
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๓๑ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายค าชะอีค าบก คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัว โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ 
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. กกไฮโนนน้้าค้า และ  
หนองกะปาด 

๑.นายจิตติพงษ์   มัธยม     ผอ.รร.บ้านนาทาม 
๒นายสมหมาย นุทธบัตร    ผอ.รร.บ้านนาป่ง  
๓.นางเยาวรัตน์   แก้วมะ    ผอ.รร.บ้านภูล้อม 
๔.นางสาวทิพวรรณ   ผิวเหลอืง  ครู รร.บ้านบาก ๒ 
๕.นางยุพิน  คนไว       ครู รร.บ้านหนองบอน 
๖.นางขนิตา  จันปุ่ม     ครู รร.ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 
๗.นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๘.นางฉวีวรรณ   มีสติ  ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางทองพูล  งามข้า   ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์ 
๑๑.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. 

๓๑ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายค าชะอีค าบก คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัว โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ 
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.บ้านโนนสว่าง๑ และชุมชนบ้านค้าชะอี
(แก้งช้างเนียม) 

๑นายไพโรจน์   ยืนยง       ผอ.รร.ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 
๒.นายวิบูลย์  ราชอุดม       ผอ.รร.บ้านนายาง  
๓.นายวีรชาติ  บุตรดีวงศ์    ผอ.รร.บ้านหนองบอน 
๔.นายโชคชัย   นิมมา       ครู รร.บ้านนาป่ง 
๕.นางสาวสุชาวดี  แสนโคตร  ครู รร.บ้านนามน 
๖ นางสาวเสาวนีย์  บุทธิจักร  ครู รร.บ้านห้วยทราย ๒ 
๗..นางทวิกา  บ้ารุงสวัสดิ์     ศึกษานิเทศก์ 
๘.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา        ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน      ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นางเณริศรา   ว่องไว      ศึกษานิเทศก์ 
๑๑.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. 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าชะอีค าบก คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัว โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการ
นิเทศมาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อน
ผลการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

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 

๓. บ้านห้วยล้าโมง และ บ้านกลาง ๑ นายธนัตถกานต์  ลามุล    ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก  
๒นายสมบัติ  ทานะสิงห์      ผอ.รร.บ้านห้วยทราย ๒ 
๓.นายอรรคพล  แดนดี       ผอ.รร.บ้านนามน 
๔.นางวิรินทิรา  อนุเคน       ครู  รร.บ้านนาทาม 
๕.นางประภาพรรณ  สกุลเดช  ครู รร.บ้านนายาง 
๖.นางบุญธัญกร  พันธะปิว     ครู รร.บ้านโนนสวาท 
๗.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์ 
๘.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา      ศึกษานิเทศก์ 
๙.นายอดิศร   ก้อนค้า        ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นายจีรศักดิ์   ยาโน       ศึกษานิเทศก์ 
๑๑.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. 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าชะอีค าบก คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัว โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการ
นิเทศมาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อน
ผลการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

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 

๔.ค้าบกราษฎร์นุกูล และ  
วัดหลวงปู่จาม (บ้านบาก๑+บ้าน
นาปุ่ง ) 

๑. นายสุรชัย  กุลวงศ์              ผอ.รร.บ้านบาก ๒ 
๒. นายบุญแสง  สมไวย์            ผอ.รร.บ้านโนนสวาท 
๓. นางสาวณ้ฐมน   สมตน         ครู รร.บ้านภูล้อม 
๔.นางจันทร์เพ็ญ  สิงห์ชา           ครู รร.บ้านหนองเม็ก 
๕.นายถาวร   บัณฑิตเสน           ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน       ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายคมกริช  ไชยทองศรี          ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางศิริกาญจนารัตน์   พละศึก   ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางพิมสุภางค์    นามบุตร       ศึกษานิเทศก์ 
๑๐.นางสาวพิไลวรรณ   วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ 
๑๑.นางสาวอรพร   คนสนิท        ศึกษานิเทศก์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


