
ภาพรวมผลงานประจ าปี 2564

"Young Ambassadors of Virtue Foundation"



รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
และกิจกรรมตามแผนงานปี 2564



3.1.1 โครงการช่วยเหลือที่มูลนิธิยุวทูตความดี  
ด าเนินการ เพื่อสู้ภัยโควิด 19



โครงการยุวทูตรวมใจอาสา
พาพ้นภัยโควิด 19  



1. โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19   

• สานต่อโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19  (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน)
• ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564
• โรงเรียนหลักที่เข้าร่วม 29 โรงเรียน ใน 27 จังหวัด
• ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน จ านวน 1,867 คน จาก 98 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 31 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ในเขตพื้นที่ 70 อ าเภอ ของ 28 จังหวัด

น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ บึงกาฬ

บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ สกลนคร

ฉะเชิงเทรา ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ ตรัง

นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา

สตูล

สุราษฎร์ธานี



โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19   

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





• “ถุงยังชีพ” ใส่ใส่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอนามัย เช่น หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
อาหารแห้ง และขนม





• “กองยังชีพกลาง” คือ อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน อุปกรณ์ทาง
การเกษตรอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สัตว์ปีก เครื่องอุปโภคบริโภค และ
ของใช้ที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีพ





• “อุปกรณ์กีฬา” อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ



ทั้งนี้ โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ปี 2563 และโครงการยุวทูตรวมใจอาสา              
พาพ้นภัยโควิด 19 ปี 2564 ที่มูลนิธิฯ ได้ด าเนินการ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือนักเรียนชั้น ป.6 
จ านวน 3,077 คน ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 177 แห่ง และศูนย์การเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 33 แห่ง ครบทั้ง 222 แห่ง ใน 120 อ าเภอ จาก 40 จังหวัด ที่มีอยู่ทั่วประเทศ



โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ าใจ
ร่วมต้านภัยโควิด 19 



2. โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ าใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19

• ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2564
• มีโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ 3 โรงเรียน
• มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เพื่อคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยง ให้กับโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

จ านวน 6 เครื่อง และโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 3 เครื่อง



• สนับสนุนทุนเพ่ือการศึกษาและเพ่ือการยังชีพ ด้วยการจัดท า ถุงยังชีพ ปันรักปันสุข ให้กับนักเรียน
ทีมี่ความขัดสนและขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านทุนการศึกษาของโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
จ านวน 57 คน



โครงการมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี สู้ภัยโควิด 19 



3. โครงการมอบทุนช่วยเหลอืโรงเรียนในเครอืข่ายมูลนิธิยวุทูตความดี สู้ภัยโควิด 19 

• จัดท า ถุงวิชา และถุงยังชีพ ที่รวบรวมสาระความรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอุปกรณ์
จ าเป็นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน

• มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 190 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด

ที่ ชื่อโรงเรียน นักเรียนชั้น ป. 6
ที่ได้รับความช่วยเหลือ (คน)

1 โรงเรียนบ้านวังดิน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 14

2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  จังหวัดตาก 89

3 โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร 40

4 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 จังหวัดกระบี่ 24

5 โรงเรียนวัดล านาว จังหวัดนครศรีธรรมราช 23

รวม 190







3.1.2 โครงการส่งมอบรักและห่วงใย
ให้เยาวชนยุวทูตความดี



3.1.2 โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี

• ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ASOMFA) ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี
• ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2564 
• สนับสนุนเงินจ านวน 120,000 บาท
• ส่งมอบความช่วยเหลือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนวัดบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์



โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี

• จัดท า ถุงด้วยรักและห่วงใย ซึ่งประกอบด้วย ถุงอุปกรณ์การเรียน ใส่สมุด หนังสือ ปากกา กล่องดินสอ
ถุงของใช้จ าเป็น บรรจุสบู่ แชมพู แปรงฟัน ยาสีฟัน เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เสื้อยืด และขนม
ทุนการศึกษา พร้อมเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของทางโรงเรียน และเครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรดพร้อมที่จ่ายแอลกอฮอล์

• มอบให้กับโรงเรียนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 90 คน ใน 3 โรงเรียน











3.1.3  โครงการการเผยแพร่
สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้



1. สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานของมูลนิธิฯ ปี 2564

• ในปี 2564 มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือจ านวน 6 เล่ม เพื่อเผยแพร่ผลงาน
และประเมินผลเชิงประจักษ์ของการด าเนินงาน ดังนี้

3.  หนังสือเวียดนาม สายใยสัมพันธ์แห่งมิตรไมตรี (พิมพ์ครั้งที่ 2) 
4.  หนังสือศรีลังกา ดินแดนแห่งทะเลสีขาว (พิมพ์ครั้งที่ 3) 

1.  หนังสือท าเนียบยุวทูตความดี
ปี 2560 – 2563 

2.  หนังสือนิทรรศน์งาน 20 ปี
ยุวทูตความดี



• หนังสือที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

5.  หนังสือรายงานผลการด าเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ
ประจ าปี 2563 – 2564 

6.  หนังสือสปป.ลาว สายสัมพันธ์สองวัฒนธรรม
ริมฝั่งโขง



2. การเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ขยายการเรียนรู้
• มูลนิธิฯ ได้เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดท าในรูปแบบของหนังสือ จัดส่งมอบไปยังกลุ่มต่าง ๆ
• นักเรียน ครู และผู้อ านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน ์ปี 2556 – 2563

จ านวน 539 คน (นักเรียนคนละ 1 เล่ม ครูคนละ 4 เล่ม และผอ. คนละ 5 เล่ม) รวม 917 เล่ม
• โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 – 2563

จ านวน 217 โรงเรียน (โรงเรียนละ 4 เล่ม) ใน 75 จังหวัด รวม 868 เล่ม 
• โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ปี 2557 

ปี 2558 และโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ปี 2560 ปี 2562
จ านวน 975 โรงเรียน (โรงเรียนละ 7 เล่ม) ใน 49 จังหวัด รวม 6,825 เล่ม 

• โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
จ านวน  405 โรงเรียน (โรงเรียนละ 8 เล่ม) ใน 65 จังหวัด รวม 3,240 เล่ม

• สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทย และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 
จ านวน 86 แห่ง (แห่งละ 4 เล่ม) รวม 344 เล่ม  

• ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
จ านวน 148 แห่ง (แห่งละ 6 เล่ม) ใน 69 จังหวัด รวม 888 เล่ม

รวมทั้งสิ้น 13,082 เล่ม
ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ
จ านวน 1,192 โรงเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ านวน 405 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน จ านวน 148 แห่ง และ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
จ านวน 86 แห่ง รวม 1,831 แห่ง



• ในการส่งมอบหนังสือยังกลุ่มดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิฯ ได้จัดส่งหนังสือที่จัดท า
ในช่วงปี 2563 – 2564 จ านวน 8 เล่ม ได้แก่

หนังสือรายงานผลประจ าปี
2561  

หนังสือรายงานผลประจ าปี
2562  

หนังสือท าเนียบยุวทูตความดี
ปี 2560 – 2563

หนังสือเมืองพอเพียง



หนังสือเวียดนาม
สายใยสัมพันธ์แห่งมิตรไมตรี

หนังสือ 20 ปี ยุวทูตความดี
ก้าวไกลทันโลก

หนังสือนิทรรศนง์าน 20 ปี
ยุวทูตความดี

วารสารวิทยุสราญรมย์
ฉบับที่ 84 (ตุลาคม 2562 –

มกราคม 2563)



3.1.4  โครงการมอบทุนอุดหนุนและ
ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน
ในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี



3.1.4 โครงการมอบทุนอุดหนุนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครอืข่ายมูลนิธิยวุทูตความดี

ทุนอุดหนุน
ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
• วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564- มอบทุนอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกจิตส านึก

ฝึกจิตอาสา ในการท าความดีให้กับโรงเรียน จ านวน 30,000 บาท
• มอบสื่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน การพัฒนาที่ยั่งยืน และอุปกรณ์กีฬา

ให้แกโ่รงเรียน





ทุนการศึกษา
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม และโรงเรียนภาคีเครือข่าย 5 แห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
• วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
• มอบทุนการศึกษาจ านวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมท้ังสิ้น 50,000 บาท
• มอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิยุวทูตความดีให้กับโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ านวนเงิน 15,000 บาท





โครงการมอบห้องสมุดอาเซียน
ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธยิุวทูตความดี



ห้องสมุดอาเซียน

นับตั้งแต่ปี 2557- 2564 กรมอาเซียนได้ด าเนินการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย   

มูลนิธิยุวทูตความดี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน 

โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน จ านวน 26  โรงเรียน

ห้องสมุดอาเซียน มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน                 

ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หนังสือและสื่อความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษ ฯลฯ

ปี 2557 

(1) โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) จังหวัดตราด

(2) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน)์ จังหวัดเชียงราย

(3) โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย



ปี 2558 

(1) โรงเรียนบ้านบางหิน  จังหวัดระนอง 

ปี 2559 

(1) โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  จังหวัดเลย

(2) โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

(3) โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที่ 179 จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 

(1) โรงเรียนอนุบาลป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

(2) โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(3) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

(4) โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 
(1) โรงเรียนบ้านประพาส  จังหวัดปราจีนบุรี
(2) โรงเรียนวัดดอนทอง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
(3) โรงเรียนบ้านอากาศ  จังหวัดสกลนคร
(4) โรงเรียนอนุบาลศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 

ปี 2563 
(1) โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ)์ จังหวัดนนทบุรี 
(2) โรงเรียนวัดด่านส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ 
(3) โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จังหวัดนครปฐม 
(4) โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร 



โดยในปี 2564 กรมอาเซียนได้ก าหนดมอบส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียน
ในเครือข่ายมูลนิธิฯ 7 โรงเรียน ซึ่งได้ส่งมอบแล้ว 3 โรงเรียน 

(1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่
(2) โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
(3) โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวล าภู 

ทั้งนี้ มีก าหนดมอบให้กับ 4 โรงเรียน คือ
(4) โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
(5) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
(6) โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
(7) โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอ านาจเจริญ 



พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวล าภู  (วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564) 



พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ที่โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564)



4.2 รูปแบบโครงการและกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ ในช่วงหลังโควิด 19



1. ขยายความช่วยเหลือ ไปยังโรงเรียนในถิน่ทุรกันดาร





2. เรียนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ กับสื่อออนไลน์







3. ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์



4. สัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่



เปลีย่น

5. การรณรงค์เสริมสร้างความดี ความสุขอย่างยั่งยืน



4.3  ความต่อเนื่องในการสนับสนุนโครงการ
พิเศษให้กับโรงเรียนนอกเครือข่ายยุวทูตความดี



โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 



โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร



รูปแบบการด าเนินโครงการช่วยเหลือฯ





4.4 แผนงานโครงการและกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ ปี 2565



4.4  แผนงานโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ปี 2565
แผนงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 

1. โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนในโรงเรียนเครือข่ายฯ ขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลและ
โรงเรียนในเขตทุรกันดาร  

2. โครงการผู้อุปถัมภ์
3. โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ในยุคหลังโควิด 19
4. โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์

แผนงานที่จะด าเนินโครงการและกิจกรรมช่วงหลังโควิดผ่านพ้นไป 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
2. โครงการค่ายอบรม ฯลฯ 
3. โครงการเหย้า – เยือน เพ่ือพลังแผ่นดิน 
4. โครงการพัฒนาโลกทัศน์



4.5 การจัดตั้งกองทุนการศึกษา
มูลนิธยิุวทูตความดีฯ



การจัดตั้งกองทุนการศึกษามูลนิธยิุวทูตความดีฯ

มูลนิธิยุวทูตความดีจัดสรรทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 
ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 

2. นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

3. นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1



วิธีด าเนินการ

1. ตั้งคณะกรรมการในการบริหารทุนการศึกษา 

2. มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงเรียนคัดเลือกนักเรียน ที่เหมาะสมจะได้ทุนการศึกษา 

3. โรงเรียนส่งของนักเรียนมายังมูลนิธิฯ เพื่อท าการพิจารณา 

4. มูลนิธิฯ คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่เหมาะสมกับการรับทุน 

จ านวน 30 คน ให้มาท าแบบทดสอบ เพื่อให้เหลือผู้รับทุนจ านวน 8 คน 

5. มูลนิธิฯ ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุน เพื่อประเมินวัดผลทุกปี 



มูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มมอบทุนการศึกษาในปี 2566 ซึ่งจะต้องคัดเลือกตั้งแต่ปี 2565
โดยตั้งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายแรกเริ่มกองทุนการศึกษาไว้จ านวน 8 คน 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  2 คน

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  2 คน

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  2 คน

4) นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จ านวน  2 คน

ในปีการศึกษาต่อไปจะมีนักเรียนได้รับทุนเพ่ิมขึ้นปีละ 2 คน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และต่อเนื่องไปในระยะยาว จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจ านวน 14 คน/ปี 



การจัดสรรทุนการศึกษา ครอบคลุมในเรื่อง ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่าหอพัก ค่าหนังสือ
และอุปกรณ์การเรียน และค่าครองชีพ ตามอัตราที่หน่วยงานอื่นจัดสรร

ปัจจุบันกองทุนการศึกษามีทุนตั้งต้น จ านวน 4,800,000 บาท ซึ่งตามจ านวนและค่าใช้จ่าย
ที่ค านวณไว้ในระยะ 4 ปี กับนักเรียนจ านวน 14 คน คาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 5,600,000 บาท



5.1  แนวทางการเผยแพร่งานของมูลนิธิฯ
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์



1. สื่อสิ่งพิมพ์

• นักเรียน ครู และผู้อ านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ ปี 2556 – 2563

• โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 – 2563

• โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ปี 2557 ปี 2558 

และโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ปี 2560 ปี 2562

• โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

• สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทย และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

• ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"



2. สื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์หลักของมูลนิธิฯ คือ
เว็บไซต์มูลนิธิฯ www.yavf.or.th

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มเปิดเว็บไซต์ฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557
ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของการใช้งาน มียอดการเข้าชมกว่า 16 ล้านครั้ง

http://www.yavf.or.th/


เว็บไซต์มูลนิธิฯ www.yavf.or.th

http://www.yavf.or.th/


Facebook มูลนิธิฯ







ยุวทูต ON Air



เว็บไซต์ใหม่ http://uat-www.yavf.or.th/

http://uat-www.yavf.or.th/




























4.2 รายงานผลการรวบรวมข้อมูล
ติดตามความคืบหน้าทางการศึกษา

ของยุวทูตความดี



60

10

37กลุ่มที่ศึกษาต่อและอยู่ในระบบการศึกษา 60  คน
กลุ่มที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 10  คน
กลุ่มที่ติดต่อไม่ได้ 37 คน

ยุวทูตความดี ปี 2556 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทศัน์ใน 4 ประเทศ
ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และ สปป. ลาว จ านวน 107 คน



คณะที่ยุวทูตความดีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ /คณะวิทยาการจัดการ

คณะศึกษาศาสตร์ / คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ /คณะศิลปศาสตร์ /คณะมนุษยศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร/์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์/ วิทยาลัยนวัตกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะวิจิตรศิลป์

คณะวนศาสตร์



มหาวิทยาลัยที่คณะยุวทูตความดีศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม. มหิดล ม. ธรรมศาสตร์ ม. ขอนแก่น ม.เชียงใหม่

ม. เกษตรศาสตร์ ม. มศว ม. สงขลานครินทร์ม. แม่ฟ้าหลวง ม. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง



กฤติน พิทักษ์วงศ์ (เปา)

ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ปัจจุบันศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

เจนวิทย์ ปฏิมินทร์ (อากิ๊บ)
ยุวทูตความดีโรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา
ปัจจุบันศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ศิวัช บุญมี (ต้นโมกข์)
ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจุบันศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ธีรนุช จิตตะระ (เบส)

ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปัจจุบันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ชัยชนะ เอี่ยมส าอาง (ตะวัน)

ยุวทูตความดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมานา) 

จังหวัดเพชรบุรี

ปัจจุบัน นักเรียนนายสิบต ารวจภูธรภาค 7
พิณรัศ ฉิมขันธ์ (อั่งเปา)

ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ฉัตริน เอี่ยมสงคราม (เซฟ)

ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ปัจจุบันศึกษา คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศุภากร แสงจันทึก (ใบเตย)
ยุวทูตความดีโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
ปัจจุบันศึกษา คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาอังกฤษ - อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



นิรวิทย์ สิบหมื่นอาด (เก็ต)
ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลเชียงค า (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา

ปัจจุบันศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ณภัทร รักความชอบ (พฤกษ)์
ยุวทูตความดีโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย Swinburne 
คณะ Bachelor of arts สาขาวิชา global studies และ
คณะ Bachelor of business สาขาวิชา information systems  

โยษิตา อินต๊ะสงค์ (แมงลัก)
ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ปัจจุบันศึกษา คณะศิลปะศาสตร์
สาขาวิชารัสเซียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พชร อุ่นเจริญ (เพชร)
ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลระยอง
จังหวัดระยอง
ปัจจุบันเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนก าเนิดวิทย์
จังหวัดระยอง

วนิชชา เอี่ยมสะอาด (วุ้นเส้น)
ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
ปัจจุบันเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนพิจิตร
พิทยาคม จังหวัดพิจิตร



4.3 แนวทางการเชื่อมโยงสานสัมพันธ์
ในกลุ่มยุวทูตความดี



กลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 บอกเล่าความภาคภูมิใจ และรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้กับรุ่นน้อง โดยการบอกเล่าผ่านรายการวิทยุและสื่อออนไลน์ของมูลนิธิฯ

1. การสร้างความสัมพนัธส์านสายใยความผูกพันใกล้ชิดกบัมูลนิธิฯ



กลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้เข้ามาร่วมในกิจกรรม Teach for YAVF เพื่อแนะแนวการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องก้าวตาม



กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 – 2 ให้มาร่วมในกิจกรรม Reunion  เพื่อสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์และ
เพื่อสร้างความมีใจต่อมูลนิธิฯ ให้ยังคงแข็งแรงต่อไป



2. เปิดกว้างเส้นทางการรับข้อมลูจากมูลนิธิฯ อย่างสม่ าเสมอตอ่เนื่อง
เพื่อร่วมกันคงรักษาบรรทัดฐานและค่านิยมของมูลนิธิฯ ให้คงอยู่







3. สร้างแรงบันดาลใจให้อยากเข้ามาท างานให้กระทรวงฯ
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