ที่ ศธ ๐๔๑๗๙/ว๑๔๘๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง

แจ้งเลื่อนการดำเนินงานสังเคราะห์นวัตกรรมการอ่านการเขียนและรายงานผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ที่ ศธ ๐๔๑๗๙/ว๑๔๒๙
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จำนวน ๑ ชุด
๒.ปฏิทินดำเนินงาน
จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ดำเนินงาน
สังเคราะห์นวัตกรรมการอ่านการเขียนและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยดำเนินการในวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้แจ้งโรงเรียน
แล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์และเกิดความพร้อมในการนำเสนอ
ผลงาน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึง เลื่อนการนำเสนอผลการสังเคราะห์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และรายงานผลการสังเคราะห์
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน(R T)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันศุกร์
ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำข้อมูลผลการประเมิน
ไปใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๘๑๒๙๙ ต่อ ๒๔
ผู้รับผิดชอบ : นางเกษมณี ประเสริฐ โทร.๐๘๑-๙๖๕๕๖๘๑

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ที่ ๘๒ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานสังเคราะห์นวัตกรรมการอ่านการเขียนและรายงานผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
………………………………………………………………
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ดำเนินงานสังเคราะห์นวัตกรรมการ
อ่านการเขียนและรายงานผลการประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๓ และโรงเรี ย นได้ ด ำเนิ น การแล้ ว นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงานสังเคราะห์นวัตกรรมการอ่านการเขียนและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ -๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสนม เสริฐผล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๑.๓ นายมงคลชัย รัตนอ่อน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๑.๔ นางสมพงษ์ แสนโคตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๑.๕ นายไพบูลย์ คำกันยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
กรรมการ/เลขานุการ
๑.๖ นางเกษมณี ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ในการดำเนินงานสังเคราะห์นวัตกรรมการอ่านการเขียนและ
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่าง
วันที่ ๕ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แก่ครูและบุคลากร สนับสนุนช่วยเหลือ ประสานงานในกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และโรงเรียนในสังกัด
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นายสมพงษ์ แสนโคตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
๒.๑ นายไพบูลย์ คำกันยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต ๔ รองประธานกรรมการ
๒.๒ นายเมธี มูลธิ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๓ นายสุดสาคร คำภา
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๔ นายบุญโรม ปัญญากุล
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๕ นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ

(๒)
๒.๖ นายสุนทร ปิระนันท์
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๗ นางวราลักษณ์ อินทา
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๘ นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๙ นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวมธุรดา ทองสมุทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๑๒ นางสุพัตรา ไชยจงมี
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๒.๑๓ นางเกษมณี ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ/เลขานุการ
๒.๑๔ นางสาววริยา เมืองขวา
เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อด. เขต ๔ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๕ นางรุจิเรจ กิติพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สพป.อด. เขต ๔ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดำเนินการสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนฯ ของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงาน /รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
๓. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการฯ ประกอบด้วย
๓.๑ นายไพบูลย์ คำกันยา
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต ๔
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายเมธี มูลธิ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายสุดสาคร คำภา
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๓.๔ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ทุกคน
กรรมการ
๓.๕ นางเกษมณี ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลตามปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ รายงานผลการนิเทศฯแก่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
๔. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม อาหารเครื่องดื่ม สำหรับคณะทำงานตามโครงการฯ
ประกอบด้วย
๔.๑ นางพนาวัลย์ สุทธิโตคร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ประธานกรรมการ
๔.๑ นางแป้งหอม คำสา
นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต ๔
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวพิสมัย เครือเกาะ นักจัดการทั่วไป สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๔.๔ นางสาวสมญาวิตรี เมืองศรี พนักงานพิมพ์ดีด สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๔.๕ นางบัณฑิตย์ เทศชัยภูมิ
แม่บ้าน สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๔.๖ นางดวงใจ หอมพรหมมา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
๔.๗ นางสาวรุจิเรจ ผลทิพย์
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารลงเวลา จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม อาหารเครื่องดื่ม
สำหรับคณะทำงานตามโครงการฯ สรุปผลการวิเคราะห์ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียนร้อย
๕.คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอผลการสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนฯ ของกลุ่มเครือข่ายฯในสังกัด และ
นำเสนอผลการสังเคราะห์ ประกอบด้วย
๕.๑ กลุ่มน้ำโสม ประธานสาระ นางรุจิรา ไชยแสง ครู ร.ร.บ้านทุ่งทอง
เลขาฯ นางศิวาพร ชมภูจันทร์ ครู ร.ร.บ้านท่าลี่
๕.๒ กลุ่มภูพระบาท
ประธานสาระ นางรัศมี สีพิมพ์สอ ครู รร.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
เลขาฯ นางสาวอัญชลี ใจดี ครู รร.บ้านกาลึม

(๓)
๕.๓ กลุ่มภูพาน
ประธานสาระ นางสาวจีลาวรรณ มีดี ครู รร.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
เลขาฯ นางสาวชนนี วรรณา ครู รร.บ้านขอนยูง
๕.๔ กลุ่มโสมสำราญ
ประธานสาระ นางสาวณัฐนรี นนทราษฎร์ ครู รร.บ้านนาเมืองไทย
เลขาฯ นางอังคณา เหลืองประเสริฐ ครู รร.บ้านท่าโสม
๕.๕ กลุ่มบ้านก้องนาแค
ประธานสาระ นายอนุสรณ์ ก้อนคำ ครู รร.บ้านนาแค
เลขาฯ นางสาวเสาวนีย์ ไกยวรรณ ครู รร.อนุบาลบ้านก้องวิทยา
๕.๖ กลุ่มโนนทองหายโศก
ประธานสาระ นายสุนทร ฤทธิ์ประเสริฐ ครู รร.บ้านธาตุประชานุกูล
เลขาฯ นางสาวบุษยมาส ทุมหนู ครู รร.บ้านนาไฮ
๕.๗ กลุ่มลุ่มน้ำโมง
ประธานสาระ นางอรอุมา เรียงพรม ครู รร.บ้านเม็ก
เลขา นางสาววัชราภรณ์ ทองถม ครู รร.บ้านแหลมทองพัฒนา
๕.๘ กลุ่มมหาธาตุเจดีย์
ประธานสาระ นางระออย วงษ์แก้ว ครู ร.ร. บ้านนาล้อม
เลขาฯ นางสาวณัฏฐ์ชญาดา วรสา ครู ร.ร.คำบงเจริญสุข
ผู้ช่วยเลขาฯ นางศิลาพร คงใจดี ครู ร.ร.ยางโกนวิทย์
๕.๙ กลุ่มนายูงโนนทอง
ประธานสาระ นางดายิน ประวันโต ครู ร.ร.บ้านสว่างปากราง
เลขาฯ นายระพีพัฒน์ พันธุระ ครู ร.ร.บ้านท่าโปงทอง
๕.๑๐. กลุ่มเชียงเพ็งปะโค
ประธานสาระ นางบุญเหลือ บำรุงวงค์ ครู ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง
เลขาฯ นางสาวพรทิพย์ จันทร์ลา ครู ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง
๕.๑๑ กลุ่มบ้านผือ
ประธานสาระ นางอมรทิพย์ กัลยา ครู ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์
เลขาฯ นางบุญยัง นาสมตรึก ครู ร.ร.บ้านภูดิน
๕.๑๒ กลุ่มกุดจับเมืองเพีย
ประธานสาระ นางวิลาสินี ทวีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านกุดจับ
เลขาฯ นางศรีนารถ สิทธิขวา ครู ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘
๕.๑๓ กลุ่มหนองแวงสามัคคี
ประธานสาระ นางนุชเรศ ภักดีศรี ครู ร.ร.บ้านสาครพัฒนา
เลขาฯ นางสาวฉัตรทริกา จันทจิตร ครู ร.ร.เตชะไพบูลย์ ๒

(๔)
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมการสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนฯ และการรายงานผลการประเมินการ
ขับเคลื่อน การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการฯ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

ปฏิทินการดำเนินงาน
สังเคราะห์นวัตกรรมการอ่านการเขียนและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รูปแบบกิจกรรม
ระหว่างวันที่
๕-๑๗ มิถุนายน ๐๘.๓๐- -ประชุมคณะทำงานผ่านเครือข่ายและระบบ application
๑๖.๓๐ น. group line และ Vedio call/Open chat
๒๕๖๔
/Zoom.us
๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๔

- ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
๐๘.๓๐- ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
๑๖.๓๐ น. มอบนโยบาย
-นำเสนอผลงานการสังเคราะห์นวัตกรรมที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนการอ่านการเขียนของแต่ละกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓

คณะทำงาน
-ประธานคณะกรรมการ
-กรรมการ
-เลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทย
-ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่าย
๑.กลุ่มเครือข่ายน้ำโสม ประกอบด้วย
๑.๑ นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๑.๒.นายสุนทร ปินะนันท์ ศึกษานิเทศก์
๑.๓.นางรุจิรา ไชยแสง ครู ร.ร.บ้านทุ่งทอง
๑.๔.นางศิวาพร ชมภูจันทร์ ครู ร.ร.บ้านท่าลี่
๒.กลุ่มภูพระบาท ประกอบด้วย
๒.๑ นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๒.๒ นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์
๒.๓ นางรัศมี สีพิมพ์สอ ครู รร.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
๒.๔ นางสาวอัญชลี ใจดี ครู รร.บ้านกาลึม
๓.กลุ่มภูพาน ประกอบด้วย
๓.๑ นายมงคลชัย รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๓.๒ นายไพบูลย์ คำกันยา ศึกษานิเทศก์
๓.๓ นางสาวจีลาวรรณ มีดี ครู รร.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
๓.๔ นางสาวชนนี วรรณา ครู รร.บ้านขอนยูง

สถานที่
-สำนักงานกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน
-Work From
Home
-ห้องประชุม
พุทธรักษา
สพป.อุดรธานี
เขต ๔

(๒)
วัน/เดือน/ปี
๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๔

เวลา

รูปแบบกิจกรรม
- ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
๐๘.๓๐- ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
๑๖.๓๐ น. มอบนโยบาย
-คณะทำงานนำเสนอผลงานการสังเคราะห์นวัตกรรมที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนการอ่านการเขียนของแต่ละกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓

คณะทำงาน
๔. กลุ่มโสมสำราญ
๔.๑ นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๔.๒ นายบุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์
๔.๓ นางสาวณัฐนรี นนทราษฎร์ ครู รร.บ้านนาเมืองไทย
๔.๔ นางอังคณา เหลืองประเสริฐ ครู รร.บ้านท่าโสม
๕. กลุ่มบ้านก้องนาแค
๕.๑ นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๕.๒ นางสาวมธุรดา ทองสมุทร ศึกษานิเทศก์
๕.๓ นายอนุสรณ์ ก้อนคำ ครู รร.บ้านนาแค
๕.๔ นางสาวเสาวนีย์ ไกยวรรณ ครู รร.อนุบาลบ้านก้องวิทยา
๖.กลุ่มโนนทองหายโศก
๖.๑ นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๖.๒ นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย ศึกษานิเทศก์
๖.๓ นายสุนทร ฤทธิ์ประเสริฐ ครู รร.บ้านธาตุประชานุกูล
๖.๔ นางสาวบุษยมาส ทุมหนู ครู รร.บ้านนาไฮ
๗.กลุ่มลุ่มน้ำโมง
๗.๑ นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๗.๒ นายเมธี มูลธิ ศึกษานิเทศก์
๗.๓ นางอรอุมา เรียงพรม ครู รร.บ้านเม็ก
๗.๔ นางสาววัชราภรณ์ ทองถม ครู รร.บ้านแหลมทองพัฒนา

สถานที่
-ห้องประชุม
พุทธรักษา
สพป.อุดรธานี
เขต ๔

(๓)
วัน/เดือน/ปี
๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๔

เวลา

รูปแบบกิจกรรม
- ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
๐๘.๓๐- ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
๑๖.๓๐ น. มอบนโยบาย
-นำเสนอผลงานการสังเคราะห์นวัตกรรม
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการอ่านการเขียน
ของแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและ
รายงานผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะทำงาน
๘.กลุ่มมหาธาตุเจดีย์
๘.๑ นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๘.๒ นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์
๘.๓ นางระออย วงษ์แก้ว ครู ร.ร. บ้านนาล้อม
๘.๔ นางสาวณัฏฐ์ชญาดา วรสา ครู ร.ร.คำบงเจริญสุข
๘.๕ นางศิลาพร คงใจดี ครู ร.ร.ยางโกนวิทย์
๙.กลุ่มนายูงโนนทอง
๙.๑ นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๙.๒ นายสุดสาคร คำภา ศึกษานิเทศก์
๙.๓ นางดายิน ประวันโต ครู ร.ร.บ้านสว่างปากราง
๙.๔ นายระพีพัฒน์ พันธุระ ครู ร.ร.บ้านท่าโปงทอง
๑๐.กลุ่มเชียงเพ็งปะโค
๑๐.๑ นายมงคลชัย รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๑๐.๒ นางเกษมณี ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
๑๐.๓ นางบุญเหลือ บำรุงวงค์ ครู ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง
๑๐.๔ นางสาวพรทิพย์ จันทร์ลา ครู ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง
๑๑.กลุ่มบ้านผือ
๑๑.๑ นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๑๑.๒ นางวราลักษณ์ อินทา ศึกษานิเทศก์
๑๑.๓ นางอมรทิพย์ กัลยา ครู ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์
๑๑.๔ นางบุญยัง นาสมตรึก ครู ร.ร.บ้านภูดิน

สถานที่
-ห้องประชุมพุทธรักษา
สพป.อุดรธานี เขต ๔

(๔)
วัน/เดือน/ปี
๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๔

เวลา

รูปแบบกิจกรรม
- ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
๐๘.๓๐- ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
๑๖.๓๐ น. มอบนโยบาย
-นำเสนอผลงานการสังเคราะห์นวัตกรรม
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการอ่านการเขียน
ของแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและ
รายงานผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน(RT)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะทำงาน
๑๒.กลุ่มกุดจับเมืองเพีย
๑๒.๑ นายมงคลชัย รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๑๒.๒ นางสาวรัตนภรณ์ คำมูล ศึกษานิเทศก์
๑๒.๓ นางวิลาสินี ทวีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านกุดจับ
๑๒.๔ นางศรีนารถ สิทธิขวา ครู ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘
๑๓.กลุ่มหนองแวงสามัคคี
๑๓.๑ นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อด.เขต ๔
๑๓.๒ นางสุพัตร ไชยจงมี ศึกษานิเทศก์
๑๓.๓ นางนุชเรศ ภักดีศรี ครู ร.ร.บ้านสาครพัฒนา
๑๓.๔ นางสาวฉัตรทริกา จันทจิตร ครู ร.ร.เตชะไพบูลย์ ๒

หมายเหตุ ๑. วัน เวลาและสถานที่ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒. คณะทำงานประจำกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนำเสนอผลงาน
หมายถึง รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่าย ประธานสาระ และเลขานุการสาระภาษาไทย

สถานที่
-ห้องประชุมพุทธรักษา
สพป.อุดรธานี เขต ๔

