รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ประเทศไทยจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาช่วยในการสร้างศักยภาพการ
แข่ ง ขัน ของประเทศ สร้ า งรายได้ เ ข้ า สู่ ป ระเทศ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และการให้ บริ ก ารของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
รัฐบาลจึงกําหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ โดยเห็นชอบให้จัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ SIPA ให้มีพันธกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านซอฟต์แวร์ ยกระดับศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลก
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสํ านักงานส่ง เสริม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์แ ห่ งชาติ (องค์ การมหาชน)
พ.ศ. 2546 กําหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ดังนี้
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของ
ประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ของประเทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานสากล
รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเสนอแนะมาตรการทางด้านภาษี
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี
3. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมาตรการที่
จําเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
4. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
5. เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงานและแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การทางด้ า น
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ผู้อํานวยการ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มีรักษาการผู้อํานวยการ รวม 2 คน ดังนี้
นายสันติ สุรรัตน์ รักษาการผู้อํานวยการ (19 สิงหาคม 2553 - 13 มิถนุ ายน 2554)
ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ รักษาการผู้อํานวยการ (14 มิถุนายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีคณะกรรมการ ดังนี้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
คณะกรรมการ
1. นายศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม
4. นายสรรพัชญ โสภณ
5. นายเฉลิมพล ปุณโณทก
6. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
7. นายศิวะ แสงมณี
8. นายวิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
9. นางสาวรุ่งรัตน์ กุยสุวรรณ
10. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 7 กุมภาพันธ์ 2554)
คณะกรรมการบริหาร
ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบ
ศูนยไทยกริดแหงชาติ

ฝายอํานวยการ
ฝายยุทธศาสตรและวางแผนสวนรวม

สํานักคณะกรรมการบริหาร

ฝายทรัพยากรบุคคล

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

บริหาร

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ถายทอดเทคโนโลยี

การเงินและบัญชี

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

การตลาดตางประเทศ

ฝายการเงิน

ฝายสงเสริมธุรกิจ

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายพัฒนา

ฝายถายทอด

เทคโนโลยี 1

เทคโนโลยี

ฝายพัฒนา

ฝายโครงการพิเศษ

ตางประเทศ

ฝายกฎหมาย
เทคโนโลยี 2
ฝายโอเพนซอรส

สาขาเชียงใหม

ฝายการตลาด

สาขาภูเก็ต

ฝายบัญชี

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายแผนงานฯ

ฝายสื่อสาร
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ

สาขาขอนแกน
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โครงสร้างและอัตรากําลัง (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 7 กุมภาพันธ์ 2554)

อัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 : 147 คน (เจ้าหน้าที่ประจํา 101 คน ลูกจ้างสัญญาจ้าง
โครงการ 16 คน ลูกจ้างสัญญาจ้างงบบริหารสํานักงาน 30คน )
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร
พันธกิจ
1. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์กร ด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน
2. มุ่งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. มุ่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเครือข่ายการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
4. มุ่งประสานงานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้มี
บริการแบบเบ็ดเสร็จ
5. มุ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในทุกกลุม่ อุตสาหกรรม
6. มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ยุทธศาสตร์นี้เป็น
ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนในภาคการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์เพื่อเป็นกําลังสําคัญให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อีกทั้งยังมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ให้กับภาคผู้ใช้ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้มีการกําหนดเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1 ส่งเสริมและพัฒนากําลังคนในภาคการศึกษา
1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรนอกภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อให้ความรู้
1.4 ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ยุทธศาสตร์นี้เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มงุ่ เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
แข่งขัน ได้มีการกําหนดเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้
2.1 ยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ในสามขาที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
2.2 มีการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
2.3 ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสากลด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
2.4 ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
2.5 สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
2.6 จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มงุ่ เน้นสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ได้มีการกําหนด
เป้าประสงค์ดังต่อไปนี้
3.1 ผลักดันนโยบายการใช้ซอฟต์แวร์ไทยนภาครัฐ
3.2 ผลักดันนบายการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
3.3 ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
ภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาองค์กร เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ได้มีการกําหนดเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
4.2 ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. สรุปผลในภาพรวม
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในภาพรวม
เท่ากับ 4.3007 คะแนน โดยมีผลคะแนนในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (4.7500 คะแนน) สูงสุด
รองลงมาคือ มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ(4.4240 คะแนน) มิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (4.2733 คะแนน) และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (3.6933 คะแนน)
ตามลําดับ
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2554
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก
55%

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ
รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000

ประสิทธิผลตาม
มิติที่ 1
แผนปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

ผลคะแนน
4.2733

4.0000

3.6933
3.0000

10%

4.7500
2.0000

25%

4.4240
1.0000

100%

4.3007

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

6
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบต
ั งิ านตามคํารับรองการปฏิบต
ั งิ านของ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัว ชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่ว ยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

1

2

3

4

5

4.50

4.5000

0.1350

7
สถาบัน

5.0000

0.1500

55

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.2733

คะแนน
ถ่ว งน้ําหนัก

ระดับ

3

หลักสูตร

3

คน

3

550

650

750

850

950

1,030.00

4.0000

0.1200

ราย

6

49

54

59

64

69

85.00

5.0000

0.3000

ล้านบาท

10

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

2,986.00

5.0000

0.5000

ราย

3

140

145

150

155

160

144

1.8000

0.0540

ราย

5

120

140

160

180

200

208.00

5.0000

0.2500

ระดับ

3

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.1200

ล้านบาท

2

10

15

20

25

30

13.55

1.7099

0.0342

1.9.2 มูลค่าโครงการร่ว มโครงการระหว่าง SIPA
กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

ล้านบาท

2

50

60

70

80

90

97.14

5.0000

0.1000

1.9.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
โครงการ “84 โครงการ 84 พรรษา มหา

ระดับ

2

1

2

3

4

5

3.86

3.8571

0.0771

1.10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนพัฒนานวัตกรรม
ด้า นซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
1.11 ระดับความสําเร็จของการผลักดันระบบ
e-service ให้แก่หน่ว ยงานภาครัฐ (นําร่อง
1 หน่วยงาน)
1.12 จํานวนลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ที่จดแจ้งที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา
1.13 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งหน่ว ย
บริการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แบบครบ
วงจร เพือ
่ ให้บริการประสานงานและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการด้าน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (SIPA One Stop Service)
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ร้อยละ

2

80

85

90

95

100

85.00

2.0000

0.0400

ระดับ

3

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.1200

ลิขสิทธิ์

3

30

40

50

60

70

92.00

5.0000

0.1500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.2000

1.1 ระดับความสําเร็จของการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ปี 2554-2557 ไปสู่การปฏิบัติ
1.2 จํานวนหลักสูตรที่ SIPA ให้การสนับสนุนใน
การพัฒนาร่ว มกับภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และจํานวน
สถาบันการศึกษาที่น ําหลักสูตรไปใช้สอนใน
แต่ละปี
1.3 จํานวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์และ/หรือดิจิทัลคอนเทนต์ที่
ได้ร ับการฝึกอบรมโดยการสนับสนุนของ
SIPA และผ่านการประเมิน
1.4 จํานวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และ
หน่วยงานภาครัฐที่ได้ร ับการรับรอง
มาตรฐาน (ISO 29110)
1.5 มูลค่าตลาดที่ได้ร ับจากการเจรจาทาง
การค้าโดยการสนับสนุนของ SIPA
1.6 จํานวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่ว มโครงการบ่ม
เพาะในการพัฒนาธุร กิจซอฟต์แวร์
1.7 จํานวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่
ให้บริการโดยใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
1.8 ระดับความสําเร็จของการผลักดัน
มาตรการหรือสิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริม
สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม
1.9 มูลค่าโครงการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเท
นต์ของผู้ประกอบการไทยที่ได้ร ับการ
ส่งเสริม (ร่วมทุน ร่ว มโครงการ และให้ทุน
สนับสนุน) กับ SIPA
1.9.1 มูลค่าโครงการร่ว มทุนระหว่าง SIPA กับ
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อการ
ดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ในภาพรวม
3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต
3.3 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

1
2
3
2
3
หลักสูต หลักสูต หลักสูต สถาบัน สถาบัน
ร
ร
ร

10

3.6933

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

85.00

4.0000

0.2000

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

81.93

3.3867

0.1693

ร้อยละ

2.5

92

93

94

95

96

100.00

5.0000

0.1250

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

ระดับ

2.5

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.1000
0.8560
0.2500
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มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
และการพัฒนาองค์การ
4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ปรับ
ระดับ
โครงสร้างองค์กรของ SIPA ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
น้ําหนักรวม

4.7500

25
20

1

2

3

4

5

4.28

4.4240
4.2800

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

100

ค่าคะแนนที่ได้

4.3007

7
2.2 เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น รายปี ข องสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2548

5.0000

5.0000

5.0000

4.5475

4.9095

2549

4.2165

4.2000

5.0000

4.4425

4.3497

2550

3.7599

2.9160

5.0000

4.8052

3.7326

2551

3.8107

2.6800

5.0000

3.4000

3.7528

2552

3.2493

4.0434

4.6154

4.0263

3.6384

2553

3.8531

1.9000

3.8833

3.9967

3.6946

2554

4.2733

3.6933

4.7500

4.4240

4.3007

5
2548
4

2549

3

2550
2551

2

2552

1

2553
2554

0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 55 ) ค่าคะแนนที่ได้ 4.2733
3.1.1 การพัฒนากําลังคนและบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม
- การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาบุ ค ลากรด้ า นซอฟต์ แ วร์ เป็ น ส่ว นสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาทั ก ษะของ
บุ ค ลากรซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ รองรั บ ตลาดงานอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ ท างด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ภายในประเทศและจาก
ต่างประเทศ ซึ่ งส่งผลถึงศักยภาพของประเทศในการรองรับงานซอฟต์แ วร์ทางด้านต่างๆ ที่จะถูกนําเข้ามาสู่
ประเทศภายในอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กําหนดเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
ซอฟต์แวร์และผ่านการประเมินผล 750 คน ผลการดําเนินงานคือมีบุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านซอฟต์แวร์
1,030 คน แต่ในด้านการประเมินผลบุคลากร ขาดความชัดเจนในด้านหลักเกณฑ์การประเมินและผลสรุปการ
ประเมินผู้เข้าฝึกอบรม
- ด้านการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ SIPA ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ระยะกลางและระยะยาวได้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยมี ม หาวิ ท ยาลั ย นํ า ไปใช้ จํ า นวน 5

8
มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.1.2 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์
- ส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
29110 โดยดําเนินการโครงการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการซอตฟ์แวร์และหน่วยภาครัฐร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้คําปรึกษาพร้อมผลักดันเข้าสู่การ
ประเมินมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐได้รับมาตรฐาน ISO 29110
จํานวน 85 ราย นอกจากนี้ SIPA ได้ดําเนินการโครงการร่วมกับมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม และจัดทํา
MOU กับสภาอุตสาหกรรมเพื่อร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- การบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ผ่านโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการในการพัฒนา
ธุรกิจซอฟต์แวร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 175 ราย และมีผู้ประกอบการที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ
บ่มเพาะ คือ ผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนธุรกิจและจัดตั้งเป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคล หรือสามารถรับการจ้าง
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ จํานวน 144 ราย
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ กําหนดเป้าหมายจํานวนหน่วยงานที่ใช้
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยผ่านการส่งเสริมจาก SIPA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 SIPA กําหนดกลุ่มเป้าหมายคือ
สถานประกอบการ ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 208 ราย
- สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ โดยการร่วมทุน ร่วมโครงการ และการให้ทุนผ่านโครงการ
84 โครงการ 84 พรรษามหาราชัน โดย SIPA ได้ดําเนินร่วมทุนกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมูลค่าโครงการ
13.5469 ล้านบาท ดําเนินการร่วมโครงการกับผู้ประกอบซอฟต์แวร์มีมูลค่า 97.144 ล้านบาท และดําเนินการให้
ทุนผ่านโครงการ 84 โครงการ 84 พรรษามหาราชัน ให้กับผู้ประกอบการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 จํานวน 60 โครงการ และดําเนินการให้ทุนได้แล้วเสร็จ 84 โครงการในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
3.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนท์ของไทย กําหนดเป้าหมาย
มูลค่าการตลาดที่ได้รับจากการเจรจาการค้าโดยการสนับสนุนของ SIPA 1,600 ล้านบาท ผลการดําเนินงานคือ มี
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตลาดผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ จํานวน 102 บริษัท การเจรจาธุรกิจ 1,607 ครั้ง มี
คาดว่าจะมีสัญญาที่เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาธุรกิจมูลค่า 2,986,000,000 บาท 25 สัญญา ซึ่งเป็นผลมาจากการ
จัดงานหรือเข้าร่วม Roadshow / Events ระดับนานาชาติ การเข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ เป็นต้น
เพื่อเป็นการขยายตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ออกสู่นานาชาติและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจแก่ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโดยรวม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์ไทยได้มีโอกาสสร้างพันธมิตรอันจะนําไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต
3.1.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กําหนดเป้าหมายการทํา
รายการซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายต่างๆ 50 รายการ ผลการดําเนินงานคือ มีจํานวนลิขสิทธิ์
ซอฟต์ แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ ที่ จดทะเบี ยนกั บ กรมทรัพย์สินทางปัญ ญา 92 ลิข สิ ท ธิ์ การสนั บสนุ น และส่งเสริม
มาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทําให้การพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยมีความ
คุ้ม ค่ าต่ อ การลงทุ น ของภาคธุ ร กิ จ การขยายตั ว ของอุต สาหกรรมซอฟต์แ วร์ นอกจากนี้ ยัง เป็น การสนับ สนุ น
นักกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของผู้พัฒนาหรือผู้เป็น
เจ้าของซอฟต์แวร์ ทําให้มีความชัดเจนต่อผู้พัฒนาหรือเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ต้องการดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์
ของตน โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้ละเมิดได้มากขึ้น
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3.1.5 ด้านการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ SIPA ได้จัดตั้งหน่วยบริการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แบบเบ็ดเสร็จได้ 1 งานบริการ คืองาน
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และห้องสมุด อย่างไรก็ตาม SIPA ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกงานบริการ
แบบเบ็ดเสร็จโดยควรมีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่างานบริการใดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 3.6933
SIPA ได้มอบหมายให้บริษัทมาร์เก็ตติ้ง รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของ SIPA ภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85 โดยเป็นการสํารวจงานบริการ จํานวน 21 โครงการ เช่น
โครงการโอเพนซอร์ส โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ โครงการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการบ่มเพาะ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการตลาดสําหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการส่งเสริมการลงทุน โครงการฐานข้อมูล
อุตสาหกรรม เป็นต้น
จากผลการสํารวจ ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ ไข ได้แก่ การปรับปรุ งงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีความบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการให้ทุน 84 โครงการ 84 พรรษามหาราชัน โครงการ
ประกวดผลิตภัณฑ์ไอซีทีและซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโครงการจัดการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ACM-ICPC) นอกจากนี้ยังมีความเห็นให้มีการกําหนดเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนแน่นอน รวมถึงกําหนดการต่างๆเช่น วัน
ประกาศผลการตัดสิน การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การดําเนินการต่างๆมีความล่าช้า รวมถึงการสนับสนุนโครงการ
ซอฟต์แวร์มีจํานวนไม่เพียงพอ เป็นต้น
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA ผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA ภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 4.097 คิดเป็นร้อยละ 81.933
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7500
3.3.1 SIPA เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม จํานวน 378,279,800 ล้านบาท จากเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งหมด 378,279,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
3.3.2 ผลการดําเนินงานในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย SIPA ได้จัดทําบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมและผลผลิตย่อยทุกผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุน ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ดําเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ได้แล้วเสร็จในบางกิจกรรม
การดําเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ มีผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ในแผนฯ และผลการดําเนินงานดีกว่าเป้าหมาย

10
3.3.3 การตรวจสอบภายใน SIPA ได้จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดย
แสดงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร และมีการ
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 25) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4240
3.4.1 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 4.2800
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส่ งเสริม ให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุน ให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมิน จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้

ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน
การกํากับให้มกี ารประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน ในรายงานประจําปี หรือ website
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

5.0000

15
10

3.0000
4.2000

10

5.0000

10

2.0000

15

4.7333

20
10
10

5.0000
5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.2800 คะแนน
1.1 การให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
5
1.2 การติดตามและทบทวนความ
2.2 การส่งเสริมความรู้
4
เพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
ความสามารถของคณะกรรมการ
3
2
1
1.3 การดูแลติดตามผลการ
2.1 การประเมินตนเองของ
ดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่
0
คณะกรรมการ
การเงิน
1.4 การกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและ
ไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี…
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย โดยการ
ประชุมพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี ดําเนินการได้แล้วเสร็จก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างน้อย 1 เดือน (พิจารณาวันที่ 8 มิถุนายน 2553)
- ในการติ ด ตามและทบทวนความพอเพี ย งของระบบงานที่ สํ า คั ญ SIPA ได้ จั ด ทํ า
แผนงานประจํ า ปี เ กี่ ย วกั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ สํ า คั ญ เช่ น เรื่ อ ง การตรวจสอบภายใน การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และมีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ครบทุกไตรมาส ยังขาดเพียงการติดตามเรื่อง การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการบริหารสารสนเทศ
- คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน อย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจน
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
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- คณะกรรมการบริหารให้ความสําคัญแก่การเข้าประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการเข้า
ร่วมเกินร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 9 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้งคิดเป็นร้อยละ
81.82
- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งใน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน(ด้านภารกิจหลัก)อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณ โดยมีการ
เปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่
สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคนการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแก้ไข
- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยงบการเงิน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบ
กําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
และเว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีการเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา
ประวัติการทํางาน และตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ได้ครบ
ทุกคณะ และมีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ขององค์การมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
SIPA จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอย่างกิจ กรรม
ได้แ ก่ การจัดให้ค ณะกรรมการบริห ารเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การกํากับ ดูแ ลกิจ การสําหรับ กรรมการ
และผู้บ ริห ารระดับ สูง ของรัฐ วิส าหกิจ และองค์ก ารมหาชน” ประจํา ปี 2554 โดยสถาบัน พระปกเกล้า
ร่วมกับ สํานัก คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ และสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ ในรุ่น ที่
8 โดยจากการฝึก อบรมดัง กล่า วได้เ สริม สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจให้แ ก่ค ณะกรรมการบริห าร ดัง ยกตัว อย่า ง
เช่น ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจในการกําหนด ยุทธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการในการ
บริห ารความเสี่ย งและระบบประเมิน ผลงานตามหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี ความเข้า ใจในการกํา หนด
กรอบแนวทางพัฒ นาค่า นิย มหลัก ขององค์ก ร(Corporate Value) ที่ส ร้า งวัฒ นธรรมองค์ก ร(Corporate
Culture) ที่มีผลงานสูงและมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างยั่งยืน

4. จุดเด่น/พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) SIPA ได้จัดประชุมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ โดยสามารถกํ าหนดกลุ่ม ผู้มี ส่ วนได้ส่วนเสีย 10 สมาคมที่ เกี่ยวข้องกั บอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สมาคมสมองกลฝังตัวไทย สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่ง
ประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมส์ไทย สมาคมดิจิตอลคอนเทนท์ไทย และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
เพื่อการท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งชองการประชุม พร้อมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2555-2558 เพื่อใช้ในการดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป
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2) โครงการเด่ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2554 ได้ แ ก่ โครงการประกวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ อซี ที แ ละ
ซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาตลาดสําหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
3) มีความพยายามในการการจัดงานหรือเข้าร่วม Roadshow / Events ระดับนานาชาติ การ
เข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นการขยายตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ออกสู่
นานาชาติและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโดยรวม
4) จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ โดยจั บ คู่ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์
ก่อให้เกิดมูลค่าตลาดสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมากอย่างมีนัยสําคัญ โดยการจัดเก็บข้อมูลด้วยข้อจํากัดจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบที่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลทางด้านธุรกรรม

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) โครงการภายใต้ ตั ว ชี้ วั ด หลายตั ว มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ประกอบที่ ไ ม่ ส ะท้ อ นผลลั พ ธ์ ข อง
โครงการ เช่น ตัวชี้วัดจํานวนผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ที่ใช้ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส การรวบรวมข้อมูลประกอบเป็น
ข้อมูลการฝึกอบรมการใช้งานโอเพนซอร์ส และรายชื่อผู้เข้าอบรมที่มีการตอบรับการใช้งานโอเพนซอร์ส ซึ่งการเก็บ
ข้อมูลในลักษณะนี้ อาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้งานโอเพนซอร์สในธุรกิจจริง อีกทั้ง
การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด SIPA เลือกผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็น หนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการ
ด้า นเน็ ต เวิ ร์ ก มากกว่ า การบริ ก ารด้ า นซอฟท์ แ วร์ เพี ย งกลุ่ม เดีย ว แต่ ไ ม่มี ก ลุ่ม ผู้ ป ระกอบการประเภทพั ฒ นา
ซอฟท์แวร์ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบด้านซอฟท์แวร์ที่มีแนวโน้มใช้ซอฟท์แวร์ผิดลิขสิทธิ์มากเช่นเดียวกัน

2) เนื่องจาก SIPA มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเหตุให้การ
ดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ดิ ม มี ค วามไม่ ต่ อ เนื่ อ ง SIPA ควรพิ จ ารณาประเด็ น ความต่ อ เนื่ อ งของแผน
ยุทธศาสตร์เดิม เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อให้การดําเนินงานของ SIPA มีความต่อเนื่อง สามารถวัดผล
ได้ในระยะยาว
3) SIPA ควรพิจารณาผลักดันให้เกิดนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านภาษี
และสิทธิ์ประโยชน์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้การส่งเสริมสนับสนุ น
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ผ่านนโยบายมาตรการต่างๆนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์จัดตั้งของ SIPA โดยมาตรการที่
สนับสนุนในด้านภาษีหรือสิทธิประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ควรเป็นมาตรการที่ผ่านความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ ส่ วนเสี ยทุกภาคส่วน และมาตรการเหล่ านั้นควรพิจารณาในด้ านของการประเมินผลความสําเร็จของ
มาตรการได้อีกด้วย

4) โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจซอฟท์แวร์ SIPA ดําเนินการได้ตามแผน

แต่ขาดประเมินผลความสําเร็จในแง่ของผลลัพธ์ของตัวชี้วัด คือสามารถอบรมผู้ประกอบการได้จํานวนตามแผนงาน
แต่ไม่สามารถประเมินผลความสําเร็จของการผลักดัน การจดทะเบียนธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจด้านซอฟท์แวร์
ซึ่งเป็นเป้าหมายผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

5) ด้านการจัดทําฐานข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในฐานะศูนย์บริการซอฟต์แวร์และข้อมูล
อุตสาหกรรมกลางแห่งชาติ ควรจัดทําข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งควรติดตามการจัดทําข้อมูลในลักษณะเดียวกันของประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6) SIPA ควรพิจารณาผลักดันงานบริการของ SIPA เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยงานบริการ
เบ็ ด เสร็ จ ดั ง กล่ า วควรผ่ า นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์จัดตั้งของ SIPA
7) การส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส SIPA ควรกําหนดทิศทางและแผนการ
ดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สามารถประเมินผลความสําเร็จของการผลักดันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ
คนไทย และควรกําหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลความสําเร็จทั้งในด้านความสมบูรณ์ของโครงสร้างความต้องการ
ทางด้านซอฟต์แวร์ของประเทศไทย และการประเมินผลความสําเร็จในทางเศรษฐศาสตร์
8) SIPA ควรให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สําหรับซอฟต์แวร์ นอกเหนือจากการผลักดันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพียงอย่างเดียว SIPA ควรพิจารณาถึงการรวบรวม
กลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศและต่างประเทศซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์ เพื่อพิจารณาหาแนวทางป้องกันและคุ้มครองสิทธิ์
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
9) เรื่องอื่น ๆ
9.1) การจัดทําคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ควรให้ความสําคัญกับประเด็น
ต่าง ๆ เช่น คําอธิบาย นิยามความหมาย เงื่อนไข และรายละเอียดของตัวชี้วัดให้ชัดเจน ครบถ้วน และสามารถสื่อ
ความหมายให้ทุกคนเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
9.2) ควรมี การถ่ ายทอดรายละเอี ยดตั วชี้ วั ด ค่ าเป้ าหมายให้ กั บผู้ รั บผิ ดชอบตั วชี้ วั ดและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
9.3) ควรคํ านึ งถึ งระยะเวลาในการดํ าเนิ นตามคํ ารั บรองการปฏิ บั ติ งานที่ นั บตามปฏิ ทิ น
ปีงบประมาณ เนื่องจากในบางตัวชี้วัดมีผลการดําเนินการเกินรอบปีงบประมาณ ซึ่งทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าว ต้อง
ให้ความสําคัญและวางแผนการดําเนินการให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล
9.4) ในการดํ าเนินการตามตั วชี้ วั ดต่าง ๆ ถึงแม้ไม่ ได้ กําหนดไว้ในคําอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Template) แต่หากเป็นการดําเนินการที่เป็นประโยชน์และสามารถแสดงให้เห็นว่า SIPA ได้มีความ
พยายามผลักดันในเรื่องดังกล่าวแล้ว ควรมีการจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการดําเนินการในเรื่องนั้นเพื่อให้มี
ความน่าเชื่อถือประกอบการติดตามผล
------------------------------------

