
ภาพรวมผลงานประจ าปี 2563

"Young Ambassadors of Virtue Foundation"



โครงการและกิจกรรม
กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2563



โครงการพัฒนาโลกทัศน์



• ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

• คณะจ านวน 45 คน
• น าโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
• ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล  ผู้อ านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี พร้อมด้วย คณะยุวทูตฯ จ านวน 31 คน
• ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน
• นักการทูตอาสาสมัคร 2 คน

• คณะยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง

คณะยุวทูตความดีเยือน
สาธารณรัฐสิงคโปร์



คณะฯ ได้เข้าเย่ียมคารวะ อุปทูตทวีเกียรติ เจนประจักษ์

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์และนาย Foo Cexiang

รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ



โรงเรียนประถมศึกษา อาหมัด อิบราฮิม (Ahmad Ibrahim Primary School)

o ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน : นำงสำว Ong Lee Choo 
o จ ำนวนนักเรียน : 1,200 คน 
o โรงเรียนชั้นน ำที่มีแนวทำงกำรเรียนกำรสอนที่เน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร พร้อมทักษะชีวิตที่จะน ำไปใช้ในอนำคต  
o ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำ 3 ประกำร ได้แก่ ความเคารพ  ความยืดหยุ่น และความรับผิดชอบ





โรงเรียนประถมศึกษา จิง ชาน (Jing Shan Primary School)

o ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน : นำง Sharon  Siew 
o จ ำนวนนักเรียน : 1,220 คน 
o โรงเรียนรัฐบำลชั้นน ำที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรอบรู้แบบองค์รวม สอนให้เด็กเป็น นักคิด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเป็นผู้น า (Thinker, Learner, Leader) 















โครงการผู้อุปถัมภ์



สถานทูตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทยกับ
โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
•  วันที่ 17 มกราคม 2563
•  ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูลเอล (H.E. Dato' Jojie Samuel) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน
•  นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ











สถานทูตเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทยกับ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

•  วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563
•  ฯพณฯ นางสุจิตรา ดูไร (H.E. Mrs. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย และเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน
•   นางสาวดาว วิบูลย์พานิช รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

ร่วมให้การต้อนรับ













โครงกำรช่วยเหลือที่มูลนิธิยุวทูตควำมดีด ำเนินกำร
เพื่อสู้ภัยโควิด 19



โครงกำรยุวทูตควำมดีส่งมอบน้ ำใจ สู้ภัยโควิด 19 
•  ระหว่างวันท่ี 1 – 12 เมษายน  2563 
•  จัดท า Face Shield หน้ากากป้องกันฝอยละอองที่ครอบท้ังใบหน้า เพ่ือบริจาคให้โรงพยาบาลในพื้นท่ีและโรงพยาบาลหลักท่ีเป็นศูนย์ท าการรักษาโรคโควิด 19 
•  โรงเรียนหลักที่เข้าร่วม 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด สามารถผลิตหน้ากาก Face Shield  ได้จ านวน 10,238 ชิ้น  น าไปมอบให้กับโรงพยาบาลจ านวน 40 แห่ง ใน  17 จังหวัด













โครงกำรยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อำสำแบ่งปัน ช่วยผ่ำนพ้นภัยโควิด 19 
•  ระหว่างวันท่ี 11 – 22 พฤษภาคม 2563 

•  จัดท า “ถุงวิชา” บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ 

“ถุงยังชีพ” ใส่เคร่ืองอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสารและของแห้ง

•  มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที ่6 ที่ยำกจนของโรงเรียนขนำดเล็กที่อยู่ห่ำงไกล จ ำนวน 1,412 คน  จำก 116 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด















โครงกำรยุวทูตจิตอำสำ ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19
•  ระหว่างวันท่ี 8 – 19 มิถุนายน 2563  
•  มูลนิธิฯ ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
•  จัดท า “ถุงวิชา” บรรจุส่ือสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ 

“ถุงยังชีพ” ใส่เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสารและของแห้ง

“กองยังชีพกลาง” คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง 
“อุปกรณ์กีฬา” อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ

•  มอบให้กับนักเรียนทุกคนในระดบัชั้น ป.6 ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 1,211 คน จาก 79 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 
2 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในเขตพื้นที่ 49 อ าเภอ ของ 11 จังหวัด



















โครงกำรยุวทูตควำมดี ปันรัก ปันรู้ 

• มูลนิธิฯ แบ่งปันสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ท่ีจัดท า โดยโรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ท้ัง 23 แห่ง 

มาเผยแพร่ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E- Book) ในเว็บไซด์ของมูลนิธิยุวทูตความดี  (www.yavf.or.th)



โครงการมอบทุนอุดหนุนและ
ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน
ในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี



ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส

• วันที่ 20 มกราคม 2563

• มอบทุนอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกจิตส านึก                   
ฝึกจิตอาสาในการท าความดีให้กับโรงเรียน จ านวน 30,000 บาท

• มอบสื่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน                  
การพัฒนาที่ยั่งยืน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน



ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เยี่ยมเยือนโรงเรียนโรงเรียนอนบุาลระยอง 

• วันที่ 25 สิงหาคม 2563

• มอบทุนอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกจิตส านึก                   
ฝึกจิตอาสาในการท าความดีให้กับโรงเรียน จ านวน 30,000 บาท

• มอบสื่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน                  
การพัฒนาที่ยั่งยืน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน



ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรยีนเอกชัย 
จ. สมุทรสาคร

• วันที่ 29 ตุลาคม 2563

• มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชัย และโรงเรียนภาคีเครือขา่ย               
5 โรงเรียน รวม 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท

• มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนและอปุกรณ์กีฬา



ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

• วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563

• มอบทุนอุดหนุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมท าความดี จ านวน 30,000 บาท

• ตอบค าถามกับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในประเด็นบทบาทหน้าท่ีของ
กระทรวงการต่างประเทศ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศท่ามกลาง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


