
กํากับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ชื�อสถานศึกษา  .............โรงเรียนบา้นปรางค.์................สังกดั .............สาํนกังานเขตพื นที�การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒....... จาํนวนผูเ้รียน ........ ๙๕๕......คน 

เปิดสอนชั น  ปฐมวยั – ป.๖  ปฐมวยั – ม.๓  ม.๑ – ม.๖   ปฐมวยั – ม.๖  อื�นๆ   

คาํชี แจง ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา กาํกบัติดตามหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ดงันี  

ประเด็นการกาํกบัติดตาม การดาํเนินงาน เอกสาร / หลกัฐานอา้งอิง 
๑. การบริหารจดัการหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษา  ๑) มีการวางแผนการนาํหลกัสูตรทุจริตศึกษาไปใช ้

 ๒) มีการแต่งตั งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
 ๓) มีการประชุมชี แจงนวทางการดาํเนินงาน 
 ๔) มีการดาํเนินการนาํหลกัศุตรตา้นทุจริตศึกษาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
 ๕) มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา 
 ๖) มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อตน้สังกดัอยา่งต่อเนื�อง 

๗) อื�นๆ โปรดระบุ .............................................................. 

 แผนการดาํเนินงานหลกัสูตรตา้นทุจริต
ศึกษา 

 คาํสั�งแต่งตั งคณะกรรมการ 
รายงานการประชุม 

 รายงานผลการดาํเนินงาน 
อื�นๆ โปรด
ระบุ ............................................... 

๒. แนวทางการนาํหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษาไปใช ้ ๑) จดัเป็นรายวิชาเพิ�มเติม ชั น............................................... 
๒) บูรณาการกบักลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั น.............. 
๓) บูรณาการกบักลุ่มสารพการเรียนรู้อื�นๆ ไดแ้ก่ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... 
      ชั น ............................................................................... 

 ๔) จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชั น อนุบาล – ป.๖ 
          ๔.๑) กิจกรรมแนะแนว 
           ๔.๒ กิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่       ลูกเสือ         เนตรนารี/ยวุกาชาด  
                                                      ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์            ชุมนุม/ / ชมรม 
๕)จดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร หรือบูรณาการกบัวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
ชั น............................................... 
๖) อื�นๆ โปรดระบุ .............................................................. 

 คาํสั�งสถานศึกษา         ตารางสอน 
แบบลงทะเบียนผูเ้รียน 

 แผนบูรณาการกบักลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
แผนบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 

...............................................................................  
 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 แผนการจดักิจกรรม 
 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

................................................................................ 
 รายงานผลการจดักิจกรรม 

อื�นๆ โปรดระบุ....................................... 
  

แบบที�๑ 

แบบ สพท. / สธจ. ติดตามสถานศกึษา 



ประเด็นการกาํกบัติดตาม การดาํเนินงาน เอกสาร / หลกัฐานอา้งอิง 
๓. การจดักิจกรรมการเรียนรู้หลกัสูตรตา้นทจุริต

ศึกษาของผูส้อน 
 ๑) ครูมีการศึกษาหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษาและแผนการจดัการเรียนรู้ก่อน

สอนตามระดบัชั นที�สอน 
 ๒) ครูมีการเตรียมสื�อประกอบการสอนและเครื�องมือวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ 
 ๓)ครูมีการบูรณาการหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษากบักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 ๔) ครูมีการบูรณาการหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษากบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
  ๕) ครูมีการนาํหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปจดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ๖) ครูมีการนาํหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปจดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร

หรือบูรณนาการกบัวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 ๗) ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที�กาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ๘) ครูนาํผลการประเมินมาใชใ้นการสอนซ่อมเสริมหรือพฒันาผูเ้รียน 
 ๙) ครูมีการลงบนัทึกผลหลงัสอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ๑๐) ครูมีการรายงานผลการประเมินผูเ้รียนเป็นรายบคุคลและสรุปเป็นรายชั น 

๑๑) อื�นๆ โปรดระบุ .............................................................. 

 หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาและแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

 สื�อประกอบการสอน 
 เครื�องมือวดัและประเมินผล 
 แผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้ 
 แนวการนาํหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไป

จดัในกิจกรรมเสริมหลกัสูตร หรือบูรณา
การกบัวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

 บนัทึกหลงัสอน 
 เอกสารบนัทึกผลการประเมิน 
 รายงานผลการประเมินผูเ้รียน 

อื�นๆ โปรดระบุ....................................... 

๔. คุณภาพผูเ้รียน  ๑) ผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑท์ี�กาํหนดในแผนการจดัการ
เรียนรู้ จาํนวน ๙๕๕ ตน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินผลการทดสอบจาก สพฐ. จาํนวน.............คน 
คิดเป็นร้อยละ................... 

 ๓) ผูเ้รียนมีคุณธรรมในกรป้องกนัการทุจริต ผา่นการประเมินผลตามเกณฑท์ี�
กาํหนด ดงันี  
- ทกัษะกระบวนการคิด  จาํนวน  ๙๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- อยูอ่ยา่งพอเพียง            จาํนวน ๙๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- มีวินยั                            จาํนวน ๙๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- ซื�อสัตยส์ุจริจ                 จาํนวน ๙๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- มีจิตสาธารณะ                จาํนวน ๙๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

หมายเหตุ ขอ้ ๒) จะรายงานเมื�อ สพฐ. นาํแบบทดสอบไปทดสอบผูเ้รียน 

 สรุปผลการประเมินผูเ้รียน 
 สรุปผลการทดสอบจาก สพฐ. 

บนัทึกผลการประเมินคุณธรรมของ
โรงเรียน 
เครื�องมือประเมินคุณธรรมในการ
ป้องกนัการทจุริต 
รายงานผลการประเมิน 
อื�นๆ โปรดระบุ................................... 



 

จุดเด่นของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา ทั งดา้นบคุลากร คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจในเนื อหาแต่ละหน่วย มีแผนการจดัการสอนก่อนสอน

ทุกครั ง มีการประเมินนกัเรียนเป็นรายบุคคลที�ชดัเจน มีห้องตา้นทจุริตศึกษา เพื�อเผยแพร่หลกัสูตร แผนการจดัการเรียนการสอน สื�อนวตักรรม ผลงาน ง่ายต่อการเก็บงาน นิเทศ แสดงผลงาน

ทั งยงัเป็ฯแหล่งเรียนรู้ของคนที�สนใจในหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา ทั งนี สถานศึกษายงัมีความพร้อมในดา้นสื�อนวตักรรม เทคโนโลยี พร้อมทุกห้องเรียน 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

 สถานศึกษายงัใชก้ารเรียนการสอนหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษาบูรณาการกบัวิชาแนะแนว 

ขอ้เสอแนะ 
 หลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษาควรมีวิชาเป็นของตวัเองโดยเฉพาะ 
 
 
 
         ลงชื�อ........................................................................ ผูก้าํกบัติดตาม 

   (........................................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................................. 

............................./........................................../....................... 


