
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ภาคเรยีนที่  ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวง โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
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 ปฏิบัติหน้าที่ 
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๑. บ้านภูวง และ บ้านแก้ง ๒ ๑.นายนิพนธ์  สินพูน     ผอ.รร.บ้านก้านเหลืองดง 
๒.นายภาสกร  จันทะรักษ์  ผอ.รร.บ้านหนองหนาว 
๓.นายสุรวุฒิ  ฮ่มป่า       คร ูรร.บ้านหนองยาง 
๔.นายค าแถน  สุค าภา    ครู รร.บ้านร่มเกล้า 
๕.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายอดิศร  ก้อนค า     ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายชยา   ภาคภูมิ      ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 
 



 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ภาคเรยีนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บรหิารเครือข่ายดงหลวง โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
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 ปฏิบัติหน้าที่ 
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๒. ค าดู ่และนาค าน้อย๑ ๑.นายศิโรจน์   อาจวิชัย   ผอ.รร.บ้านโสก 
๒.นายจ ารัส     รัตนวิชัย   ผอ.รร.บ้านน้ าบ่อดง 
๓.นายปัญญา   จิตอามาตย์   คร ูรร.ชุมชนหนองบัว 
๔.นางสาวศรัญญา เชื้อค าฮด  ครู รร.บ้านเหล่าดง 
๕.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ 
๖..นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายจีรศักดิ์   ยาโน       ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 
 



 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวง โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
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 

๓. นาโพธิ ์
และชุมชนโพธิ์ไทร 

๑.นายประศักดิ์  จิตอามาตย์  ผอ.รร.บ้านชุมชนบ้านหนองบัว 
๒.นายไมตรี  พนันชัย       ผอ.รร.บ้านเหล่าดง 
๓..นายอนันต์ธชัย  ค าหาญ  คร ูรร.บ้านหนองหนาว 
๔.นายธวัชชัย ค ามุงคุณ    ครู รร.บ้านน้ าบ่อดง 
๕.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง    ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางเณริศรา  ว่องไว       ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางสาวนิศรา   แสงทอง   ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 
 



 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวง โรงเรียนบ้านเหล่าหม.ี 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
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. บ้านดง และ โคกหนองหล่ม ๑.นายไพฑูรย์  ศรีหลิ่ง       ผอ.รร.บ้านดงหลวง 
๒.สิบเอกเผด็จ  ปานอีเม้ง   ผอ.รร.บ้านโพนไฮ 
๓.นางสองศรี  เชี่ยวชาญวนิช  คร ูรร.บ้านก้านเหลืองดง 
๔.นางเพชรมณี  อุ่นจันทร์  ครู รร.บ้านเปียด 
๕.นางวิหาญ  พละพร   ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๖.นางฉวีวรรณ   มีสติ   ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวอรพร   คนสนิท ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวง โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
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 ปฏิบัติหน้าที่ 
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๕. นายอ และ โคกสว่าง ๑ ๑.นายวทัญญู   ปังอุทา    ผอ.รร.บ้านหนองยาง 
๒.นายอารักษ์   ทองมหา ผอ.รร.บ้านเปียด 
๓.นายนที  แก้วมะ  คร ูรร.บ้านโสก 
๔.นายจ านงค์  วังคะฮาต  ครู รร.บ้านโพนไฮ 
๕.นายถาวร  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวง โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 
โดยให้ผู้บริหาร,ครูระดับปฐมวัยและครูชั้น ป.๒,๔,๕ และ ม.๒
โรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรง มาประชุมรับฟังการสะท้อนผล
การนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

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. ป่าพยอม และ ท่าห้วยค า ๑.นายรังสรรค์  สุธารัมย์  ผอ.รร.บ้านร่มเกล้า 
๒.นางรัตติยา   ศรีนาม    ผอ.รร.บ้านย้อมพัฒนา 
๓.นายวินัย  จันทร์ปัญญา  คร ูรร.บ้านชะโนด ๒ 
๔.นางพูนทรัพย์  อาจวิชัย  ครู รร.บ้านโพนแดง 
๕.นายคมกริช  ไชยทองศรี  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางพิมสุภางค์   นามบุตร    ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายดงหลวง โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการ
นิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

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 

๗. สยามกลการ ๔ ( เหล่าแขมทอง) และ
เหล่าหมี 

๑.นายสุเทพ  ทองผา      ผอ.รร.บ้านชะโนด ๒ 
๒.นายพงศักดิ์   คนหมั่น  ผอ.รร.บ้านโพนแดง 
๓.นางชุติมณฑ์  พ่ออามาตย์  คร ูรร.บ้านดงหลวง 
๔.นายวรพิศิษฐ์  ชนันกานต์  ครู รร.บ้านย้อมพัฒนา 
๕.นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวพิไลวรรณ   วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ 
๗..นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์  ศึกษานิเทศก์ 
 

 


