การนําเสนอโครงการ / กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปรองดองแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบาย 4 ข้ อ
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
2. การเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความปรองดองในสังคมไทย
ห้ องส่ ง/ผู้รับผิดชอบ
1. พิษณุโลก (สพฐ)
จํานวนคนในห้ องส่ง 100 คน

2. อุบลราชธานี (สอศ.)
จํานวนคนในห้ องส่ง 100 คน

3. สุราษฏธานี (สป.)
จํานวนคนในห้ องส่ง 100 คน

4. กทม.(สกอ.)
จํานวนคนในห้ องส่ง 200 คน

ข้ อ

3. การพัฒนาการเรี ยนรู้ประชาธิปไตยสูค่ วามเป็ นพลเมือง
4. การเสริ มสร้ างคุณธรรม จิตอาสา และภาคภูมิใจในความเป็ นไทย

กิจกรรมในVTR
1.1 สพฐ.
1.2 สอศ.
1.3 สป.
1.4 สกอ.
2.1 สพฐ.
2.2 สอศ.
2.3 สป.
2.4 สกอ.
3.1 สพฐ.
3.2 สอศ.
3.3 สป.
3.4 สกอ.
4.1 สพฐ.
4.2 สอศ.
4.3 สป.
4.4 สกอ.

กิจกรรมสาธิตในห้ องส่ ง

ผู้ประสานงาน

ผู้นําเสนอ

Action Plan
การนําเสนอโครงการ / กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปรองดองแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้ อ

รายการ

1

สรุปกิจกรรมทุกห้ องส่ง

2

จัดทํา VTR พร้ อมบทบรรยาย 3 ภาค

3

ออกแบบกิจกรรมในห้ องส่ง พร้ อมอธิบาย 3 ภาค

4

VTR รายงานนายกโดยภาพรวม

5

ออกแบบกิจกรรมในห้ องส่ง กทม.

6

ซักซ้ อมกิจกรรมในห้ องส่ง

7

ประชุมสรุปความพร้ อม

8

Set up

9

ดําเนินการจริ ง

10

จัดทํารายงานส่งมอบงาน

หมายเหตุ อาจมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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หมายเหตุ

กิจกรรมแต่ ละห้ องส่ งงานปรองดอง
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 – 12.00 น.
หัวข้ อ
ภาค
1
เหนือ – พิษณุโลก

ผู้ประสานงาน
ผอ.สมเกียรติ 086 213 2442
รอง ผอ.มณเฑียร 086 589 9898

หัวข้ อที่จัดกิจกรรม
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่อสร้ างความปรองดอง
คุณกบ 081-727-6346 (ประสานงาน)
คุณสุพรรัตน์ วัฒนดํารง (พิธีกร)

รูปแบบกิจกรรม
-การกล่าวปฏิญาณพร้ อมกัน

2

อิสาน - อุบลราชธานี

ผอ.ลิขิต 081 976 1119
อ.นพพา 081 760 7603

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
คุณพรนภา 086-652-4912 (ประสานงาน)
คุณทัชวรรณ ศรี วสา (พิธีกร)

-ลงนามถวายพระพรที่ลงบนพื ้นผ้ า
-ขบวนแห่เทิดพระเกียรติ
-จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

3

ใต้ - สุราษฎร์ ธานี

ผอ.รัชดา 081 829 8238

ส่งเสริมประชาธิปไตย
080-023-6524 คุณจุ้ม (ประสานงาน)
คุณสุรศักดิ์ จําลองกุล (พิธีกร)

-จําลองกิจกรรมของ ชาวเวียงสระ

4

กรุงเทพฯ 4.1 สพฐ.

ดร.เฉลิมชัย 081 256 9875

การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่อสร้ างความปรองดอง

-ตัวแทน นักเรี ยน ชาย1 หญิง 1
(โรงเรี ยนกําแพงแสนวิทยา)
-นโยบาย 3D

จํานวนคน

4.2 สอศ.

วิทยาลัยพาณิชการเชตุพน
ผอ.บุญส่ง 089 846 8821

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

4.3 สป.

กศน.กทม.1
ผอ.มนตรี 081 818 3863

ส่งเสริมประชาธิปไตย

-สถานการณ์จําลองในห้ องเรี ยนประชาธิปไตยสู่
ความเป็ นพลเมือง

ความเป็ นพลเมือง

-กิจกรรมจิตอาสา

4.5 สช.กาญจนบุรี ผอ.ประยูร 081 926 2199

วิถีประชาธิปไตย

-กิจกรรมขันตอนการเลื
้
อกตังสภานั
้
กเรี ยน

4.6 สพฐ.จันทบุรี

การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่อสร้ างความปรองดอง

-กิจกรรมลูกเสือ

ปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน

อ.ฉวีวรรณ 0 2521 0386
4.4 สกอ.

มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ชัยวัฒน์ 081 810 2575

ผอ.สมชาย 081 863 7538
หัวหน้ าสมศักดิ์ 081 842 9215
หัวหน้ าศึกษานิเทศน์

