
แผนการปฏิบัติงานการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
ท่ี รายการ วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1 รับทราบนโยบาย 8 พฤษภาคม 2562  

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- การเตรียมความพร้อมในการตรวจเย่ียม 
- ออกแบบเครื่องมือตรวจเยี่ยม 
- ก าหนดช่วงเวลาในการตรวจเย่ียม 

2.  เตรียมการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปี
การศึกษา 22562 เพื่อมอบหมายงาน 

10 พฤษภาคม 
2562 

 

- จัดชุดคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบโรงเรียน 
  ในการตรวจเย่ียม 
- จัดท าปฏิทินการตรวจเย่ียม 
- เสนอแต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการฯ 
- จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียน 

3. ประชุมคณะกรรมการสร้างความเข้าใจ แนว
ทางการตรวจเย่ียม และก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

13 พฤษภาคม 
2562 

 

4. คณะกรรมการตรวจเย่ียมการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ออก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย  

14 – 17 
พฤษภาคม 2562 

 

5. สรุปผลการตรวจเยี่ยม และก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน 

21 พฤษภาคม 
2562 

 

6. รายงานผลการด าเนินงานให้ สพฐ.ทราบ 22 พฤษภาคม 
2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
ท่ี วัน เดือน ป ี โรงเรียน รายช่ือคณะกรรมการฯ 
1. 14 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนแม่พริกวิทยา 

2. โรงเรียนเถินวิทยา 
3. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
4. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

คณะกรรมการชุดท่ี 1 
1. นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
2. นายชนินทร์  วรรณมณี 
3. นางสาววาสนา  บุญมาก 
4. นางมัณฑณา ล้ิมตระกูล 
5. นางศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ 

 15 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยาฯ 
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ 
3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
4. โรงเรียนเวียงตาลวิทยา 

 16 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา 
2. โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
3. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
4. โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 17 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
2. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
3. โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
4. โรงเรียนแม่สันวิทยา 

2. 14 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
2. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
3. โรงเรียนวงัเหนือวิทยา 

คณะกรรมการชุดท่ี 2 
1. นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว 
2. นางสาวรสสุคนธ์  ปล้ืมจิตต์ 
3. นายมนตรี  นันไชย 
4. นางสาวลดาวัลย์  ขุมค า 
5. นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล 
6. นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน 
 

15 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา 
2. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
3. โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
4. โรงเรียนเมืองปานพฒันวิทย ์

16 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
3. โรงเรียนประชาราชวิทยา 

17 พฤษภาคม 2562  1. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
2. โรงเรียนสบจางวิทยา 
3. โรงเรียนเมืองมายวิทยา  
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ปฏิทินการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ท่ี วัน เดือน ป ี โรงเรียน รายช่ือคณะกรรมการฯ 
3. 16 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัด

ล าพูน 
2. โรงเรียนสวนบุญโญปถัมถ์ล าพูน 
3. โรงเรียนอุโมงค์วิทยา 
4. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิวิทยา 

คณะกรรมการชุดท่ี 3  
1. นางอุดม  ถาวร 
2. นายชวพล  แก้วศิริพันธ์ 
3. นางสาวพิชญา  ค าปัน 
4. นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
  17 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

2. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 
3. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
4. โรงเรียนป่าซาง 

4. 15 พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
2. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
3. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

คณะกรรมการชุดท่ี 4 
1. นายโกศล  สินธุบุญ 
2. นายสนั่น สายนุวงศ์ 
3. นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ 
4. นายพีรวุทธ์  สีตาบุตร 
5. นางสาวอรญิา วงค์ชัย 
  

16 พฤษภาคม 2562  1. โรงเรียนบ้านโฮง่รัตนวิทยา 
2. โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง 
3. โรงเรียนน้ าดิบวิทยา 
4. โรงเรียนวชิรป่าซาง  

 


