รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมอตุสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
ประเทศไทยจําเปนตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรมาชวยในการสรางศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ สร า งรายได เ ข า สู ป ระเทศ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ ลดต น ทุ น การผลิ ต และการให บ ริ ก ารของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาโลก
รัฐบาลจึงกําหนดใหการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนยุทธศาสตรหลักในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ โดยเห็นชอบใหจัดตั้งสํ านักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต แวรแหงชาติ (องค การมหาชน) หรือ
สอซช. ใหมีพันธกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย สงเสริมการศึกษา ฝกอบรมพัฒนาทักษะ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดา นซอฟตแวร ยกระดับศักยภาพการผลิตและสงเสริมการจางงานในอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทั้งนี้
เพื่อสรางพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรโลก
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546
กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งไวดังนี้
1) เปนหนวยงานหลักในการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ
ใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยมุงเนนการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของ
ประเทศ การพัฒนาบุค ลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการใหบ ริการ ที่ไดมาตรฐานสากล
รวมทั้งการสรางแรงจูงใจในการลงทุนทางดานอุต สาหกรรมซอฟตแวร โดยการเสนอแนะมาตรการทางดานภาษี
และสิทธิประโยชนตางๆ ตอคณะรัฐมนตรี
3) สนับสนุนการคนควาวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และจัดใหมีกฎ ระเบียบ และมาตรการที่จําเปน
ตอการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
4) สงเสริมใหเกิดการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวร
5) เปนหนวยงานหลักในการประสานงานและแกปญ
 หาเกีย่ วกับการดําเนินการทางดานอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรใหมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
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1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ผูอํานวยการ : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํ านักงานสงเสริ มอุตสาหกรรมซอฟตแวร แหงชาติ
(องคการมหาชน) นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รักษาการในตําาแหนงผูอํานวยการ (ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 –
ปจจุบัน)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
มีคณะกรรมการ ดังนี้
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
คณะกรรมการ
1. ดร.ศุภชัย ตั้งวงศศานต

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรรมการโดยตําแหนง

3. นายวิวัฒน วงศวราวิภัทร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

4. นายชุมพร พลรักษ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5. ปกรณ อาภาพันธุ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

6. นายชนิตร ชาญชัยณรงค

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

7. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 อัตรากําลัง และโครงสราง
โครงสรางตามประกาศสํานักงาน ฯ ที่ 6/2555 ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม – 30 กันยายน 2557
คณะกรรมการบริหาร
SIPB
ฝายตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ฝายบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

ฝายสื่อสารองคกร

สายสงเสริมอุตสาหกรรม

สายบริหาร

ฝายยุทธศาสตร
และแผนงาน

ฝายมาตรการ
สงเสริม

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายสงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี

ฝายพัฒนา
ผูประกอบการ

ฝายบัญชี การเงิน
งบประมาณ

ฝายพัฒนา
บุคลากรและ
วิชาการ

ฝายสงเสริมการตลาด Enterprise
ฝายสงเสริมการตลาด Digital
Content

ฝายกฎหมาย

สายยุทธศาสตรและ
เทคโนโลยี

ฝายทรัพยากร
บุคคล
สาขาขอนแกน,เชียงใหม,ภูเก็ต
นครราชสีมา

อัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557: 114 คน (เจาหนาที่ประจํา 94 คน ลูกจางสัญญาจางโครงการ 15 คน
และที่ปรึกษาสํานักงาน 5 คน)
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1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 457.85 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
SIPA จะนําพาประเทศไทยสูเวทีซอฟตแวรโลก
(Stage Thailand as a global Player in Software Industry)
พันธกิจ
1) สงเสริม การเงิน การลงทุนและสิทธิประโยชนทางภาษีใหกับผูประกอบการซอฟตแวร
2) สงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาซอฟตแ วรที่สอดคลองกับ ความตองการของภาคเศรษฐกิจ
หลักของประเทศ
3) พัฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรด า นซอฟต แ วร ให มี ทัก ษะที่ สู ง และตรงกั บ ความต อ งการของ
ผูประกอบการซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร
4) การสงเสริมใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศใชซอฟตแวรในการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
5) สงเสริมใหเ กิดความรวมมือทั้ง ดา นการตลาดและการพัฒนาซอฟต แ วร/บริการซอฟต แ วร
ระหวางผูประกอบการซอฟตแวรไทยกับผูประกอบการซอฟตแวรตางชาติ
6) ส ง เสริม ให เ กิด การวิจั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑห รื อ บริ ก ารซอฟต แ วร แ ละผลั กดั นให เ กิ ด การนํ า
ผลงานวิจัยมาตอยอดทางธุรกิจ
7) สงเสริมใหเกิดการคุม ครองทรัพยสนิ ทางปญญาในผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวรที่คิดคนโดย
ผูประกอบการไทยและใหบริการแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จ
คานิยมองคกร (Core-Value)
คานิยมองคกร (Core-Value) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อรวมกันของสํานักงานซึ่งไดรับการ
พิจารณาแลววามีคุณคา มีประโยชน ถูกตองเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไวเพื่อกํากับใหบุคลากรในสานักงาน
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม คือ “SIPA” หมายถึง
S : Service-minded การบริการดวยจิตอาสา
I : Integrity การยึดหลักความซื่อสัตย และความถูกตอง
P : Performance-based การดําเนินงานโดยเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ
A : Accountability การดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางผูประกอบการซอฟตแวรไทยใหมีชื่อเสียงโดดเดนในเวทีโลกและเวทีอื่น ๆ
ตามศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหมุงสรางความเปนเลิศดานซอฟตแวรตาม
ภาคเศรษฐกิจหลักของไทย
ยุท ธศาสตร ที่ 3 ส งเสริมความรวมมื อกับ หนวยงานทั้ งในภาคอุต สาหกรรม ซอฟต แ วร และ
อุตสาหกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากระบวนการทางานภายในองคกร
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

2. สรุปผลในภาพรวม
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแ หงชาติ (องคการมหาชน) มีผลการประเมินในภาพรวม
เทากับ 4.6753 คะแนน โดยมีผลคะแนนในมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (4.8000 คะแนน)
สูงสุด รองลงมาคือ มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (4.7708 คะแนน) มิติที่ 2 ดาน
คุณภาพการใหบริการ (3.9667 คะแนน) และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (3.9338 คะแนน)
ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน

60%

4.8000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริก าร

12%

3.9667

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน

10%

3.9338

มิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจ การ
และการพัฒนาองคการ

18%

4.7708

100%

4.6753

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติท ี่ 1

มิติท ี่ 2

มิติท ี่ 3

มิติท ี่ 4

รวมทุกมิ ติ
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2.2 เปรี ยบเที ยบผลการประเมิ นรายป ของสํ านั ก งานสง เสริ ม อุ ตสาหกรรมซอฟต แ วร แ หง ชาติ
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2557
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
5.0000
4.2165
3.7599
3.8107
3.2493
3.8531
4.2733
4.6190
4.8333
4.8000

มิติที่ 2
5.0000
4.2000
2.9160
2.6800
4.0434
1.9000
3.6933
3.7600
4.4733
3.9667

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.6155
3.8833
4.7500
2.7000
3.0000
3.9338

มิติที่ 4
4.5575
4.4425
4.8052
3.4000
4.0263
3.9967
4.4240
4.4400
4.6903
4.7708

รวม
4.9095
4.3497
3.7326
3.7528
3.6384
3.6946
4.3007
4.2964
4.5811
4.6753
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล
1.1 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวร
1.1.1 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาดาน
ซอฟตแวรสําหรับ 6 อุตสาหกรรมหลักและผานเกณฑ
การประเมิน
1.1.2 จํานวนบุคลากรที่ไดรับ Certificate ที่สํานักงาน
ใหการสนับสนุนเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน
- Entry Level
- Advance Certificate
1.2 จํานวนผูใชซอฟแวรไทยในกลุมอุตสาหกรรมหลักตาม
ยุทธศาสตรที่สํา นักงานใหการสนับสนุนและสงเสริม
รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
1.3 ระดับความสําเร็จของการผลักดันมาตรการหรือสิทธิ
ประโยชนที่สงเสริมสนับสนุนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมซอฟตแวรเสนอตอคณะรัฐมนตรี
1.4 จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการบมเพาะจาก SIPA
1.4.1 จํานวนผูประกอบการรายใหมที่ไดรับการบม
เพาะจาก SIPA (Start-ups)
1.4.2 จํานวนผูประกอบการรายเดิมที่ไดรับการบม
เพาะจาก SIPA
1.5 จํานวนผูประกอบการซอฟตแวรหรือหนวยงานภาครัฐ
ที่ผานมาตรฐานสากล หรือกระบวนการผลิตที่ SIPA
ใหการสนับสนุน
1.6 จํานวนงานวิจัยดานซอฟแวรที่สํานักงานใหการ
สนับสนุนหรือถายทอดเทคโนโลยี และไดรับการ
เผยแพร
1.7 จํานวนซอฟตแวรที่ไดรับการจดแจงลิขสิทธิ์
1.8 รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการของ One Stop
Service
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละความพึงพอใจในการใหบริการ
2.3 รอยละของระดับความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ของ SIPA
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจา ยเงิน
3.2 รอยละที่ลดลงของตนทุนตอหนวยผลผลิต
3.3 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ของสํานักงาน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

1

2

5

60
20
10
ระดับ

6

3

4

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.8000
5.0000

5.00

5.0000

0.3000

5.0000
5.0000
5.0000

0.1000
0.1000
0.5000

4
คน
คน
ราย

2
2
10

400
150
900

450 500 550 600 614.00
175 200 225 250 280.00
1,000 1,100 1,200 1,300 1,544.00

ระดับ

40
3

1

2

3

4

5

3.00

4.7000
3.0000

0.0900

ระดับ

12
9

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.4500

ระดับ

3

1

2

3

4

5

3.00

3.0000

0.0900

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

ลิขสิทธิ์
รอยละ

10
5

35
70

40
75

45
80

50
85

55
90

57.00
90.15

5.0000
5.0000

0.5000
0.2500

ระดับ

12
5

1

2

3

4

5

5.00

3.9667
5.0000

0.2500

รอยละ
รอยละ

5
2

70
75

75
80

80
85

85
90

90
95

87.60
86.80

4.5200
3.3600

0.2260
0.0672

รอยละ
รอยละ
รอยละ

10
3
3
4

80
1
1

85
2
2

90
3
3

95
4
4

100
5
5

82.23
40.13
5.00

3.9338
1.4460
5.0000
5.0000

0.0434
0.1500
0.2000
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่กํา หนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความสําเร็จในการประยุกตใชระบบสมรรถนะกับ
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

ระดับ
ระดับ

18
10
2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ระดับ

6

1

2

3

4

5

น้ําหนักรวม 100

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.7708
4.59
4.5875 0.4588
5.00
5.0000 0.1000
5.00

5.0000

0.3000

คาคะแนนที่ได 4.6753

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60 ) คาคะแนนที่ได 4.8000
สอซซ. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของ สอซซ. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็ จ ตามนโยบายรั ฐบาล: สอซซ. มี ผ ลสํ า เร็จเป นไปตามนโยบายรั ฐ บาลประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนดังนี้
1) การสงเสริมพัฒนาในอุตสาหกรรมซอฟตแวร
1.1) การสงเสริมพัฒนาดานซอฟตแวรสําหรับ 6 อุตสาหกรรมหลัก สอซซ. ไดโครงการเพื่อสงเสริม
การพัฒนาดานซอฟตแวรโดยมีผูเขาโครงการและผานเกณฑการประเมิน 855 คน และในจํานวนนี้มีบุค ลากรที่
ไดรับการจางงาน 177 คน
1.2) การสนับสนุนบุคลากรเพื่อการเขาสูป ระชาคมอาเซีย น สอซซ. จัดการรับรองหลักสูต ร Entry
Level Certificate และหลักสูตร Professional Level


สําหรับ Entry Level Certificate มีอยู 5 Certifications คือ

1. CompTIA A+ เปนหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรเริ่มตนสําหรับอาชีพทางดานไอที การอบรมและการ
สอบจะครอบคลุมถึงการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร, อุปกรณมือถือ, โนตบุค, ระบบปฏิบัติการและเครื่องพิมพ
2. Microsoft Technology Associate (MTA) คือ หลักสูตรมาตรฐานดานวิชาชีพดานไอทีกาวแรก
ในการแสดงความรูค วามสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยใหนิสิต นักศึกษา ,คนทํางาน คนพบความ
ตองการและเลือกเสนทางในสายวิชาชีพดานไอทีที่นาสนใจ
3. Cisco : Interconnecting Cisco Networking Devices คือ หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือขายและเปนการทดสอบทักษะในระดับผูชวยดูแลเครือขายของซิสโก เทานั้น
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4. Oracle Database 11g : SQL Fundamentals I คิอ เปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผูที่เริ่มตน
ศึกษาภาษา SQL ซึ่งเปนภาษาที่ใชเพื่อจัดการระบบฐานขอมูลสวนใหญรวมทั้ง Oracle หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่
จะเพิ่มความสามารถในการทํางานกับ Database Oracle และยังเหมาะกับนักศึกษา
5. VMware certified associate - data center virtualization คือ หลักสูตรเริ่มตนดวยการที่
ครอบคลุมแนวคิดของศูนยขอมูลเสมือนจริงของ VMware ที่แสดงใหเห็นถึงองคประกอบตางๆ คุณสมบัติ และ
วิธีการที่ชวยการดําเนินการดานธุรกิจ
ผลการดําเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สอซซ. มีจํานวนบุคลากรที่ไดรับ Entry Level
Certificate รวมทั้ง 5 Certifications คิดเปนจํานวนทั้งสิ้น 614 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 600 คน


สําหรับ Professional Level มีอยู 7 Certifications คือ

1. CompTIA Project+ (IT Project Management) คือ หลักสูตรสําหรับ Project Manager,
Business Analyst และ Project term member หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่จะเพิ่มความรูความสามารถในการ
บริหารโครงการ ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของโครงการทั้งจากการเริ่มตนและการวางแผนทางปฏิบัติยอมรับสนับสนุน
และปด มันจะตรวจสอบวาผูจัดการโครงการและสมาชิกในทีมมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการคลาสสิกที่จะ
ชวยใหพวกเขาโครงการที่สมบูรณในเวลาและภายในงบประมาณ
2. CompTIA Healthcare IT Technician คือ หลักสูตรสําหรับผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับระบบงานบริการทางการแพทย รวมถึงผูพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบงานบริการทางการแพทยไดมี
ความรูความ เขาใจ ในเชิงเทคนิคที่เกี่ยงของทั้งในแงแ นวทางการปฏิบัติที่ดีในการใชงานระบบ งานบริการทาง
การแพทย วิธีการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําวันในหนวยงานบริการทางการแพทย ความเสี่ยงและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในระบบงาน รวมถึงกฏหมาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติสากลที่
เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลทางการแพทย
3. Microsoft Certified System Administrator (MCSA) คือ หลักสูตรนี้เหมาะกับผูที่ทํางานและ
ดูแลดาน Network โดยใช Windows Server 2008 เปนพื้นฐาน
4. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) เปนหลักสูตรสําหรับผูที่สามารถออกแบบ
และพัฒนาระบบตามความตองการทางดานธุรกิจไดซึ่งเหมาะกับบุค ลากรที่มีอาชีพดาน software engineer,
software developer, software application developer และ application analyst
5. Cisco Certified Network Associate (CCNA) เปนหลักสูตรนี้เหมาะกับผูที่ทํางาน ติดตั้ง และ
ดูแลระบบของเครือขายของ Cisco
6. Oracle Solaris 11 System Administration Certified เปนหลักสูตรนี้เ หมาะกับผูที่ทํางาน
และดูแลระบบของ Oracle
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7. VMware Certified Professional 5 - Data Center Virtualization (VCP5-DCV) ) เปน
หลักสูตรนี้เหมาะกับผูที่ทํางานและดูแลระบบฐานขอมูล
ผลการดําเนิ นงานในปง บประมาณ พ.ศ. 2557 สอซซ. มีจํานวนบุค ลากรที่ไดรับ Professional
Level Certificate รวมทั้ง 7 Certifications คิดเปนจํานวนทั้งสิ้น 280 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 250 คน
2) ผูใชซ อฟแวรไทยในกลุมอุตสาหกรรมหลักตามยุ ทธศาสตรที่สํานัก งานใหการสนั บสนุนและ
สงเสริม รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สอซซ. ไดดําเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนาและเจรจา
ธุรกิจซอฟตแวร ตามภูมิภาคตางๆ ในอุตสาหกรรมหลักทั้ง 6 ดานตามภูมิภาค ตางๆ ไดแก ดานการทองเที่ยว
ดานสุขภาพ ดานคาปลีก-คาสง ดานการขนสง ดานอาหารและการเกษตร ปจจุบันมีมูลคาเจรจาธุรกิจ 466 ลาน
บาท โดยมีคนนําซอฟตแวรไปใชงาน 1,544 คน จากจํานวนผูเขารวมงานทั้งหมด 5,268 ราย
3.1.2 ผลสําเร็จตามตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง: สอซซ. มีผลสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนดังนี้
1) การผลั กดั นมาตรการหรือ สิ ท ธิป ระโยชน ที่ส ง เสริม สนับ สนุ นการเติ บ โตของอุต สาหกรรม
ซอฟตแวรเสนอตอคณะรัฐมนตรี สอซซ. ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) มาตรการหรือสิทธิประโยชนในการสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรเสนอคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ 2 มาตรการ ไดแก
มาตรการส ง เสริ มการยกระดั บ ศั ก ยภาพผู ป ระกอบการและหน วยงานภาครัฐ ด วยมาตรฐาน
ซอฟตแวรระดับสากล
- กระทรวงอุตสาหกรรมใหการยอมรับและไดมีการกําหนดใหมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เปน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ตามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรมฉบับที่ 4618
(พ.ศ. 2557) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
- หนวยงานต างๆ ที่เกี่ย วของใหค วามรวมมือและเห็นชอบรวมกันในการสง เสริมใหเกิดการ
พัฒนาของผูประกอบการซอฟตแวร ดวยมาตรฐาน มอก.29110 (ISO/IEC 29110) โดยการ
ประกาศเปนขอกําหนดในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
มาตรการสงเสริมผูประกอบการซอฟตแวรเ ขาถึงแหลงทุนผานสินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs
รวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank)
- นโยบาย คสช. ในการกําหนดใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปน
วาระแหงชาติและใหหนวยงานตางๆ บูรณาการความรวมมือกันในการสงเสริมและสนับสนุน
โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
- นโยบายรัฐ บาลดา นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข อ 6.17 ในการเพิ่มขี ด
ความสามารถของผู ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอ มให เขมแข็ง สามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิต ภัณฑแ ละพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับ
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โครงสรางกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเ ปน
ระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการ
ลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาด
และโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
- หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเห็นชอบและใหความรวมมือในการดําเนินการเปนอยางดี
ปจจุบันอยูระหวางเสนอ (ราง) มาตรการดังกลาว ใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นหรือใหความเห็นชอบ
มาตรการหรือสิทธิประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
2) การบมเพาะผูประกอบการ สอซซ. มีจํานวนผูประกอบการรายใหมที่ไดรับการบมเพาะจาก
SIPA (Start-ups) และผานเกณฑการประเมินทั้งหมด 58 ทีม จากทั้งหมด 76 ทีม โดยในจํานวนนี้มีทีมที่สามารถ
ประกอบธุรกิจได จํานวน 27 ทีม ทั้งนีก้ ารประกอบธุรกิจได หรือ มีรายได นั้นนับรวมถึงการเขาอยูในอุตสาหกรรม
หรือการมี Product หรือมีการใหบ ริการ Cloud หรือการใหมีการทดลองใชซอฟแวร โดยเปดใหด าวนโหลดฟรี
และสามารถนับจํานวนดาวนโหลดได โดยใหผูเขารับการบมเพาะยืนยันการมีรายได
นอกจากนี้ สอซซ. ได คัด เลือกที มที่เขารวมการบมเพาะ เพื่อส งเสริมให ได รับ ทุน โดยมี ผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ทั้งสิ้นจํานวน 6 ทีม แบงเปน 5 ทีม (ไดรับทั้งทุนของ SIPA Microsoft) และ 1
ทีม (ไดรับทุนของโครงการ Thailand digi challenge 2014 แบงเปนประกวดระดับภาค เหนือ ใต ออกเฉียง
เหนือ กลาง แลวมาประกวดระดับประเทศ)
สําหรับผูประกอบการรายเดิม (ผูประกอบการที่เขารวมโครงการกับสํานักงานหรือผูประกอบการที่
ทํา ธุรกิจมาแล วอย างนอย 1 ป มีผลิ ตภั ณฑหรือบริการด านซอฟตแ วรส ามารถทํ าธุ รกิ จไดจริง โดยสํ านั กงาน
สนับสนุน เชน การเขารวมงานนิทรรศการทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการเขาถึงแหลงทุนตางๆ รวมถึงการให
คําปรึกษา Business Matching การรวมประกวดในเวทีตางๆ เปนตน) มีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557
ทั้งสิ้น รอยละ 40 ของผูประกอบการรายเดิมที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสามารถเขาถึงแหลงทุนและ/หรือ
มีรายไดหลังจากการบมเพาะ
3) การสนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการซอฟต แ วรห รือหนว ยงานภาครัฐ ให ผ า นมาตรฐานสากล หรือ
กระบวนการผลิ ต ที่ SIPA ให การสนั บ สนุน สอซซ. มีจํา นวนผู ป ระกอบการหรือหน วยงานภาครั ฐ ที่ผ า น
มาตรฐานสากลที่ SIPA ใหการสนับสนุน โดยมีผูผานมาตรฐาน ISO 29110 จํานวน 50 ราย และมีค วามพึงพอใจ
และไดรับประโยชนจากมาตรฐานคิดเปนรอยละ 86
4) การสนับสนุน/ถายทอดเทคโนโลยี งานวิจัยดานซอฟแวร สอซซ. ไดส นับสนุนการดําเนินงาน
ดานวิจัยดานซอฟตแวรหรือการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 5 งานวิจัย และในปงบประมาณ 2557 ทั้ง 5 งานวิจัย
ไดมีการประเมินผลงานวิจัยเบื้องตนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย
5) การจดแจงลิข สิทธิ์ซอฟตแวร ในปงบประมาณ 2557 มีจํานวนซอฟตแวรที่ไดรับการจดแจง
ลิขสิทธิ์ โดยผานชองทางที่สํานักงาน กําหนด รวม 57 ลิขสิทธิ์
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6) การใหบริการของ One Stop Service วัด ความพึงพอใจตอการใหบริการของ One Stop
Service จํานวนทั้งสิ้น 4 งานบริการ ไดแก
6.1) งานบริการแจงจดลิขสิทธิ์ทางดานซอฟตแวร
6.2) งานบริการดานการสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการซอฟตแวร
6.3) งานบริการขอมูลและคําปรึกษาดานแหลงเงินทุน
6.4) งานบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ผลการดําเนินงานมีรอยละความพึงพอใจตอการใหบริการของ One Stop Service ในภาพรวม
อยูที่รอยละ 90.15
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 3.9667
3.2.1 การใชผลการสํารวจความพึงพอใจของปที่ผานมาเพื่อพัฒนาการใหบริก าร สอซซ. ได
ดําเนินการวิเคราะหผ ลการสํ ารวจความพึงพอใจในการให บริการของปที่ผานมา พรอมทั้งกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ และไดรับเสนอใหแกทางคณะกรรมการ สอซซ. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงตาม
ผลสํารวจ ในปงบประมาณ 2557 สอซซ. ไดดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจไดแลวเสร็จ และไดจัดทํา
รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจตอคณะกรรมการ สอซซ.
3.2.2 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ของ สอซซ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ซึ่ง สอซซ. ไดมอบหมายใหบริษัทแบรนด เมทริกซ จํากัดเปนผูดําเนินการ ทั้งนี้เปนการสํารวจความพึง
พอใจในงานใหบริการตามภารกิจหลัก โดยจํานวนงานบริการที่จะสํารวจ และรายละเอียดวิธีการสํารวจไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนแลว
ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของ สอซช. ภาพรวม เปนรอยละ 87.60 อยูในระดับคะแนน 4.5200
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจโดยจําแนกตามกลุมตัวอยางของผูรับบริการ
กลุม ตัวอยางของผูรับบริการ
จํานวนตัวอยาง
เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
1) กลุมผูรับบริการตามโครงการหรือกิจกรรม
300 ราย
88.80
ของสํานักงานฯ
2) กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแวร
180 ราย
85.40
และผูมีสวนไดเสีย
รวม
480 ราย
87.60
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ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยจําแนกตามงานใหบริการขององคการมหาชน
งานใหบริการตามภารกิจหลัก
เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
87.60
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
89.20
3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
83.80
4) ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ
87.00
5) ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ
81.80
รวม
87.60
3.2.3 ความเชื่อ มั่นตอ การดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ สอซซ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 สอชช. มีผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ สอชช. ผูรับบริการมีความ
เชื่อมั่นตอการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ SIPA ภาพรวมเปนรอยละ 87.60 อยูในระดับคะแนน 4.5200
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.9338
3.3.1 สอซช. เบิ ก จ า ยงบประมาณรายจ า ยในภาพรวม 279,957,094.73 บาท จากเงิ น
งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 308,855,700 บาท คิดเปนรอยละ 82.23
3.3.2 การดําเนินงานในเรื่องตนทุนตอหนวยผลผลิตเปาหมาย สอซช. ดําเนินการจัด ทําบัญชี
ตนทุนตอหนวย โดยจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทําตนทุนตามระดับที่ 1 ถึง 5 ครบถวนเพื่อการนําสง
สํานัก งาน ก.พ.ร. และระดับคะแนนที่จัดทํา คือ ระดับ 5 ประกอบดวยโครงการจํานวน 3 โครงการ: ซึ่ง นํามา
เปรียบเทียบตนทุนการดําเนินกิจกรรมตั้งแตป 2555 เทียบป 2556 และมีเปรียบเทียบการดําเนินการโครงการป
2557 คิดเปนรอยละที่ลดลง ไดแก
รอยละที่ลดลง
ลําดับ
โครงการ
ปงบประมาณ 2556
ที่
และ 2555
1
โครงการบมเพาะและเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อปอนสูอ ุตสาหกรรม
รอยละ 59.53
2
โครงการบมเพาะและเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อปอนสูอ ุตสาหกรรม (การบม
รอยละ 16.06
เพาะผูประกอบการซอฟตแวร)
3
โครงการสงเสริมศักยภาพตัวผลิตภัณฑและบริการในกลุมอุตสาหกรรมหลัก
รอยละ 44.79
3.3.3 การปรับปรุงกระบวนการทํางานของสํานักงาน สอซซ. ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน
ปรับปรุงกระบวนการทํางานตามตัวชี้วัดตามคํารับ รองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อทํา
หน า ที่ รวบรวมป ญ หา วิ เ คราะห แ ละกํา หนดแนวทางการปรับ ปรุง กระบวนการทํ างานซึ่ง รวมทั้ ง การแก ไ ข
กฎระเบียบใหมีความทันสมัยและสอดคลงกับการทํางานทีเ่ ปนอยู มีการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะหปญหา กําหนด
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แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมทั้งกฎระเบียบตางๆที่เกี่ย วชอง พรอมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงาน
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และรายงานใหผูอํานวยการทราบ นอกจากนี้ยังไดกําหนดการจัดทําราง Work Flow
โดยเแบงเปน ระดับ กระบวนการหลั ก ระดับกระบวนการรอง และระดับ กระบวนการยอย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ
เชื่อมโยงกระบวนการทํางานในระดับปฏิบัติอยางแทจริง รวมทั้งไดดําเนินการพัฒนาและนําคูมือลงในระบบ KM
ของหนวยงานไดแลวเสร็จครบถวน
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 18) คาคะแนนที่ได 4.7708
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ การประเมินระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับ การวางรากฐานใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น โดยใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํา กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส ง เสริม ให มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สอซซ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยูที่คาคะแนน 4.5875 จําแนก
ตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

4.9286

0.5
1
1.75
2

5.0000
1.0000
5.0000
5.0000

2.2 มีการจัดใหมีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ

1

5.0000
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ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.5875 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
ความรู ความสามารถของคณะกรรมการใน
การปฏิบัติหนาที่กรรมการ

4.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคการ
มหาชนรายไตรมาส

3.0
2.0
1.0

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดง
ความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม …

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอ
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย โดยใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ในดานการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงาน
ที่สําคัญ สอซช. ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ย วกับ ระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ ทั้ง 7 เรื่อง อันไดแก การ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล การรายงานดานการเงิน และการรายงานดานภารกิจหลัก สอซซ. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสตอคณะกรรมการครบทุกไตรมาส และไดจัดทําสรุปความเห็นหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
จากการประชุมไวครบถวนทุกครั้ง
- สอซซ. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กาํ กับดูแลองคการมหาชน โดยมี
เนื้อหาของรายงานเปนไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 41 แหง พ.ร.บ.องคการมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหรายงานที่
นําเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองคการมหาชนตองกลาวถึงผลงานในปที่ผานมา และ
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัด ทําในภายหนา โดย สอซซ. ไดมีการ
รายงานผลการเปนไปตามเปาหมายในปงบประมาณ 2557 จํานวน 2 ครั้ง
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- การใหความสําคัญแกการเขาประชุมของคณะกรรมการบริหาร มีผลการเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการบริหารในปงบประมาณ 2557 คิดเปนรอยละ 10.53 ของจํานวนการประชุมที่มีกรรมการเขา
ประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
- คณะกรรมการบริห ารไดติ ดตาม ดู แลผลการดําเนิน งาน ทั้ง ในดานการเงิ นและไมใช
การเงิน อยางสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบขอวินิจฉัยในที่ประชุมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับใหมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุด 2 ระดับขององคกร
- สอซช. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอองคการมหาชนทั้งในดานการเงิน
และไม ใชการเงิน (ดานภารกิจหลัก) อยา งถูกตองเชื่อ ถือได ในรายงานประจําป งบประมาณ โดยมีการเปดเผย
คําอธิบายและการวิเคราะหทั้ งในดานการเงิ นและไมใชการเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ย นแปลงของตัวเลขที่สําคั ญ
พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข
- สอซช. มีการเป ดเผยงบการเงิน โดยประกอบด วยรายละเอีย ดดั งนี้ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
เว็บไซตขององคการมหาชนมีการเผยแพรประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน พรอมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการและอนุก รรมการ ไดครบทุกคณะ
และมีการเปดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอซช. มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการไดกําหนดเนื้อหาเปนไป
ตามกรอบการประเมินผลไดอยางครบถวน อันไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการ การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ
กับฝายบริหาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการในดานตาง ๆ
ในสวนของการจั ดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ สอซซ. ไดจัดกิจกรรม ประกอบดวย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับ องคการมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคลองกับภารกิจหลักของ
องคการมหาชน มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับงานของ
องคการมหาชน โดยมีการระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เขารวม
3.4.2 ดานการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
สอซช. จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งโดยสถาบัน
องคกร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเปนกลางและเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการ
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องคการมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชน
ดวย โดยแสดงขอเท็จจริงในการประเมินผลทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร พรอม
ทั้งไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งเสนอตอคณะกรรมการ
องคการมหาชน และสงสําเนารายงานดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง สอซซ. มีการดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอเสนอหรือขอสังเกตของคณะกรรมการองคการมหาชนไดแลวเสร็จในวันที่ 24 กันยายน 2557
3.4.3 ดานการประยุกตใชระบบสมรรถนะกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
สอซซ. ได กํ า หนดแบบฟอร ม ที่ ม ีอ งค ป ระกอบหลั ก สํ า คั ญ 2 ส ว น ตั ว ชี ้ วั ด ผลการ
ปฏิบั ติงาน(KPI) และสมรรถนะ (Competency) และต นป มีการประเมินผลแบบ Competency Gap โดย
ได แ จ ง และชี้แ จงการใชแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิ บัติ งานรายบุคคลให ผูปฎิบัติรับ ทราบและเข า ใจทั้ง
ผูป ระเมินและผูรับ การประเมินโดยจั ด การประชุ มภายในไตรมาสแรกของป งบประมาณแลบะมีการปรับ ปรุ ง
แบบฟอรมตัว ชี้วัดผลการปฎิ บัติงาน(KPI) และสมรรถนะ (Competency )ตามข อคิ ด เห็ นของผู ป ฏิ บั ติ งาน
สอซซ. มีการใช แ บบฟอร ม ประเมินผลการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คลที่มี องค ป ระกอบหลั ก สํา คั ญ 2 สวนตัวชี้ วัด
ผลการปฏิ บัติง าน(KPI) และสมรรถนะ (Competency) ในรอบการประเมิ นที่ 1/2557 (รอบ 6 เดื อ นแรก)
และในรอบการประเมิ นที่ 2/2557 (รอบ 6 เดื อนหลั ง) และปลายป มีก ารประเมิ นผลแบบ Competency
Gap ซึ่ งภายหลั งดํา เนิ นการเสร็จสิ้ น สอซซ. ได นํา ผลการประเมิ นผลการปฏิบั ติง านรายบุ คคลทั้ง 2 รอบการ
ประเมิ นไปใช เ ป น ข อมูล ในการกํา หนดการเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อ นรายบุค คล

4. จุดเดน/พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1) สอซซ. มีการสงเสริมการเขาถึงตลาดซอฟตแวรในระดับสากลใหแ กนักพัฒนาซอฟตแวรไทย
อยางตอเนื่อง และมีผลการดําเนินงานที่สูงกวาเปาหมายที่กําหนด ไดแก การสงเสริมพัฒนาดานซอฟตแวรสําหรับ
6 อุตสาหกรรมหลัก และการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน สอซซ. จัดการรับรองหลักสูตร
Entry Level Certificate และหลักสูตร Professional Level รวมทั้งไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการจัด
งานหรือเขารวม Roadshow / Events ระดับนานาชาติ การเขารวมประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ เพื่อเปน
การขยายตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทยใหออกสูนานาชาติแ ละกอใหเ กิดมูลคาเพิ่มทางธุรกิจแก
ตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยโดยรวม
2) สอซซ. มีจัด กิจกรรมเพื่อสง เสริ มอุ ตสาหกรรมซอฟตแ วร โดยการจับคู ธุรกิ จอุ ตสาหกรรม
ซอฟตแวร ซึ่งกอใหเกิดมูลคาตลาดสูงกวาเปาหมายที่กําหนดมากอยางมีนัยสําคัญ
3) สอซซ. มีการจัด กิจกรรมบมเพาะผูป ระกอบการใหมีศักยภาพในการทําธุรกิจ ให สามารถ
ประกอบธุรกิจหรือมีรายได ไดแก การเขาในอุตสาหกรรมหรือการมี Product หรือมีการใหบ ริการ Cloud หรือ
การใหมีการทดลองใชซอฟแวร โดยเปดใหดาวนโหลดฟรี และสามารถนับจํานวนดาวนโหลดได
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4) ในมิติดานการพัฒนาองคกร สอซซ. สามารถดําเนินการประยุกตใชระบบสมรรถนะและระบบ
ประเมินผลการปฏิ บัติ งานรายบุค คล โดยมีก ารนํา ผลการประเมินผลการปฏิบั ติง านรายบุ คคลทั้ง 2 รอบการ
ประเมินไปใชเปนขอมูลในการกําหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนรายบุคคล

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สอซซ. ควรปรับปรุงความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้น เนื่องจากผลสรุปของ
ผูรับบริการสวนใหญไมสามารถเขารวมกิจกรรมได อันเนื่องจากวัน เวลา และสถานที่
2) สอซซ. ควรดํ า เนิ นการเร ง รั ด การเบิ กจา ยงบประมาณตามแผนการใช เ งิ น ซึ่ ง ยั ง ต่ํ ากว า
เปาหมายอยูมาก
3) สอซซ. ควรพิจารณาแนวทางการดําเนินการดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการผลั กดั นการใช งานโอเพนซอร ส เพื่อใหส ามารถสะท อนผลลั พธของวัตถุ ประสงค จัด ตั้ง ของ
องคการไดชัดเจน
4) การสงเสริมผูประกอบการซอฟตแ วรโอเพนซอรส สอซช. ควรกําหนดทิศทางและแผนการ
ดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหสามารถประเมินผลความสําเร็จของการผลักดันซอฟตแวรโอเพนซอรส
ของคนไทย และควรกําหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลความสําเร็จทั้งในดานความสมบูรณข องโครงสราง
ความตองการทางดานซอฟตแวรของประเทศไทย และการประเมินผลความสําเร็จในทางเศรษฐศาสตร
5) สอซซ. ควรพิจารณากําหนดใหมีแผนการตลาดที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหผูประกอบการไทย
สามารถเขาสูตลาดระดับสากลไดอยางมียุทธศาสตรที่ชัดเจน ซึ่งควรกําหนดใหมีแผนการตลาดที่ชัดเจน มีที่มาของ
การวิเคราะหที่เปนรูปธรรมสามารถกําหนดเปาหมายได
6) ควรพิจารณาผลักดันใหเกิดนโยบายหรือมาตรการสงเสริมและสนับสนุนในดานภาษีและสิทธิ
ประโยชน ที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทั้งนี้การสงเสริมสนับสนุนอุต สาหกรรม
ซอฟตแวรผานนโยบายมาตรการตางๆนั้น เปนหนึ่งในวัตถุประสงคจัดตั้งของ สอซช. โดยมาตรการที่สนับสนุน ใน
ดานภาษีหรือสิทธิประโยชนใหกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรควรเปนมาตรการที่ผานความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวน และมาตรการเหลานั้นควรพิจารณาในดานของการประเมินผลความสําเร็จของมาตรการไดอีกดวย
7) ประเด็นดานความพรอมในการผลักดันสงเสริมผูประกอบการไทย สอซซ. ควรพิจารณาดาน
การจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมซอฟตแวร ในฐานะศูนยบริการซอฟตแวรและขอมูลอุตสาหกรรมกลางแหงชาติ
ควรจัดทําขอมูลที่สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของและสามารถนําไปใชประโยชนได
รวมทั้งควรติดตามการจัดทําขอมูลในลักษณะเดียวกันของประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนาฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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