
ชื่อโครงการ โครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร      
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงต าแหน่ง  องค์ราชูปถัมภก       
สภากาชาดไทย” 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานยุวกาชาด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 
           เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงต าแหน่งองค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ส านักงานยุวกาชาด ร่วมกับ
ส านักงานจัดหารายได้ รู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสภากาชาดไทย และ พสกนิกรชาวไทย จึง
ก าหนดจัด โครงการสรรหา“กุลบุตรและกุลธิดากาชาด”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงต าแหน่ง
องค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทยและเพ่ือสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร
ชอบช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส เรียกว่า “กุลบุตร และ กุลธิดากาชาด”เพ่ือสืบทอด
อุดมการณ์ของกาชาดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป และท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย             
ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ                 
ที่สภากาชาดไทย 
       ทั้งนี้  เพ่ือน้อมถวายเนื่องในโอกาสดังกล่าวฯส านักงานยุวกาชาด จึงจัดโครงการสรรหา “กุลบุตร 
และกุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ              
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงต าแหน่งองค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการท า
กิจกรรมแบบยุวกาชาดมาใช้ในการคัดสรร ซึ่งหมายถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาด
ไทยและยุวกาชาด บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร และสร้างความเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย                        
ท าให้เยาวชนที่ผ่านการคัดสรรสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีของเยาวชนอื่นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงต าแหน่งองค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย  

 2.2 เพ่ือสรรหาเยาวชนอายุระหว่าง 18 –30ปี มาเป็นเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย 
  2.3 เพ่ือสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร และพร้อม                 
ที่จะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย 
  2.4 เพ่ือปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และอุดมการณ์ของกาชาดให้เยาวชนเกิดศรัทธา            
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภากาชาดไทยตลอดไป 
  2.5 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะความเป็นผู้น าและรู้จักบทบาทการเป็นผู้ตามรวมทั้ง         
มีวิสัยทัศน์สามารถเป็นแบบอย่าง และชักชวนเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ            
ของสภากาชาดไทย 
  2.6 เพ่ือขยายเครือข่ายจิตอาสาสภากาชาดไทยในกลุ่มเยาวชนตามนโยบายอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
 3.1 คณะกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2543 - 2561 
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3.2 เยาวชน ชาย - หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่ก าลังศึกษาหรือท างานอยู่ในประเทศ
ไทย 

จ านวน รวม 150 คน 
 
4. วิธีด าเนินการ  

ระยะท่ี 1  กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 เตรียมงาน และประชาสัมพันธ์ โครงการฯ  
- เตรียมงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ประชุมเตรียมรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 
- ประสานสถานที่การจัดกิจกรรม 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
- เตรียมงานและวางแผนจัดกิจกรรม 
- ประสานคณะกรรมการ    
 

 ระยะที่ 2  19 – 20  ตุลาคม  2562   สัมภาษณ์คัดสรรกุลบุตร – กุลธิดา  
 
 ระยะที ่3  จัดค่ายคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ระหว่างวันที่ 1 - 4 เดือนพฤศจิกายน  
2562 ณ ห้องประชุม ชั้น15 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562                   
พิธีประกาศผลการคัดสรรกุลบุตร -กุลธิดากาชาด ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น12                    
การจัดค่ายคัดสรรใช้กระบวนการท ากิจกรรมแบบยุวกาชาดมาใช้ในการคัดสรร ซึ่งหมายถึงการให้ความรู้ 
ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยและยุวกาชาด และการสร้างเยาวชนให้เป็นเยาวชนจิตอาสา
สภากาชาดไทย บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร การเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  ฯลฯ                                                                        
 
  ระยะที่ 4  ธันวาคม 2562 การสรุปประเมินผลโครงการฯ 
สรุปประเมินผลโครงการฯและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม ส าหรับใช้ในโอกาสต่อไป 
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5. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

1. ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณ       
2. แต่งตั้งคณะท างานด าเนนิโครงการฯ       
3. ประชุมคณะกรรมการวางแผนกิจกรรม       
4. ประสานงานหน่วยงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
5. ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ       
6. สอบสัมภาษณ์คัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด       

7. เตรียมด าเนินโครงการฯ  
    (เข้าค่ายคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด) 

      

8. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์       
9. ด าเนินการจัดค่ายคัดสรรกุลบุตรและ 
   กุลธิดากาชาด 

      

10. ด าเนินจัดการประชุมประเมินผลสรุปงาน       

  
 
6. สถานที่  
 - จัดด าเนินการสัมภาษณ์ 
   ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย  
 - ค่ายคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤศจิกายน 2562   
        ณ ห้องประชุมชั้น15 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

       และประกาศผลการคัดสรรวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  
       ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น12  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 
7. งบประมาณ 
 ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  
 
8. การประเมินผล 
 8.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 8.2 จากการสอบถามและประชุมประเมินผลหลังเสร็จกิจกรรมในแต่ละวัน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงต าแหน่งองค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย  
  9.2 ได้เยาวชนอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มาเป็นเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย 
    9.3 ได้เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร และพร้อมที่จะเป็น
ตัวแทนในการเผยแพร่และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย 
  9.4 เยาวชนได้รับการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และอุดมการณ์ของกาชาด เกิดศรัทธาใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภากาชาดไทยตลอดไป 
  9.5 ได้เยาวชนที่มีทักษะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์สามารถเป็นแบบอย่าง และชักชวน
เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทยเพ่ิมมากข้ึน 
  9.6 มีการขยายเครือข่ายจิตอาสาสภากาชาดไทยในกลุ่มเยาวชนตามนโยบายอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  
                                                                                                          
11. ผู้ประสานงานโครงการ 
 นางญาธิดา  ศรีลาโพธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 นางเพ็ญประภา เกษรมาลา  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 นางสาววราภรณ์ เฮงเซ็ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 นางสาวกมลทิพย์ สิงหวิบูลย์ บุคลากร 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 สถานที่ติดต่อ  
        ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
        เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ 
        เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
        โทรศัพท์   0-2252-5002-3 กด 1  แฟกซ์  0-2252-5004 
        เว็บไซต์  www.thaircy.redcross.or.th      
       Face book อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย 

http://www.redcross.or.th/
http://www.redcross.or.th/

