ความหมาย

เด็กดีของแผนดิน (Z-iDol อานวา ซี-ไอ-ดอล) คือ เด็กและเยาวชนรุนใหม ในยุคเจนเนอเรชั่นซี
(Generation Z) ที่สามารถคนพบความตองการของตนเอง และพัฒนาตนเองตามความตองการนั้น จนประสบ
ความสําเร็จในโลกศตวรรษที่ 21 และเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ
คําวา Z-iDol ซี-ไอ-ดอล นั้น ใชคําวาพองเสียงของภาษาอังกฤษ คือ อักษรภาษาอังกฤษ Z “ซี” กับ
คําวา See ที่แปลวา เห็น ดังนั้น สัญลักษณของเด็กดีของแผนดิน จึงเปนรูปดวงตา ที่มีสัญลักษณ Z อยูตรง
กลาง หมายถึง เด็กเป นศูนย กลาง ในสวนของหางตาทั้ง 2 ขาง ใชส วนหนึ่งของสัญลักษณมูลนิ ธิครู ดีของ
แผนดิน หมายถึง เด็กดีของแผนดินไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากครูดีของแผนดิน และมูลนิธิครูดีของแผนดิน
นอกจากนี้ยังมีวงกลม 2 วงที่ดวงตา หมายถึงประกายแหงความสําเร็จ
ในมุมมองของการพัฒนาและปรัชญา หมายถึง การมองตนเอง เห็นตนเอง เขาใจตนเอง และพัฒนา
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับความหมายของคําวา ศึกษา ที่มาจากภาษาบาลีวา สิกขา ซึ่งมาจาก ส กับ อิกข และ
อาปจจัย ที่แปลวา การเห็นตนเอง นั่นเอง

แนวคิดการสรางเด็กดีของแผนดิน

1. แกไข หรือ พัฒนา นิสัยตนเอง อยางนอย 1 อยาง ตอ 1 ภาคเรียน ใหตอเนื่องจนติดเปนนิสัย โดย
นิสัยที่ตองการแกไข หรือพัฒนานั้น จะตองเปนพฤติกรรมที่เห็นไดอยางเดนชัด เปนรูปธรรม เชน
ไมเปนรูปธรรม
ตั้งใจเรียน
เปนเด็กดี
ซื่อสัตยสุจริต

เปนรูปธรรม
อานหนังสือเรียนทุกวันอยางนอยวันละ30นาที
ไมพูดคําหยาบในโรงเรียน
สงการบานตรงเวลาตามที่คุณครูกําหนดทุกวัน

2. การแกไข หรือพัฒนานิสัยนั้น ตองทําอยางตอเนื่อง 21 วัน ตามทฤษฎีของ Dr.Maxwell Maltz แต
เพื่อใหกําลังใจผูปฏิบัติ ทางโครงการจึงปรับเปน 21 ครั้ง ภายใน 50 วัน
3. คุณครูหามบังคับใหเด็กแกไข หรือพัฒนาในพฤติกรรมเดียวกัน เหมือนกันทั้งหองเรียน แตตองชวยให
นักเรียนคนพบตนเองใหได โดยการพูดคุยและตั้งคําถาม เพื่อใหนักเรียน “มองตนเอง เห็นตนเอง
เขาใจตนเอง แลวจึงพัฒนาตนเอง” ซึ่งเปนปรัชญาของ Z-iDol

4. ในการพัฒนาตนเองนั้น ทางโครงการวางแนวทางไว 6 ภาคเรียน ๆ ละ 1 ประเด็น คือ
ภาคเรียนที่ 1 รางวัลเด็กดีของแผนดิน ขั้นพื้นฐาน ปรับ ปรุงนิ สัย ที่ไมดี ไมกิ น เหลา ไมสูบ บุห รี่
ไม เ ล น การพนั น และใช อิ น เทอร เ น็ ต อย า ง
สรางสรรคและปลอดภัย
ภาคเรียนที่ 2 รางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นที่ 5
สรางนิสัยที่ดี
ภาคเรียนที่ 3 รางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นที่ 4
สรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
ภาคเรียนที่ 4 รางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นที่ 3
มีอาชีพมีงานทํา
ภาคเรียนที่ 5 รางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นที่ 2
เปนผูนําความดีในกลุมเพื่อนอยางนอย ๕ คน
ภาคเรียนที่ 6 รางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นที่ 1
เปนผูนําความดีระดับตําบลขึ้นไปอยางนอย ๑ ป

ขั้นตอนการดําเนินการ

1. คุณครูสรางความเขาใจและแรงบันดาลใจในการเปนเด็กดีของแผนดิน Z-iDol
2. นักเรียนจําชื่อโครงการ คําขวัญโครงการ และทําทาสัญลักษณโครงการได
ชื่อโครงการ คือ เด็กดีของแผนดิน (Z-iDol อานวา ซี ไอดอล)
คําขวัญโครงการ คือ เห็นตน พัฒนาตนเอง
ทาโครงการ ดังรูปที่แนบ

3. นักเรียนคนพบวา ตนเองตองการแกไข หรือพัฒนานิสัยอะไร โดยมีคุณครูเปนผูอํานวยการเรียนรู ให
นักเรียนไดคนพบตนเอง
4. นักเรียนศึกษาหาแนวทางในการแกไข หรือพัฒนาตนเองในเรื่องนั้นๆ วา
สิ่งนั้นมีนิยาม หรือความหมายที่แทจริงคืออะไร (What)
เราทําสิ่งนั้นทําไม เพื่ออะไร มีผลดี ผลเสียอยางไร (Why)
สิ่งนั้นมีหลักการ หรือวิธีการทําอยางไร (How)
ใครเปนตนแบบในการทําเรื่องนั้นๆ ศึกษาเรื่องราวของคนนั้น (Who)
5. นักเรียนสมัครเปนสมาชิกเด็กดีของแผนดิน Z-iDol และระบุนิสัยที่ตองการแกไข หรือพัฒนาดวย
ตนเอง นิ สั ย ที่ แ ก ไ ข หรื อ พั ฒ นานั้ น ต องเป น รู ป ธรรมเท า นั้ น หากไม เ ป น รู ป ธรรม เมื่ อ กรรมการ
ตรวจสอบ นักเรียนคนนัน้ ๆ จะไมไดรับรางวัล

กรณีเด็กอนุบาล – ป.3 หากไมใชคอมพิวเตอรได คุณครูตองกรอกขอมูลนักเรียนในระบบ
กรณีเด็กที่เรียนสูงกวา ป.3 ควรใหนักเรียนเขาระบบดวยตนเอง
6. นักเรียนกดไลค เฟซบุค @Zeeidol เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ และสงภาพดีๆ ให
เพื่อนๆ ทั่วประเทศ ทั่วโลกไดชื่นชม และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น
7. นักเรียนแกไข หรือพัฒนาตนเอง โดยสงขอความ หรือรูป หรือคลิปวีดีโอ การแกไข หรือพัฒนาตนเอง
ทาง www.thaisuprateacher.org เปนประจํา จนครบ 21 ครั้ง ภายใน 50 วัน โดย
7.1 การสงสามารถทําไดเพียงวันละ 1 ครั้ง (แตสามารถเพิ่มเติมหรือแกไขขอความ/ขอมูลที่สงได)
7.2 การนับ 50 วัน ระบบจะนับตั้งแตวันแรกที่เริ่มสงการพัฒนาตนเอง หากเกิน 50 วัน ระบบจะตัด
สิทธิ์การรับรางวัล
7.3 กรณีที่เปนเด็กอนุบาล – ป.3 หรือ ไมสามารถเขาถึงคอมพิวเตอรได ใหดาวนโหลด ตนกลาแหง
แผนดิน (การสงผลการพัฒนาโดยใชกระดาษ) ซึ่งมีใหเลือก 5 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง) โดย
คุณครูจะตองถายรูปผลงานของนักเรียนเปนรายคน สงเขาระบบ
8. เมื่อนักเรียนทําครบ 21 ครั้งแลว ใหนักเรียนถายคลิป ความยาวไมเกิน 3 นาที หรือเขียนเรียงความ
ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของฉันเมื่อเขารวมโครงการ” ผลงานที่
ไดรับคะแนนนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก ในแตละจังหวัด จะไดรับทุนการศึกษาจากโครงการ
9. นักเรียนที่ดําเนินการครบ 21 ครั้ง ภายใน 50 วัน จะไดรับเกียรติบัตรจากโครงการ
หมายเหตุ
หากครูไมไดเขารวมโครงการ นักเรียนก็สามารถเขารวมโครงการได

