
 
 

รายงานการปฏิบัติหน/าที่ตาม MOU 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห= 15  (เวียงเกBาแสนภูวิทยาประสาท) 

ปฏิบัติตาม MOU ข/อที่ 1 - 11 

ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโดย  

นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ 

ตำแหนBง ครูผู/ชBวย 

  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห= 15 (เวียงเกBาแสนภูวิทยาประสาท) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

บันทึกข/อความ 

 

ส#วนราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 (เวียงเก6าแสนภูวิทยาประสาท)  อ. เชียงแสน  จ. เชียงราย 

ท่ี 1821../2564    วันท่ี    13 กันยายน 2564 

 

เร่ือง  การรายงานการปฏิบัติตาม MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะหA 15  (เวียงเก#าแสนภูวิทยาประสาท) 

เรียน  ผูIอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 (เวียงเก6าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

เน่ืองดIวยในภาคเรียนท่ี 1 ปOการศึกษา 2564  ขIาพเจIานายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ ตำแหน6งครูผูIช6วย ไดI

ทำขIอตกลง MOU  กับทางโรงเรียนจำนวน 11 ขIอ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูI ส6งเสริมการจัดการศึกษาและ

งานท่ีพัฒนาการศึกษา ท้ังงานในหนIาท่ีหลักและงานพิเศษ ตลอดภาคเรียนท่ีผ6านมา บัดน้ีขIาพเจIาไดIปฏิบัติตาม

ขIอตกลงเปaนท่ีเรียบรIอยแลIวจึงขอรายงานการปฏิบัติหนIาท่ีตาม MOU  โรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 (เวียง

เก6าแสนภูวิทยาประสาท) ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

 

จึงรายงาน มาเพ่ือทราบ 

 

 

ลงช่ือ 

(นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ) 

ตำแหน6ง ครูผูIช6วย 

 

 

ความเห็นของผูLอำนวยการสถานศึกษา 

             

             

             

 

ลงช่ือ 

(นายกัมพล ไชยนันท0) 

ผูIอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 

(เวียงเก6าแสนภูวิทยาประสาท) 

(.............../................/................) 



รายงานการปฏิบัติหนLาท่ีตาม MOU  โรงเรียนราชประชานุเคราะหA 15  (เวียงเก#าแสนภูวิทยาประสาท) 

ภาคเรียนท่ี 1 ปRการศึกษา 2564  ของนายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ  ตำแหน#ง ครูผูLช#วย 

************************************************************************************************** 

 

1.   ขLอมูลท่ัวไป 

 ช่ือ  นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ 

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ. 5 ปO) วิชาเอกฟgสิกส0 

 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 ตำแหน6ง ครูผูIช6วย   อายุ 27 ปO   ปฏิบัติราชการ 1 ปO 9 เดือน 

 วัน / เดือน / ปO บรรจุเขIารับราชการ  19 ธันวาคม 2562 

 ปฏิบัติการสอนกลุ6มสาระการเรียนรูI วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 

 สังกัดฝlาย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 (เวียงเก6าแสนภูวิทยาประสาท)  อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

2.   ขLอมูลการปฏิบัติหนLาท่ี 

 2.1 ปฏิบัติการสอนตลอดปOการศึกษา 2564 
 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน จำนวนหIอง จำนวนช่ัวโมง/สัปดาห0 

ภาคเรียนท่ี 1 

1 ว15101 วิทยาศาสตร0 5 ป. 5 3 9 

2 ว13101 วิทยาศาสตร0 3 ป. 3 4 8 

3 ว14205 Dinosaurs 4 ป. 4 1 1 

4 ว15207 Dinosaurs 5 ป. 5 1 1 

5 ว16207 Dinosaurs 6 ป. 6 1 1 

6  ศาสตร0พระราชา ป. 5 1 3 

7  ซ6อมเสริม ป. 5 1 1 

รวม 9 24 

 

 2.2 ปฏิบัติงานพิเศษ ในโรงเรียน ไดIแก6  

   - ครูประจำช้ันประถมศึกษาปOท่ี 5/2 - ฝlายงานพิธีกรและพิธีการ 

  - ฝlายทะเบียน    - ฝlายงานอนามัย 

  - ฝlายงานนมโรงเรียน   - ฝlายงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

   - ฝlายงานกิจกรรมนักเรียน  - ฝlายงานกิจการนักเรียน 



3.   ผลการปฏิบัติหนLาท่ีตาม MOU  โรงเรียนราชประชานุเคราะหA 15  (เวียงเก#าแสนภูวิทยาประสาท) 

 

ท่ี รายการขIอตกลง แนวทางปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอIางอิง 

1 การนIอมนำพระบรมรา

โชบายรัชกาลท่ี 9 และ

รัชกาลท่ี 10 สู6การปฏิบัติ 

1. ส6งเสริม สนับสนุนใหIนำความรูIดIาน

เศรษฐกิจพอเพียง เนIนย้ำใหIนักเรียนไดI

ลงมือปฏิบัติตามเง่ือนไขของความ

พอเพียง พอประมาณ อันเปaนการสรIาง

ภูมิคุIมกันท่ีดีทางสังคมของโรงเรียนและ

ในครอบครัวของนักเรียนเอง 

2. จัดคาบเรียนศาสตร0พระราชา เพ่ือ

ส6งเสริมความรูI อาชีพ ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

2 การปฏิบัติเชิงวิสัยทัศน0

เชิงนโยบาย โรงเรียนแห6ง

ความสุข ปลอดภัย 

สะอาด น6ายล 

1. จัดใหIนักเรียนมีเขตรับผิดชอบเพ่ือใหI

นักเรียนช6วยกันดูแลรักษาความสะอาด

ของโรงเรียน 

2. จัดการเรียนการสอนใหIสอดคลIองกับ

ความตIองการของนักเรียน 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

3 การพัฒนาวินัย ความ

รับผิดชอบ และจิตอาสา 

1. ตรวจแถว และเขIาโฮมรูมนักเรียนใน

ทุกเชIา 

2. จัดกิจกรรมท่ีส6งเสริมการทำกิจกรรม

จิตอาสา 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

4 การพัฒนาทักษะดนตรี / 

กีฬา / อาชีพ 

 

 

1. ร6วมฝ{กสอนดนตรีใหIกับนักเรียนใน

ชมรมดนตรีพ้ืนเมือง 

2. ร6วมฝ{กสอนและเล6นกีฬาวอลเลย0บอล

ใหIกับนักเรียนท่ีสนใจ 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

5 การสอนชดเชยช6วงภาวะ

วิกฤตโควิด 19 

1.ส6งใบงาน/กิจกรรม ใหIกับนักเรียนท่ี

เรียนออนไลน0อยู6ท่ีบIาน ผ6านทาง

แอพพลิเคช่ันไลน0 

- สรุปรายงานการสอนออนไลน0 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



ท่ี รายการขIอตกลง แนวทางปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอIางอิง 

6 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเร ียนราชประชานุ

เคราะห0 15 (เวียงเก6าแสน

ภูวิทยาประสาท) 

 

1. วิเคราะห0ผูIเรียนเปaนรายบุคคล และ

ใชIขIอมูลในการวางแผนการจัดการ

เรียนรูI เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูIเรียน  

2. ออกแบบและจัดการเรียนรูIท่ี

ตอบสนองความแตกต6างระหว6างบุคคล

และพัฒนาการทางสติป}ญญา 

-กำหนดการสอนและการวัดประเมินผล 

- รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) 

ตลอดปOการศึกษา 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

 

 

7 การบริหารช้ันเรียน และ

ระเบียบการแต6งกาย 

1. มีการตรวจเคร่ืองแบบกายแต6งกาย

ทุกวันช6วงโฮมรูม และตรวจทรงผม/เล็บ

ทุกตIนเดือน  

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

 

8 การพัฒนาอัตลักษณ0 ย้ิม

ง6าย ไหวIสวย รวยน้ำใจ 

1. ใหIนักเรียนทำความเคารพครูทุกเชIา 

และก6อนเร่ิมเขIาเรียน/หลังเลิกเรียน 

2. ส6งเสริมใหIนักเรียนมีจิตใจโอบอIอม

อารี และมีจิตสาธารณะ 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

9 การพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1. ศึกษาต6อในระดับปริญญาโท ในสาขา

วิทยาศาสตร0ศึกษา และการบริหาร

การศึกษา 

2. เขIาร6วมอบรมพัฒนาความรูI

ความสามารถในวิชาเอกของตนเอง 

และส่ิงท่ีสนใจ ตามหน6วยงานต6างๆ  

- ตัวอย6างเกียรติบัตรในการเขIาอบรม 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

10 การรายงานผลการใชI

แผนจัดการเรียนรูIเชิงรุก 

1. จัดทำรายงานผลการใชIแผนจัดการ

เรียนรูI  

 

- รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) 

ตลอดปOการศึกษา  

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

11 การพัฒนางานท่ีทIาทาย

ในการพัฒนาคุณภาพของ

นักเรียน 

1.ต้ังหัวขIอการทIาทาย แลIวจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีสอดคลIองกับท่ี

สอดคลIองเพ่ือบรรลุการทIาทาย 

- ภาพถ6ายการทำกิจกรรม 

 

 

 

ลงช่ือ 

(นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ) 

ตำแหน6ง ครูผูIช6วย 

 



หลักฐาน / เอกสารอLางอิง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 















 


