
๑ 
 

  ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๘ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่ โรงเรียนชุมชนนาโสก 
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. ชุมชนโพนทราย และ บ้านนาโสกน้อย ๑.ว่าที่รต.ปรีดา  ก้องเสียง  ผอ.รร.ชะโนด ๑ 
๒.นายสัมพันธ์  แก้วโรจน์   ผอ.รร.นาแพงโคกน้ าสร้าง 
๓.นางเยาวรัตน์ ธนธนานนท์  ครู รร.เมืองพาลุกากรภูมิ 
๔.นางนิ่มนวล  ใจสุข     ครู รร.บ้านโนนสว่าง ๒ 
๕.นางวิหาญ  พละพร    ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๖.นางฉวีวรรณ  มีสติ     ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางพิมสุภางค์   นามบุตร   ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 
 



๒ 
 

 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๑๘ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่  

โรงเรียนชุมชนนาโสก 
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.บ้านแก่นเต่าและค าฮีเบญจวิทย์(ดอน
ม่วงพัฒนา) 

๑.นายเทพฤทธิ์  สิริจันทพันธ์  ผอ.รร.ชุมชนบางทรายน้อย 
๒.นางทัศนีย์  บุญมาศ    ผอ.รร.เมืองพาลุกรภูมิ 
๓.นางสุพิชชา  ใจช่วง     ครู รร.บ้านขามป้อม 
๔.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายยิ่งศักดิ์   วรโยธา   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายจีรศักดิ์   ยาโน      ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 



๓ 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๘ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่  
โรงเรียนชุมชนนาโสก 

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. บ้านนาถ่อน และ 
 บ้านม่วงหัก 

๑.นางกานต์พิชชา  ผิวผ่อง     ผอ.รร.บ้านทรายทอง 
๒.นางสรัลรัชน์สิริ  สุดชา       ผอ.รร.บ้านหนองผือดอนม่วย 
๓.นางสาวอนุมา  รอบคอบ     ครู รร.บ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง 
๔.นายวิสุทธิ์  ศรีประทุมภรณ์  ครู รร.บ้านนาดีโคกสวาท 
๔.นายถาวร  บัณฑิตเสน        ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 

 
 



๔ 
 

 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๑๘ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่ โรงเรียนชุมชนนาโสก 

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. บ้านหนองหญ้าไซร์และบ้านดง
ยางนันทวัน 

๑.นายธีรพล  พันธุพาน       ผอ.รร.บ้านนาดีโคกสวาท 
๒.ว่าที่ รต.วินัย วะทาโล       ผอ.รร.บ้านหว้านน้อย 
๓. นายประภาส สีรินทร์      คร ูรร.บ้านทรายทอง 
๔. นางบุญเพ็ญ  ก้องเสียง   คร ูรร.บ้านชะโนด ๑ 
๕. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศกึษานิเทศก์ 
๖. นางเณริศรา   ว่องไว     ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางนิศรา   แสงทอง     ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 

 
 



๕ 
 

 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๑๘ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่ โรงเรียนชุมชนนาโสก 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการ
นิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

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

๕. บ้านกุดแข ้และ บ้านกุดแข้ใต้ ๑.สิบเอกจิตติ  ช่างแกะ   ผอ.รร.สมเด็จพระศรีฯ 
๒.นายเมธาวิร  ชาวนา    ผอ.รร.บ้านโนนสว่าง ๒  
๓..นายสุรินทร์  รูปดี      คร ูรร.ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 
๔.นางนภาศิริ หงส์ทอง   ครู รร.นาขามป้อมวิทยา 
๕.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางศิริกาญจนารัตน์   พละศึก   ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 

 

 



๖ 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๘ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่ โรงเรียนชุมชนนาโสก 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการ
นิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

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

๖. ชุมชนบ้านนาโสกและบ้านนาหัวภ ู ๑.นายยุทธิยงค์  ฌามุงคุณ      ผอ.รร.บ้านหว้านใหญ ่
๒.จ่าสิบเอกกวีศักดิ์  ช่างทอง   ผอ.รร.บ้านสองคอน 
๓.นางสาวเพชรา  ศรีประสงค์  คร ูรร.บ้านหนองผือ ดอนม่วย  
๔.นายสมนึก สามพ่วงบุญ    ครู รร.บ้านป่งขาม 
๕.นายคมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 

 
 



๗ 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๘  ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่ โรงเรียนชุมชนนาโสก 
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 

๗. บ้านเหล่าป่าเป้ด และ แก้งนา
บอนประชาสรรค์ 

๑.นางปิยะมาศ  ขวานคร  ผอ.รร.นาขามป้อมวิทยา 
๒.นางสุกัญญา  ว่องไว      ผอ.รร.บ้านป่งขาม 
๓.นางสาวขวัญใจ  เมืองโครต คร ูรร.บ้านหว้านใหญ่ 
๔.นายเบลล่า เมืองโคตร      ครู รร.สมเด็จพระศรีฯ 
๕.นางทองพูล  งามข า        ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวอรพร  คนสนิท    ศึกษานิเทศก์ 
 

๘. บ้านป่งเปือย,นาโด่,หนองน้ าเต้า ๑.นายพิพัฒน์พล  ปริมานุรักษ์   ผอ.รร.บ้านขามป้อม 
๒. นางสุดารัตน์  จักรสาน        ครู รร.บ้านหว้านน้อย 
๓.นางยุพาพร  เนาว์ค าแพง      คร ูรร.บ้านสองคอน 
๔.นายอดิศร   ก้อนค า             ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายชยา   ภาคภูมิ               ศึกษานิเทศก์ 
 

 


