
 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ที่นิเทศ โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายธารบังอ่ี คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 

โดยให้ผู้บริหารครโูรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
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 

๑. เหล่าหลวงเตาถ่าน และ หนองข่า
ประชาอุทิศ 

๑.นายจักรกฤษณ์  โลคลัง  ผอ.รร.บ้านเหล่าสร้างถ่อ 
๒.นางวัชราภรณ์  สกุลทราย  ผอ.รร .บ้านโคกสว่าง ๒ 

๓.นายส าราญ  คนขยัน    ครู รร.บ้านเหล่า 
๔.นางจรูญศิลป์  อุปัญญ์  ครู รร.บ้านม่วง 
๕.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางเณริศรา   ว่องไว    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวพิไลวรรณ   วะลัยสุข   ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 



 
 
 

ร่างปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

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

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายธารบังอ่ี คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
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 

๒. บ้านหนองแวงใหญแ่ละ 
บ้านโนนสะอาด๒ 

๑.นายประสาทชัย  แสนนา  ผอ.รร.บ้านโนนสังข์ศรี 
๒.นายฉลาด  สุพร         ผอ.รร.บ้านม่วง 
๓.นางเฉลิม  ห้วยทราย    คร ูรร.บ้านหนองเอ่ียนดงฯ 
๔.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา    ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายอดิศร  ก้อนค า     ศึกษานิเทศก์ 
๗.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. 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายธารบังอ่ี คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
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.เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ฯ
และ บ้านนาสองเหมือง 

๑.นายทักษิณ  คนซื่อ ผอ.รร.บ้านเหล่า 
๒.นางไพวัน  เคนพล  คร ูรร.บ้านซ่ง 
๓.นางวัชรา  สลางสิงห์  ครู รร.บ้านน้ าเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 
๔.นางวิหาญ  พละพร   ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๕.นางฉวีวรรณ  มีสติ   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวปัญญาพร   ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก์ 
๘.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. 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายธารบังอ่ี คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 

โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
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. บ้านห้วยกอก๒ และบ้านนากอก
(บ้านน้ าเที่ยง ๒) 

๑.นายสุรไกร  แสนโสม         ผอ.รร.บ้านซ่ง 
๒. นายเอกราช  พรหมพิบูลย์ ผอ.รร.บ้านน้ าเท่ียงวันครู ๒๕๐๑ 
๓.นางสมจิต  รอบรู้             คร ูรร.บ้านแมด 
๔.นายคมกริช  ไชยทองศรี     ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางศิริกาญจนารัตน์   พลศึก   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตร    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายจีรศักดิ์   ยาโน           ศึกษานิเทศก์ 
๘.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. 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายธารบังอ่ี คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 
โดยให้ผู้บริหารครูโรงเรียนที่รับการนิเทศทุกโรงเรียน มาร่วม
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 

๕. ป่งแดงวิทยาคม ๑.นางภัทรสิริย์  ไชยธงยศ  ผอ.รร.บ้านหนองเอ่ียนดงฯ 
๒.นางสาวอนัตตา  ชาวนา  ผอ.รร.บ้านแมด 
๓.นายวัชระ  ก้อนค าตัน ครู รร.บ้านโนนสังช์ศร ี
๔.นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ ครู รร.บ้านเหล่าสร้างถ่อ 
๕.นายถาวร  บัณฑิตเสน       ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวภัชร ี  ภูมิหาทอง    ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน        ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 


