
 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าสร้อยนาอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้าร่วม
กิจกรรมและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจากคณะกรรมการ
นิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน 
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ และ ม.๒ 
ห้องละ ๑ ชั่วโมงและเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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. อนุบาลมุกดาหาร และ มุกดาลัย ๑. นายกานต์  นักล า    ผอ.รร.บ้านค าสร้อย 
๒. นางชญานิศ  ประเทพา   ผอ.รร.บ้านโนนเกษม 
๓ .น.ส.อัญชลี  อุค า           คร ูรร.บ้านด่านมน 
๔. นางหยาดทิพย์  ซีซอง     ครู รร.บ้านนาอุดม 
๕. นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
๖. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางสาวอรพร  คนสนิท    ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๒ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าสร้อยนาอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้าร่วม
กิจกรรมและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจากคณะกรรม 
การนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน 
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ และ ม.๒ 
ห้องละ ๑ ชั่วโมงและเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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.เมืองใหม่ และ ค าสายทองวิทยา ๑.นายอุดม  ส่วยโสภา   ผอ.รร.บ้านป่าเตย 
๒. นางฐิดาภา  จันปุ่ม   ครู รร.บ้านขอนแก่น 
๓. นายสุรศักดิ์  จันทรา  ครู รร.บ้านนาอุดม 
๔. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ ศีกษานิเทศก์ 
๕. นายยิ่งศักดิ์   วรโยธา   ศึกษานิเทศก์ 
๖. นายจีรศักดิ์    ยาโน    ศึกษานิเทศก์ 
  
 

 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าสร้อยนาอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร. 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้าร่วม
กิจกรรมและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก 
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน 
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ และ ม.๒ 
ห้องละ ๑ ชั่วโมงและเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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. นาโปใหญ่โคกสุวรรณ   และ บ้าน
นาโปน้อย 

๑.นายวิจิตร  คุณพูล    ผอ.รร.บ้านนาอุดม 
๒.น.ส.ธัญลักษณ์ อุค า   ครู รร.บ้านค าสร้อย 
๓ นางทักษิณา  ปัททุม  ครู รร.บ้านภูแผงม้า 
๔.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางเณริศรา   ว่องไว    ศีกษานิเทศก์ 
๖. 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. 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าสร้อยนาอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้า
ร่วมกิจกรรมและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการ
สอนในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ และ 
ม.๒ห้องละ ๑ ชั่วโมงและเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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 

๔. กุดโง้ง และนาค าน้อยวิทยา           ๑. นายธัญสิริวธุ แคนศิลาธนพร  ผอ.รร.เทศบาลนครกรุงเทพฯ 
๒ .นายสุวิทย์  บุญประกอบ ครู รร.บ้านม่วงไข่ 
๓. นางสาวภาณิน  ศรีชนะ  ครู รร.บ้านภูแผงม้า 
๔.นางฉวีวรรณ  มีสติ   ศีกษานิเทศก์ 
๕.นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าสร้อยนาอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้าร่วม
กิจกรรมและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก 
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน 
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ และ ม.๒ 
ห้องละ ๑ ชั่วโมงและเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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. บ้านศูนย์ไหม และบ้านดานค า           .๑.นายคุณาธร  พลสาร   ผอ.รร.ชุมชนบ้านม่วงไข่ 
๒ .นางศิริวรรณ  มุ่งรักษ์กิจ  ครู รร.บ้านโนนเกษม 
๓. นายบุญฤทธิ์  สุวรรณพัน์  ครู รร.บ้านป่าเตย 
๔.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศีกษานิเทศก์ 
๕.นายอดิศร  ก้อนค า      ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายชยา  ภาคภูมิ       ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าสร้อยนาอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้า
ร่วมกิจกรรมและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการ
สอนในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ และ 
ม.๒ ห้องละ ๑ ชั่วโมงและเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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 

๖. ส้มป่อยรอดนุกูล และบ้านท่าไค้           ๑.นายเผย  สุพรรณโมก ผอ.รร.บ้านภูแผงม้า 
๒ .นายกฤติเดช  สมตน  ครู รร.คณะเทศบาลนครกรุงเทพฯ ๓ 
๓. นางทัศนาพร  พรชัย  ครู รร.บ้านค าสร้อย 
๔.นายถาวร  บัณฑิตเสน         ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน    ศึกษานิเทศก์ 
๖.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. 
      ๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าสร้อยนาอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้า
ร่วมกิจกรรมและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการ
สอนในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ และ 
ม.๒ ห้องละ ๑ ชั่วโมงและเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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 

๗.. บ้านโนนศรี และบ้านบุ่งอุทัย           ๑.นายพงศ์พิสิฎฐ์  จันปุ่ม ผอ.รร.บ้านค าไหล 
๒ .นายเศรษฐา  สลางสิงห์  ผอ.รร.บ้านด่านมน 
๓.นางอุไร  แสงเขียว  ครู รร.บ้านป่าเตย 
๔. นายทวีชัย ดวงผุย  ครู รร.คณะเทศบาลนครกรุงเทพฯ ๓ 
๕. นายคมกริช  ไชยทองศรี        ศึกษานิเทศก์ 
๖. 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. 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าสร้อยนาอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร. 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้าร่วม
กิจกรรมและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจากคณะกรรมการ
นิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน 
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ และ ม.๒ 
ห้องละ ๑ ชั่วโมงและเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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. ชุมชนศรีบุญเรือง           ๑. นายไชยนะคร   บัวระพันธ์  ผอ.รร.บ้านขอนแก่น 
๒ .น.ส.สุรีรัตน์  นาศรีทม        ครู รร.บ้านค าไหล 
๓. นางศิริกาญจนารัตน์   พลศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๔. นางพิมสุภางค์   นามบุตร       ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 


