
1 
  

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ภาคเรยีนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

 ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายภูสระดอกบัว คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายธารบังอ่ี โรงเรียนบ้านบาก ๒ 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
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 

๑. บ้านบาก๒ และ  
บ้านภูล้อม 

๑.นายสมชาย  อุตสาหะ  ผอ.รร.ป่งแดงวิทยาคม 
๒.นางฐนิศรา  นักล า    ผอ.รร.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 
๓นางอุบลรัตน์ จันทร์มณี  ครู รร.หนองข่าประชาอุทิศ 
๔.นายวิบูลย์  ยุบลพันธ์ ครู รร.บ้านนากอก 
๕. นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
๖ นางฉวีวรรณ  มีสติ  ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางทองพูล  งามข า  ศึกษานิเทศก์ 
 

๒.บ้านนายาง และ บ้านหนองบอน ๑.นายชัยยา  สาระไชย    ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด ๒ 
๒. นางปราณี   ทองขัน ครู รร.บ้านห้วยกอก ๑ 
๓.นางรุ่งทิวา  บุญเติม ครู รร.ป่งแดงวิทยาคม 
๔.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์          ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางพิมสุภางค์   นามบุตร     ศึกษานิเทศก์ 
๖. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง       ศึกษานิเทศก์ 
๗. นายอดิศร  ก้อนค า              ศึกษานิเทศก์ 
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ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๐๐ น. 
๒๖ ส.ค.๒๕๖๓ เครือข่ายภูสระดอกบัว คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายธารบังอ่ี โรงเรียนบ้านบาก ๒ 

โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

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 ปฏิบัติหน้าที่ 
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๓. บ้านห้วยทราย๒  และ บ้านนาทาม ๑.นายอภินันท์  อินลี  ผอ.รร.บ้านหนองข่าประชาอุทิศ 
๒.นางสาววิริยะ  ยืนยง ครู รร.บ้านโนนสะอาด ๒ 
๓.นายมงคล  ปางชาติ ครู รร.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 
๔. นายถาวร บัณฑิตเสน            ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์ 
๖.  นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน       ศึกษานิเทศก์ 
๗. นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์    ศึกษานิเทศก์ 

๔ .บ้านนามน และ 
 บ้านหนองเม็ก 

๑.นายพิริยะ  ทองมนต์    ผอ.รร.บ้านหนองแวงใหญ่ 
๒.นายประพาส  เหง้าเกษ    รก. ผอ.รร บ้านน้ าเที่ยง 2 
๓ .นางเพ็ญศรี   ขันค า    ครู รร.บ้านนาสองเหมือง 
๔. นายยิ่งศักดิ์   วรโยธา  ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางเณรศิรา  ว่องไว      ศึกษานิเทศก์ 
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ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๐๐ น. 

๒๖ ส.ค.๒๕๖๓  เครือข่ายภูสระดอกบัว คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายธารบังอ่ี โรงเรียนบ้านบาก ๒ 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุก
โรงเรียน มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟัง
การสะท้อนผลการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ   

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ท าการสอนในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕
และ 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. บ้านนาป่ง และป่าไร่ป่าชาดวิทยา ๑. นายวิมาน  พันธุวรรณ  ผอ.รร.บ้านห้วยกอก ๑ 
๒.นางสาวปรียะปภัสร์  ทาสีเพชร  ผอ.รร.เตรียมทหารฯ 
๓นางชุติมา  โชติมุข           ครู รร.บ้านหนองแวงใหญ่ 
๔นายเสถียร ถิ่นมุกดา         ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายจีรศักดิ์  ยาโน          ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวนิศรา  แสงทอง    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวอรพร   คนสนิท    ศึกษานิเทศก์ 

๖.บ้านโนนสวาท ๑.นายอภิเชก  เผ่าภูไท    ผอ.รร.บ้านนาสองเหมือง 
๒.นายพิทยา  ศรีลาศักดิ์  ผอ.รร.บ้านนากอก 
๓.นายตะวัน  ปามุทา  ครู รร.เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ฯ 
๔นายคมกริช  ไชยทองศรี       ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข    ศึกษานิเทศก์ 
๗ นายชยา  ภาคภูมิ                ศึกษานิเทศก์ 
 

 


