
 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพ  

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับ
การนิเทศมาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการ
สะท้อนผลจากคณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท า
การสอนในขณะนั้นๆ 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. บ้านหนองสระพังทองและบ้าน
แฝก 

๑.นายสมถ่ิน  โทจันทร์        ผอ.รร.แก้งโนนค าประชาสรรค์ 
๒..นายสมบัติ   นาจาน        ผอ.รร.บ้านหนองหอยป่าหวาย 
๓. นางกมลชนก  ค าชนะ     คร ูรร.บ้านนาเสือหลายหนองยอ 
๔. นายละพิน  สมบูรณ์       ครู รร.บ้านนาตะแบง 
๕.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๖. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน     ศึกษานิเทศก์ 
๗. นายยิ่งศักดิ์   วรโยธา      ศึกษานิเทศก์ 
๘. นางเณริศรา  ว่องไว       ศึกษานิเทศก์ 
๙. นายจีรศักดิ์   ยาโน        ศึกษานิเทศก์ 

๒. บ้านโพนงาม บ้านตูมหวาน และ
บ้านดอนป่าแคน 

๑.นายอรรณพ   โพธิ์ศรี       ผอ.รร.บ้านค าป่าหลาย 
๒.นายปริญญา  บุญล้อม       ผอ.รร.บ้านหนองแอก 
๓. นายกมล  สุวรรณมาโจ     คร ูรร.บ้านนาสองห้อง 
๔. นางปรียารัตน์  ปัททุม      ครู รร.หนองหอยป่าหวาย 
๕ นางวิหาญ  พละพร          ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๖.นางฉวีวรรณ  มีสติ          ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางศิริกาญจนารัตน์   พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๙.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. 

 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพ  
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ 
 ห้องละ ๑ ชั่วโมง 
และเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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. บ้านหนองบง(นาหลวง ๑) และ 
บ้านหนองเอ่ียน 

๑.นายปรัชญา  มานะวงศ์  ผอ.รร.บ้านสามขาฯ 
๒.นายประกาศ  สว่างวงศ์  ผอ.รร.บ้านนาตะแบง ๑ 
๓.นายศาสตรา  เพียงงาม   ผอ.รร.บ้านนาสองห้อง 
๔.นางอังคณา ทองการ      คร ูรร.บ้านค าป่าหลาย 
๕.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์    ศกึษานิเทศก์ 
๖.นายถาวร  บัณฑิตเสน    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ 
๘..นายชยา   ภาคภูมิ        ศึกษานิเทศก์ 
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เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
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๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพ  
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนมรคาเข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอนใน
ขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ 
 ห้องละ ๑ ชั่วโมง 
และเยี่ยมชมทุกห้องเรียน 

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. บ้านโคก๒ และ  
บ้านดงยาง ๑ 

๑.นายทินกร จันทรโคตร  ผอ.รร.บ้านนาเสือหลายหนองยอ 
๒.นายอดุลย์  ลมงาม       ผอ.รร.บ้านค าผักหนอกสงเปือย 
๓.นางชัชฎาพร  สารมาศ  คร ูรร.แก้งโนนค าประชาสรรค์ 
๔.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา           ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายอดิศร  ก้อนค า              ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางพิมสุภางค์   นามบุตร      ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวนิศรา  แสงทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางสาวอรพร  คนสนิท         ศึกษานิเทศก์ 

๕. บ้านค้อฯและไทยรัฐวิทยา ๑๑ ๑.นางปภาวรินทร์  วงศ์ปิยะหิรัญ ผอ.รร.บ้านดอนม่วย 
๒.นางนิภาพร  อุปนิ         ผอ.รร.ชุมชนบางทรายใหญ่ 
๓.นางทัศนีย์   บุตรดีวงศ์    ผอ.รร.บ้านนาค าน้อย ๒ 
๔.นายมานพ  วงศ์สาขา      คร ูรร.ชุมชนบางทรายใหญ่ 
๕.นางเพ็ญศิริ พรหมก่ิงแก้ว  ครู รร.บ้านหนองแอก 
๖.นายคมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์ 
๗..นางทองพูล  งามข า       ศึกษานิเทศก์ 
๘..นางสาวพิไลวรรณ   วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ 
๙.นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์   ศึกษานิเทศก์ 
  



 
 
 


