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ตัวช้ีวัดที ่4.1  การพัฒนานวัตกรรม  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าอธิบาย :  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพท.) พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การท างานคล่องตัวมากขึ้น ได้มีการแบ่งกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ิมจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จะช่วยลดภาระ และส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการยกระดับและให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีประสิทธิภาพและสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จ าเป็นต้องมรีะบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. งานข้อมูลสารสนเทศ  
  2. งานบริหารงบประมาณ 
  3. งานสนับสนุนด้านวิชาการ 
  4. งานบริหารทั่วไป 

สูตรการค านวณ :  

ผลรวมของค่าน้ าหนัก X คะแนนที่ได ้ของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ สพท.ทั้ง 4 ด้าน 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการองค์กร มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการองค์กร 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระบบงาน น้ าหนัก 
คะแนน 

1 3 5 
1. งานข้อมูลสารสนเทศ  0.25 

ไม่มีระบบ 
มีการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ไม่ได้
พัฒนาหรือติดตั้งเอง 

พัฒนาโปรแกรมเอง
หรือติดตั้งใช้งาน
และขยายผลให้
กลุ่ม/ โรงเรียน ใช้ 

2. งานบริหารงบประมาณ  0.25 
3. งานสนับสนุนงานด้านวิชาการ 0.25 
4. งานบริหารทั่วไป 0.25 

หมายเหตุ : ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้คะแนนระดับ 3 ตั้งแต่ 2 ระบบงานขึ้นไป 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ

ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 
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กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. หากเป็นระบบออนไลน์ให้แจ้ง URL หรือลิงค์ดาวน์โหลด พร้อม User / Password เพ่ือทดสอบ 
2. หากเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบออฟไลน์  ให้ส่งคู่มือการใช้งาน 

 3.   สพท. ด าเนินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรายงานในระบบ KRS   

 ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานระบบที่พัฒนา และติดตั้ง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ไม่นับรวมระบบรายงานต่าง ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา รายงาน เช่น DMC, EME, SchoolMIS, SGS, EMIS, KRS ฯลฯ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  เบอร์ติดต่อ : 02 288 5699 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นางสาวเปรมฤทัย เลิศบ ารุงชัย                เบอร์ติดต่อ : 02 288 5582 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.1 
 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 
 

ชื่อส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา .............................................เขต................... 
 

 
       ลงชื่อ ................................... ผู้รายงานข้อมูล 
           (............................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
 
       ลงชื่อ ......................... ผู้รับรองข้อมูล 
           (............................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

ล าดับที ่ งานที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อระบบ 
 

ผู้พัฒนา/ติดต้ัง 
หลักฐานอ้างอิง 

(URL User/Password) 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
หมายเหตุ 

       
       
       
       
       

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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     ตัวอย่าง   
 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 
 

ชื่อส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา    เขต 19 

 
 

 
 
 
 

ล าดับที ่ งานที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อระบบ 
 

ผู้พัฒนา/ติดต้ัง 
หลักฐานอ้างอิง 

(URL User/Password) 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
หมายเหตุ 

1. งานข้อมูล
สารสนเทศ 

AMSS++ DLICT สพม. 19 eoffice.sesao19.go.th 
user : Test 
password : 456s 

5  

2. งานบริหาร
งบประมาณ 

AMSS++ DLICT สพม. 19 eoffice.sesao19.go.th 
user : Test 
password : 456s 

5  

3. งานสนับสนุน
ด้านวิชาการ 

ไม่มี   1  

4. งานบริหารทั่วไป ไม่มี   1  

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 


