
 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๒๑ สิงหาคม๒๕๖๓ เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการ
นิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการ
สอนในขณะนั้นๆ 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 

๑. บ ารุงพงษ์อุมปถัมภ์(บ้านค าพอก
๒) และบ้านค าบง ๑ 
  

๑.นายอาทิตย์  ทองรอบ      ผอ.รร.ไตรมิตรวิทยาคม 
๒.นายสุรศักดิ์  จันทรโคตร   ผอ.รร.บ้านหนองแวง 
๓.นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง  ผอ.รร.บ้านจอมมณีใต้ 
๔.นายแสง  โชติบุญ      ครูโรงเรียนบ้านสงเปือย 
๕.นายบันลือศักดิ์ สุขรี่   ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว 
๖.นางพรศิริ ศรีอรพิมพ์  ครูโรงเรียนบ้านป่าไร่  
๗.นางวิหาญ  พละพร    ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๘.นางฉวีวรรณ   มีสติ    ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางพิมสุภางค์   นามบุตร   ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นางสาวอรพร  คนสนิท  ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 
 



 
  

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๐๐ น. 

๒๑ สิงหาคม๒๕๖๓ เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ 
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. บ้านบะและบ้านป่าแดง ๑.นายบุญอ านวย  แฝงสาคู   ผอ.รร.บ้านดงมอน 
๒.นางสาวพิณทิพา  จันรอง  ผอ.รร.บ้านนาดี ๒ 
๓.นางบัวระพันธุ์  แก้วตา    ครูโรงเรียนบ้านโคก  
๔.นายทรงพล  ซามงค์       ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 
๕.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์ 
๖ นายอดิศร  ก้อนค า      ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายจีรศักดิ์   ยาโน      ศึกษานิเทศก์ 
๘.นายชยา  ภาคภูมิ        ศกึษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/
เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๒๑ สิงหาคม๒๕๖๓ เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการ
นิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการ
สอนในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ ห้อง
ละ 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 

๓. บ้านค าแฮดประชาสรรค์ และ 
บ้านอุ่มไผ่ 

๑.นายทวีศักดิ์  สายคง     ผอ.รร.บ้านพังคอง 
๒.นายเพ็ญสมัย  แก้วตา   ผอ.รร.บ้านสงเปือยเหนือ 
๓.นายพัฒนเดช  ภาคภูมิ  ผอ.รร.บ้านไร่ 
๔.นายสิทธิชัย  จันปุ่ม    ครูโรงเรียนห้วยยางจอมณี 
๕.นายเจษฎา  คนเพียร   ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง 
๖. นางสาวผัลย์ศุภา คนคล่อง ครูโรงเรียนบ้านป่าหวาย 
๗.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางเณริศรา   ว่องไว       ศึกษานิเทศก์ 
๙.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. 

๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๓ 

เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ 
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 

๔. บ้านหนองสระพังและบ้านนา
หลวง ๒ 

๑.นายสมบัติ  ไชยมาโย     ผอ.รร.บ้านสงเปือย 
๒.นายไชยพันธ์  พันธ์ชาติ  ผอ.รร.บ้านค าผึ้ง 
๓. นางดวงจันทร์  วังคะฮาต รก.ผอ.บ้านโนนตูม 
.๔. นางสุมาลี  นามแสง   ครโูรงเรียนบ้านพังคอง 
๕. นายสุริกวน  ยืนยั่ง    ครูผูช้่วยโรงเรียนบ้านนาดี ๒ 
๖.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา     ศึกษานิเทศก์ 
๘.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. 

๒๑ สิงหาคม๒๕๖๓ เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ 
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 

๕. บ้านค านางโอก และ 
 บ้านนิคมร่มเกล้า 

๑.นางเอ้ือมกาญจน์  จันทพันธ์  ผอ.รร.ป่าหวาย 
๒.นายลิขิต  หาคุ้มคลัง    ผอ.รร.บ้านโคก ๑ 
๓. นางเจนจิรา  ธ.น.อ้วน ครูโรงเรียนบ้านค าผึ้ง 
๔. นางสาวพัชรินธร  สังขะฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงมอน 
๕.นางอารีย์ศรี  ธงงาม     ครูโรงเรียนบ้านผึ่งแดด 
๖ นายคมกริช  ไชยทองศรี  .ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางศิริกาญจนารัตน์   พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๒๑ สิงหาคม๒๕๖๓ เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ 
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 

๖. ชุมชนบ้านหนองแวงน้อยและ 
บ้านหนองนกเขียน 

๑.นายสมบัติ  ศรีวิเศษ       ผอ.รร.บ้านหนองบัว 
๒. นายวุฒิชัย ไชยกาศ        ผอ.รร.บ้านห้วยยางจอมมณ ี

๓.นายพินิจ  ภูนาโคก         ผอ.รร.บ้านผึ่งแดด 
๔.นายณัฐพงษ์ วังวงษ์    ครูโรงเรียนบ้านส่งเปือยเหนือ 
๕. นางไพวัลย์ สุพร       ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
๖. นางสาวเสาวลักษณ์ คนกล้า พนักงานราชการ 
โรงเรียนบ้านจอมณีใต้ 
๕นายถาวร   บัณฑิตเสน  .ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ 
๘.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์  ศึกษานิเทศก์ 

 
 



 
 


