
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เครือข่ายหว้านใหญ่ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา+คีรีวง โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
จากคณะกรรมการนิเทศ 

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. บ้านหว้านใหญ่ และ บ้านหว้านน้อย ๑.นายกฤษฎา  อาจวิชัย      ผอ.รร.บ้านค าพ้ี 
๒.นายศราวุธ  อาจวิชัย       ผอ.รร.บ้านโคกกลาง 
๓.นางอารมสิน  อาจวิชัย     คร ูรร.บ้านเหล่าน้อย 
๔.นางสาวสิริกูล น้อยทรงค์   ครู รร.บ้านเป้าป่าแสด 
๕.นางสาวศิริวรรณ  ชลเทพ  ครู รร.บ้านหนองโอใหญ่ 
๖.นางวิหาญ   พละพร       ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๗.นางสาวภัขรี  ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน     ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 
 



 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
วัน/เดือน/ปี/ 

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เครือข่ายหว้านใหญ่ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา+คีรีวง โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
จากคณะกรรมการนิเทศ 

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 

๒. บ้านนาดีโคกสวาท และ บ้านนาขามป้อม
วิทยา 

๑.นายเศรษฐชาติ  ชาวันดี      ผอ.รร.บ้านงิ้ว 
๒..นายชวนชัย  ท้าวบุตร         ผอ.รร.บ้านแวง 
๓.นางสาวกรกนก  สี่แสน        ครู รร.บ้านภ ู
๔นายพลายแก้ว  แสนโคตร      ครู รร.บ้านบุ่ง 
๕.นางปิยะธิดา  สุวรรณไตรย์    ครู รร.บ้านโนนยาง 
๖.นางศิรกาญจนารัตน์   พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 
 
 



 
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

ที่นิเทศ 
โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 
คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 

๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เครือข่ายหว้านใหญ่ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา+คีรีวง                โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
จากคณะกรรมการนิเทศ 

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 

๓.สมเด็จพระศรีฯ และบ้านสองคอน ๑.นายสโมสอน  หนองสูง  ผอ.รร.บ้านเป้าป่าแสด 
๒.นายทองพูล  ไตรยวงศ์  .ผอ.รร.บ้านโคกหินกอง 
๓.นางสาวบราลี  สุขก าเนิด ครู รร.บ้านแวง 
๔.นางอารยา  คนหาญ     ครู รร.บ้านคันแท 
๕.นางดาลุน  บุญเพ่ิม      ครู รร.บ้านค าพอก ๑ 
๖.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางฉวีวรรณ  มีสดิ       ศึกษานิเทศก์ 
๘.นางพิมสุภางค์   นามบุตร   ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

 
 

วัน/เดือน/ปี/ที่
นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

 
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ 

เครือข่ายหว้านใหญ่ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา+คีรีวง โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
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 

๔. บ้านป่งขาม และ บ้านทรายทอง 
 
 
 

๑.นายโอภาส  จันปุ่ม        ผอ.รร.บ้านหนองโอใหญ่ 
๒.นายชา   ท่าประโคน      ผอ.รร.บ้านหลุบปึ้ง 
๓.นางสาวจุฬาลักษณ์  ไตรยวงค์  คร ูรร.บ้านโคกหินกอง 
๔ นายอธิปัติ  อาจวิชัย      ครู รร.บ้านวังนอง 
๕.นางเณริศรา   ว่องไว      ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวอรพร คนสนิท    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวนิศรา  แสงทอง   ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

 

วัน/เดือน/ปี/ที่
นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

 
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ 

เครือข่ายหว้านใหญ่ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา+คีรีวง โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศ
มาร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
จากคณะกรรมการนิเทศ 
คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ช้ันอนุบาล 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 

๕. บ้านนาแพงโคกน้ าสร้างและ 
บ้านหนองผือดอนม่วย 

๑.นายยุทธชัย  น้อยทรง  ผอ.รร.บ้านค าพอก ๑ 
๒.นายบรรดิฐ  แก้วศรีนวม  ผอ.รร.บ้านนาตะแบง  
๓.นางพิสุทธิ์ศรี  เกรียงสมร  คร ูรร.บ้านหลุบปึ้ง 
๔.นางสาวรัชญา  วังวงค์  ครู รร.ชุมชนเมืองหนองสูง 
๕.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายยิ่งศักดิ์   วรโยธา  ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายชยา  ภาคภูมิ     ศึกษานิเทศก์ 
 



 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

   

 
 
 

วัน/เดือน/ปี/ที่
นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

 
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ 

เครือข่ายหว้านใหญ่ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา+คีรีวง โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
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 

๖. บ้านชะโนด ๑ และ  
  เมืองพาลุกากรภูมิ 

๑.นายพิจิตร  สุนทรส  ผอ.รร.บ้านโนนยาง 
๒.นายพัทธนา  กลางประพันธ์  ผอ.รร.บ้านบุ่ง 
๓.นายสมาน  ฤทธิ์น  าค า  ผอ.รร.บ้านวังนอง 
๔.นายอัศวิน  ไตรยวงค์   ครู รร.บ้านวังไฮ 
๕.นางศรีสงัด สุวันรัตน์   ครู รร.บ้านนาหนองแคน 
๖.นายอดิศร  ก้อนค า    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายจีรศักดิ์   ยาโน    ศึกษานิเทศก์ 
 



 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 
 

วัน/เดือน/ปี/ที่
นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

 
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ 

เครือข่ายหว้านใหญ่ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา+คีรีวง โรงเรียนหว้านใหญ่ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
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 

๗. บ้านขามป้อม และ  
  ชุมชนบางทรายน้อย 

๑.นายไพโรจน์  กลางประพันธ์  ผอ.รร.ชุมชนเมืองหนองสูง 
๒.นายพิพัฒน์  ขันธะแพทย์     ผอ.รร.บ้านวังไฮ 
๓.นายไกรวุฒิ  พันธ์พรม        ผอ.รร.บ้านนาหนองแคน 
นางปรีย์นันท์  กลางประพันธ์ คร ูรร.บ้านโคกกลาง 
๔.นางสาวมรรญา อาจวิชัย       ครู รร.บ้านงิ้ว 
๕.นายถาวร  บัณฑิตเสน         ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน    ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ 



 
 
 

ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 

วัน/เดือน/ปี/ที่
นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

 
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ 

เครือข่ายหว้านใหญ่ คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา+คีรีวง โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศมาร่วม
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 

๘. บ้านโนนสว่าง ๒ ๑. นายพิพัฒน์   แสนโสม        ผอ.รร.บ้านเหล่าน้อย 
๒. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม             ผอ.รร.บ้านภ ู
๓.นายประวัติ  สวัสดิ์วงชัย        คร ูรร.บ้านนาตะแบง ๒ 
๔. นายวรวิทย์  อุดโท              ครู รร.บ้านค าพ้ี 
๕. นายคมกริช   ไชยทองศรี      ศึกษานิเทศก์ 
๖. นางทองพูล  งามข า            ศึกษานิเทศก์ 
๗.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์  ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 

  


