
 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๒๔สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ 
จากคณะกรรมการนิเทศ 

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.บ้านม่วง และบ้านซ่ง ๑.นายชุมพล  ประเทพา    ผอ.รร.บ้านค านางโอก 
๒.นายทินกร  วิชิตพันธ์     ผอ.รร.บ้านนาหลวง ๒ 
๓.นายประภาส  หมั่นเรียน ผอ.รร.บ้านบะ 
๔.นางวัชรินทร์  เมฆเสนา  คร ูรร.บ้านค าบง ๑ 
๕.นายประวัติ สิมมา        ครู รร.บ้านอุ่มไผ่ 
๖.นางวิหาญ  พละพร      ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
๗.นางฉวีวรรณ  มีสติ       ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางสาวอรพร  คนสนิท   ศึกษานิเทศก์ 
 

 
   

 
 
 



 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
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 

๒.ป้านเหล่าสร้างถ่อ(หนองไฮ) และ
บ้านโคกสว่าง ๒ 

๑.นายสุเพศ  ยุติพันธ์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 
๒.นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์ ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง 
๓.นางสุทธินี  ศรเพชร    คร ูรร.บ้านค านางโอก 
๔.นางนงลักษณ์  มั่นใจ  ครู รร.บ้านป่าแดง 
๕.นางศศิธร  เลาดี  ครู รร.ค าแฮดประชาสรรค์ 
๖นายถาวร  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ 
๗..นางกรรณกิาร์  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางพิมสุภางค์   นามบุตร    ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางสาวนิศรา  แสงทอง      ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
จากคณะกรรมการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ช้ันอนุบาล 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 ปฏิบัติ
หน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๓.บ้านเหล่า และบ้านแมด ๑.นายทัศน์เทพ  เทพสุระ ผอ.รร.บ้านหนองนกเขียน 
๒.นายอนุชา  บุรัตน์       ผอ.รร.บ้านป่าแดง 
๓.นางวชิราภรณ์  ริมทอง  คร ูรร.บ้านหนองสระพัง 
๔.นางนวนศรี วีระศักดิ ์  ครู รร.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 
๕.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา   ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางเณริศรา  ว่องไว    ศึกษานิเทศก์ 
๙.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. 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  เครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
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 

๔.บ้านโนนสังข์ศรี ๑.นายสังคม  วีระพันธ์  ผอ.รร.บ้านค าบง ๑  
๒.นายสมชัย  เจริญไกร ผอ.รร.ค าแฮดประชาสรรค์ 
๓.นางจินตณัญญา  รูปงาม  คร ูรร.บ้านนิคมร่มเกล้า 
๔. นางสุภาพร  ทาระขจัด ครู รร.บ้านบะ 
๕. นางสุดใจ รากวงศ์  ครู รร.บ ารุงพงษ์อุปถัมภ์ 
๖. นายคมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์ 
๗..นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๘. นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข   ศึกษานิเทศก์ 
๙. นางทองพูล  งามข า    ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 

 
 



ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

 ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ช้ันอนุบาล 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.น้ าเที่ยงวันครูฯ และหนองเอ่ียนดง
ราษฎร์สงเคราะห์ 

๑.นายธงชัย  บุตรกาล       ผอ.รร.บ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ 
๒.นายสุริยา  เสียงเย็น       ผอ.รร.บ้านนิคมร่มเกล้า 
๓.นายเสน่ห์กร ชุมศรี        ครู รร.บ้านหนองนกเขียน 
๔.นางกิ่งกาญจน์  ผากา     ครู รร.บ้านนาหลวง 
๕.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์    ศกึษานิเทศก์ 
๖.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายอดิศร  ก้อนค า        ศึกษานิเทศก์ 
๘.นายจีรศักดิ์   ยาโน        ศึกษานิเทศก์ 
๙.นายชยา  ภาคภูมิ         ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 


