
 
 

โครงการเด็กดีของแผนดิน ประจําปพุทธศักราช 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค VUCA กลาวคือ โลกมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมแนนอน ซับซอน และกํากวมนั้น เด็กและเยาวชนจะตองมีสมรรถนะและ
ทักษะชีวิตท่ีจําเปนเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนเด็กดีของแผนดิน เติบโตเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติ เปนคนดีของแผนดิน และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  

โครงการเด็กดีของแผนดิน (Z-iDol อานวา ซี-ไอ-ดอล) จึงเกิดข้ึน เพ่ือยกระดับสมรรถนะและทักษะ
ชีวิตท่ีจําเปนสําหรับเด็กและเยาวชนรุนใหม ในยุคเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) และเจนเนอเรชั่นอัลฟา 
(Generation Alpha) ใหสามารถคนพบความตองการของตนเอง และพัฒนาตนเองตามความตองการนั้น 
จนประสบความสาํเร็จในโลกยุค VUCA และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนๆ  

คําวา Z-iDol ซี-ไอ-ดอล เปนคําพองเสียงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ “Z” (ซี) และคําวา See ท่ีแปลวา 
“เห็น” ดังนั้น สัญลักษณของเด็กดีของแผนดิน จึงเปนรูปดวงตา ท่ีมีสัญลักษณ Z อยูตรงกลาง หมายถึง เด็ก
เปนศูนยกลาง ในสวนของหางตาท้ัง 2 ขาง ใชสวนหนึ่งของสัญลักษณมูลนิธิครูดีของแผนดิน หมายถึง เด็กดี
ของแผนดินไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากครูดีของแผนดิน และมูลนิธิครูดีของแผนดิน นอกจากนี้ยังมีวงกลม 
2 วงท่ีดวงตา หมายถึงประกายแหงความสําเร็จ  

ในมุมมองของการพัฒนาและปรัชญา หมายถึง การมองตนเอง เห็นตนเอง เขาใจตนเอง และพัฒนา
ตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของคําวา ศึกษา ท่ีมาจากภาษาบาลีวา สิกขา ซ่ึงมาจาก ส กับ อิกข และ
อาปจจัย ท่ีแปลวา การเห็นตนเอง นั่นเอง 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนคนพบ ปรับปรุง และพัฒนานิสัยของตนเองใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 
2.  เพ่ือยกระดับสมรรถนะและทักษะชีวิตท่ีจําเปนสําหรับเด็กและเยาวชนในโลกยุค VUCA 
3. เพ่ือยกยอง ใหกําลังใจแกเด็กและเยาวชนท่ีพัฒนาตนเองไดเห็นผลเปนรูปธรรม 
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3. เปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถคนพบ ปรับปรุง และพัฒนานิสัยของตนเอง อยางนอย 
รอยละ 80 

2. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีสมรรถนะ และมีทักษะชีวิตท่ีจําเปนในโลกยุค VUCA อยางนอย
รอยละ 80 

3. นักเรียนท่ีไดรับรางวัล ไดรับการยกยองและกําลังใจจากโครงการฯ อยางนอยรอยละ 90  
3.2 เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. มีเด็กดีของแผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน ป 2564 อยางนอย 30,000 คน 
2. มีเด็กดีของแผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน ป 2563 (ระบบทฤษฎี 21 วัน) ไดรับรางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นท่ี 

3 อยางนอยรอยละ 20 (ประมาณ 1,200 คน จาก 6,000 คน)  
3. มีเด็กดีของแผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน ป 2563 (ระบบตนกลาแหงความดี) ดําเนินโครงการตอเนื่อง ในป 

2564 อยางนอยรอยละ 20 (ประมาณ 2,600 คน จาก 13,000 คน)  
 
4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ปท่ี 2 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

6. กลุมเปาหมาย นักเรียน นิสิต นักศึกษา สังกัด 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
5. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
6. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
7. กรุงเทพมหานคร 
8. เมืองพัทยา 
9. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
10. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
7. แนวคิดการสรางเด็กดีของแผนดิน 

1. คนพบ ปรับปรุง และพัฒนานิสัยตนเอง  
1.1 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ คนพบ ปรับปรุง และพัฒนานิสัยตนเองอยางนอย 1 พฤติกรรม  

ตอ 1 ภาคเรียน ใหตอเนื่องจนติดเปนนิสัย โดยนิสัยท่ีคนพบ ปรับปรุง และพัฒนานั้น จะตองเปน
พฤติกรรมท่ีเห็นไดอยางเดนชัด เปนรูปธรรม เชน 
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ไมเปนรูปธรรม เปนรูปธรรม 
ตั้งใจเรียน อานหนังสือเรียนทุกวันอยางนอยวันละ30นาที 
เปนเด็กด ี ไมพูดคําหยาบในโรงเรียน 
ซ่ือสัตยสุจริต สงการบานตรงเวลาตามท่ีคุณครูกําหนดทุกวัน 

1.2 การแกไข หรือพัฒนานิสัยนั้น ตองทําอยางตอเนื่อง 21 วัน ตามทฤษฎีของ Dr.Maxwell Maltz 
แตเพ่ือใหกําลังใจผูปฏิบัติ ทางโครงการฯ จึงปรับเปน 21 ครั้ง ภายใน 50 วัน  

1.3 คุณครูหามบังคับใหนักเรียน ปรับปรุง หรือพัฒนาในพฤติกรรมเดียวกันเหมือนกันท้ังหองเรียน 
แตคุณครูเปนผูอํานวยการเรียนรู (Facilitator) ชวยใหนักเรียนคนพบตนเอง โดยการพูดคุยและ
ตั้งคําถาม เพ่ือใหนักเรียน  

“มองตนเอง เห็นตนเอง เขาใจตนเอง แลวจึงพัฒนาตนเอง” 
และนักเรียนมีความเขาใจในสิ่งท่ีจะปรับปรุง หรือพัฒนานั้น โดยสามารถ 
1) ใหความหมาย หรือนิยามในนิสัยนั้น วาคืออะไร (What) 
2) เราทําสิ่งนั้นทําไม เพ่ืออะไร มีผลดี ผลเสียอยางไร (Why) 
3) สิ่งนั้นมีข้ันตอน วิธีการทําอยางไร (How) 
4) ใครเปนตนแบบในการทําเรื่องนั้นๆ พรอมกับศึกษาเรื่องราวของคนนั้น (Who) 

1.4 แนวทางการคนพบ ปรับปรงุ และพัฒนานิสัยตนเอง  มี 4 ระดับ คือ  
1) ปรับปรุงแกไขนิสัยท่ีไมดี 
2) สรางนิสัยท่ีดี 
3) สรางทัศนคติและจิตสํานึกท่ีด ี

4) เปนผูนํายุคใหม เชน ผูนําสัมมาอาชีพ ผูนําความดีระดับหองเรียน ผูนําความดีระดับโรงเรียน
ข้ึนไป 

2. ยกระดับสมรรถนะและทักษะชีวิตท่ีจําเปนในโลกยุค VUCA ไดแก 
1) ไมสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เลนการพนัน และไมยุงเก่ียวกับอบายมุขทุกชนิด 
2) สามารถใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย (Be Internet Awesome) 
3) สามารถลอยตัวในน้ํา และชวยฟนคืนชีพ (CPR) รวมกับการใชเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจแบบ

อัตโนมัติ (AED) 
4) มีทักษะการดํารงชีพ ข้ันพ้ืนฐาน 
5) รูจักตนเอง และความเจริญแหงตน (Self-awareness and Personal Growth) 
6) สามารถบริหารจัดการอารมณ บริหารจิต ฝกสมาธิในชีวิตประจําวันไดเปนปกติ  
7) รู เขาใจเทคโนโลยีการเงินยุคใหม 
8) รู เขาใจการดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
9) มีทักษะในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ (Adaptation) 
10)  มีทักษะการสื่อสาร การโนมนาวใจ และการทํางานรวมกับผู อ่ืน (Communication 

Persuasion and Collaboration) 
11) มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
12) รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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8. รางวัลเด็กดีของแผนดิน (เอกสารแนบ 1) 

9.  ข้ันตอนการดําเนินการ 
 - นักเรียนจําชื่อโครงการ คําขวัญโครงการ และทําทาสัญลักษณโครงการได 

ชื่อโครงการ  คือ เด็กดีของแผนดิน (Z-iDol อานวา ซี ไอดอล) 
คําขวัญโครงการ  คือ มองตนเอง เห็นตนเอง เขาใจตนเอง พัฒนาตนเอง 

  ทาโครงการ  ดังรูปท่ีแนบ 
 

 
 

- นักเรียนคนพบวา ตนเองตองการปรับปรุง หรือพัฒนานิสัยอะไร พรอมท้ังศึกษาหาแนวทางใน
การปรับปรุง หรือพัฒนาตนเองในเรื่องนั้นๆ วา  

สิ่งนั้นมีนิยาม หรือความหมายวาอะไร (What) 
เราทําสิ่งนั้นทําไม เพ่ืออะไร มีผลดี ผลเสียอยางไร (Why) 
สิ่งนั้นมีข้ันตอน วิธีการทําอยางไร (How) 
ใครเปนตนแบบในการทําเรื่องนั้นๆ พรอมกับศึกษาเรื่องราวของคนนั้น (Who) 

9.1 สําหรับนักเรียนท่ีอายุมากกวา 9 ป 
1. นักเรียนสมัครเปนสมาชิกเด็กดีของแผนดิน Z-iDol ทาง www.thaisuprateacher.org 

ดวยตนเอง โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด พรอมติดตาม Facebook โครงการฯ 
https://web.facebook.com/zeeidol/ 

2. นักเรียนเลือกคุณครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนของตนเอง เพ่ือตรวจผลงานของนักเรียน ซ่ึงใน
แตละป สามารถเปลี่ยนคุณครูท่ีปรึกษาได 
กรณีไมมีครูท่ีปรึกษา อาสาสมัครของมูลนิธิฯ จะเปนผูตรวจผลงานแทน 

3. นักเรียนเลือกหัวขอในการปรับปรุง หรือพัฒนาตนเอง พรอมสงขอความ หรือรูป หรือ
คลิปวีดีโอ ทาง www.thaisuprateacher.org เปนประจํา จนครบ 21 ครั้ง ภายใน 50 
วัน โดย 
 การสงขอมูล จะตองระบุวันท่ีปรับปรุง หรือพัฒนานิสัยของตนเอง ใหชัดเจน 
 วันท่ีปรับปรุง หรือพัฒนานิสัยของตนเอง จะตองไมซํ้ากัน 1 วันทําได 1 ครั้ง 
 เม่ือสงขอมูลแลว ไมสามารถเพ่ิมเติมหรือ แกไขขอความ หรือขอมูลท่ีสงได 
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 หากการสงครั้งใด คุณครูท่ีปรึกษาเห็นวาไมสอดคลองกับหัวขอท่ีตองการ
ปรับปรุง/พัฒนา หรือไมมีการปฏิบัติท่ีครบถวน ถูกตอง คุณครูจะปฏิเสธการ
ดําเนินการนั้น และนักเรียนจะตองบันทึกใหมจนครบ 21 ครั้ง 

 การนับ 50 วัน ระบบจะนับตั้งแตวันแรกท่ีเริ่มสงการพัฒนาตนเอง หากเกิน 50 
วัน ระบบจะตัดสิทธิ์การรับรางวัล 

 กรณีท่ีไมสะดวกในการเขาอินเทอรเน็ตทุกวัน สามารถรวบรวมขอมูลมาบันทึก
คราวละหลายๆ วันได  

4. เม่ือนักเรียนทําครบ 21 ครั้งแลว ใหนักเรียนถายคลิป ความยาวไมเกิน 3 นาที หรือเขียน
เรียงความ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของฉันเม่ือเขา
รวมโครงการ” สงทาง www.thaisuprateacher.org 

5. นักเรียนพัฒนาสมรรถนะและทักษะชีวิตท่ีจําเปนตามท่ีกําหนด จากนั้นแนบเกียรติบัตร
การผานการอบรมฯ ในระบบ  

6. คุณครูท่ีปรึกษา และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ดําเนินการตรวจขอมูล และอนุมัติรางวัล 
7. นักเรียนสามารถพิมพเกียรติบัตรออนไลนไดจากระบบ 

 
9.2 สําหรับนักเรียนท่ีอายุนอยกวา 9 ป 

1.   คุณครูจะเปนผูดําเนินการกรอกขอมูลในระบบแทนนักเรียน ซ่ึงจะตองกรอกขอมูลท่ี
ถูกตองของนักเรียนคนดังกลาว เพราะจะมีผลตอนักเรียนเม่ืออายุมากกวา 9 ป 

2.   การปรับปรุง หรือพัฒนานิสัย ใหใชเอกสาร “ตนกลาแหงแผนดิน” ซ่ึงสามารถดาวน
โหลดไดจากเวปไซตโครงการ มีใหเลือก 5 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง) โดยคุณครู
จะตองถายรูปผลงานของนักเรียนเปนรายคน สงเขาระบบ 

3.   รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ จะมีเฉพาะรางวัลเด็กดีของแผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน ชั้นท่ี 3 หรือชั้นท่ี 
2 เทานั้น จะไมสามารถทํารางวัลเด็กดีของแผนดินชั้นท่ี 1 ได และจะไมมีคายพัฒนา
ศักยภาพผูนําสําหรับนักเรียนท่ีอายุนอยกวา 9 ป 

10. ข้ันตอนการพิจารณาผูไดรับคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1-3 รางวัลเด็กดีของแผนดิน ช้ันท่ี 1 
1)   เด็กดีขอแผนดิน ชั้นท่ี 2 สงผลงานและหลักฐานตางๆ เขาระบบของมูลนิธิ 
2)   คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดท่ี 1 พิจารณาผลงานและหลักฐานตางๆ จากนั้นพิจารณา

คัดเลือกผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นท่ี 1 
3)   คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดท่ี 2 พิจารณาผลงานและหลักฐานตางๆ ของผูท่ีไดรับรางวัล

รางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นท่ี 1 และ/หรือ สัมภาษณผานระบบออนไลน ใหเหลือเพียง 3 คน 
4)   คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีดูสภาพจริงของ 3 คน  
5)   คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดท่ี 2 พิจารณาตัดสินผูไดรับรางวัล เด็กดีของแผนดิน ชั้นท่ี 1 ท่ี

ไดคะแนนสูงสุด อันดับ 1, 2 และ 3  

11. ปฏิทินการดําเนินโครงการ (เอกสารแนบ 2) 
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12. แหลงงบประมาณ 
 12.1 เงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา 

12.2 เงินสนับสนุนของท่ีระลึกมูลนิธิ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 13.1 เด็กและเยาวชนคนพบ ปรับปรุง และพัฒนานิสัยของตนเองใหดียิ่งๆ ข้ึนไป
 13.2 เด็กและเยาวชนมีสมรรถนะและทักษะชีวิตท่ีจําเปนในโลกยุค VUCA 
 13.3 เด็กและเยาวชนท่ีพัฒนาตนเองเห็นผลเปนรูปธรรมไดรับการยกยองและมีกําลังใจ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
มูลนิธิครูดีของแผนดิน 
103  ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท 02-001-1515  โทรสาร 02-001-1368  
www.thaisuprateacher.org 
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10. รางวัลเด็กดีของแผนดิน  
ช่ือรางวัล คุณสมบัติ สมรรถนะและทักษะชีวิตท่ีจําเปน ส่ิงท่ีไดรับ 

เด็กดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน 
เด็กดีของแผนดิน Z-iDol 
 

1.  คนพบ และปรับปรุงนิสัยท่ีไมดี  
อยางนอย 1 พฤติกรรม ตอเนื่องเปนจํานวน 21 
ครั้ง ภายในเวลา 50 วัน และไดรับการอนุมัติ
จากคุณครูท่ีปรึกษาหรือมูลนิธิฯ  

1.  สามารถใชอินเทอรเน็ตไดอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย (ผานหลักสูตร Be Internet 
Awesome ของ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) 
จํากัด) 

1.  เกียรติบัตร จากระบบ
อัตโนมัติ ลงนามโดยประธาน 
และคณะกรรมการมูลนิธิ 

2.  ทุนการศึกษา (ตามสัดสวนท่ี
มูลนิธิฯจัดสรร) 

เด็กดีของแผนดินชั้นท่ี 3 
เด็กดีของแผนดิน ระดับดี 
Silver Z-iDol 

1.  ผานคุณสมบัติการเปนเด็กดีของ   
    แผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน 
2.  คนพบ และพัฒนานิสัยท่ีดี อยางนอย 1 

พฤติกรรม ตอเนื่องเปนจํานวน 21 ครั้ง ภายใน
เวลา 50 วัน และไดรับการอนุมัติจากคุณครูท่ี
ปรึกษาหรือมูลนิธิฯ 

 
 

1.  สามารถลอยตัวในน้ํา และชวยฟนคืนชีพ (CPR) 
รวมกับการใชเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจแบบ
อั ต โ น มั ติ  ( AED)  ต า ม ฐ า น ะ ข อ ง ต น ไ ด 
(ผานหลักสูตรลอยตัวในน้ํา  หรือฟน คืนชีพ 
ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ) 

2. มีสรรถนะพ้ืนฐานสูความเปนท่ีรักของตนเองและ
ผู อ่ืน (ผานหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ท่ีมูลนิธิครูดีของแผนดิน พัฒนามาจาก
หลั กสู ตร ใน โครงการ พัฒนา คุณเด็ ก  ของ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย) 

1.  เกียรตบิัตร จากระบบ
อัตโนมัติ  
ลงนามโดยประธานมูลนิธิ 
และ 
ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ทุนการศึกษา (ตามสัดสวนท่ี
มูลนิธิฯจัดสรร) 

เด็กดีของแผนดินชั้นท่ี 2 
เด็กดีของแผนดิน ระดับ
ดีเดนGold Z-iDol 

1.  ผานคุณสมบัติการเปนเด็กดีของแผนดินชั้นท่ี 3 
2. สรางทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดี อยางนอย 1 

พฤติกรรม ตอเนื่องเปนจํานวน 21 ครั้ง ภายใน
เวลา 50 วัน และไดรับการอนุมัติจากคุณครูท่ี
ปรึกษาหรือมูลนิธิฯ 

1. รูจักตนเอง และความเจริญแหงตน  
2. สามารถบริหารจัดการอารมณ บริหารจิต  
   และฝกสมาธิในชีวิตประจําวันไดเปนปกติ 

1. เกียรติบัตรผูบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ทุนการศึกษา 2,000 บาท 
3. คายพัฒนาศักยภาพความเปน
ผูนํา 
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เด็กดีของแผนดินชั้นท่ี 1 
เด็กดีของแผนดิน 
ระดับยอดเยี่ยม 
Diamond Z-iDol 

1.  ผานคุณสมบัติการเปนเด็กดีของ   
    แผนดิน ชั้นท่ี 2 
2. ผานคายพัฒนาศักยภาพผูนํา 

ท่ีมูลนิธิฯ จัดข้ึน 
3. เปนผูนํายุคใหม ดานใดดานหนึ่ง 
   3.1   ผูนําสัมมาอาชีพ  
          (ริเริ่ม หรือเปนแกนหลักในการ

ประกอบการ จนมีกําไรจากการ
ประกอบการอยางนอยเดือนละ 3,000 
บาท ตอเนื่อง 3 เดือน) 

   3.2  ผูนําความดีระดับหองเรียน 
     (ริเริ่ม หรือสานตอ และชักชวนเพ่ือนๆ  

ในหองเรียนอยางนอย 5 คน ทําความดี 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ตอเนื่อง 
3 เดือน) 

   3.3  ผูนําความดีระดับโรงเรียนข้ึน ไป 
         (ริเริ่ม หรือสานตอ และชักชวนเพ่ือนๆ ใน 
         โรงเรียน และ/หรือนอกโรงเรียน อยาง 
         นอย 50 คน  ทําความดี อยางนอยเดือน 
         ละ 1 ครั้ง ตอเนื่อง 3 เดือน) 

 
 
 
 
 
3.1.1 รู เขาใจเทคโนโลยีการเงินยุคใหม 
3.1.2 รู เขาใจการดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคม 

 
 
 
3.2.1 มีทักษะในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง

ในทุกสถานการณ 
3.2.2 มีทักษะการสื่อสาร โนมนาวใจ และการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
 
3.3.1 มีความกลาหาญทางจริยธรรม  
3.3.2 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ผูไดคะแนนสูงสุดอันดับ 1  
จะไดรับ  
ทุนการศึกษา 10,000 บาท, 
ถวยเกียรติยศ*  
และจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน 
 
ผูไดคะแนนสูงสุดอันดับ 2 และ 3 
จะไดรับทุนการศึกษา 5,000 บาท 
โลเกียรติยศ*  
 
ผูไดรับรางวัลทุกคน 
จะไดรับทุนการศึกษา 3,000 บาท 
เกียรติบัตร*และเสื้อเกียรติยศ 
 
 
ศึกษาดูงานในหรือตางประเทศ 
 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีไดรับรางวัลทุกรางวัล จะตองไมสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เลนการพนัน และไมยุงเก่ียวกับอบายมุขทุกชนิด 

  * ถวยเกียรติยศ โลเกียรติยศ และเกียรติบัตร ชั้นท่ี 1 อยูในระหวางการขออนุญาตลงลายมือชื่อจากผูนํา/ผูทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 
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11. ปฏิทินการดําเนินโครงการ 

ท่ี กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. ปรับปรุงเกณฑ รายละเอียดโครงการฯ และระบบโปรแกรม 

ประจาํป  2564 
  

          

2. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับผูบริหาร ครู นักเรียน 
ท่ัวประเทศ 

  
          

3. เปดรับสมัครเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการฯ             
4. เด็กและเยาวชนดําเนินโครงการ และสงผลการดําเนินการ             
5. จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะชีวิตท่ีจําเปนเด็กดีของแผนดิน             
6. คุณครู และคณะกรรมการฯ พิจารณารางวัลเด็กดีของแผนดิน             
7. ประกาศผลผูไดรับรางวัลเด็กดีของแผนดิน ประจําป 2564             
8. พิธีมอบรางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นท่ี 2 ชั้นท่ี 1 และทุนการศึกษา 

ณ สวนกลาง 
      

      

9. พิธีมอบรางวัลเด็กดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 และทุนการศึกษา 
ณ สวนภูมิภาค 

      
      

10. นําเสนอผลงานเด็กดีของแผนดิน ในงานวันเด็กแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

      
      

11. สรุปผลการดําเนินโครงการฯ ป 2564             
12. คายพัฒนาศักยภาพ/ศึกษาดูงานในประเทศ              
 


	เด็กดีของแผ่นดิน64แก้ไข
	ชื่อรางวัลเด็กดีของแผ่นดิน2564.2

