
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/
เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงบน โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจาก
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 

๑.แก้งโนนค าประชาสรรค์ และ 
บ้านนาค าน้อย๒ 

๑. นายสมบูรณ์  ศรีหาพล   ผอ.รร.บ้านแก้งนาง 
๒. นายชาญวุธ  แสงฤทธิ์    ผอ.รร.บ้านกกตูม 
๓.นายสารศิลป์   พิกุลทอง  คร ูบ้านนาหินกอง 
๔ นางอรพรรณ  เชื้อคมตา  ครู รร.บ้านหนองคอง 
๕.นายแสงสุวรรณ  นาฤทธิ์  ครู รร.บ้านห้วยตาเปอะ 
๖.นายคมกริช  ไชยทองศรี        ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางทองพูล   งามข า             ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางสาวปัญจพร  ธิพรพันธ์      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. 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงบน โรงเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓. 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจาก
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 

๒. บ้านค าป่าหลาย และ 
นาเสือหลายหนองยอ 
 

๑. นายธีรกร  เชื้อค าจันทร์       ผอ.รร.บ้านนาหลัก 
๒. ว่าที่ รต.สุทธิพล ห้วยทราย   ผอ.รร.บ้านขัวสูง 
๓. นางส าราญ  ศรีขันธ์ซ้าย      คร ูรร.บ้านแก้งนาง 
๔. นางกมลธนัสร์  สว่างสังวาล  ครู รร.บ้านฝั่งแดง 
๕.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายอดิศร   ก้อนค า      ศึกษานิเทศก์ 
๘.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. 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงบน โรงเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับการ
นิเทศมาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผล
จากคณะกรรมการนิเทศ 

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 

๓. บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓และ 
บ้านหนองแอก 

๑. นายทองสม  สมลับ      ผอ.รร.บ้านสานแว้ 
๒. นายยุทธนา  เชื้อคมตา  ผอ.รร.บ้านปากช่อง 
๓. พ.ต.ท.บัวภา  บูรณะ     ครูใหญ่ ต,ช,ด,การท่า 
๔. ส.ต.อ.นุจริน  พาที        คร ู ต.ช.ด.การท่า 
๕. นางปานรเวีร์  อัมพรพงษ์   ครู หมู่บ้านป่าไม้ 
๖ นางสาวโชติกา  สิทธิโสม  ครู รร.พระราชทานบ้านหนองหมู 
๗ นางวิหาญ  พละพร        ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๘.นางฉวีวรรณ   มีสติ        ศึกษานิเทศก์ 
๙. นางสาวอรพร  คนสนิท   ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.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. 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงบน โรงเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจาก
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 

๔.  บ้านนาตะแบง ๑ และ 
บ้านนาสองห้อง 

๑. นายค าพันธ์  ชนะมาร    ผอ.รร.พระราชทานบ้านหนองหมู  
๒.นางธฤษวรรณ  สุขโอรส   ผอ.รร.หมู่บ้านป่าไม้ 
๓.นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสน  ผอ.รร.บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 
๔.นายอิสระ  ศรีปัตตา        คร ูรร.บ้านป่ากช่อง 
๕.นายระกัณฑ์  นิลโสม       ครู รร.บ้านมะนาว 
๖.นางสาวเยาวพา สีธรรม    ครู รร.บ้านนาหลัก 
๗.นายถาวร  บัณฑิตเสน      ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางพิมสุภางค์   นามบุตร    ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ภาคเรยีนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/
เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงบน โรงเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับการ
นิเทศมาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผล
จากคณะกรรมการนิเทศ 
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 ปฏิบัติ
หน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๕. บ้านค าผักหนอกสงเปือย และ  
บ้านชุมชนบางทรายใหญ่ 

๑.นายศรีเนือง  ใสค าเพาะ       ผอ.รร.บ้านฝั่งแดง 
๒. นางเสาวลักษณ์  ธรรมวงศา  ผอ.รร.บ้านนาหินกอง 
๓ ด.ต.หญิงทองทิพย์  อินทะเสย์  ครูใหญ่ ศกร.ตชดใต้ร่มฯ 
๔.ส.ต.ท.หญิง  จุฑามาศ  บัวพรม ครู ศกร.ตชด.ใต้ร่ม 
๕.นางสาวรุ่งตะวัน ศรีลาฤทธิ์      ครู รร.บ้านสานแว้ 
๖ นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก   ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน            ศึกษานิเทศก์ 
๘.นายยิ่งศักดิ์    วรโยธา            ศึกษานิเทศก์ 
๙.นายจีรศักดิ์   ยาโน                ศึกษานิเทศก์ 

 
 



 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ภาคเรยีนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/
เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงบน โรงเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจาก
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 

๖. บ้านหนองหอยป่าหวาย และ 
บ้านดอนม่วย 

๑.นายสมศักดิ์   ศรีมาชัย   ผอ.รร.บ้านหนองคอง 
๒.นายวรชาติ  สกุลเดช     ผอ.รร.บ้านห้วยตาเปอะ 
๓.นายสุธน  มูลตรีศร ี       ผอ.รร.บ้านมะนาว 
๔.นางณัฎฐพร  แสงฤทธิ์    คร ูรร.บ้านขัวสูง 
๕.นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา  ครู รร.บ้านกกตูม 
๖.นางพรรณทิพย์  จิตรจักร  ครู รร.บ้านติ้ว ราษฎร์อุทิศ 
๗.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางเณริศรา  ว่องไว       ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก์ 

 



 
 
 


