
 

 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

 คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดอนตาล โรงเรียนบ้านสงเปือย 
โดยให้ผู้บริหารครโูรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียนมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ ห้องละ ๑ ชั่วโมง 

ทีมบริหารการศึกษาร่วมนิเทศทุกจุด 
นายมารุต  อุปนิสากร   ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายณรงค์  โล่ห์ค า      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายสุริยะ ใจวงษ์        รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายประภาส ไชยมี      รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายมนตรี  ลาดนาเลา  จนท.บริหารการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๑. บ้านค าผึ้ง และ บ้านจอมมณีใต้ ๑.นายสมเกียรติ  ศรีอาด  ผอ.รร.บ้านโพนสว่าง 
๒.นายวชิราวธุ  บุทธิจักร  คร ูรร.นาหว้าประชาสรรค์ 
๓.นายยิ่งศักดิ์   วรโยธา   ศึกษานิเทศก์ 
๔.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก์ 
 
 

๒. ไตรมิตรวิทยาคมและห้วยยาง
จอมมณี 

๑.นายวิชยา  คนไว       ผอ.รร.นาหว้าประชาสรรค์ 
๒.นางภัทรธิดา  อินพรมมา  ครู รร.ชุมชนดอนตาล 
๓.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์ 
๔.นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก    ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายจีรศักดิ์   ยาโน      ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดอนตาล โรงเรียนบ้านสงเปือย 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียนมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ ห้องละ ๑ ชั่วโมง 

ทีมบริหารการศึกษาร่วมนิเทศทุกจุด 
นายมารุต  อุปนิสากร   ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายณรงค์  โล่ห์ค า      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายสุริยะ ใจวงษ์        รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายประภาส ไชยมี      รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายมนตรี  ลาดนาเลา  จนท.บริหารการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๓. บ้านผึ่งแดด  และ บ้านหนองไผ่ ๑. นายพรสิทธิ์   ราชริวงษ์  ผอ.รร.บ้านโคกพัฒนา 
๒. นายบุญตา  เสนา  ผอ.รร.บา้นภูผาหอมพัฒนา 
๓. นายถาวร  ผิวงาม  คร ูรร.นาสะเม็งวิทยา 
๔. นางทองพูล  งามข า  ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดอนตาล โรงเรียนบ้านสงเปือย 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียนมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๑ ห้องละ ๑ ชั่วโมง 

ทีมบริหารการศึกษาร่วมนิเทศทุกจุด 
นายมารุต  อุปนิสากร   ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายณรงค์  โล่ห์ค า      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายสุริยะ ใจวงษ์        รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายประภาส ไชยมี      รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายมนตรี  ลาดนาเลา  จนท.บริหารการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๔. บ้านนาดี ๒ และบ้านป่าหวาย ๑.นางกนกนุช  เขียวเขิน  ผอ.รร.บ้านนาม่วง 
๒.นางวริญารักษ์  โสมดา ผอ.รร.บ้านหนองกระยัง 
๓.นางมาลา  ใจตรง        คร ูรร.บ้านนาสะโน 
๔.นายถาวร  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน   ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๐๐ น. 

 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดอนตาล โรงเรียนบ้านสงเปือย 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม
สวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจากคณะกรรมการ
นิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล  ป.๒,๔,๕และ ม.๒ ห้องละ ๑ ชั่วโมง 

ทีมบริหารการศึกษาร่วมนิเทศทุกจุด 
นายมารุต  อุปนิสากร   ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายณรงค์  โล่ห์ค า      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายสุริยะ ใจวงษ์        รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายประภาส ไชยมี      รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายมนตรี  ลาดนาเลา  จนท.บริหารการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ รอง 
ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๕. บ้านสงเปือยเหนือ และ บ้านไร่ ๑.นายทวี   ซามงค์    ผอ.รร.ชุมชนดอนตาล 
๒.นายปรีดา  วงษา    คร ูรร.บ้านโคกพัฒนา 
๓.นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๔.นางฉวีวรรณ มีสติ   ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางพิมสุภางค์  นามบุตร ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 



 
 
 

 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดอนตาล โรงเรียนบ้านสงเปือย 

โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียนมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ ห้องละ ๑ ชั่วโมง 
ทีมบริหารการศึกษาร่วมนิเทศทุกจุด 
นายมารุต  อุปนิสากร   ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายณรงค์  โล่ห์ค า      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายสุริยะ ใจวงษ์        รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายประภาส ไชยมี      รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายมนตรี  ลาดนาเลา  จนท.บริหารการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ รอง 
ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๖. บ้านดงมอนและบ้านโคก ๑ ๑.นายจีรวัฒน์   ผิวงาม      ผอ.รร.นาสะเม็งวิทยา 
๒.นายอ านวย  ซามงค์       คร ูรร.บ้านโพนสว่าง 
๓.นายคมกริช  ไชยทองศรี  ศึกษานิเทศก์ 
๔.นายอดิศร  ก้อนค า         ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดอนตาล โรงเรียนบ้านสงเปือย 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียนมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ ห้องละ ๑ ชั่วโมง 
ทีมบริหารการศึกษาร่วมนิเทศทุกจุด 
นายมารุต  อุปนิสากร   ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายณรงค์  โล่ห์ค า      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายสุริยะ ใจวงษ์        รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายประภาส ไชยมี      รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายมนตรี  ลาดนาเลา  จนท.บริหารการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ รอง 
ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๗. บ้านสงเปือยและบ้านหนองบัว ๑.นายธนิตศักดิ์   ว่องไว    ผอ.รร.บ้านห้วยกอก ๒ 
๒.นางภัครภิญญา  ซามงค์  ครู รร.บ้านนาม่วง 
๓.นางมณีรัตน์  น้อยนาดี    ครู รร.บ้านหนองกระยัง 
๔.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายชยา  ภาคภูมิ        ศกึษานิเทศก์ 
๖.นางสาวพิไลวรรณ   วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 



 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๐๐ น. 

 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดอนตาล โรงเรียนบ้านสงเปือย 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียนมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ ห้องละ ๑ ชั่วโมง 

ทีมบริหารการศึกษาร่วมนิเทศทุกจุด 
นายมารุต  อุปนิสากร   ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายณรงค์  โล่ห์ค า      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 
นายสุริยะ ใจวงษ์        รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายประภาส ไชยมี      รอง ผอ. สพป.มุกดาหาร 
นายมนตรี  ลาดนาเลา  จนท.บริหารการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ รอง 
ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๘. บ้านหนองแวงและบ้านพังคอง ๑.นายไชยยศ  จันทพันธ์  ผอ.รร.บ้านนาสะโน 
๒.นางโสภา  โพธิ์ไทร      คร ูรร.บ้านภูผาหอมพัฒนา 
๓.นางเจียงค า  สกุลไทย    ครู รร.บ้านห้วยกอก ๒ 
๔.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางเณริศรา   ว่องไว    ศึกษานิเทศก์ 
๖. นางสาวอรพร  คนสนิท  ศึกษานิเทศก์ 

 
 

 



 


