
ปฏิทินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

วัน/เดือน/ปี/ 
ที่นิเทศ 

โรงเรียนที่รับการนิเทศ/เครือข่าย 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ 

คณะผู้นิเทศ จุดนัดประชุมสะท้อนผล 
๑๓-๑๖.๓๐ น. 

๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายดงหลวงตอนบน คณะ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร  
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 

โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้าร่วม
กิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการสอน 
ในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒, ๔, ๕, และ 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 

๑. บ้านกกตูม+สยามกลการ ๕ 
และ บ้านขัวสูง 

๑. นายวิเศษ  ปรีประสาท  ผอ.ร.ร. ชุมชนศรีบุญเรือง 
๒. ว่าที่ รต.ฤทธิ์กล้า  ขุนทวี  ผอ.ร.ร. นาค าน้อยวิทยา 
๓. นางสาวอรัญญา  ฉิมสูงเนิน คร ูรร.บ้านนาโปน้อย 
๔. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสว่าง  ครู รร.บ้านบุ่งอุทัย 
๕. นางวิหาญ พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๖. นางฉวีวรรณ มีสติ   ศึกษานิเทศก์ 
๗. นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์   ศึกษานิเทศก์ 

๒. หมู่บ้านป่าไม้และ 
บ้านสานแว้ 

๑. นายชาติชาย  ก่อคุณ   ผอ.ร.ร.มุกดาลัย 
๒. นายทวิโรจน์  ไชยพันธ์แสน   ผอ.ร.ร.บ้านท่าไค้ 
๓. นางสาวปิยดา  มะโรงวัง  คร ูรร.บ้านดานค า 
๔. นางกมลรัตน์  โลหิตยา  ครู รร.ค าสายทอง 
๕. นางชมนาด  กาญจนกัณฑ์   ครู รร.อนุบาลมุกดาหาร 
๖. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์ 
๗. นายจีรศักดิ์   ยาโน     ศึกษานิเทศก์ 
๘. นายชยา   ภาคภูมิ      ศกีษานิเทศก์ 
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โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนทุกโรงเรียนที่รับการนิเทศเข้า
ร่วมกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศ
จากคณะกรรมการนิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศแต่ละทีม 
 เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าการ
สอนในขณะนั้นๆ เน้นที่ชั้นอนุบาล ป.๒,๔,๕และ ม.๒ ห้อง
ละ 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 ปฏิบัติ
หน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

๓. บ้านปากช่อง, บ้านนาหินกอง
และบ้านแก้งนาง 

๑. นายกิตติพล  โคตรสุโพธ์   ผอ.ร.ร.เมืองใหม่ 
๒. นางเอมอร  ภูแด่น  ผอ.ร.ร.บ้านโนนศรี 
๓. นางอภิวันท์  บุญประสพ   ผอ.ร.ร.บ้านดานค า 
๔. นางกันตาวริษร์  วรวิรุฬห์ธนา  ครู รร.มุกดาลัย 
๕. นางจุฬาภรณ์  ทองค า  ครู รร.บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 
๖. นายถาวร  บัณฑิตเสน   ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ 
๘. นางพิมสุภางค์  นามบุตร     ศึกษานิเทศก์ 

๔. บ้านฝั่งแดง และบ้านมะนาว ๑. นายประดิน อินไชยา  ผอ.ร.ร.นาโปใหญ-่โคกสุวรรณ 
๒. นายหัสดร  สุดชา      ผอ.ร.ร.ค าสายทองวิทยา 
๓. นางวาสนา ชาประวัง  คร ูรร.บ้านกุดโง้ง 
๔. นางสาวณัฐณิชา  สุขเสน  ครู รร.บ้านโนนศรี 
๕. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางเณริศรา   ว่องไว     ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก์ 
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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 

๕. บ้านนาหลัก, พระราชทานบ้าน
หนองหม ูและ บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 

๑. นายประสาน  จันทร์เผือก  ผอ.ร.ร.บ้านศูนย์ไหม 
๒. นายพีระพงษ์  เผ่าภูไทย   ผอ.ร.ร.บ้านกุดโง้ง 
๓. นางสายรุ้ง  ปิยะนันท์   คร ูรร.บ้านท่าไค้ 
๔. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีค า  ครู รร. บ้านส้มป่อย”รอดนุกูล” 
๕. นายคมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์ 
๖. นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก.์ 

๖. บ้านหนองคอง 
    และห้วยตาเปอะ 

๑. นายประยูร  บุญประสพ   ผอ.ร.ร.บ้านส้มป่อย”รอดนกุูล” 
๒. นายอังกูร  อ้วนพรหมมา  ผอ.ร.ร.บ้านนาโปน้อย 
๓.นายค าพร  สิงห์หาญ ครู รร.บ้านนาค าน้อย 
๔.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางศิริกาญจนารัตน์   พละศึก  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นางสาวอรพร  คนสนิท    ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ 
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๗. รร.ตชด.การท่าอากาศยาน และ 
รร.ศกร ใต้ร่มพระบารมี 

๑.นายรวมมิตร  พันธ์มุก   ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งอุทัย 
๒.นายฐิติวัสส์  กาญจนกัณฑ์  รอง ผอ. รร.อนุบาลมุกดาหาร 
๓.นายประสิทธิ์  จินงี่   ครู รร.บ้านศูนย์ไหม 
๔.นายสุรสิทธิ์   กาฬมาตย์  ครู รร.ชุมชนศรีบุญเรือง 
๕.นายอดิศร  ก้อนค า  ศึกษานิเทศก์ 
๖.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา  ศึกษานิเทศก์ 
๗.นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ศึกษานิเทศก์ 

 

 
 



 


