
 
 

ร่างปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ที่นิเทศ โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ เครือข่ายดงหลวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีค าบก  
 โรงเรียนร่มเกล้า 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน 
ในขณะนั้นๆ เน้นท่ีช้ันอนุบาล ป.๒,๔,๕,และม.๒ ห้องละ ๑ ช่ัวโมง 

และเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 
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. ร่มเกล้า และ บ้านโพนไฮ ๑.นายจีรศักดิ์  ศรีบุรมย์   ผอ.รร.บ้านห้วยล าโมง 
๒.นายวินิจ  เสียงล้ า รก.   ผอ.รร.บ้านบาก ๑ 
๓.นางพนิดา  เสียงล้ า      คร ูรร.วัดหลวงปู่จามฯ 
๔.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายชยา  ภาคภูมิ         ศึกษานิเทศก์ 
๖ นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก์ 
 

๒. ก้านเหลืองดง 
และบ้านโสก 

๑.นางโยษติา  คนซื่อ        ผอ.รร.ค าบกราษฎร์นุกูล 
๒.นางรุ้งชีวา  วังโคตรแก้ว ครู รร.ค าบกราษฎร์นุฏุล 
๓.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา    ศึกษานิเทศก์ 
๔.นางเณริศรา  ว่องไว      ศึกษานิเทศก์ 
๕.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. 

๑ กันยายน ๒๕๖๓  เครือข่ายดงหลวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีค าบก โรงเรียนร่มเกล้า 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วมกิจกรรม
สวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจากคณะกรรมการ
นิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ช้ันอนุบาล 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. บ้านเปียด และ บ้านดงหลวง ๑. นายมนาส  สาระไชย       ผอ.รร.วัดหลวงปู่จามฯ 
๒. นายประยงค์  เบญมาตย์   คร ูรร.บ้านกลาง 
๓.นางวิหาญ   พละพร         ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๔.นางฉวีวรรณ   มีสคิ          ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข    ศึกษานิเทศก์ 

๔. บ้านโพนแดงและบ้านน้ าบ่อดง ๑.ว่าที่ รท.ธงชัย ถิตย์ฉาย  ผอ.รร.บ้านกลาง 
๒.นายวัชรินทร์ เชื้อกุณะ   ผอ.รร.บ้านโนนสว่าง ๑ 
๓.นายบวร  อินทร์หา  ครู รร.วัดหลวงปู่จามฯ 
๔.นายคมกริช   ไชยทองศรี  ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางศิริกาญจนารัตน์   พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวอรพร  คนสนิท   ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ที่นิเทศ โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

 ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เครือข่ายดงหลวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีค าบก  
โรงเรียนร่มเกล้า 

โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ช้ันอนุบาล 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. บ้านหนองหนาว และ ชุมชนบ้าน
หนองบัว 

๑.นายสมปอง  เสียงล้ า  ผอ.รร.บ้านค าชะอี 
๒.นายไมตรี  สุวรรณไตรย์  ครู รร.บ้านกกไฮโนนน้ าค า 
๓.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๔.นายอดิศร   ก้อนค า   ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายจีรศักดิ์   ยาโน   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 
 



 
 

 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ที่นิเทศ โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๑ กันยายน ๒๕๖๓  เครือข่ายดงหลวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีค าบก โรงเรียนร่มเกล้า 

โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ช้ันอนุบาล 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. บ้านเหล่าดง และ บ้านชะโนด๒ ๑.นายยุธนา  ผิวข า  ผอ.รร.บา้นกกไฮโนนน้ าค า 
๒.นายครรชิต  เสียงล้ า   คร ูรร.ชุมชนบ้านค าชะอี 
๓.นายถาวร   บัณฑิตเสน     ศึกษานิเทศก์ 
๔.นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน      ศึกษานิเทศก์ 
๕.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. 
๑ กันยายน  ๒๕๖๓ เครือข่ายดงหลวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีค าบก โรงเรียนร่มเกล้า 

โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ช้ันอนุบาล 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 

๗. บ้านย้อมพัฒนา และ บ้านหนองยาง ๑.นายสมหมาย  ค ามุงคุณ ผอ.รร.บ้านหนองกะปาด 
๒.นายรักสยาม  แสนสุข คร ูรร.บ้านนาปุ่ง 
๓.นายยิ่งศักดิ์   วรโยธา  ศึกษานิเทศก์ 
๔.นางทองพูล  งามข า     ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางพิมสุภางค์   นามบุตร ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 


