
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

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

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าอาววนดงเย น คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ โรงเรียนค าอาววนศรีสุราษฎร์วิทยา 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจากการ
นิเทศ 

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. โนนเหมืองค าโมเดล( เหมืองบ่า 
โนนสะอาด ค าเม็ก )และ  
บ้านเหล่าคราม 

๑.นายเชิญสิน  ไชยเพชร  ผอ.รร.บ้านโคก ๒ 
๒.นางสาวธนัตถ์กานต์  ศรีเฉลียว ผอ.รร.บ้านดงยาง ๑ 
๓.นางสาวเทวี  คนขยัน คร ูรร.บ้านค้อ”บ้านค้อวิทยาคาร” 
๔.นายถาวร  บัณฑิตเสน         ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน   ศึกษานิเทศก์ 
๖ 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. 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าอาววนดงเย น คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ โรงเรียนค าอาววนศรีสุราษฎร์วิทยา 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผล 
จากการนิเทศ 

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. โค้งส าราญ และค าอาฮวนศรี
สุราษฏร์วิทยา 

๑.นายบุญทอม  สุพรรณ  ผอ.รร.บ้านค้อ”บ้านค้อวิทยาคาร” 
๒.นางสุมินตรา  โคตรพัฒน์  ผอ. รร.บ้านดอนป่าแคน 

๓.นางมณฑิตา เพ็งพันธ์  คร ูรร.บ้านโพนงาม 
๔.นางวิหาญ  พละพร    ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๕.นางฉวีวรรณ   มีสติ    ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางพิมสุภางค์  นามบุตร  ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าอาววนดงเย น คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ โรงเรียนค าอาววนศรีสุราษฎร์วิทยา 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจากการ
นิเทศ 

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. บ้านค าเขือง และ บ้านพรานอ้น ๑. นางศิวพร  อาจหาญ  ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา ๑๑(บ้านแข้ ) 
๒. น.ส.ปิยะภรณ์  สุขรี่   คร ูรร.บ้านหนองบง 
๓.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา  ศึกษานิเทศก์ 
๔.นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข   ศึกษานิเทศก์ 
๕.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. 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าอาววนดงเย น คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ โรงเรียนค าอาววนศรีสุราษฎร์วิทยา 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจากการ
นิเทศ 

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. บ้านดงมัน และ บ้านป่งโพน 
(ค าบง๒) 

๑.นายเชาวลิต  แสงเดือน        ผอ.รร.บ้านตูมหวาน 
๒.น.ส.นรากร   รูปเหมาะ        รก. ผอ.รร.บ้านโพนงาม 
๓.น.ส.ทัศนาวลัย  รอบคอบ      คร ูรร.บ้านหนองเอ่ียน 
๔.นายคมกริช  ไชยทองศรี        ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๖.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. 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าอาววนดงเย น คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์  

โรงเรียนค าอาววนศรีสุราษฎร์วิทยา 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจากการ
นิเทศ 

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. บ้านหนองแคนนาจาน และ 
บ้านดงเย็น 

๑.นายธีรพงศ์  แสนยศ      ผอ.รร.บ้านหนองสระพังทอง 
๒.นายคมกริช  บรรจง       ผอ.รร.บ้านแฝก  
๓.นางพิสมัย  อริยจิราพงศ์  คร ูรร.บ้านโคก ๒ 
๔.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายอดิศร   ก้อนค า       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. 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าอาววนดงเย น คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ โรงเรียนค าอาววนศรีวสุราษฎร์วิทยา 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจากการ
นิเทศ 

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. บ้านโคกขามเลียน และ บ้าน
โพนสวาง 

๑.นายประยุทธ  ศรีเสน    ผอ.รร.บ้านหนองบง 
๒.น.ส.รัตติกาล  แสนสุข   คร ูรร.บ้านดงยาง ๑ 
๓.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง ศึกษานิเทศก์ 
๔.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา      ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางกิ่งแก้ว  ภูทองงิน        ศึกษานิเทศก์ 
๖.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. 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายค าอาววนดงเย น คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ โรงเรียนค าอาววนศรีวสุราษฎร์วิทยา 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจากการ
นิเทศ 

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 

๗. บ้านสามขัว และ นราธิปพร้อย
สุพิณโคกตะแบง 

๑.นายวรเชษฐ์  พันโกฎิ    ผอ.รร.บ้านหนองเอ่ียน 
๒.น.ส.ยุวรัตน์  คนหาญ    คร ูรร.บ้านตูมหวาน 
๓.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ 
๔.นางเณริศรา  ว่องไว     ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายจีรศักดิ์   ยาโน      ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 



 


