
    
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองหนองสูง+เครือข่ายคีรีวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าอาฮวนดงเย็น โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 
โดยให้ผู้บริหารครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
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 ปฏิบัติ
หน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๑. บ้านค าพ้ี และ  
บ้านเป้าป่าแสด 

๑.นายรณชัย  ปัญญาพ่อ  ผอ.รร.ค าอาฮวนศรีสุราษฎร์ฯ 
๒.นายสมจิตร  แสนค า    ผอ.รร.บ้านค าเขือง 
๓.นางสาวสิริลักษณ์  โพธิ์ไทรย์  คร ูรร.นราธิปพร้อยสุพิณฯ  
๔.นางจีรวัฒน์  ภาคภูมิ      ครู รร.ค าอาฮวนศรีสุราษฎร์ฯ 
๕.นางสาวภัชร ีภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์  
๖.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน    ศึกษานิเทศก์ 
 
 

๒. บ้านภู และวังไฮ ๑.นายพศิณศักดิ์  กลางประพันธ์ ผอ.รร.บ้านพรานอ้น 
๒.นางวารุณี  กุลศรีวนรัตน์   คร ูรร.บ้านหนองแคนนาจาน 
๓ นางสาวปิยะพร  ศรีลาศักดิ์  ครู รรบ้านโพนสวาง 
.๔.นางวิหาญ  พละพร       ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
๕. นางฉวีวรรณ  มีสติ       ศกึษานิเทศก์ 
๖. นางสาวอรพร  คนสนิท  ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 
 
 
 



    
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองหนองสูง+เครือข่ายคีรีวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าอาฮวนดงเย็น โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 
โดยให้ผู้บริหารครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
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 บ้านนาตะแบง ๒ และบ้านบุ่ง ๑.นายประกอบ  มีธรรม   ผอ.รร.บ้านโคกขามเลียน 
๒.นางสาวสุภัตรา  หล่อพัฒนเกษม  คร ูรร.บ้านดงมัน 
๓ นางสาวนาถชนก  ช่างกุดเวียน    ครู รร.บ้านสามขัว 
.๔. นายอดิศร  ก้อนค า   ศึกษานิเทศก์ 
๕. นายจีรศักดิ์   ยาโน   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



    
 

 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองหนองสูง+เครือข่ายคีรีวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าอาฮวนดงเย็น โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 

โดยให้ผู้บริหารครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการ
นิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการ
สอนในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ 
และ ม.๒ห้องละ 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 ปฏิบัติ
หน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๔. บ้านเหล่าน้อยและ บ้านโคกกลาง ๑.นายสุดสาคร  ศรีลาศักดิ์  ผอ.รร.บ้านดงเย็น 
๒..นางพัชรี  กล้ายุทธ  คร ูรร.โนนเหมืองค าโมเดล 
๓. นางสาวนกุลมาดา  การจันดา  ครู รร.บ้านโค้งส าราญ 
๔. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน     ศึกษานิเทศก์ 
๕.นายถาวร  บัณฑิตเสน            ศึกษานิเทศก์ 
๖..นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์ 
 

๕. บ้านแวงและบ้านโคกหินกอง ๑.นายสมมัคร  ผลสว่าง  ผอ.รร.บ้านสามขัว 
๒.นายโอนัด  เพชราเวช  ผอ.รร.บ้านหนองแคนนาจาน 
๓.นางสาวเครือมาศ  บุญธรรม  คร ูรร.โนนเหมืองค าโมเดล 
๔.นางสาวดวงนภา  สุพร  คร ูรร.บ้านเหล่าคราม 
๕.นางทองพูล  งามข า     ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวพิไลวรรณ   วะลัยสุข   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
 
 
 
 



    
 

 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองหนองสูง+เครือข่ายคีรีวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าอาฮวนดงเย็น โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 

โดยให้ผู้บริหารครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการ
นิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการ
สอนในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นปฐมวัยและครูชั้น ป๒,๔,๕ 
และ ม.๒ห้องละ 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 ปฏิบัติ
หน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๖. บ้านหลุบปึ้ง ๑.นายยุทธศาสตร์   เมืองโคตร  ผอ.รร.บ้านโพนสวาง 
๒..นางสาวนริศรา  ค าเกษ  ครู รร.โนนเหมืองค าโมเดล 
๓ .นางสุภาพร  กุลสิงห์     ครู รร.บ้านป่งโพน(ค าบง๒) 
๔. นายคมกริช  ไชยทองศรี    ศึกษานิเทศก์ 
๕. นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
๗. ชุมชนเมืองหนองสูง (นาหนองแคน)
และบ้านคันแท 

๑.ว่าที่ รต.อมรรัตน์  ศรีขันต์  ผอ.รร.บ้านป่งโพน 
๒.นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง       ผอ.รร.บ้านดงมัน 
๓.นางภาขวัญ ค าสิงห์   คร ูรร.บ้านค าเขือง 
๔.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา   ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางเณริศรา  ว่องไว      ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 

 
 

 
 



    
 

 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองหนองสูง+เครือข่ายคีรีวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าอาฮวนดงเย็น โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 
โดยให้ผู้บริหารครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
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 

๘. บ้านโนนยางและบ้านหนองโอใหญ่ ๑.นายพิเชษฐ์  มหาวงศ์    ผอ.รร.บ้านเหล่าคราม 
๒.นางชลนภา  ประภาศรี   ผอ.รร.บ้านโค้งส าราญ 
๓.นางสาวดวงสมร  ไชยช่วย คร ูรร.บ้านโคกขามเลียน 
๔.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ 
๕.นางพิมสุภางค์   นามบุตร  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



    
 

 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายเมืองหนองสูง+เครือข่ายคีรีวง คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายค าอาฮวนดงเย็น โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 
โดยให้ผู้บริหารครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและ รับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
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 

๙. บ้านงิ้ว,บ้านวังนองและค าพอก ๑ ๑.นายอุทัยวุฒิ  ศรีจันทร์   ผอ.รร.นราธิปพร้อยสุพิณฯ 
๒.นายเสกสรรค์   ปัญญาแก้ว ผอ.รร.โนนสะอาดฯ 
๓.นางสาวสุลัดดา  แข็งแรง    คร ูรร.บ้านดงเย็น 
๔.นางนัยนา  ยืนยั่ง       ครู รร.บ้านพรานอ้น 
๕.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์ 
๖ นางศริิกาญจนารัตน์  พละศึก   ศึกษานิเทศก์  
๗.นายชยา  ภาคภูมิ      ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 

 

 

 


