ 1 คะแนน  
2. ร้อยละของจ ำนวนสมำชิกยุวกำชำดทั้งหมดของ
สถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะ ฯ 
- ร้อยละ 80 ข้ึนไป          ได้ 4 คะแนน 



 

๗ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 

 
 
 

6. แบบสมัภำษณ์/แบบสังเกตแกนน ำยุว
กำชำด 
7. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

- ร้อยละ 70 – 79          ได้ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 60 – 69          ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 50 – 59          ได้ 1 คะแนน 

 3. การปฏิบัติตาม 
   ค าปฏิญาณตน 
   ของยุวกาชาด 
    (9 คะแนน) 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติกจิกรรมที่ก่อให้เกิดควำมจงรักภักด ี
    ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย ์
2. ปฏิบัติกจิกรรมที่ก่อให้เกิดควำมรัก  
    ควำมสำมัคคี  ควำมสมำนฉันท์กับคนท่ัวไป 
3. ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกับกำรรักษำอนำมัย 
    ของตนเองและส่งเสรมิอนำมัยของผู้อื่น 

1. โครงกำร / โครงงำน / กิจกรรม 
2. เกียรติบัตร 
3. ภำพกิจกรรม 
4. สมดุบันทึก / แบบรำยงำน 
5. ผลงำน / ช้ินงำน 
6. แผ่นประชำสมัพันธ์ / จดหมำยข่ำว    
7. แบบสมัภำษณ์ / แบบสังเกต 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิกิจกรรม 
9. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

- ปฏิบัติตำมค ำปฏญิำณตนของยุวกำชำด 
  ได้ 3 ข้อ   ได้ 9 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมค ำปฏญิำณตนของยุวกำชำด 
  ได้ 2 ข้อ   ได้ 6 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมค ำปฏญิำณตนของยุวกำชำด 
  ได้ 1 ข้อ   ได้ 3 คะแนน 

 4. ความมีระเบียบวินัย 
    (4 คะแนน ) 

1. แต่งเครื่องแบบยุวกำชำดถูกต้อง   
    ตำมระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับยุวกำชำด  
2. กำรตรงต่อเวลำ  
3. กำรแสดงควำมเคำรพ  
4. ปฏิบัตติำมกฎระเบียบของหมูยุ่วกำชำด 
 

1. เกียรติบัตร 
2. ภำพกิจกรรม 
3. สมดุบันทึก/แบบรำยงำน 
 4. กำรสมัภำษณ์และกำรสังเกตตำมสภำพจริง 
 5. ภำพเคลื่อนไหว 
 6. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
 

 5. การตระหนักในคุณค่า 
    การเป็นสมาชิก 
    ยุวกาชาด 
    (3 คะแนน) 
 

1. มีควำมสนใจ ควำมสุข และสนกุ 
    ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมยุวกำชำด 
    ด้วยควำมสมัครใจ 
2. มีควำมภำคภมูิใจในกำรเป็นสมำชิกยุวกำชำด 
3. ประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอยำ่งที่ดี 
    มีจิตอำสำ 
 
 

1. เกียรติบัตร 
2. ภำพกิจกรรม 
3. สมดุบันทึก / แบบรำยงำน 
4. หนังสือขอบคุณ 
5. แบบสมัภำษณ์ / สังเกตตำมสภำพจริง  
6. แบบประเมินผลโครงกำร 
7. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
 
 



 

๘ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
   ด้านการจัด  
   กิจกรรม 
   ยุวกาชาด 
   (30คะแนน) 

1. กิจกรรมตามหลกัสูตร  
    กิจกรรมยุวกาชาดตาม 
    หลักสูตรแกนกลาง 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
    พุทธศักราช  2551 
   (10 คะแนน) 
 
 

1.1 จดักิจกรรมหลักตำมหลักสูตร                    
  (2 คะแนน) 
  1) จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม 
      ยุวกำชำด 
  2) ก ำหนดกำรจดักิจกรรม 
  3) ผลิตสื่อกำรจดักิจกรรม 
      ยุวกำชำด 
  4) โครงกำรจดักิจกรรมพิเศษ  
  5) รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร     
 

1. แผนกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด    
2. ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม 
3. สื่อกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด   
4. ค ำสั่ง  
5. โครงกำรจัดกิจกรรมพิเศษ  
6. รำยงำนกำรจัดท ำโครงกำร  
7. ภำพกิจกรรม 
8. สรปุกิจกรรมประจ ำปีกำรศึกษำ 
9. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง  

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ 5 ข้อ   ได้ 2    คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ 4 ข้อ   ได้ 1.5 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ 3 ข้อ   ได้ 1    คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ 1 - 2 ข้อ ได้ 0.5คะแนน 
- ไม่ปฏิบัตติำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 0 คะแนน 
 

  1.2 จดักิจกรรมพิเศษกำรอยู่ค่ำย   
      (2 คะแนน) 
      1) จัดท ำแผน/โครงกำรกำรจดักิจกรรม 
          ยุวกำชำด 
      2)  ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม 
      3) ผลิตสื่อกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 
      4) จัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำย 
      5) รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรกิจกรรมยุวกำชำดของสถำนศึกษำ      
2. ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม 
3. กำรจดัท ำแผนกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด  
4. กำรผลติสื่อกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด    
5. โครงกำรจัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำย 
6. ค ำสั่ง 
7. รำยงำนกำรจัดท ำโครงกำร  
8. ภำพกิจกรรม 
9. สรปุกิจกรรมประจ ำปีกำรศึกษำและ อ่ืน ๆ  
    ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ 5 ข้อ   ได้ 2    คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ 4 ข้อ   ได้ 1.5 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ 3 ข้อ   ได้ 1    คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ 1-2 ข้อ ได้ 0.5คะแนน 
- ไม่ปฏิบัตติำมประเด็นพิจำรณำ ได้ 0 คะแนน 
 
 
 



 

๙ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
  1.3 จดักิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือ 

      จำกกิจกรรมพิเศษกำรอยู่ค่ำย  ต่อป ี
      (1.5 คะแนน)  

  1) จัดกิจกรรมพิเศษมำกกว่ำ 3     
      กิจกรรมขึ้นไป 
  2) จัดกิจกรรมพิเศษ 3 กิจกรรม 
  3) จัดกิจกรรมพิเศษน้อยกว่ำ 3  
      กิจกรรม 

1. แผนกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด  
2. ภำพกิจกรรม 
3. แบบกำรสัมภำษณ/์ กำรสังเกต 
4. บันทึกหลังกำรจัดกิจกรรม 
5. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๑)    ได้ 1.5 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๒)    ได้ 1    คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๓)    ได้ 0.5 คะแนน 
 
 
 

  1.4 จดัพิธีเปิด – พิธีปิดกิจกรรมยุวกำชำด  
      (1.5 คะแนน) ต่อป ี

   1) จัดพิธีเปิด – พิธีปิดกิจกรรม 
       ยุวกำชำด  30  ครั้งขึ้นไป  
   2) จัดพิธีเปิด – พิธีปิดกิจกรรม 
       ยุวกำชำด 20 - 29 ครั้ง  
   3) จัดพิธีเปิด – พิธีปิดกิจกรรม 
       ยุวกำชำด น้อยกว่ำ 20 ครั้ง  
 
 

1. กำรจดัท ำแผนกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด  
2. ภำพกิจกรรม 
3. แบบกำรสัมภำษณ/์ กำรสังเกต 
4. บันทึกหลังกำรจัดกิจกรรม 
5. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๑)    ได้ 1.5 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๒)    ได้ 1   คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๓)    ได้ 0.5 คะแนน 
 

  1.5  พิธีเข้ำประจ ำหมู่ยุวกำชำด 
      (1.5 คะแนน)  ต่อป ี
     1) มีแผน/โครงกำร 

    2) มีกำรจัดกิจกรรม 
    3) มีรำยงำนกำรจัดกจิกรรม 
 
 
 
 

1. แผน/โครงกำร กำรจดักิจกรรมยุวกำชำด  
2. ภำพกิจกรรม 
3. แบบกำรสัมภำษณ/์ กำรสังเกต 
4. บันทึก/รำยงำนโครงกำร 
5. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๑)    ได้ 1.5 คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๒)    ได้ 1   คะแนน 
- ปฏิบัติตำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ ๓)    ได้ 0.5 คะแนน 
 
 
 



 

๑๐ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 

  1.6 จัด/ร่วมกจิกรรมวันคลำ้ยวันสถำปนำ 
       ยุวกำชำดไทย   ต่อปี 

        (1.5 คะแนน)  
   1) มีแผน/โครงกำร 
   2) มีกำรจัดกิจกรรม 
   3) มีรำยงำนกำรจดักิจกรรม 
 
 
 

1. แผนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร 
2. ภำพกิจกรรม 
3. แบบสมัภำษณ ์
4. รำยงำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร 
5. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 

- จัดและเข้าร่วมกจิกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด  
   ไทย   ได้ 1.5 คะแนน  
- จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด  
   ไทย   ได้ 1    คะแนน 
- ไม่ได้จัดและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำ 
  ยุวกำชำดไทย   ได้ 0 คะแนน  
 
 

 2. กิจกรรม 
    ตามค าปฏิญาณตน 
    ของยุวกาชาด 
    (10 คะแนน) 
 

2.1 จดั/ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงถึงควำม   
      จงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำและ   
     พระมหำกษัตริย์   ต่อป ี

      (4 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคญัทำงยุวกำชำด  
2. รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม  
3. บันทึกกำรประชุม 
4. ภำพกิจกรรม 
5. สรปุรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
6. จดหมำยข่ำว  
7. Social Media 
8. แผ่นพับ / สื่อประชำสัมพันธ์  
9. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

- ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 6 ครั้ง  ได้  4    คะแนน 
- ด ำเนินกำร 6 ครั้ง            ได้ 3.5   คะแนน 
- ด ำเนินกำร 5 ครั้ง            ได้  3    คะแนน 
- ด ำเนินกำร 4 ครั้ง            ได้ 2.5  คะแนน 
- ด ำเนินกำร 3 ครั้ง            ได้  2    คะแนน 
- ด ำเนินกำร 2 ครั้ง            ได้ 1.5  คะแนน 
- ด ำเนินกำร 1 ครั้ง            ได้  1    คะแนน 
- ไม่ไดด้ ำเนินกำร               ได้  0    คะแนน 
 

  2.2 จดั/ร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสัมพันธภำพ 
      และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม        
      ต่อป ี          

      (3 คะแนน)  
 

1. โครงกำรจัดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสัมพันธภำพ
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
2. รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม  
3. บันทึกกำรประชุม 
4. ภำพกิจกรรม 
5. สรปุรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
6. จดหมำยข่ำว  

- ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 4 ครั้ง    ได ้ 3    คะแนน 
- ด ำเนินกำร 4 ครั้ง              ได้ 2.5  คะแนน 
- ด ำเนนิกำร 3 ครั้ง              ได้  2    คะแนน 
- ด ำเนินกำร 2 ครั้ง              ได้ 1.5  คะแนน 
- ด ำเนินกำร 1 ครั้ง              ได้  1    คะแนน 
- ไม่ไดด้ ำเนินกำร                 ได้  0    คะแนน 
 



 

๑๑ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
7. Social Media 
8. แผ่นพับ / สื่อประชำสัมพันธ์  
9. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

  2.3 จดั/ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ อนำมัย 
      ของตนและผู้อื่น  ต่อป ี

      (3 คะแนน) 
 

1. โครงกำรจัดกิจกรรมท่ีรักษำอนำมัยของ
ตนเองและส่งเสริมอนำมยัของผู้อื่น 
2. รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม  
3. บันทึกกำรประชุม 
4. ภำพกิจกรรม 
5. สรปุรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
6. จดหมำยข่ำว  
7. Social Media 
8. แผ่นพับ / สื่อประชำสัมพันธ์  
9. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

- ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 4 ครั้ง    ได ้ 3    คะแนน 
- ด ำเนินกำร 4 ครั้ง              ได้ 2.5  คะแนน 
- ด ำเนินกำร 3 ครั้ง              ได้  2    คะแนน 
- ด ำเนินกำร 2 ครั้ง              ได้ 1.5  คะแนน 
- ด ำเนินกำร 1 ครั้ง              ได้  1    คะแนน 
- ไม่ไดด้ ำเนินกำร                 ได้  0    คะแนน 
 

 3. กิจกรรม โครงการ  
    โครงงานเพ่ือพัฒนา     
    กิจกรรมยุวกาชาด 
   (10 คะแนน) 
 
 

3.1 โครงกำร /โครงงำน/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ  
      สนับสนุนให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงค ์
      ของยุวกำชำด    
3.2 โครงกำร /โครงงำน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
      เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติ    
3.3 โครงกำร /โครงงำน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม  
      กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ  
      สิ่งแวดล้อม   
3.4 โครงกำร /โครงงำน/กิจกรรมเพื่อพัฒนำ 
      กิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศกึษำ    
3.5 โครงกำร /โครงงำน/กิจกรรมเพื่อพัฒนำ 
      กิจกรรมยุวกำชำดนอกสถำนศึกษำ   
        1) มีแผน/โครงกำร     

1. โครงกำร /โครงงำนจัดกิจกรรมยุวกำชำด  
2. รำยงำนกำรจัดท ำโครงกำร โครงงำน 
3. ภำพกิจกรรม 
4. สรปุรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
5. หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง (ผลงำน สื่อ 
นวัตกรรม หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ) 

- ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 5 ครั้ง    ได ้10 คะแนน 
- ด ำเนินกำร 4 ครั้ง              ได้ 8   คะแนน 
- ด ำเนินกำร 3 ครั้ง              ได้  6  คะแนน 
- ด ำเนินกำร 2 ครั้ง              ได้ 4   คะแนน 
- ด ำเนินกำร 1 ครั้ง              ได้ 2   คะแนน 
- ไม่ไดด้ ำเนินกำร                 ได้ 0   คะแนน 



 

๑๒ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
        2) มีกำรจัดกิจกรรม  
        3) มีรำยงำนกำรจดักิจกรรม 
          

    ด้านผลงาน   
    ดีเด่น 
    (10 คะแนน) 

1. การพัฒนาและการ
ส่งเสริมสมาชิกยุวกาชาด
ให้ได้รับรางวัล  
(3 คะแนน)    
 
 
 

1.1 สมำชกิยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับรำงวลั 
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ
1.2 สมำชิกยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับรำงวลั 
ระดับภำค 
1.3 สมำชิกยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับรำงวลั 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือระดบัจังหวัด 
1.4 สมำชิกยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับรำงวลั 
ระดับอ ำเภอ/เขต (กรุงเทพมหำนคร) เครือข่ำย 
สหวิทยำเขต/กลุม่โรงเรียน  
1.5 สมำชิกยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับรำงวลั 
ระดับสถำนศึกษำ   
 

๑. โลร่ำงวัล เกียรติบตัร ใบประกำศ หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นรำงวัล 
๒. ภำพกิจกรรม 
๓. งำน / โครงกำร 
4. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
 
 
 

- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 1.1 ได้ 3.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 1.2 ได้ 2.5 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 1.3 ได้ 2.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 1.4 ได้ 1.5 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 1.5 ได้ 1.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไมไ่ดต้ำมประเด็นพิจำรณำ  ได้ 0 คะแนน 
 

 
 
 

2. การพัฒนาส่งเสริม
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดให้
ได้รับรางวัล 
(3 คะแนน) 

2.1 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำต ิ  
2.2 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลระดับภำค 
2.3 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรอืระดับจังหวัด 
2.4 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลระดับอ ำเภอ/เขต (กรุงเทพมหำนคร) 
เครือข่ำย  
สหวิทยำเขต/กลุม่โรงเรียน 
2.5 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดมีผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลระดับสถำนศึกษำ 

๑. โลร่ำงวัล เกียรติบตัร ใบประกำศ หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นรำงวัล 
๒. ภำพกิจกรรม 
๓. งำน / โครงกำร 
4. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
 
 
 

- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 2.1 ได้ 3.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 2.2 ได้ 2.5 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 2.3 ได้ 2.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 2.4 ได้ 1.5 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 2.5 ได้ 1.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไมไ่ดต้ำมประเด็นพิจำรณำ  ได้ 0 คะแนน 



 

๑๓ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา ร่องรอย/หลกัฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
 3. การพัฒนาส่งเสริม

ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ได้รับรางวัล 
(2 คะแนน) 

3.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมผีลงำนที่ได้รับรำงวัล
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ
3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมผีลงำนที่ได้รับรำงวัล
ระดับภำค 
3.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมผีลงำนที่ได้รับรำงวัล
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือระดบัจังหวัด 
3.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมผีลงำนที่ได้รับรำงวัล
ระดับอ ำเภอ/เขต (กรุงเทพมหำนคร) เครือข่ำย 
สหวิทยำเขต/กลุม่โรงเรียน 

๑. โลร่ำงวัล เกียรติบตัร ใบประกำศ หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นรำงวัล 
๒. ภำพกิจกรรม 
๓. งำน / โครงกำร 
4. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
 
 
 

- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 3.1 ได้ 2.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 3.2 ได้ 1.5 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 3.3 ได้ 1.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 3.4 ได้ 0.5 
คะแนน 
- ปฏิบัติไมไ่ดต้ำมประเด็นพิจำรณำ  ได้ 0 คะแนน 
 

 4. การพัฒนาส่งเสริม
สถานศึกษาให้ได้รับรางวัล 
(2 คะแนน) 
 

4.1 สถำนศึกษำมผีลงำนท่ีได้รับรำงวัล
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ
4.2 สถำนศึกษำมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับภำค 
4.3 สถำนศึกษำมผีลงำนท่ีได้รับรำงวัลระดบัเขต
พื้นที่กำรศึกษำหรือระดับจังหวัด 
4.4 สถำนศึกษำมผีลงำนท่ีได้รับรำงวัลระดบั
อ ำเภอ/เขต (กรุงเทพมหำนคร) เครือข่ำย           
สหวิทยำเขต/กลุม่โรงเรียน  

๑. โลร่ำงวัล เกียรติบตัร ใบประกำศ หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นรำงวัล 
๒. ภำพกิจกรรม 
๓. งำน / โครงกำร 
4. หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
 
 
 

- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 4.1 ได้ 2.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 4.2 ได้ 1.5 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 4.3 ได้ 1.0 
คะแนน 
- ปฏิบัติไดต้ำมประเด็นพิจำรณำ ข้อ 4.4 ได้ 0.5 
คะแนน 
- ปฏิบัติไมไ่ดต้ำมประเด็นพิจำรณำ  ได้ 0 คะแนน 

 


