
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

  ๔ ส.ค. ๒๕๖๓  เครือข่ายค าสร้อยนาอุดม คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา โรงเรียนบ้านค าสร้อย 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
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. คณะเทศบาลนครกรุงเทพฯ๓ และ 
บ้านขอนแก่น 
 

 

๑.นายสมพร  หมันสิงห์  ผอ.รร.บ้านโคกหนองหล่ม 
๒.นายสุทัศน์  บุญแพง   ผอ.รร.บ้านป่าพยอม 
๓.นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวโิรจน์ ผอ.รร.บ้านภูวง 
๔ นางนพรัตน์ หมดทุกข์    ครู รร.สยามกลการ ๔. 
๕.นางปนัดดา  งามสมบัติ   ครู รร.บ้านนาโพธิ ์
๖.นางสาวสุภัคษร จันรักษ์  ครู รร.บ้านท่าห้วยค า 
๗.นางฉวีวรรณ  มีสติ        ศกึษานิเทศก์ 
๘.นางทองพูล   งามข า      ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข    ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นางสาวอรพร  คนสนิท  ศึกษานิเทศก์ 

๒. บ้านป่าเตยและบ้านนาอุดม ๑.นายอนันต์   ปริปุรณะ     ผอ.รร.บ้านเหล่าหมี 
๒.นายสุริยัน  ทรัพย์ผล       ผอ.รร.บ้านค าดู่ 
๓.นายทักษิณ  สุวรรณไตรย์  ผอ.รร.บ้านนายอ 
๔นางจิตรลดา  สกุลไทย      คร ูรร.บ้านป่าพยอม 
๕.นางดอกอ้อ เดชกุญชร      ครู รร.บ้านแก้ง ๒ 
๖.ครูพิเชษฐ  เดชกุญชร      ครู รร.ชุมชนโพธิ์ไทร 
๗.นางสาวภัชร ี  ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๘. นางสาวนิศรา   แสงทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๙. นายชยา  ภาคภูมิ           ศึกษานิเทศก์ 
๑๐. 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. 
๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เครือข่ายค าสร้อยนาอุดม คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา โรงเรียนบ้านค าสร้อย 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
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 

๓. บ้านค าไหล และ  
บ้านภูแผงม้า 

๑.นายเดชด ารง  ตุระซอง  ผอ.รร.บ้านนาโพธิ์ 
๒.นายวชิระ  แสงบุญ  ผอ.รร.บ้านดง 
๓.นางวราลักษณ์  พรมเสนา   คร ูรร.บ้านโคกหนองหล่ม 
๔.นายไชยวัฒน์  ซาเสน  ครู รร.บ้านเหล่าหมี 
๕.นางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง  ครู รร บ้านโคกสว่าง ๑ 
๖. นางทิวกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศกึษานิเทศก์ 
๗. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา     ศึกษานิเทศก์ 
๘. นางเณริศรา  ว่องไว      ศึกษานิเทศก์ 
๙. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน    ศึกษานิเทศก์ 
๑๐. นายอดิศร  ก้อนค า      ศึกษานิเทศก์ 

๔. บ้านโนนเกษมและ 
บ้านด่านมน 

๑.นายโกสินทร์  พรหมเสนา  ผอ.รร.ชุมชนโพธิ์ไทร 
๒.นายวุฒิไกร  จันทร          ผอ.รร.บ้านแก้ง ๒ 
๓. นางสาวสุวิมล คนไว        ผอ.รร.บ้านนาค าน้อย ๑ 
๔. นางสุจิรา  ตาริไชย        คร ู รร.บ้านภูวง 
๕. นายวทัญญู  โยธา          ครู  รร.บ้านค าดู่ 
๖. นางสาวดอกมะลิ  ใจตรง ครู รร.บ้านนายอ 
๗.นายคมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางศิริกาญจนารัตน์   พละศึก ศึกษานิเทศก์ 
๙. นางพิมสุภางค์   นามบุตร    ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.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. 

๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เครือข่ายค าสร้อยนาอุดม คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา โรงเรียนบ้านค าสร้อย 
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 

๕. บ้านม่วงไข ่และ บ้านค าสร้อย ๑.นายพลพักษ์  คนหาญ   ผอ.รร.สยามกลการ ๔ 
๒.นายเสน่ห์   สุพรรณ      ผอ.รร.บ้านโคกสว่าง ๑ 
๓.นางโสภิตา โฮมหงษ์      ครู รร.บ้านดง 
๔.นางยุพิน  ศรีอาด   ครู รร.บ้านเหล่าหมี 
๕.นางเพชรมณี  ปราวงศ์    ครู รร.บ้านนาค าน้อย ๑. 
๖.นางวิหาญ  พละพร     ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๗.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์ 
๘.นายถาวร  บัณฑิตเสน        ศึกษานิเทศก์ 
๙ นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน   ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์   ศึกษานิเทศก์ 
 
  

 


