
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๙ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายดอนตาล คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 
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 

๑. ชุมชนดอนตาล และ  
บ้านห้วยกอก ๒ 

๑. นายวิพัฒน์     บวัชู          ผอ.รร.บ้านกุดแข้ 
๒. นางปาริชาติ  ทับทอง        ผอ.รร.บ้านนาโด ่
๓. นายเกียรติศักดิ์  วังคะฮาต  ผอ.รร.แก้งนาบอนฯ 
๔. นายกี้  พรหมวงค ์           ผอ.รร.บ้านป่งเปือย 
๕. นางอรดิน ศรีทอง            ครู รร.ชุมชนนาโสก 
๖. นายสุสกิต วังคฮาต          ครู รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด 
๗.นายสามิตร อาจวิชัย          ครู รร.บ้านหนองน ้าเต้า  
๘.นางวิหาญ  พละพร           ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๙.นางฉวีวรรณ  มีสติ            ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๑๑.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน      ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 
 
 
 



ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๐๐ น. 

 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

เครือข่ายดอนตาล คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 
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 

 
๒. บ้านโพนสว่างและบ้านนาม่วง ๑.นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา     ผอ.รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด 

๒.นางเยาวลักษณ์  สะภา   ผอ.รร.บ้านนาหัวภู 
๓.นายไชยา สุวไกร          ผอ.รร.บ้านหนองน้ าเต้า 
๔.นางดวงดารา  เจริญวงศ์ ผอ.รร.บ้านกุดแข้ใต้ 
๔. นางสาวนันทิยา ธิพรพันธ์  ครู รร.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 
๕. นางสุตานันต์ ปางชาติ ครู รร.บ้านป่งเปือย  
๖. นางกุลภากร บรรจง  ครู รร.บ้านนาโด่ 
๗.นายคมกริช  ไชยทองศรี  ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางทองพูล   งามข า   ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางสาวปัญญาพร   ธิพรพันธ์   ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์  ศึกษานิเทศก์ 
 

 

  
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๐๐ น. 

๑๙ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายดอนตาล คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 
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. บ้านโคกพัฒนาและ  
นาสะเม็งวิทยา 

๑.นายโอวาท  สุเลิศ         ผอ.รร.ชุมชนโพนทราย 
๒.นายภูวดล  พลอยพันธ์   ผอ.รร.ค าอีเบญจวิทย์ 
๓.นายวสันต์  ปัญญาบุตร  ผอ.รร.บ้านม่วงหัก 
๔. นางสาวสุชาดา อาจวิชัย ครู รร.บ้านแก่นเต่า 
๕.นายสุบรร สุนทรส        ครู รร.บ้านนาถ่อน 
๖.นางเกศกนก แสงทอง  ครู รร.บ้านหนองหญ้าไซย์ 
๗.นายถาวร บัณฑิตเสน   ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน   ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางสาวอรพร   คนสนิท    ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นางพิมสุภางค์  นามบุตร  ศึกษานิเทศก์ 
. 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๙ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายดอนตาล คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 
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 

๔. บ้านนาสะโนและนาหว้าประชาสรรค์ ๑.นายประชาน  แสนสุข       ผอ.รร.ชุมชนนาโสก 
๒.นายจิระวัฒน์  ทะเสนฮด    ผอ.รร.บ้านนาถ่อน 
๓.นายบุญรอด  ริมทอง       ผอ.รร.บ้านนาโสกน้อย 
๔. นางรัชนก สมยา       ครู รร. ค้าฮีเบญจวิทย์ 
๕. นางผานิตา โพธิ์ไสย์   ครู รร.ชุมชนโพนทราย 
๖. นายสุมนตรี วงศ์คะสุ่ม  ครู รร. บ้านดงยางนันทวัน 
๗. นางสาวจรินทิพย์ ก้อนแพง ครู รร.บ้านกุดแข้ 
๘. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา    ศึกษานิเทศก์ 
๙. นายอดิศร   ก้อนค า      ศึกษานิเทศก์ 
๙.นายจีรศักดิ์   ยาโน       ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นายชยา  ภาคภูมิ       ศกึษานิเทศก์  
๑๑.นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก์ 
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วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
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คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 
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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 

๕. บ้านหนองกระยัง และ  
ภูผาหอมพัฒนา 

๑.นายสมประดิษฐ์  ไตรยวงศ์   ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าไซย์ 
๒.ว่าที่ รต.ชิณชาติ  ชูค าสัตย์   ผอ.รร.บ้านแก่นเต่า 
๓.นายวิเชียร  สุขส าราญ        ผอ.รร.ดงยางนันทวัน 
๔.นายภุชงค์ อินไชยา            ครู รร.บ้านกุดแข้ใต้ 
๕.นางสาวสุรีรัตน์ นามศรี       ครู รร.บ้านม่วงหัก 
๖.นางกนกวลี สุภาพันธ์         ครู รร.บ้านนาโสกน้อย 
๗.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์       ศึกษานิเทศก์ 
๘.นายยิ่งศักดิ์   วรโยธา         ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๑๐. นางเณริศรา  ว่องไว        ศึกษานิเทศก์ 
๑๑.นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข   ศึกษานิเทศก์ 

 
  


