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คํานํา
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพื่อเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (Continuous Improvement) ซึ่งเปนไปตามหลักวิชาการ ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิง
เปรียบเทียบกับองคการมหาชนอื่น ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ เนื่องจากองคการมหาชน
แตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึง
ประเภทของตัวชี้วัด มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่จัดตั้งใหมจะเนนตัวชี้วัด
ประเภทปจจัยนําเขาหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องจะเนน
ตัวชี้วัดประเภทผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
องค ก ารมหาชนซึ่ ง แต งตั้ ง โดยคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ เป น ผู เ จรจาความเหมาะสมของค า
เปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และ
ยุ ทธศาสตรข ององคก ารมหาชนที่ ไ ด รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารองค ก ารมหาชนแล ว
ตลอดจนแผนงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการ
ดําเนินงานในแตละป
ขอมูลในรายงานฉบั บนี้ มาจากการตรวจประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคก าร
มหาชน ซึ่งการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยเหตุที่องคการมหาชนเพิ่งเขา
สูระบบการประเมินผลระดับองคกรเปนปที่ 3 จึงยังตองการเวลาจัดเก็บขอมูลใหไดมาตรฐานเพื่อสามารถ
ใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต และสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมของผลงาน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอื่น ไดในอนาคต
ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแต ล ะป ใ ห มี ค วามเข ม ข น มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น ผลลั พ ธ ก ารทํ า งาน เป า หมายการเพิ่ ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ซึ่งตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคกรอยางแทจริง
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ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนิ นการดวยความระมัดระวัง สํานัก งาน ก.พ.ร. ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใช การ
เปดเผย หรือการคัดลอกขอมูล สื่อโฆษณา หรือสิ่งพิมพที่อยูในรายงานฉบับนี้ที่นําขอมูลไปใชไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผล รวมทั้งไมรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
หมิ่นประมาท ทําใหเสียชื่อเสียงตอบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใชหรือเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้
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สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของSIPAอยูที่ระดับคะแนน 3.7326
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : ผลคะแนนเมื่อพิจารณารายมิติ ปรากฏวา SIPA สามารถทําคะแนนไดดีในมิติที่ 3
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน คือ ที่ระดับคะแนน 5.0000 ถัดมาคือผลคะแนนของมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคกร ที่ระดับคะแนน 4.8052 และในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน อยูในระดับดี คือ ระดับ
คะแนน 3.7599 จะมีเพียงผลคะแนนของมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ระดับคะแนน 2.9160 ซึ่งอยูในชวงระดับ
คะแนนปานกลาง
2. บทสรุปสถานภาพที่สําคัญ
 สถานภาพ : สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือ SIPA จัดตั้งเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2546 ถือกําเนิด
ขึ้นภายใตแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร และกําหนดใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของการพัฒนา
ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมดานตางๆ ของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถนําไปใชงานและแขงขันกับนานาประเทศได สถานภาพปจจุบัน SIPA กอตั้งและดําเนินงานมาแลว 3 ป มี
นโยบายที่ มี เ น น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร การตลาด การลงทุ น กระบวนการผลิ ต และการให บ ริ ก ารที่ ไ ด
มาตรฐานสากล รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยโครงการที่สําคัญและทําให SIPA
เปนที่รูจักกันอยางดี ไดแก โครงการ Thailand Animation & Multimedia (TAM)และโครงการ Tourism C-Commerce เปนตน
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สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (ตอ)
 ภารกิจหลัก : การดําเนินงานของ SIPA ถือเปนมิติใหมของการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศในหลายดาน
นับตั้งแตการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพดวยการใหความรู ฝกฝนทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตซอฟตแวร การ
สงเสริมใหเกิดการสรางงานมากขึ้น เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ของโลก รวมถึงการพัฒนาตลาดซอฟตแวรทั้งในและตางประเทศ
 การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารระดับสูง : คณะกรรมการบริหารของ SIPA รวมทั้งผูบริหารระดับสูง
มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร โดยมีการใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญทั้งดานการเงิน และที่ไมใชการเงิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2550 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จํานวน 18 ครั้ง รวมทั้งมีระบบการติดตาม ระบบงานที่สําคัญ ไดแก ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ SIPA ไดนําระบบการประเมินภายใน (Internal
Performance Assessment : IPA) ที่เปนการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดระดับองคกรสูบุคคล ระดับผูจัดการ ทั้ง 15 คน
ซึ่งไดมีการเซ็นคํารับรองภายในกับผูบริหารระดับสูง ถือเปนระบบการติดตามผลการดําเนินงานอีกรูปแบบหนึ่ง
 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของSIPA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 มีทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด (18 ตัวชี้วัดยอย)
เปนตัวชี้วัดที่ประเมินทั้งระดับผลลัพธ ผลผลิต และขั้นตอนการดําเนินงาน เมื่อเทียบเปนสัดสวน คิดเปน 20:45:35 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับตัวชี้วัดของประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่ผานมา มี 16 ตัวชี้วัด (28 ตัวชี้วัดยอย) เทียบเปนสัดสวน คิดเปน
10:25:65 ตามลําดับ จะเห็นไดวารูปแบบตัวชี้วัด เปนลักษะของผลผลิต และผลลัพธ มากขึ้น
3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ในปงบประมาณ พ.ศ.2550
 ผลการดําเนินงานของ SIPA ที่สามารถทําไดดีกวาเปาหมายอยางเห็นไดชัด ไดแก การสนับสนุนใหบุคลากรผานการสงเสริม
ทักษะซอฟตแวร ทั้งหลักสูตร ดาน Java Piwat /.net และ ดาน Pre/Pro Animation และ Computer Game การสงเสริมให
ซอฟตแวรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รวมไปถึงการสงเสริมให SMEs กลุมธุรกิจทองเที่ยวใช ICT เพื่อ
สนับสนุนการทําธุรกิจ จากโครงการ Tourism C-Commerce เปนตน แตทั้งนี้ ยังมีบางตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย เชน การสงเสริมใหบริษัทซอฟตแวรผานการรับรองมาตรฐานระบบ TQS เปนตน และการสงเสริมใหบริษัท
ซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI เปนตน
4. ฐานขอมูล
 SIPAใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน สําหรับขอมูลที่เปนขอมูลภายในขององคกรเอง มีการจัดเก็บ
อยางเปนระบบ มีความนาเชื่อถือ แตขอมูลที่มีลักษณะเปนภาพรวม สะทอนภาพ Macro ของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ซึ่งปจจุบันไดมอบหมายให NECTEC ทําการสํารวจขอมูลดานการตลาดของซอฟตแวรไทย หรือใชขอมูลจากสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟแวรไทย และสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ทั้งนี้ SIPA ควรพัฒนาแนวทางและวิธีการเพื่อจัดเก็บ
ขอมูลขึ้นเองในอนาคต
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บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (ตอ)
5. อื่น ๆ
 SIPA เห็นความสําคัญของระบบการประเมินผล และมีการนําไปเปนเครื่องมือในการถายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร และ
เปาหมายไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําระบบการประเมินผลภายในองคกร ถายทอดเปาหมายจากระดับองคกรไปถึงผูบริหาร
ระดับผูจัดการ มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของผูจัดการ ทั้ง 16 คน ที่กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายชัดเจน และนําผล
การประเมิ นที่ ไดม าใช ใ นการพิจ ารณาจัด สรรสิ่งจู งใจ ทํ าให เกิ ดความชัด เจนสําหรับ ผูป ฏิบัติ งาน และแสดงออกถึ ง
วิสัยทัศนของผูบริหารที่มุงหมายที่จะเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์
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สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550

มิติที่ 1
5.0000
4.2165
3.7599

ปงบประมาณ พ.ศ.
2548
2549
2550
2551

Input
25%
22%
14%
5%

มิติที่ 2
5.0000
4.2000
2.9160

2.

3.

มิติที่ 4
4.5475
4.4425
3.4252

สัดสวนของน้ําหนัก จําแนกตามประเภทของตัวชี้วัด
Process
Output
Outcome
65%
10%
35%
23%
20%
35%
28%
23%
59%
13%
23%

หมายเหตุ
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร

1.

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
5.0000

รวม
4.9095
4.3497
3.7326
รวม
100%
100%
100%
100%

Input คือ ปจจัยปอนเขา
Process คือ กระบวนการ
Output คือ ปจจัยปอนออก / ผลผลิต
Outcome คือ ผลสัมฤทธิ์

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
คณะกรรมการบริ ห าร ผู บ ริ ห าร และบุ ค ลากรที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในแต ล ะระดั บ มี ส ว นร ว มและ
ให ค วามสํ า คั ญ ต อ เป า หมายการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ร
โดยคณะกรรมการบริหารมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน เปาหมาย และรับทราบคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สําหรับบุคลากรในระดับผูบริหาร
SIPA ไดมีการจัดการประชุมบุคลากรในระดับผูจัดการ เพื่อถายทอดรายละเอียดของคํารับรองฯ รวมทั้งมีการแบง
หนาที่และมอบหมายความรับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากรเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน
บุ ค ลากรในระดั บ ที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ก ารได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และมี ส ว นร ว มกั บ ระบบการประเมิ น ผล
โดยมีความสนใจในรายละเอียดของตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผลของทุกตัวชี้วัด โดยมีการจัดประชุมชี้แจง
ทํ า ความเข า ใจตลอดจนพิ จ ารณาถึ ง รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานและความเป น ไปได ข องการดํ า เนิ น การ
ตามตัวชี้วัดอยางละเอียดเพื่อใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
บุคลากรของ SIPA มีความเขาใจในรายละเอียดตัวชี้วัด วัตถุประสงคหรือกรอบแนวคิดของแตละตัวชี้วัด สูตรการ
คํานวณผลงาน กระบวนการ/วิธีการในการจัดเก็บขอมูลประกอบการดําเนินงานในระดับดีขึ้นกวาในปที่ผานมา
สามารถจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินการ จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลไดสอดคลองกับตัวชี้วัด
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4.

1.

2.

2.

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
และแนวทางการประเมินผลและแสดงผลสําเร็จประกอบการดําเนินงานไดอยางชัดเจน
SIPA ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชในการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานและ
การบรรลุ เ ป า หมายของการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานและโครงการที่ กํ า หนดไว โดยหน ว ยงานในสั ง กั ด ได รั บ
การอบรมและทําความเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยงและสามารถใชระบบฯ ในการวิเคราะหและติดตามบริหาร
ความเสี่ยงไดเปนอยางดี นับเปนผลงานที่โดดเดนและสามารถใชเปนตนแบบสําหรับองคการมหาชนอื่นๆ ได
ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร SIPA ควรมีการกําหนดจุดเนนใหชัดเจนวาจะมุงไปในทิศทางใด หรือในสาขา
ใดเปนหลัก และแบงสัดสวนหรือน้ําหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวรแตละสาขา
ให ชั ด เจน ซึ่ ง ควรมี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู มี ส ว นได เ สี ย เช น ผู ป ระกอบการ และ สถาบั น การศึ ก ษา
ซึ่ ง เป น หน ว ยงานหลั ก ที่ ทํ า หน า ที่ ผู ผ ลิ ต บุ ค ลากรป อ นให ต ลาดแรงงงานอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร เป น ต น
เพื่อรวมกันหาแนวทางและรูปแบบของความรวมมือหรือการสนับสนุนโดยอาจมีการดําเนินการตางๆ รวมกัน เพื่อให
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบุคลากรดานซอฟตแวรของประเทศ
- ในดานการพัฒนาบุคลากรทางดานซอฟตแวรชวง 2-3 ปทีผานมา SIPA มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุ น
การพัฒนาบุคลากรทางดานซอฟตแวรของประเทศเปนหลัก ทั้งการอบรมเพิ่มพูนความรู และการใหเงินอุดหนุน
สําหรับการสอบเพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐาน โดยรูปแบบที่ใชมีทั้งการจัดอบรมเอง และการใหเงินสนับสนุนให
บุคลากรในภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร ไดเขาสอบและรับการรับรอง ซึ่งการจัดอบรมเอง
นั้น มีขอจํากัดจากจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ทําใหการเพิ่มปริมาณบุคลากรทางดานซอฟตแวรยัง
เพิ่ มขึ้ นในปริมาณที่ไมส อดคลองกับความตองการของประเทศและ/หรื อความตองการของตลาดอุตสาหกรรม
ซอฟต แ วร โ ลก ในอนาคตข า งหน า SIPA ควรมี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล บุ ค ลากรทางด า นซอฟต แ วร
ในสาขาตางๆ ไวเปนฐานขอมูลของประเทศ และทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการบุคลากรดาน
ซอฟตแวร ทั้งในอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทยและในตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถวางแผนการพัฒนา
บุคลากรดานซอฟตแวรไดสอดคลองกับความตองการและแนวโนมของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
- ในการพัฒนาบุคลากรทางดานซอฟตแวร นอกจาก SIPA จะจัดอบรมและมีการใหเงินอุดหนุนเพื่อผลักดันให
บุคลากรไดรับการรับรองมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของแลว อาจมีการแสวงหาพันธมิตรที่เปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง ให
เข ามาชว ยสนับสนุน หรือ ดําเนินกิจ กรรมตางๆ รวมกันเพื่อผลั กดันให เกิ ดการขยายตั วและพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรของประเทศที่เปนประโยชนกับผูมีสวนไดเสียและประเทศชาติอยางแทจริง
-นอกจากการพัฒนาบุคลากรใหมีปริมาณตรงตามความตองการของอุตสาหกรรมซอฟตแวรในสาขาตางๆ และการ
สงเสริมใหบุคลากรไดรับการรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวรในระดับสากลแลว ยังจะตองมีการพัฒนามาตรฐานของ
ผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรมซอฟแวรควบคูกันไปดวย ซึ่งปจจุบันมีระบบมาตรฐานซอฟตแวร TQS และ
CMMI
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ระบบมาตรฐาน CMMI
นั้ น ผู ป ระกอบการต อ งใช เ งิ น ทุ น สู ง
ในการพั ฒ นาให ไ ด ม าตรฐาน และมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญเพื่ อ ทํ า หน า ที่
ที่ปรึกษาใหกับผูประกอบการในการพัฒนากิจการของตนเองใหไดตามมาตรฐาน CMMI ซึ่งจะทําใหมีความ
นาเชื่อถือและสรางโอกาสในการเพิ่มมูลคาตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทยได
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3.

4.

4.

5.

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
-ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไมมีบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน CMMI ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนเพราะอุปสรรคเรื่อง
การขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาและจัดจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญใหเขามาดําเนินการได ดังนั้น SIPA จึงควร
มีการสงเสริมใหบริษัทที่มีความพรอมที่จะพัฒนาดานคุณภาพ และมาตรฐาน แตยังขาดแหลงเงินทุน ใหสามารถ
เขาถึงแหลงทุนไดงายและสะดวกขึ้น รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนาหรือจัดหาที่ปรึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
เ พื่ อ ใ ห ช ว ย ใ ห คํ า แ น ะ นํ า คํ า ป รึ ก ษ า แ ก ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ถู ก ต อ ง แ ล ะ
มีโอกาสไดรับการรับรอง CMMI ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
ดานการพัฒนาผูประกอบการ เนื่องจากยังมีผูประกอบการรายเล็กๆ หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดาน
ซอฟตแวร แตไมสามารถจัดตั้งหรือขยายธุรกิจได โดยประสบปญหาการเขาถึงแหลงทุนหรือปญหาการไมมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการธุรกิจหรือการตลาด ทําใหไมสามารถขยายกิจการได SIPA ควรใหความสนใจ
กั บ ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ดั ง ก ล า ว โ ด ย ห า แ น ว ท า ง ห รื อ วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ กิ จ ก า ร แ ล ะ
เพิ่มศักยภาพในดานที่ผูประกอบการเหลานี้ยังขาดอยู เชน การใหความรู หรือบมเพาะผูประกอบการในดานที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การขาย หรือการตลาด เปนตน
SIPA ไดตกลงกําหนดตัวชี้วัดที่ใชสะทอนผลลัพธของการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไวอยางชัดเจน คือ มูลคา
ยอดขายซอฟต แ วร ไ ทย ซึ่ ง แบ ง วั ด เป น รายสาขาที่ สํ า คั ญ ๆ 4 ประเภท คื อ 1) Enterprise
Software
2) Animation & Multimedia 3) Computer Games & Mobile Application และ 4) Embedded Software
ซึ่งแมวาตัวเลขผลการดําเนินงานในภาพรวมทุกสาขาของปฯ 47-50 จะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง คือ รอยละ 13.39,
17.88, 17.91 และ 30.68 ตามลําดับ แตถาเทียบกับเปาหมายผลการดําเนินงานที่ SIPA ตั้งไว มีเพียงสาขา Embedded
Software ที่ มี มู ล ค า ย อ ด ข า ย ฯ เ ป น ไ ป ต า ม เ ป า ห ม า ย ส ว น อี ก 3 ส า ข า มี มู ล ค า ย อ ด ข า ย ฯ
ต่ํากวาเปาหมาย ซึ่งคณะกรรมการเจรจาฯ ไดเคยใหขอเสนอแนะกับ SIPA ไวแลววา ควรมีการทบทวนสถานะและ
ตํ า แหน ง ของประเทศในอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร โ ลก ว า ประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น
หรือทักษะและความเชี่ยวชาญในซอฟตแวรสาขาใด ควรจะมุงเนนการพัฒนาไปยังสาขานั้น ๆ ในขณะเดียวกัน
ก็ไมควรละเลยสาขาอื่นๆ แตใหกําหนดน้ําหนักความสําคัญตามความมุงเนนใหชัดเจนใน 4 สาขาขางตน
ในมิ ติ ด า นคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร ผลการดํ า เนิ น งานของตั ว ชี้ วั ด ร อ ยละของความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร
ซึ่ง SIPA เลือกกระบวนงานที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจ 3 กระบวนงาน คือ 1) ความพึงพอใจของวิศวกร/
นักพัฒนาซอฟตแวรที่ผานการอบรมพัฒนาทักษะโดย SIPA 2) ความพึงพอใจของบริษัทซอฟตแวรไทยที่ไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถในการแขงขันจาก SIPA และ 3) ความพึงพอใจของ SMEs ที่เขารวมโครงการ Tourism CCommerce มีรอยละของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คิดเปนรอยละ 74.58 ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย SIPA ควร
ศึกษารายละเอียดในสรุปรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก (ABAC Poll) และนํา
ขอสังเกต ขอเสนอแนะตางๆ มาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มิติดานการพัฒนาองคกร ในดานการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและพนักงาน และการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล แมจะเคยเปนตัวชี้วัดที่มีการวัดผลตอเนื่องมาจากปงบประมาณ พ.ศ.2549
หากแต ข อบเขตของการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2550 มี ร ายละเอี ย ดที่ ซั บ ซ อ น และ
มุ ง เน น ในเชิง คุณ ภาพมากขึ้น SIPA ควรศึ กษาแนวคิด หลัก การ ของการดํา เนิ น การตามแนวทางการพัฒ นาขี ด
สมรรถนะหลักและการถายทอดเปาหมายของตัวชี้วัด เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง และสอดคลองกับ
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1.

2.

3.

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลที่กําหนดไว และสามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานใหดีขึ้นในป
ตอไป
อื่นๆ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 SIPA มีผลคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูที่ระดับ 3.7326 ลดลงจาก
ป ง บประมาณ พ.ศ.2548 และ 2549 เนื่ อ งจากการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด มี ค วามชั ด เจนและเป น รู ป ธรรมมากขึ้ น
การกํ า หนดเกณฑ ก ารให ค ะแนน จะอ า งอิ ง จากข อ มู ล พื้ น ฐานที่ จั ด เก็ บ จากการดํ า เนิ น งานจริ ง ในอดี ต เพื่ อ ให
สอดคลองกับศักยภาพของ SIPA ซึ่งแตกตางจากปแรกๆ ของการเริ่มเขาสูระบบประเมินผลที่มีการใชวิธีการ
ประมาณการขอ มูล ในอดีต หรื อ กํ า หนดเกณฑก ารให ค ะแนนโดยเปรี ย บเที ย บจากเป าหมายที่ SIPA ตั้ งขึ้ น
ในแบบ Target Setting อีกทั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 SIPA มีการตกลงตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนนที่มีความ
ท าทายและใหน้ํ าหนั กความสํ าคั ญ กับ ชี้วั ดที่ ส ะทอ นผลลัพ ธ (Outcome) และผลผลิ ต (Output) มากขึ้ น
โดยในปงบประมาณแรกๆ ที่มีการประเมินผล SIPA ยังอยูระหวางการจัดเตรียมองคกร ตัวชี้วัดสวนใหญจะพิจารณา
ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามกระบวนการ กิ จ กรรม หรื อ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน (Process)
ซึ่งงายตอการบรรลุเปาหมายมากกวาตัวชี้วัดในลักษณะที่สะทอนผลลัพธ (Outcome) และผลผลิต (Output)
จึงทําใหมีผลการประเมินในปที่ผานๆ มาอยูในระดับคะแนนสูงกวาในปนี้
ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550 SIPA มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง (ผูอํานวยการสํานักงานฯ) และ
ได ดํ าเนินการตามกระบวนการสรรหาผูที่เหมาะสมที่จ ะมารับตํ าแหนงแล วเสร็จ ไมทันก อ นสิ้นปงบประมาณฯ
ซึ่งทําใหการบริหารจัดการองคการฯ และการดําเนินการตามตัวชี้วัดไดรับผลกระทบอยูบาง
การเปลี่ยนแปลงตัวผูรับผิดชอบตัวชี้วัดบางตัวมักจะสงผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงาน เชน ตัวชี้วัดดาน
การพั ฒ นาขี ด สมรรถนะของบุ ค ลากร และตั ว ชี้ วั ด ด า นการถ า ยทอดเป า หมาย ซึ่ ง ในป นี้ มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากผูรับผิดชอบตัวชี้วัดทานใหมไดรับมอบหมายงานในชวงกลางปงบฯ และตองใชเวลา
ในการทําความเขาใจรายละเอียดตางๆ ทําใหดําเนินการไดแลวเสร็จไมทันในปงบประมาณ ดังนั้น SIPA จึงควรมี
กระบวนการในการถายโอนงานและถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ไมบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดหรือมีการถายโอนงานจากเจาหนาที่ชุด
เดิมไปเปนชุดใหม
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
102
1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมทักษะซอฟตแวร
ระดับ
3
1
2 ผลสําเร็จในการพัฒนามาตรฐานซอฟตแวร และมาตรฐาน
5
ผูประกอบการ
2.1 รอยละของจํานวนบริษัทซอฟตแวรที่ไดรับมาตรฐาน รอยละ
2
8.00
ระบบ TQS ตอจํานวนบริษัทซอฟตแวร
ในกลุมเปาหมาย
2.2 รอยละของจํานวนบริษัทซอฟตแวรที่ไดรับมาตรฐาน
รอยละ
2
10.00
ระบบ CMMI ตอจํานวนบริษัทซอฟตแวร
ในกลุมเปาหมาย
2.3 ระบบ ISO/VSE ไดรับการยอมรับใหเปน
สําเร็จ/
1 ไมสําเร็จ
มาตรฐานสากล ISO
ไมสําเร็จ
3 จํานวนบริษัทซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมจาก SIPA ให
2
มีความสามารถในการแขงขัน
3.1 Enterprise Software
บริษัท
1
30
3.2 Animation & Multimedia
บริษัท 0.60
5
3.3 Computer Games & Mobile Application
บริษัท 0.40
6
4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาซอฟตแวรไทย
10
4.1 Enterprise Software
รอยละ
4
16.00
4.2 Animation & Multimedia
รอยละ
3
10.00
4.3 Computer Games & Mobile Application
รอยละ
2
10.00
4.4 Embedded Software
รอยละ
1
10.00
5 จํานวนโครงการ One-Stop Service ที่เปดใหบริการแก
โครงการ
5
4
ประชาชนไดเพิ่มขึ้น
6 ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ Tourism C-Commerce
15
(TCC)
6.1 จํานวน SMEs ที่เขารวมโครงการ TCC เพิ่มขึ้น
บริษัท
6
100
6.2 รอยละของจํานวน SMEs ที่มีปริมาณธุรกิจ
รอยละ
4
60.00
จากการเขารวมโครงการ TCC
6.3 จํานวนผูใหบริการดานซอฟตแวรที่ไดรับงาน
บริษัท/ราย 5
30
จากโครงการ TCC
7 จํานวนบุคลาการดานซอฟตแวรที่ผานการรับรอง
คน
5
2,000
International Certification
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เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

ผลการดําเนินงาน
5

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

5.00

3.7599
5.0000
3.4000

0.1500

10.00 12.00 14.00 16.00

18.98

5.0000

0.1000

12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

1.0000

0.0200

สําเร็จ

5.0000

0.0500

2

-

3

-

4

-

5

สําเร็จ

ผลการ

.

5.0000

35
10
8

40
15
10

45
20
12

50
25
14

72.00
39.00
44.00

18.00
20.00
15.00
20.00
5

20.00
30.00
20.00
30.00
6

22.00
35.00
25.00
40.00
7

24.00
37.00
30.00
50.00
8

13.39
17.88
17.91
30.68
44.00

5.0000
5.0000
5.0000
1.7596
1.0000
1.7881
2.5821
3.0676
5.0000

0.0500
0.0300
0.0200
0.0400
0.0536
0.0516
0.0307
0.2500

2.7333
150 200 250 300 547.00
70.00 80.00 90.00 100.00 60.00

5.0000
1.0000

0.3000
0.0400

1.4000

0.0700

2,250 2,500 2,750 3,000 3,205.00 5.0000

0.2500

35

40

45

50

32.00
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน “Thailand
BPO Strategic Roadmap”
9 ระดับความสําเร็จที่ไดจากโครงการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีแผนใหม
9.1 จํานวนคนที่เขารวมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
แผนใหม(One-stop service / ERP / Logistic)
9.2 จํานวนซอฟตแวรที่ไดจากโครงการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีแผนใหม
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
11 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณ (PART) ในกระบวนการจัดทํางบประมาณ
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
12 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
13 ระดับความสําเร็จในพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องคกร
14 ระดับความสําเร็จในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาขีด
สมรรถนะขององคกรและพนักงาน
15 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)
ระดับ

5

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

1

2

5

3

4

ผลการดําเนินงาน
ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

5.00

5.0000

0.2500

10

5.0000

คน

5

300

350

400

450

500

640.00

5.0000

0.2500

ชิ้นงาน

5

5

10

15

30

45

122.00

5.0000

0.2500

ระดับ

10
10
10
10

1

2

3

4

5

5.00

2.9160
2.9160
5.0000
5.0000

ระดับ
ระดับ

20
10
4

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.61
3.50

4.8052
4.6104
3.5000

0.4610
0.1400

ระดับ

4

1

2

3

4

5

1.00

1.0000

0.0400

ระดับ

2

1

2

3

4

5

2.20

2.2000

0.0440

น้ําหนักรวม

100

รอยละ

65.00 70.00 75.00 80.00 85.00

74.58

0.2916
0.5000

คาคะแนนที่ได 3.7326
คาคะแนนที่ได (ปรับลด 0 เนื่องจากสง SAR ลาชา 0 วันทําการ) 3.7326

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2551
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
 เนื่องจากในปที่ผานๆ มา SIPA เนนดาน Animation & Computer Game และ Enterprise Software เทานั้น
ควรมุงเนนการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรดานตางๆ ที่มีความชัดเจน และทั่วถึงทุก Sector
 SIPA ควรสื่อสาร และทําความเขาใจถึงนโยบาย ทิศทาง แผนการดําเนินงานของ SIPA การแสดงผลสําเร็จการ
ดําเนินงานในอดีต และทิศทางที่จะกาวไปขางหนา รวมทั้งตองมีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไปในทิศทางเดียวกัน
 SIPA ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมซอฟตแวร มุงสูการเปนศูนยกลางขอมูลอุตสาหกรรมซอฟตแวรของ
ประเทศ นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขดานการตลาด ที่ไดให NECTEC ทําการสํารวจ (Thailand ICT Market Survey)
จัดทําเปน ICT Outlook ของแตละป ทั้งนี้ SIPA ควรจัดทําระบบฐานขอมูลดานอื่นๆ ใหครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรทั้งหมด เชน ฐานขอมูล Hardware ฐานขอมูล Software ฐานขอมูลบริการโทรคมนาคม และ ฐานขอมูล
บริการ Soft Ware เปนตน
 SIPA ควรเนนดานการสงเสริมเรื่องคุณภาพของบริษัทซอฟตแวร ใหผานมาตรฐานสากล ที่ตางชาติใหการยอมรับ
และการพัฒนาผูประกอบการรายเล็กๆ ที่มีศักยภาพ ใหสามารถเขาถึงแหลงทุน หรือขยายโอกาสทางธุรกิจได
 การพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรของประเทศ ควรมีการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาตางๆ ใหสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถรองรับอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่ตองการสงเสริม โดย SIPA ควรวิเคราะหความ
ตองการแรงงานดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศและของตลาดโลก และหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ใหสอดคลองกับแนวโนมและความตองการของตลาด ตลอดจนยุทธศาสตรของ SIPA เอง ในขณะเดียวกันจะตองมี
การติดตามวิเคราะหขอมูลอยางตอเนื่อง เพื่อสงสัญญาณ หรือกําหนดทิศทางใหกับหนวยงานที่เปนผูผลิตบุคลากร
ใหสามารถผลิตบุคลากรไดเหมาะสมกับความตองการของตลาดอยางตอเนื่อง
 การพัฒนา และปรับปรุง กฎ ระเบียบตางๆ ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจการเปลี่ยนแปลงของ SIPA ดังนั้น SIPA เอง
ควรสรางกิจกรรม หรือกําหนดแนวทางเพื่อผลักดัน ใหกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเปนกระทรวงตน
สังกัด ไดมีการพัฒนา และปรับปรุง กฎ ระเบียบตางๆ เพื่อใหเอื้อตอการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
4.5000-5.0000 ; 3.5000-4.4999

สรุปผลการประเมิน
2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

1. ระดับความสําเร็จใน  ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้
การสงเสริมทักษะ
หลักสูตร
ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ.
ซอฟตแวร
2548
2549
2550
1. ดาน Java Piwat / .NET
904
1,938
532
2. ดาน Prepro/Pro Animation/Computer Game
1,766
1,709
2,901
3. ดาน โครงการพัฒนา e-learning ตาม
150
มาตรฐาน Scorm
2,670
3,647
3,583
 ผลจากการสํารวจความเห็นของผูที่เขารวมโครงการ TAMP พบวา ผูที่ผานการอบรม จํานวน 317 คน
จากจํานวน 389 คน หรือคิดเปนรอยละ 81.49 ที่คิดวา การจัดฝกอบรมในครั้งนี้ ไดรับประโยชนมาก
และมีจํานวนผูที่ผานการฝกอบรม จํานวน 60 คน หรือคิดเปนรอยละ 15.42 ที่มีผลคะแนนอยูระดับ
ปานกลาง
 SIPA สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจาก มีการประสานงานและไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาตางๆ ได
ประชาสัมพันธโครงการไปยังนิสิต นักศึกษาของสถาบัน สวนภาคเอกชนที่ไดใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทักษะ และความรูแกพนักงาน และสงเสริมใหไดรับใบรับรองอยูแลว จึงมีการตอบรับ
กับนโยบาย และวิธีการดําเนินงานของ SIPA เปนอยางดี ทําให SIPA มีผลการดําเนินงาน ที่ไดรับ
การประเมินผลในระดับ 5.0000
 ขอสังเกต จากการเจรจาตัวชี้วัด เพื่อวัดผลลัพธจากการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวร โดยขอให
SIPA สรางเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ใหเห็นถึงประโยชน หรือผลลัพธ ของผูที่ผาน
โครงการสงเสริมทักษะซอฟตแวรของ SIPA เชน เงินเดือนเพิ่มขึ้น ไดเลื่อนตําแหนงงาน หรือ
การไดรับงานมากเพิ่มมากขึ้น แตผลจากการรายงานของ SIPA ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ที่ SIPA สํารวจวามเห็นของผูที่ผานการอบรม ซึ่งเปนการสํารวจทันทีภายหลังการปดหลักสูตร
เปนการสํารวจความคิดเห็นถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังนั้นอาจจะตรงถามวัตถุประสงคของ
ตัวชี้วัด
 ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ยังคงมีการประเมินผลถึงผลลัพธ หรือประโยชนไดรับจาก
การเขาโครงการพัฒนาทักษะจาก SIPA ขอให SIPA ออกแบบเครื่องมือ ที่จะประเมินใหสะทอน
ผลลัพธจริงที่ไดจากการพัฒนาทักษะซอฟตแวร
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
2. ผลสําเร็จในการ
พัฒนามาตรฐาน
ซอฟตแวร และ
มาตรฐาน
ผูประกอบการ
2.1 รอยละของ
จํานวนบริษัท
ซอฟตแวรที่ไดรับ
มาตรฐานระบบ
TQS ตอจํานวน
บริษัทซอฟตแวรใน
กลุมเปาหมาย
2.2 รอยละของ
จํานวนบริษัท
ซอฟตแวรที่ไดรับ
มาตรฐานระบบ
CMMI ตอจํานวน
บริษัทซอฟตแวรใน
กลุมเปาหมาย
2.3 ระบบ ISO/VSE
ไดรับการยอมรับให
เปนมาตรฐานสากล
ISO

สรุปผลการประเมิน
 ผลการประเมินอยูที่คะแนน 3.4000 โดยแบงออกเปน 3 ตัวชี้วัด ดังมีรายละเอียด ดังนี้

 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีจํานวนบริษัทซอฟตแวรที่ผานการสงเสริม
มาตรฐาน ระบบ TQS ไดจํานวน 30 บริษัท ตอจํานวนบริษัทซอฟตแวรในกลุมเปาหมาย 158
บริษัท คิดเปนรอยละ 18.98

 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 1.0000 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมมีจํานวนบริษัท
ซอฟตแวรที่ที่ไดรับมาตรฐานระบบ CMMI คิดเปนรอยละ 0.00 ตอจํานวนบริษัทซอฟตแวรใน
กลุมเปาหมาย

 SIPA สามารถนําระบบ ISO/VSE ใหเปนมาตรฐานสากล ISO ไดสําเร็จ จากที่ไดเสนอเขาที่
ประชุมใหญของ ISO ภายใตการทํางานงานของคณะทํางาน WG24 (Working Group 24)
ที่ประเทศรัสเซีย ทําใหมีผลคะแนนอยูที่ระดับ 5.0000
 ขอสังเกตจากภารกิจของ SIPA ในเรื่องของการสงเสริมมาตรฐานซอฟตแวร จะเห็นไดวายังมี
ตัวชี้วัดยอย เรื่องของมาตรฐาน CMMI ที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีขอจํากัดจากการที่
ประเทศไทย ยังขาดบุคลากรในการทําหนาที่ปรึกษาในการพัฒนามาตรฐานดังกลาว และการใชที่
ปรึ ก ษาต างประเทศก็ ต อ งใช คา ใช จา ยสูง ขึ้ น อีก ทํ า ใหเ ป น อุป สรรคสํ าคั ญ กับ ผู ป ระกอบการ
ซอฟตแวร ที่มีความตองการผลิตซอฟตแวรที่มีมาตรฐานเพื่อการสงออก แตไมมีเงินทุนในการ
พัฒ นาองค กร นอกจากนั้น การมีม าตรฐานซอฟต แ วรใ หม คือ ISO/BSE ซึ่ งมี ส วนทํา ให
ผูประกอบการหันไปยื่นขอการรับรองมาตรฐานใหม แทน TQS
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3. จํานวนบริษัท
ซอฟตแวรที่ไดรับ
การสงเสริมจาก
SIPA ใหมี
ความสามารถใน
การแขงขัน

สรุปผลการประเมิน
 ควรเรงพัฒนาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ เรื่องระบบมาตรฐาน เพื่อใหสามารถเปนที่ปรึกษา
แกผูประกอบการซอฟตแวรไทยในการพัฒนามาตรฐานไดในอัตราคาใชจายที่ไมสูงจนเกินไป
เนื่องจากผูประกอบการซอฟตแวรสวนใหญ มีสถานะเปน SMEs มากกวากิจการขนาดใหญ หรือ
ระดับสถาบัน เพื่อลดอุปสรรคในการพัฒนามาตรฐาน
 ผลการดําเนินงาน มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย มีจํานวนบริษัทซอฟตแวรที่
ไดรับการสงเสริมจาก SIPA ใหมีความสามารถในการแขงขัน รวม 134 แหง ดังมีรายละเอียด แยก
เปน 3 ประเภทซอฟตแวร (3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้)
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดยอย
คะแนนที่ได
BOI
PR
รวม
3.1 Enterprise Software
57
16
5.0000
73
3.2 Animation & Multimedia
9
22
5.0000
31
3.3 Computer Games &
26
4
5.0000
30
Mobile Application
รวม
92
42
134
 รูปแบบจํานวนบริษัทซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมจาก SIPA ไดแก
1. ประชาสั ม พั น ธ ใ ห บ ริ ษั ท ซอฟต แ วร ที่ มี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ด า ยมาตรการด า นการ
สงเสริมการลงทุน ผาน BOI เพื่อรับสิทธิ์ในการลดภาษี (BOI)
2. การคั ด เลื อ กผู ป ระกอบการซอฟต แ วร ที่ มี ศัก ยภาพ ให มี โ อกาสนํ า ผลงานไปแสดงใน
ตางประเทศ และการเจรจาธุรกิจกับบริษัทตางชาติผานกิจกรรม Rode Show ตางประเทศ
3. การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหลังไดรับการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจซอฟตแวร
 อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาจํานวนผูประกอบการกลุมเปาหมาย ที่มีศักยภาพ พรอมไดรับการสงเสริม
จาก SIPA ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการ
 จากที่ SIPA ไดรายงานปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน ที่ระบุเรื่องที่ผูประกอบการยังไมเขาใจเรื่อง
รายละเอียดอีกทั้งขั้นตอน และรายละเอียดการยื่นเอกสารในการขอรับการสงเสริมฯ เนื่องจาก
รายละเอียดของเงื่อนไขยากตอการทําความเขาใจ ซึ่งประเด็นปญหานี้ตอเนื่องจากปที่ผานมาเชนกัน
ดังนั้น SIPA ควรหาทางแกไขปญหา เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการที่มาขอยื่นรับ
การสงเสริม อาจตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยงของ เชน BOI เพื่อหาทางแกปญหาความยุงยาก
เชน ลดเอกสาร ลดแบบฟอรม ลดขั้นตอน หรือวามอบอํานาจบางสวนที่สามารถกระทําได ใหกับ
SIPA เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
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4. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ  ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 1.7596 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไดแบงตัวชี้วัด
มูลคาซอฟตแวร
แยกตามประเภทซอฟตแวร 4 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
ไทย
มูลคายอดขาย (ลานบาท)
รอยละที่ คาคะแนน
ปงบประมาณ พ.ศ.
Computer Software
เพิ่มขึ้น
ที่ได
2549
2550
4.1 Enterprise Software
45,167
51,215
13.39
1.0000
4.2 Animation & Multimedia
4,530
5,340
17.88
1.7881
4.3 Computer Games & Mobile
3,417
4,029
17.91
2.5821
Application
4.4 Embedded Software
1,480
1,934
30.68
3.0676
54,594
62,518
14.51
รวม
 ขอมูลที่นํามาใชประเมินผล ไดมาจากการสํารวจของ NECTEC จัดทําเปน Thailand ICT Market
Survey 2006 ซึ่งจะทําใหทราบสถานการณการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร สถานภาพของ
บริษัทซอฟตแวรและนํามาใชกําหนดทิศทางและแผนงานโครงการในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร
 จากผลการดําเนินงาน เห็นไดวาจะมีเพียง Embedded Software ที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาคา
เปาหมาย สวน Enterprise Software Animation & Multimedia และ Computer Games & Mobile
Application มีผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก สภาพตลาดของอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทยขึ้นอยูกับหลายปจจัย โดยเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 การสงเสริมโครงการ
ตางๆ อาจจะยังไมเห็นผลในระยะสั้น อีกทั้งปญหาผูประกอบการไมแจงขอมูลตามแบบสอบถาม
ใหครบถวน ทําใหขอมูลไมสมบูรณ
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีจํานวนโครงการ One-Stop Service ที่เปด
5. จํานวนโครงการ
ใหบริการแกประชาชนไดเพิ่มขึ้น จํานวน 44 โครงการ
One-Stop Service ที่
 โครงการ One Stop Service ใชงบประมาณไปแลว 40-50 ลานบาท ในการจัดซื้ออุปกรณ จัดจาง
เปดใหบริการแก
การทําซอฟตแวร และการประชาสัมพันธ โครงการตางๆ เพื่อเผยแพร แนวทางในการพัฒนา
ประชาชนไดเพิ่มขึ้น
เพื่อ เปนตัวอยางการพัฒนาโครงการ ดาน Enterprise Software โดยเฉพาะ โครงการ
e-Government ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับโครงการ One Stop
Service มีแนวทางการสรางระบบตางๆ ที่เชื่อมตอกับหนวยงานภาครัฐ หรือบริการที่ใหบริการ
ประชาชน โดยใชขอมูลการเลือกบริการจากโครงการ e-Government โดยมีวัตถุประสงคหลัก ๆ
2 ประการคือ
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6. ผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการ
Tourism CCommerce (TCC)

สรุปผลการประเมิน
1. สราง Prototype เพื่อการพัฒนาระบบโครงการขนาดใหญ และใชงานไดจริง หลังจากนั้น
ทําการเผยแพร กระบวนการพัฒนาใหกับหนวยงานตางๆ บุคคลภายนอก รวมทั้งให
คําปรึกษากับหนวยงานภาครัฐในการดําเนินการ
2. เปนตัวกระตุนโครงการ e-Government โดยการสรางบริการภาครัฐ จํานวนหนึ่งเพื่อให
โครงการไดดําเนินการตอ หรืออาศัยแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบจากโครงการ
One Stop Service
 ตัวอยางโครงการ One-Stop Service ที่เปดใหบริการแกประชาชนไดเพิ่มขึ้น ในปงบประมาณ
พ.ศ.2550 จํ า นวน 44 โครงการ เช น งานบริ ก ารของการประปาส ว นภู มิ ภ าค การประปา
นครหลวง ระบบบริการดานตรวจคนเขาเมือง ระบบขอมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน
 SIPA สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ที่ให
ความสําคัญตอการใหบริการประชาชนและการนํานวัตกรรมใหม ที่จะอํานวยความสะดวก
ในการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ ซึ่งในอนาคตและจะมีการขยายการ
ดําเนินการและตอยอดโครงการตนแบบไปสูจังหวัดอื่นๆ
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 2.7333 แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดยอย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
6.1 จํานวน SMEs ที่เขารวมโครงการ TCC เพิ่มขึ้น
547 ราย
5.0000
6.2 รอยละของจํานวน SMEs ที่มีปริมาณธุรกิจจาก
รอยละ 0
1.0000
การเขารวมโครงการ TCC
(จํานวน 0 ราย)
6.3 จํานวนผูใหบริการดานซอฟตแวรที่ไดรับงาน
32 ราย
1.4000
จากโครงการ TCC
 SIPA ไดพัฒนาระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส หรือ Interactive Map ที่สามารถใหบริการครอบคลุม
บริเวณทั่วทั้งประเทศ เก็บรวบรวมขอมูลสถานที่สาธารณะ และสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่นํารอง
3 พื้นที่ คือ กรุงเทพหมานคร พัทยา และเกาะสมุย และไดพัฒนาระบบ TCC สวน Information
module และ CMS module จาก Outsource โดยปรับปรุงฟงชันกการทํางานของระบบ TCC
เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชงานมากยิ่งขึ้น ดังนี้
- ดําเนินการปรับ ปรุงโครงสรางขอ มูลสวนกลาง เพื่อใหโครงสรางข อมูล รองรับระบบ
Interactive Map และเพื่อเพิ่มความสามารถในการคนหาขอมูลใหมีความละเอียด และตรง
กับความตองการของผูใชบริการในแตละประเภทธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนในธุรกิจ
หลักๆ คือ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจเชารถ ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสปา และการนวดเพื่อสุขภาพ
และธุรกิจกอลฟ รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงโครงสรางขอมูลสวนกลาง เพื่อรองรับการ
import ขอมูลจากทางเชียงใหม และภูเก็ต
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สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด



7. จํานวนบุคลาการ
ดานซอฟตแวรที่
ผานการรับรอง
International
Certification






8. ระดับความสําเร็จ 
ในการดําเนินงาน
ตามแผน “Thailand
BPO Strategic

Roadmap”


สรุปผลการประเมิน
- ดําเนินการเตรียมอบรมการพัฒนาซอฟตแวร โดยใชเทคโนโลยี Web Services เพื่อให
บุคคลทั่วไปไดมีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยี และสามารถรับงานที่ SIPA จะ
Outsource ออก ไปใหกับบุคคลภายนอกไดพัฒนา เพื่อเปนการสรางงานใหกับบุคลากรที่มี
ความสนใจ
แตจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด พบวา มีเพียงเปาหมายเรื่องการสงเสริม SMEs ใหเขารวม
โครงการ TCC เพิ่มขึ้น สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว คือ 547 ราย แตสําหรับประเด็นการวัดที่
ผลลัพธคือ สมาชิก SMEs ที่มีปริมาณธุรกิจจากการเขารวมโครงการ TCC และจํานวน
ผูใหบริการดานซอฟตแวรที่ไดรับงานจากโครงการ TCC ยังมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก การปรั บ ปรุ ง ระบบ www.thaitcc.com ยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งเต็ ม
รูปแบบ เนื่องจากขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบที่ Outsource และสาเหตุอีกประการที่ทําใหการ
ดํ า เนิ น งานล า ช า เนื่ อ งจากเป น เทคโนโลยี ใ หม ทํ า ให บ ริ ษั ท ที่ มี เ ทคโนโลยี ที่ ร องรั บ และ
มีความสามารถในการรับงานยังมีจํานวนนอย
ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีวิศวกรซอฟตแวรที่ผานการรับรอง International
Certification จํานวน 3,205 คน ดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว 2,500 คน
SIPA สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ทั้ ง สถาบั น จากหน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน ในการประชาสั ม พั น ธ โ ครงการให เ ห็ น
ถึงประโยชนที่ไดรับจากการที่ผานการรับรอง International Certification
เนื่ อ งจากมี ก ารกํ า หนดเป า หมายระยะยาว และเป า หมายรายป ไ ว ซึ่ ง มี ก ารประเมิ น ผลต อ
เนื่องมาจากปงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่เป นการวัดผลในระดั บผลผลิต(Output) อีกทั้งการเพิ่ม
เปาหมายจํานวนผลผลิตนั้นขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับ เพื่อนําไปสนับสนุนคาใชจายในการ
สอบใหแกวิศวกรซอฟตแวรที่ผานการรับรอง International Certification ดังนั้น ในปงบประมาณ
พ.ศ.2551 ควรมีการวัดผลในระดับผลลัพธ (Outcome) โดยอาจพิจารณาจากวิศวกรซอฟตแวร
ที่ไดรับการรับรอง International Certification วามีผลดีหรือไดรับประโยชนอยางไร เชน มีความรู
ความสามารถ ทักษะ ที่เพิ่มขึ้น หรือดานรายไดที่เพิ่มขึ้น หรือปริมาณงานที่ไดรับมากขึ้น เปนตน
ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย SIPA สามารถดําเนินการตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผน “Thailand BPO Strategic Roadmap” ไดแลวเสร็จครบถวน 5 ขั้นตอน
เอกสารหลักฐานแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่ไดดําเนินงานตามขั้นตอน ไดครบถวน
SIPA ได กํา หนดแนวทาง และเปา หมายสํา หรั บ การดํา เนิ น งานตาม Roadmap และจัด ทํ า
แผนปฏิบัติการของป พ.ศ.2550 ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมไดแลวเสร็จครบถวนทุกกิจกรรม
มีการประสานงานกับหนวยงานตางประเทศ เพื่อเผยแพรขอมูลการทําธุรกิจ BPO ในประเทศไทย
เชน ประสานงานกับ Mizuo Bank of Japan ของประเทศญี่ปุน ซึ่งปจจุบันมีบริษัท Unika Thailand
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
ได เ ข า มาขยายฐานการผลิ ต ซึ่ ง ป จ จุ บั น ได จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เป น บริ ษั ท เรี ย บร อ ยแล ว และ
การ Outsourcing Service การพัฒนาซอฟตแวร บริษัทที่มีการรับงานมาจากบริษัทตางประเทศ
สวนใหญจะมีการเขารวมโครงการสงเสริมการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
และสํานักงานสงเสริมซอฟตแวรแหงชาติ
 อยางไรก็ตามธุรกิจ BPO มีขอบเขตคอนขางกวาง ซึ่งรองรับอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความพรอม
ในดานการรองรับงาน หรือการขยายฐานการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมซอฟตแวร ถือเปนธุรกิจหนึ่ง
ที่เกี่ยวของ และไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหากมองภาพรวมของธุรกิจ BPO
ในปจจุบัน ถือวาเปนสวนนอยที่อยูในธุรกิจ BPO
9. ระดับความสําเร็จที่  ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย มีรายละเอียดดังนี้
ไดจากโครงการ
พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีแผนใหม
9.1 จํานวนคนที่เขา  ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีคนที่เขารวมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
รวมโครงการพัฒนา
ระดับสูง จํานวน 640 คน สูงกวาเปาหมายซึ่งตั้งไว 400 คน
ทักษะเทคโนโลยี  SIPA ได ร ว มกั บ ผู เ ชี่ ย วชาญในซอฟต แ วร ส าขาต า งๆ จั ด ทํ า หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ชั้ น สู ง และ
แผนใหม(One-stop
ประสานไปยังมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกผูที่สนใจ ใหเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะ
service / ERP /
โดยเผยแพรผานทาง E-mail และ เว็บไซตของ SIPA ตัวอยางหลักสูตรที่สําคัญ เชน ระบบ
Logistic)
One-stop service ระบบ ERP ระบบ Logistics เปนตน
 SIPA ดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากสามารถพัฒนาหลักสูตรใหนาสนใจ นอกจานั้น
ยังไดรับความรวมมืออยางดีจากสถาบันการศึกษา คณาจารย และบุคคลภายนอกทั่วไปมาเขารวม
โครงการ
9.2 จํานวนซอฟตแวร  ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีซอฟตแวรที่ไดจากโครงการพัฒนาทักษะ
ที่ไดจากโครงการ
เทคโนโลยีแผนใหม จํานวน 122 ชิ้นงาน ซึ่งมีตัวอยางผลงานที่โดดเดนๆ เชน การลงทะเบียน
พัฒนาทักษะ
สาธารณูปโภค online การตรวจสอบคาสาธารณูปโภค online การทํารายการชําระ
เทคโนโลยีแผนใหม
คาสาธารณูปโภค online การตรวจสอบจํานวนหองวางของโรงแรม (Vacancy Check)
การจองหองพัก (Reservation) เปนตน
 SIPA ไดจัดมีการประชุมกันระหวางโปรแกรมเมอร นักวิเคราะหระบบ เจาหนาที่สถาปตยกรรม
เพื่อนํานวัตกรรมที่จะมีประโยชนกับอุตสาหกรรมภายในประเทศมาสงเสริม พัฒนาและดูแล
รับผิดชอบระบบ One stop service ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหหนวยงานที่เขารวมโครงการสงเสริม
ไดดวยเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และจัดอบรมเผยแพรความรูตางๆที่สามารถนําไปปฏิบัติดวย
ตนเองใหแกหนวยงานตางๆและนักพัฒนาที่สนใจอยางตอเนื่อง
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
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ตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ

สรุปผลการประเมิน

4.5000-5.0000

10. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

3.5000-4.4999 ; 2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 จากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ SIPA โดยหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอก
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูจัดจาง มี ระดับความพึงพอใจของผู รับบริการอยู ที่ระดั บคะแนน
2.9160 คิดเปน รอยละ 74.58 มีผลการประเมินอยูมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการที่เลือกมา
ประเมินผล ดังนี้
งานบริการที่เลือกมาประเมินผล

1. ความพึงพอใจของวิศวกร/นักพัฒนาซอฟตแวรที่ผาน

กลุมเปาหมายที่สํารวจ

รอยละของความพึง
พอใจ

40

76.65

การอบรมพัฒนาทักษะโดย SIPA
2. ความพึงพอใจของบริษัทซอฟตแวรไทยที่ไดรับการ
30
สงเสริมใหมีความสามารถในการแขงขันจาก SIPA
3. ความพึงพอใจของ SMEs ที่เขารวมโครงการ
30
Tourism C-Commerce
ภาพรวม ความพึงพอใจตอการใหบริการของ
“สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ”

73.39
73.01
74.58

 จากรายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ของผูประเมินอิสระ พิจารณาแตละงานบริการ
ทุกงานบริการไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก งานบริการที่ไดรับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ ความพึงพอใจของวิศวกร/นักพัฒนาซอฟตแวรที่ผานการอบรม
พัฒนาทักษะโดย SIPA ขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการความพึงพอใจของ SMEs ที่เขา
รวมโครงการ Tourism C-Commerce จากผลการสํารวจพบวา ประเด็นที่ไดรับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจนอยกวาประเด็นอื่นๆ ในระดับพอใจปานกลางที่ควรนํามาพิจารณาคือ ความเอาใจ
ใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ และ“ความเพียงพอ” ของ
อุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ เชน คอมพิวเตอร
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
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ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; 4.5000-5.0000

สรุปผลการประเมิน
3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

11. ระดับความสําเร็จใน  ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ (PART)
การดําเนินงานและ
ในกระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณได แ ล ว เสร็ จ ทั้ ง 5 ขั้ น ตอน มี เ อกสารหลั ก ฐานแสดงการ
การใชจาย
ดําเนินงานอยางครบถวนสมบูรณ
งบประมาณ (PART)  SIPA ไดจัดทําระบบ PART หรือการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณในกระบวนการจัดทํา
ในกระบวนการจัดทํา
งบประมาณ ไดแลวเสร็จทั้ง 5 ชุดแบบสอบถาม ดังนี้
งบประมาณ
1. แบบสอบถามชุด ก. จุดมุงหมายและรูปแบบ
2. แบบสอบถามชุด ข. การวางแผนกลยุทธ
3. แบบสอบถามชุด ค. ความเชื่อมโยงงบประมาณ
4. แบบสอบถามชุด ง. การบริหารจัดการ
5. แบบสอบถามชุด จ. การประเมินผลในระดับผลผลิต / ผลลัพธ
 SIPA
สามารถดํ า เนิ น การได ต ามเป า หมาย เนื่ อ งจากผู บ ริ ห าร ตลอดจนคณะทํ า งาน
ใหความสําคัญตอการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ (PART) ในกระบวนการจัดทํา
งบประมาณ มีการติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
; 4.5000-5.0000

12. ระดับคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการ

3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดํ า เนิ น งาน มี ผ ลการประเมิ น อยู ที่ ร ะดั บ คะแนน 4.6104
โดยมี หั ว ข อ หลั ก
ที่ใชในการประเมินผล 4 หัวขอ โดยสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
1. บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการบริหาร SIPA มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
องคกร โดยมีการใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดูแลติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทั้งดาน
การเงิ น และที่ ไ ม ใ ช ก ารเงิ น ทั้ ง สิ้ น 18 ครั้ ง เช น จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ 13 เมื่ อ วั น ที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ.2550 ไดมีวาระเพื่อการวิเคราะห กลั่นกลอง แผนงานโครงการ และวาระการ
จัดทําแผนงาน งบประมาณ ของ SIPA ประจําปงบประมาณ 2550/2551 เปนตน โดยในการ
ประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการฯ จะไดรับเอกสาร และขอมูลประกอบการประชุมอยาง
ครบถวนกอนการประชุมเฉลี่ย 7 วัน ในการประชุมแตละครั้งมีคณะกรรมการเขารวมประชุม
โดยเฉลี่ยรอยละ 90.28 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 9 ทาน จากการประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง
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2. การจัดทํารายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการบริหารของ SIPA สามารถกํากับดูแลใหปดบัญชีประจําปและจัดทํารายงาน
ทางการเงิน และสงใหสํานักงานตรวจเงินผานดิน ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2550 ใชเวลา
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวน 80 วัน
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
- มีการเปดเผยรายงานประจําป พ.ศ.2549 คํารับรองการปฏิบัติงานและรายงานประเมินผล
ตนเองของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประวัติของคณะกรรมการบริหารฯ และขอมูลที่เกี่ยวของ
การจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 แตเมื่อพิจารณารายละเอียด พบวาบางขอมูลยัง
ไมครบถวน เชน อายุของคณะกรรมการบริหาร และมีขอสังเกตวา คํารับรองฯ และรายงาน
ประเมินผลตนเองไปอยูที่หนาเว็บไซตหัวขอ ดาวนโหลด ซึ่งยากที่จะคนหา ควรอยูในหนา
ของเว็บไซตที่เปนการแนะนําใหรูจักสํานักงานฯ จะทําใหคนหาไดงายกวา
4. การดําเนินงานอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการมีการติดตามทบทวน ความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ
ครบทั้ง 3 ระบบ ไดแก ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร
จั ด การสารสนเทศ และระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล อี ก ทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลงานของ
ผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนตกลงไวลวงหนา สวนในดานการบริหารความเสี่ยง
ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบโดยตรง แตการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ไดนํา
รายงานการตรวจสอบภายในมาใช จึงไมครอบคลุมถึงปจจัยความเสี่ยงขององคกรในทุกดาน
- จากเอกสารหลักฐาน ไมพบวามีระบบการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด จึงมีการปรับ
ลดคะแนน
13. ระดับความสําเร็จใน  ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.5000 โดยสามารถดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในองคกรไดตามเกณฑการใหคะแนน แลวเสร็จ 4 จาก 5 ขั้นตอน แตมีบางขั้นตอน
พัฒนาระบบ
ยังคงขาดความครบถวน จึงมีการปรับลดคะแนนในเชิงคุณภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
 การดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรของSIPA เริ่มจากการวิเคราะห
องคกร
สถานภาพปจจุบันในองคกร ประกอบดวยการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน (Hardware) และ
ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงาน (Software) ควบคูไปกับการพัฒนาคน (Peopleware) โดยมีการ
ดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการ แตไมสามารถนําเสนอในรูปแบบของ Information ได
อีกทั้งไมไดจัดทํารายงานสรุป ประเมินผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีขององคกรไดทันภายใน
ปงบประมาณ จึงมีการพิจารณาคะแนนเชิงคุณภาพ ใน 2 ประเด็นดังกลาว
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 SIPA สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร ใหความสําคัญตอการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร มีการจัดทําแผนพัฒนา ICT รวมทั้งมีการสงเสริม
ให เ กิ ด หลั ก สู ต รฝ ก อบรมภายใน เช น หลั ก สู ต รการพั ฒ นาระบบชั้ น สู ง กั บ Aspect-oriented
Programming เปนตน
14. ระดับความสําเร็จใน  ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 1.0000
การผลักดันใหเกิด  แนวทางการดําเนินงานของ SIPA ไมตรงตามเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัด ตามคํารับรอง
การพัฒนาขีด
การปฏิบัติงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ผลคะแนนที่ไดจึงต่ํากวาเปาหมาย
สมรรถนะ
 เพื่ อ ให เ กิ ด การผลั ก ดั น ให เ กิ ด การพั ฒ นาขี ด สมรรถนะขององค ก รและพนั ก งาน ได ถู ก ต อ ง
(Competencies)
ครบถวนตามเกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดควรศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาขีด
ขององคกรและ
สมรรถนะหลักตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และเกณฑการใหคะแนน ตามคํารับรอง
พนักงาน
ฯ ดังตอไปนี้
เกณฑการใหคะแนน
รายละเอียด
ระดับคะแนน 1 ทบทวนผลประเมินผลขีดสมรรถนะหลัก(Core Competencies)
ขององคกรและพนักงาน
ระดับคะแนน 2 กําหนดแนวทางพัฒนาสมรรถนะ เพื่อลดชองวาง (GAP) ของขีด
สมรรถนะพรอมจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดสมรรถนะหลักของ
องคกร และพนักงานในรายตําแหนงงาน
ระดับคะแนน 3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไดแลวเสร็จครบถวน รอยละ 100
ระดับคะแนน 4 มี ก ารสรุ ป ประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาขี ด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ขององคกรและพนักงานราย
ตําแหนงงาน
ระดับคะแนน 5 มี ก ารสรุ ป ประเมิ น ขี ด สมรรถนะ ทั้ ง ในระดั บ องค ก ร และในราย
ตํ า แหน ง โดยมี ก ารสรุ ป การเปลี่ ย นแปลง หรื อ ช อ งว า งของขี ด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในป พ.ศ. 2551
 จากเอกสารหลั ก ฐานที่ SIPA
ดํ า เนิ น การ จะเป น เฉพาะเรื่ อ งการฝ ก อบรมผู ป ฏิ บั ติ ง าน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม (To Be Champ) ซึ่งไมสามารถอธิบายความเหมาะสมของ
การฝกอบรม และการพัฒนาขีดสมรรถนะของแตละบุคคลได เนื่องจากไมมีการวิเคราะหและ
สรุปประเมิน GAP ของขีดสมรรถนะ ทั้งกอนและหลังการพัฒนาฯ ดังกลาว

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

13-21

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
15. ระดับความสําเร็จ  ผลการดําเนินงาน มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 2.2000
ของการถายทอด
 การดํ า เนิ น งานการถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด และเป า หมายของระดั บ องค ก รสู ร ะดั บ บุ ค คลของSIPA
ตัวชี้วัดและ
เริ่มจากการทบทวนและกําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลภายในองคกร
เปาหมายของระดับ
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 แตมิไดดําเนินการในขั้นตอนของการทบทวน Strategy Map
องคกรสูระดับ
ของแตละสวนงาน โดยตัวชี้วัด และคาเปาหมายของการดําเนินงาน มาจากงานตามโครงการที่
บุคคล
สวนกลางไดมอบหมายใหไปดําเนินงาน ทั้ง 16 หนวยงาน
 SIPA ไดใชระบบสารสนเทศ(ระบบ e-Plannig) ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเทียบ
เปาหมายของ 16 หนวยงาน อยางสม่ําเสมอ
 อยางไรก็ตาม ณ สิ้นปงบประมาณ SIPA ไมสามารถประเมินผลการดําเนินงานของ 16 หนวยงาน
ไดอยางชัดเจน
 SIPA ไดมีหลักเกณฑการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานในระดับผูจัดการมาเชื่อมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ คือ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หากแตไมไดแจงหลักเกณฑการ
จัดสรรสิ่งจูงใจดังกลาวใหผูถูกประเมินไดรับทราบ
 เนื่องจาก SIPA มีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว จึงสงผลตอความเขาใจตามขั้นตอน
การดําเนินงานในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเปนการบริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องการปรับเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งมีผลตอการบรรลุเปาหมายของ SIPA ในเรื่องนี้
และเพื่ อ เลี่ ย งป ญ หาดั ง กล า ว ควรมี ผู รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด มากกว า 1 คน หรื อ ควรมี ก ารจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหชัดเจน หากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
SIPA ก็สามารถถายทอดงานใหผูรับผิดชอบทานใหม ผานเครื่องมือเหลานี้ใหดําเนินการตอเนื่อง
ไดทันที

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด
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