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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน

ดี
ปานกลาง
ต่ํา
; ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

65%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

10%

5.0000

3.0000

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

5%

5.0000

2.0000

20%

4.5475

100%

4.9095

มิติที่ 1

มิติที่ 3

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ

ต่ํามาก

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) อยูในเกณฑดีมาก โดยผลคะแนนรวมที่ไดอยูที่ระดับ 4.9095
 ผลคะแนนของการปฏิ บั ติ ง านตามมิ ติ : ภาพรวมทุ ก มิ ติ ข องสํ า นั ก งานส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร แ ห ง ชาติ
(องคการมหาชน) (SIPA) อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลคะแนนเต็ม 5.0000 ในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีผลคะแนนต่ําสุดอยุในมิติที่ 4 ดานการ
พัฒนาองคกร แตยังคงอยูในเกณฑดีมาก
2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล
 ฐานขอมูล : สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ไดประชุมผูดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูที่เกี่ยวของเปน
การติ ด ตามประเมิ น ผลภายในองค ก ร เพื่ อ สื่ อ สารทํ า ความเข า ใจในการใช แ บบฟอร ม รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
(รายตัวชี้วัด) แตเนื่องจากเปนการเขาสูระบบประเมินผลในปแรก จึงยังมีบางตัวชี้วัดที่รายงานผลการดําเนินงานยังไมชัดเจน
และไมครบถวนตามนิยามที่กําหนดไว เชน ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จของโครงการ SIPA เทียบกับเปาหมาย ที่ไดมี
การกําหนดเปาหมายของแตละโครงการไวอยางชัดเจน หากแตการรายงานผลยังขาดความครบถวนและการแสดงใหเห็นถึง
ผลสําเร็จ ของแต ล ะโครงการเทีย บกับ เปาหมายโครงการ เปนตน รวมถึงยั งขาดการเชื่ อมโยงขอ มูล ระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สถาบันการศึกษาที่รวมโครงการ เปนตน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (ตอ)
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร
ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ใหความรวมมือ สนับสนุน ติดตาม เรงรัดดําเนินการ รวมทั้งใหคําแนะนํา
เป นแนวทางในการปฏิ บั ติงานเปนอยางดี โดยเห็นความสําคัญของระบบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน ซึ่ งสอดคล องกั บ
ยุทธศาสตร/พันธกิจของ SIPA ซึ่งจะสามารถใชเปนสวนหนึ่งของการติดตามผลการดําเนินงานโดยภาพรวมขององคกรได
 ตั วชี้ วั ด :
เนื่ อ งจากไม มี ข อมู ลพื้ นฐานประกอบการพิ จารณากํ าหนดตั วชี้ วั ด และเกณฑ การให คะแนนในการจั ดทํ า
คํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
เกณฑ ก ารให ค ะแนนของตั ว ชี้ วั ด ส ว นใหญ จึ ง กํ า หนดโดยใช ค า เป า หมายที่ SIPA
ตั้ ง ไว โดยเป น การกํ า หนด
เกณฑในลักษณะ Target Setting อีกทั้งมีหลายตัวชี้วัด ที่เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานตามขั้นตอน (Process)
เพื่อสรางระบบ และเตรียมความพรอมที่จะมีการวัดผลในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ในปตอๆไป ดังนั้น
จะเห็นไดวาผลการปฏิบัติงานของ SIPA สวนใหญ จึงเปนไปตามเปาหมาย หรือดีกวาเปาหมายมาก
 อื่น ๆ : เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนปแรกที่ SIPA เขาสูระบบการประเมินผล ผูปฏิบัติงานและผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบตัวชี้วัด ตองใชเวลาพอสมควรในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประเมินผลตลอดจนวิธีการ
จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน จึงทําใหการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด การจัดทํารายงานการ
ประเมินผลตนเองและการจัดเตรียมเอกสารประกอบตัวชี้วัดยังตองมีการปรับปรุงตอไปอยางตอเนื่อง
3. ขอเสนอแนะ
 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดเก็บขอมูลขอมูลผลดําเนินงานตามภารกิจหลักให
แลวเสร็จโดยเร็ว เชน ระบบในการจัดเก็บขอมูลและติดตามความคืบหนา (Monitor) ของโครงการวิจัยตาง ๆ ระบบการจัดเก็บ
องคความรูที่ไดจากการวิจัย เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลกับสวนงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน BOI และ สถาบันการศึกษา
ตลอดจนระบบฐานขอมูลภายในองคการที่ควรสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากฐานขอมูล โดยการประมวลผลและจัดทําใหอยูใน
รูปของสารสนเทศ (Information) และควรจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลซึ่งสามารถเรียกใช ปรับปรุง และประมวลผล
ขอมูลไดอยางสม่ําเสมอ และใชประโยชนในการบริหารจัดการภายในองคกร และประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได
 ผู รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ควรศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจนิ ย ามตั ว ชี้ วั ด เกณฑ ก ารให ค ะแนน วิ ธี การรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
การจัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัด และเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนินงานใหชัดเจน และตรงประเด็นการประเมินผลเพื่อให
มีขอมูลสําหรับผูบริหารใชติดตามความคืบหนาของผลการดําเนินงาน และเพื่อความชัดเจน ครบถวน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการ
รายงานผลการดําเนินงาน
 ในปตอไปควรเพิ่มตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธ (Outcome) ของภารกิจหลัก เชน จํานวนบริษัทซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานระดับสากล
จํานวนวิศวกรซอฟตแวรที่ผานการรับรอง Professional Certification เปนตน และควรมีการผลักดันและพัฒนาระบบหรือแบบ
(Model) ที่จะใชสําหรับการประเมินความคุมคาของการใหบริการในสวนที่เปนผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย โดยอาจจะ
เทียบเคียงกับองคกรที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ SIPA ใหชัดเจนมากขึ้น
หมายเหตุ :

1. คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน
ต่ํา = 1.5000-2.4999 คะแนน ต่ํามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

65

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 65)
1 จํานวนบุคลากรผานการสงเสริมทักษะซอฟตแวร

5.0000
5.0000

1.1 Java Piwat/.NET

คน

3

170

180

190

200

210

904

5.0000

0.1500

1.2 Prepro/Professional animation

คน

4

255

270

285

300

315

508

5.0000

0.2000

1.3 Trainer สําหรับ e-Learning

คน

3

850

900

950

1,000

1,050

1,258

5.0000

0.1500

2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหมีระบบรับรอง
มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพซอฟแวรไทย
2.1 ระบบ TQS
2.2 ระบบ CMMI
3 ระดับความสําเร็จในการทํา Road Map เพื่อสงเสริมธุรกิจ
Business Process Outsourcing : BPO
4 จํานวนบริษัทซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI
5 รอยละความสําเร็จของโครงการ SIPA เทียบเปาหมาย
โครงการ
5.1 โครงการสงเสริมบริษัทซอฟตแวรสงเสริม SMEs ใช ICT
5.2 โครงการ ICT City

5.0000
ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1500

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500
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5

320

340

360

380

400

404

5.0000

0.2500

5.0000
รอยละ
รอยละ

2
2

80.00
80.00

85.00
85.00

90.00
90.00

95.00 100.00 100.00
95.00 100.00 100.00

5.0000
5.0000

0.1000
0.1000

5.3 โครงการ Animation

รอยละ

4

80.00

85.00

90.00

95.00 100.00 100.00

5.0000

0.2000

5.4 โครงการ Co production

รอยละ

2

80.00

85.00

90.00

95.00 100.00 100.00

5.0000

0.1000

6 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการใช ICT ใน
หนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่นที่ SIPA มีสวนรวม
6.1 โครงการชําระเงินคาสาธารณูปโภค

5.0000
รอยละ

1.50

60.00

70.00

80.00

90.00 100.00 100.00

5.0000

0.0750

6.2 โครงการตอใบอนุญาตขับขี่

รอยละ

1

60.00

70.00

80.00

90.00 100.00 100.00

5.0000

0.0500

6.3 โครงการตอทะเบียนรถยนต

รอยละ

1

60.00

70.00

80.00

90.00 100.00 100.00

5.0000

0.0500

6.4 โครงการสาธารณสุขจังหวัด

รอยละ

1.50

60.00

70.00

80.00

90.00 100.00 100.00

5.0000

0.0750

SMEs

10

30

35

40

45

50

75

5.0000

0.5000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

7 จํานวน SMEs ที่เปนสมาชิกเครือขายที่ใช ICT เพื่อสนับสนุน
การทําธุรกิจ
8 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมวิศวกรซอฟตแวรที่ผาน
การรับรอง Professional Certification
9 ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมการพัฒนาและวิจัย
ดานซอฟตแวรตางๆ
10 ระดับความสําเร็จของการเตรียม การจัดตั้งหนวยงาน
คุมครองลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรไทยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อใหไทยสามารถสงออกซอฟตแวรไทยไป
ตางประเทศไดอยางปลอดภัย
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

10

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)
11 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
11.1 ความพึงพอใจของวิศวกรที่ผานการอบรมตอการพัฒนา
รอยละ
ทักษะระดับสูง
11.2 ความพึงพอใจของบริษัทซอฟตแวรไทยที่ไดรับการ
รอยละ
สงเสริมจาก BOI ตอการสนับสนุนการลงทุนดานซอฟตแวร
11.3 ความพึงพอใจของ SMEs ที่เขาเครือขาย c-Commerce
รอยละ
ตอการสงเสริมการใช c-Commerce
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 5)
12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ Workflow และระบบ
ระดับ
Collaboration เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 20)
13 ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลดาน
อุตสาหกรรมซอฟตแวร
13.1 ฐานขอมูล Hard Ware
ระดับ

5.0000
5.0000

4

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

5.0000

0.2000

3

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

80.00

5.0000

0.1500

3

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

90.00

5.0000

0.1500

5
5

5.0000
1

2

3

4

5

5

20

5.0000

0.2500

4.5475
5.0000

1.25

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0625

13.2 ฐานขอมูล Soft Ware

ระดับ

1.25

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0625

13.3 ฐานขอมูลบริการโทรคมนาคม

ระดับ

1.25

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0625

13.4 ฐานขอมูลบริการ Soft Ware

ระดับ

1.25

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0625

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.2000

ระดับ

5

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ
น้ําหนักรวม

5

1

2

3

4

5

4.19 4.1900
คาคะแนนที่ได

0.2095

100

14 ระดับความสําเร็จในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาขีด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของพนักงาน
15 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ป ให
สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและแผนของ
หนวยงานตนสังกัด
16 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ

4.9095

ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
หมายเหตุ : 2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลที่องคการมหาชนจัดเก็บเอง
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
1. จํานวนบุคลากรผาน  ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
เกณฑดีมาก โดยมีผลคะแนนในภาพรวมของตัวชี้วัดอยูที่ระดับ 5.0000 โดยสงเสริมใหบุคลากร
การสงเสริมทักษะ
ไดรับการสงเสริมทักษะซอฟตแวรและผานเกณฑการประเมินผลทั้งทางดานทฤษฎี และทักษะใน
ซอฟตแวร
การปฏิบัติรวมทุกหลักสูตรเปนจํานวนทั้งสิ้น 2,670 คน ดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว คือ 2,500 คน
ทั้งนี้ ในการประเมิน ผลจะแบงเปนตัวชี้วัดยอ ย 3 ตัวชี้วัด โดยแยกตามหลั กสูตรที่กําหนดไว
จํานวน 3 หลักสูตร ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
1.1 Java Piwat/.NET
จํานวนบุคลากรที่ผานการทดสอบ (คน)
หลักสูตร
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
จาวาภิวัฒน (Java Piwat)
724
200
Thailand.net
180
200
940
รวม
 โดยมีโครงการ Java Ambassador ดวยความรวมมือจากบริษัทซัน ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย)
จํากัด และบริษัท ดิเอ็นเตอรไพรสรีซอรสเทรนนิ่ง จํากัด มีผลการดําเนินงานไดที่ระดับคะแนน
5.0000
1.2 Prepro /
จํานวนบุคลากรที่ผานการทดสอบ
หลักสูตร
Professional
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
animation
Prepro Animation
368
300
Professional Animation
140
รวม
300
508
 มีผลการดําเนินงานไดที่ระดับคะแนน 5.0000
1.3 Trainer สําหรับ
จํานวนบุคลากรที่ผานการทดสอบ
หลักสูตร
e-Learning
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
Trainer สําหรับ e-Learning
1,000
1,258
 จํานวนบุคลากรผานการสงเสริมทักษะซอฟตแวรในหลักสูตร Trainer สําหรับ e-Learning
ประกอบดวย TAM Camp จํานวน 1,137 คน และ TAM Camp Advance จํานวน 121 คน
มีผลการดําเนินงานไดที่ระดับคะแนน 5.0000
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2. ระดับความสําเร็จของ 
การสนับสนุนใหมี
ระบบรับรอง
มาตรฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพซอฟแวรไทย


2.1 ระบบ Thai
Quality System :TQS

สรุปผลการประเมิน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูง
กวาเปาหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก ไดมีการคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม สนองตอภาคอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรที่ขาดแคลนและมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เขาถึงกลุมเปาหมาย
เชน สถาบันการศึกษา และสํานักงาน เปนตน รวมทั้งไดมีการใชกลยุทธ Outsource บริษัทที่มี
ศักยภาพในการอบรมภายใตมาตรฐานหลักสูตรและการควบคุมจากคณะกรรมการจาก SIPA
การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ เปนการวัดผลในระดับผลผลิต (Output) คือ จํานวนบุคลากรที่ผาน
การทดสอบในหลั ก สู ต รซอฟต แ วร ทั้ ง 3 หลั ก สู ต ร แต ยั ง ไม ส ามารถสะท อ นผลลั พ ธ
(Outcome)คือ การนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง ตอองคกร
หรือตอประเทศได ในปตอไป ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดใหสะทอนผลลัพธ (Outcome) เพิ่มขึ้น
โดย SIPA ควรเตรียมการจัดทําฐานขอมูล เพื่อใชในการติดตามประเมินผล
ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ใน
เปนกระบวนการทํางานใหมีมาตรฐานซอฟตแ วรไทย Thai Quality System (TQS)
โดยกระบวนการจัดตั้งคณะทํางานและจัดทําแผนการทํางาน การนําเสนอมาตรฐานรายยอย
Very Small Enterprise (VSE) เขาสูคณะกรรม ISO คณะกรรมพิจารณาและใหการยอมรับที่
SIPA เสนอ สวน CMMI เปนมาตรฐานโลกมี Software park เปนผูประสาน SIPA เขาไปทํา
ความรวมมือเสนอบุคคลประเขาไปเปนคณะกรรมการประเมิน Capability Maturity Model
Integration (CMMI) โดยการประเมินผลไดถวงน้ําหนักในผลของระดับความสําเร็ จของการ
สนับสนุนใหมีระบบรับรองมาตรฐาน ใน 2 ระบบ มีผลการประเมินที่ระดับคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด 5.0000
การดําเนินงานตามขั้นตอนสนับสนุนใหมี ระบบ TQS เริ่มจาก การตั้งคณะทํางานสงเสริม
รับรองมาตรฐานระบบ TQS และจัดทํา TOR เพื่อการพัฒนาและยกระดับ TQS ใหเปนระดับ
สากล จากนั้นเริ่มเจรจากับตางประเทศเพื่อรวมยกระดับ TQS ใหเปนระดับสากล และจัดสง
Certified Body ของระบบ TQS ไปศึกษาระบบที่ตางประเทศ และเปาหมายคือ มีผูประเมินการ
รับรองมาตรฐานระบบ TQS โดย SIPA ไดดําเนินการแลวเสร็จจนถึงขั้นตอนที่ 5 คือ มี
คณะกรรมการวิชาการ 967 เปนผูประเมินการรับรองมาตรฐานระบบ TQS และเสนอโครงการ
สนับสนุนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมซอฟตแวร จัดตั้งกลุมใหมภายใต ISO/IEC เพื่อ
กําหนดยกรางมาตรฐาน Very Small Enterprise (VSE)โดยมีเอกสารหลักฐานอางอิงชัดเจน
สามารถสอบยันไดทุกขั้นตอน
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2.2 ระบบ CMMI





3. ระดับความสําเร็จใน
การทํา Road Map
เพื่อสงเสริมธุรกิจ
Business Process
Outsourcing : BPO





สรุปผลการประเมิน
การดําเนินงานตามขั้นตอนสนับสนุนใหมีระบบ CMMI เริ่มจากการตั้งคณะทํางานสงเสริม
รับรองมาตรฐานระบบ และจะทําแผนสงเสริมใหมีการประเมินรับรองมาตรฐานระบบ CMMI
และแผนสนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรเขารับการอบรมความรูดาน CMMI จากนั้นไดจัดสง
Certified Body ของระบบ CMMI ไปศึกษาระบบที่ตางประเทศ และเปาหมาย คือ ไดผูประเมิน
การรับรองมาตรฐานระบบ CMMI โดย SIPA ไดแลวเสร็จจนถึงขั้นตอนที่ 5 คือ มีผูประเมินการ
รับรองมาตรฐานระบบ CMMI ไดแก ดร.ครรชิต มาลัยวงศ ไดดําเนินการตามแผนการสงเสริม
การรับรองมาตรฐาน ทั้งกลุมผูใหบริการและผูรับบริการ CMMI โดยมีเอกสารหลักฐานอางอิง
ชัดเจนสามารถสอบยันไดทุกขั้นตอน
ประเด็นขอสังเกตของตัวชี้วัดนี้ คือ การดําเนินการใหยกระดับมาตรฐานซอฟตแวรใหมีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับของสากลนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 เปนปเริ่มตน จึงเปนการประเมินผล
แบบขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) เพื่อใหไดมาซึ่งผูรับรองมาตรฐาน (Certified Body ) ของ
ทั้งระบบ TQS และ CMMI ที่เปนระบบมาตรฐานของซอฟตแวร ที่ยอมรับจากสากล สวนในดาน
ผลผลิต (Output) คือ จํานวนบริษัทซอฟตแวรที่ไดการรับรองมาตรฐานดังกลาว และ ผลลัพธ
(Outcome) คือ ประโยชนตางๆ บริษัทซอฟตแวรไดรับจากการไดรับรองมาตรฐานนั้นๆ จะตอง
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลความสําเร็จในปตอไป
การดําเนินงานตามขั้นตอนการทํา Road Map เพื่อสงเสริมธุรกิจ Business Process Outsourcing :
BPO เริ่มจากตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางสงเสริม BPO และจัดทํา TOR เพื่อวาจางที่ปรึกษาทํา
Roadmap จากนั้นติดตอบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทํา Short list บริษัทที่จะเชิญยื่นขอเสนอ จากนั้น
จัดทําสัญญาวาจางที่ปรึกษาทํา Roadmap และเปาหมาย คือ มีรายงาน Inception report โดย SIPA
ดําเนินการไดแลวเสร็จจนถึงขั้นตอนที่ 5 คือ จัดทํารายงาน Inception report ที่เปนขอมูลสําคัญ
ในการวางแผน และกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริม BPO จากบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับการพิจาณา
คัดเลือกแลววาเหมาะสมที่สุด ไดแก บริษัท Gartner ที่ไดขอมูลมาจากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
ของแตละงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้องคการมหาชนมีเอกสารหลักฐานอางอิงชัดเจนสามารถสอบยัน
ไดทุกขั้นตอน มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
ประเด็ น ข อ สั ง เกตของตั ว ชี้ วั ด นี้ คื อ เป น การประเมิ น ผลจากขั้ น ตอนการจั ด กระบวนการ
ดําเนินงาน (Process) ของการใหไดมาซึ่งผลการศึกษาการทํา Road Map เพื่อสงเสริมธุรกิจ BPO
สวนในดานผลลัพธ (Outcome) คือ ผลที่ไดจากการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันและการ
เติบโตของธุรกิจซอฟตแวร เชนมูลคายอดขายที่เพิ่มขึ้นจะกําหนดตัวชี้วัดในปตอๆไป
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต แวรแ หงชาติ (องค การมหาชน)
4. จํานวนบริษัท
ซอฟตแวรที่ไดรับการ
อยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 จากการที่ SIPA เขาไปประเมินศักยภาพของบริษัท
สงเสริมจาก BOI
ซอฟตแวรที่ขอรับการสงเสริมจาก BOI ในทุกดาน เชน บุคลากร การเงิน รูปแบบผลิต เปนตน
รวมถึงการเขาไปใหคําปรึกษา โดย SIPA จะรวมมือกับ BOI ในการกําหนดกระบวนการ และ
มาตรการทางภาษีเพื่อสรางโอกาสใหกับผูประกอบการ โดยผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ
พ.ศ.2548 มีบริษัทซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI จํานวน 404 บริษัท สูงกวาเปาหมาย
ที่ตั้งไว 380 บริษัท ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ.2548 นั้นเปนการนับสะสมจาก
ป ง บประมาณ พ.ศ.2547 ที่ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการ จํ า นวน 280 บริ ษั ท นั่ น คื อ มี จํ า นวนบริ ษั ท
ซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI รายใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2548 จํานวน 124 ราย
 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย โดยไดรับความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการจัดทํา
สิทธิประโยชนดานการลงทุนเฉพาะ ใหกับผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟตแวรทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อชักจูงใหเกิดการลงทุนดานซอฟตแวรในประเทศ โดยในสวนของ SIPA ไดจัดตั้ง
หน ว ยงานเฉพาะกิ จ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการให คํ า ปรึ ก ษาการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม
ซอฟตแวรอยางครบวงจร รวมทั้งยังประสานงานกับ BOI เพื่อดําเนินการประเมินรายละเอียดจอง
คําขอรับการสงเสริมในกิจการซอฟตแวร ตามแนวทางและเงื่อนไขที่ BOI และ SIPA รวมกัน
กําหนด
 การจัดเก็บฐานขอมูลตัวชี้วัด การรวบรวมขอมูลและแสดงผลการดําเนินงานในเอกสารอางอิง
ประกอบตัวชี้วัด ไมสามารถแสดงผลการดําเนินงาน รายละเอียดบริษัทซอฟตแวรที่ไดรับการ
สงเสริมจาก BOI ที่จํานวน 404 ไดอยางชัดเจน ดัง SIPA ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ และฐานขอมูลของบริษัทซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI ควรมีการเชื่อมโยงกัน
ระหวาง SIPA กับ BOI และควรมีการ Update ขอมูลใหทันกาล อยางเปนระบบ
 ขอสังเกตตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล ที่ใชการนับแบบสะสมผลการดําเนินงานของปกอนๆ
เนื่องจาก การไดรับสิทธิในดานการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟตแวร มีอายุ 8 ป อีก
ทั้งกลไกทางตลาดของธุรกิจซอฟตแวร มีทั้งบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม และที่ขาดทุน ลดจํานวนลงไป
ดังนั้นการนับจํานวนบริษัทแบบสะสม หนาที่ของ SIPA ที่จะตองการมีสงเสริมและสนับสนุนราย
ใหมที่เกิดขึ้น และตองดูแลบริษัทที่ยังพอมีศักยภาพที่จะอยูในภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรตอไป
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
5. รอยละความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ วรแ หงชาติ (องคการมหาชน)
โครงการ SIPA เทียบ
อยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ100 โดยการ
เปาหมายโครงการ
ประเมินผลไดเลือก โครการ SIPA มาเพื่อการประเมินผล 4 โครงการ ดังนี้
5.1 โครงการสงเสริม  สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการใน
โครงการสงเสริมบริษัทซอฟตแวรสงเสริม SMEs ใช ICT ไดตามเปาหมาย ดังนี้
บริษัทซอฟตแวร
1. จัดทําเวปไซต www.smese.net
สงเสริม SMEs ใช
2. ในป 2548 มีสมาชิกผูผลิตซอฟตแวร จํานวน 94 ราย
ICT
3. จัดหลักสูตรการอบรมในดานTechnical แก SMEs ซอฟตแวร มากกวา 2 หลักสูตร
4. มีการสนับสนุนจัดหาซอฟตแวรใหแก SMEs จํานวน 26 ราย
 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการใน
5.2 โครงการ ICT
โครงการ ICT City ไดตามเปาหมาย ดังนี้
City
1. จัดตั้งสาขา ICT City ได 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต (ดานการทองเที่ยว) จังหวัดเชียงใหม
(ดานการทองเที่ยวและการศึกษา) และจังหวัดขอนแกน (ดานการศึกษา)
2. มีการจัดจางผูจัดการสาขา ทั้ง 3 สาขา
3. ไดเริ่มดําเนินกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม
มีหลักสูตรฝกอบรมดานซอฟตแวรแตละสาขามากกวา 3 หลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรที่เปนที่
ตองการของผูใช IT เชน การอบรมการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ทเบื้องตนสําหรับ
ผูประกอบการ SMEs และ Professional 3D Animation Training เปนตน
มีโครงการนํารองดาน ICT มากกวา 3 โครงการ เชน โครงการ TAM2006 โครงการ Mobile
Software Testing Center เปนตน
มีโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรในทองถิ่นของสาขานั้นๆ เชน โครงการสงเสริม
SMEs ใช ICT สําหรับ Northern Handicrafts Manufacturer and Exporter Association (NOHMEX)
เปนตน
 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการใน
5.3 โครงการ
โครงการ Animation ไดตามเปาหมาย ดังนี้
Animation
1. มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดาน Animation คือ หลักสูตรPre-professional Animation
และ Professional Animation
2. มหกรรมแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย TAM และมีการจัดประกวดผลงานภาพยนต
Animation ในงาน E-Expo ตาม ICT City
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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ตัวชี้วัด
5.4 โครงการ
Co production

สรุปผลการประเมิน
 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการโครงการ
Co-production ไดตามเปาหมาย ดังนี้
- มีโครงการตามบันทึกความรวมมือการรวมกับภาคธุรกิจ จํานวน 11 บริษัท
นับเปนจํานวน 16 โครงการ จากเปาหมายที่วางไว 7 โครงการ ซึ่งยกตัวอยางโครงการที่
สําคัญๆ เชน โครงการภาพยนตแอนิเมชั่น เรื่องกานกลวย ที่รวมผลิตกับ บริษัท กันตนา
แอนิเมชั่น จํากัด เปนตน
6. รอยละความสําเร็จ  ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
ตามเปาหมายของ
เกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 เปนการจัดทําโครงการนํารองระบบบริการ (Service)
โครงการใช ICT ใน
ดวยเทคโนโลยีแผนใหมโดยการเขาไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหระบบงานของทองถิ่นที่มีอยูใหมี
หนวยงานภาครัฐ
ศักยภาพในการใหบริการจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีแผนใหม โดยผลการดําเนินงานของ
ระดับทองถิ่นที่ SIPA
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 นี้ มีโครงการใช ICT ในหนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่นที่ SIPA มีสวน
มีสวนรวม
รวม จํ านวน 4 โครงการ โดยจะแยกการประเมิ น ผลรายโครงการตามเกณฑก ารประเมิน ผล
6.1 โครงการชําระเงิน
ตามคํารับรองฯ ที่วัดรอยละความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ
คาสาธารณูปโภค
1) การเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ ความเปนไปไดทางเทคนิค Business Process
6.2 โครงการตอ
แลวสราง Prototype
ใบอนุญาตขับขี่
2) การวิเคราะห และออกแบบระบบ
6.3 โครงการตอ
3) การพัฒนาโปรแกรม
ทะเบียนรถยนต
4) การทดสอบระบบ การเชื่อมโยง
6.4 โครงการ
5) ระบบเสร็จพรอมใชงาน
สาธารณสุข
 ขอสังเกตของตัวชี้วัด คือ การประเมินผล เปนการวัดเพียงกระบวนการทํางานตามกิจกรรมที่
จังหวัด
SIPA กําหนดเปาหมายไว จนระบบแลวเสร็จ แตยังไมไดใชประโยชนจากระบบ เนื่องจากติด
ปญหาอุปสรรคบางประการ เชน การเชื่อมโยงจากฐานขอมูลของสวนราชการ รวมทั้งความพรอม
ของเจาภาพที่จะตองมาดูแลระบบตอไป ทั้งเรื่องบุคลากร ระบบฐานขอมูล และอุปกรณตางๆ ที่
จะนํามาใชกับระบบ
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
7. จํานวน SMEs ที่เปน  ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
เกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย SMEs ที่เปนสมาชิกเครือขายที่ใช ICT หมายถึง
สมาชิกเครือขายที่ใช
การพัฒนา web service ดวยเทคนิคซอฟตแวรแผนใหมใหทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจ เชน ธุรกิจ
ICT เพื่อสนับสนุน
การทําธุรกิจ
ทองเที่ยว ประกอบดวย รานอาหาร SPA ซึ่งผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในปงบประมาณ
พ.ศ.2548 มีจํานวน SMEs ที่เปนสมาชิกเครือขายที่ใช ICT เพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจ จํานวน
73 ราย จากเปาหมายที่วางไว 45 ราย
 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย ดวยการประสานงานกับกลุมเครือขายการดําเนินงานและรวมสงเสริม SMEs ผานกลุม
เครือขายธุรกิจที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ งานแสดงผลงานใหเกิดการ
ซื้ อ ขายซอฟต แ วร เพื่ อ ทํ า ธุ ร กิ จ ร ว มกั น
โดยมี โ ครงการที่ ส นั บ สนุ น ได แ ก โครงการ
Tourism C-Commerce และ โครงการ 2000 SMEs
 การจัดทําระบบฐานขอมูล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังไมชัดเจน ดังนั้นควรมีการจัดทํา
ระบบฐานขอมูล SMEs สมาชิกเครือขาย แยกประเภท และการสนับสนุนอยางชัดเจน เพื่อใชใน
การบริหารจัดการ
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
8. ระดับความสําเร็จ
เกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
ของการสงเสริม
 การดํ าเนิ นงานตามขั้น ตอนการสง เสริม วิศ วกรซอฟตแ วร ที่ผ า นการรั บ รอง Professional
วิศวกรซอฟตแวร
Certification เริ่มจากการเจรจาความรวมมือกับบริษัทขามชาติ และทําขอตกลงรวมมือกับ
ที่ผานการรับรอง
Professional
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากนั้นมีการประชาสัมพันธและการตลาด และสงเสริมใหมีการ
Certification
สอบ Certify และเปาหมาย คือ มีวิศวกรซอฟตแวรที่ผานการรับรอง Professional Certification
ไมต่ํากวา 50 ราย โดย SIPA ดําเนินการไดตามเปาหมาย คือ มีผูสอบผาน จาวิภิวัตน และ
Thailand.Net จํานวน 567 คน และ 180 คน ตามลําดับ ดวยความรวมมือจากสถาบันการศึกษา ทั้ง
21 แหง ทั่วประเทศ โดยมีเอกสารหลักฐานอางอิงชัดเจนสามารถสอบยันไดทุกขั้นตอน
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดประเภทวัดความสําเร็จจากขั้นตอนการจัดกระบวนการดําเนินงาน (Process)
เพื่อการสงเสริมใหมีวิศวกรซอฟตแวรที่ผานการรับรอง Professional Certification ซึ่งเปาหมาย
โดยแทจริงของตัวชี้วัดคือ จํานวนวิศวกรซอฟตแวรที่ผานการรับรอง Professional Certification
ซึ่ง SIPA ไดกําหนดเปาหมายระยะยาวในป 2548- 2553 ไวจํานวน 15,000 คน หากแตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 เปนปเริ่มตน เปาหมายตั้งไวเพียงจํานวน 50 คน ซึ่งคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลไดใหขอสังเกตวาในปแรก เปนปแ หงการวางรากฐาน ใหวัดผลการ
ดํ า เนิ น งานจากขั้ น ตอนการสร า งความพร อ มให เ กิ ด วิ ศ วกรซอฟต แ วร ที่ จ ะได รั บ การรั บ รอง
Professional Certification เมื่อมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนแลวในปตอไปจึงขยายผลใหเกิด
ผลลัพธเพิ่มขึ้น
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
9. ระดับความสําเร็จ
เกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
ของโครงการ
สงเสริมการพัฒนา  การดําเนินงานตามขั้นตอนการของโครงการสงเสริมการพัฒนาและวิจัยดานซอฟตแวรตางๆ
และวิจัย
เริ่มจากออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีระดับสูงและจัดทํา Road Show ในกลุมมหาวิทยาลัย
ดานซอฟตแวรตางๆ
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 ภาค จากนั้นจัดโครงการอบรม Software ระดับสูงใหแกมหาวิทยาลัย และ
เปาหมาย คือ มีมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ ไมต่ํากวา 5 มหาวิทยาลัย โดย SIPA ไดดําเนินการ
ไดบ รรลุเปาหมาย คือ มีมหาวิท ยาลัยเขารวมโครงการพัฒนาทักษะดานวิศ วกรรมซอฟตแวร
ระดั บ สู ง จํ า นวน 15 มหาวิ ท ยาลั ย ยกตั ว อย า งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข า ร ว มโครงการ เช น
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เปนตน
 ประเด็นขอสังเกตของตัวชี้วัดนี้ คือ เปนการประเมินผลจากขั้นตอนการจัดกระบวนการดําเนินงาน
(Process) สวนในดานผลผลิต (Output) คือ จํานวนวิศวกรซอฟตแวรที่เขารวมโครงการพัฒนา
ทักษะดานวิศวกรรมซอฟตแวรระดับสูง และผลลัพธ (Outcome) คือ ชิ้นงานที่ไดจากโครงการ
หรือประโยชนใดๆ ที่ไดจากโครงการพัฒนาทักษะดานวิศวกรรมซอฟตแวรระดับสูง นั้น ควรมี
การกําหนดเปนตัวชี้วัด เพื่อสะทอนผลลัพธของการดําเนินการในปตอไป
 การรายงานผลการดําเนินงาน และหลักฐานเอกสารอางอิงที่แสดงในรายงานประเมินผลตนเอง
ยังไมชัดเจน ดังนั้น SIPA จึงควรมุงเนนการพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูล ที่มีการเชื่อมโยง
กับเครือ ขายสถาบันการศึกษาที่ไดเขารวมโครงการ ขอ มูล สมาชิ ก ผลงานของโครงการ และ
การแจงขาวสารขอมูลระหวางกัน เพื่อการพัฒนาและวิจัยดานซอฟตแวรตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
10. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
เกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
การเตรียม การจัดตั้ง
หนวยงานคุมครอง  การดําเนินงานตามขั้นตอนการของการเตรียม การจัดตั้งหนวยงานคุมครองลิขสิทธิ์ของซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ของ
ไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใหไทยสามารถสงออกซอฟตแวรไทยไปตางประเทศได
ซอฟตแวรไทยทั้ง
อย า งปลอดภั ย เริ่ ม จากการรวบรวมแนวคิ ด (Concept) และจั ด ทํ า แผนคุ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง
ภายในและภายนอก
ซอฟตแวรไทยและจัดตั้งหนวยงานคุมครองลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรไทยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อใหไทย
ประเทศ จากนั้นจัดทํารางกรอบแผนการคุมครองลิขสิทธิ์ของซอฟต แวรไทย และเปาหมาย คือ มี
สามารถสงออก
แผนคุมครองลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรไทยที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร SIPA
ซอฟตแวรไทยไป
โดย SIPA ดําเนินการไดแลวเสร็จจนถึงขั้นตอนที่ 5 ตามเปาหมาย คือ มีแผนคุมครองลิขสิทธิ์ของ
ตางประเทศไดอยาง
ซอฟตแวรไทยที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร SIPA โดยมีเอกสารหลักฐาน
ปลอดภัย
อางอิงชัดเจนสามารถสอบยันไดทุกขั้นตอน
 ประเด็นขอสังเกตของตัวชี้วัดนี้ คือ เปนการประเมินผลจากขั้นตอนการจัดกระบวนการดําเนินงาน
(Process) ของการจัดตั้งหนวยงานคุมครองลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรไทยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อใหไทยสามารถสงออกซอฟตแวรไทยไปตางประเทศไดอยางปลอดภัย สวนในดาน
ผลผลิต (Output) คือ จํานวนซอฟแวรที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยืสินทางปญญา และผลลัพธ
(Outcome) คือ ประโยชนที่ไดรับจากซอฟตแวรที่ไดจดทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะไดนําวัดในการ
ประเมินผลในปตอๆไป
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
คุณภาพการใหบริการ
; ดีมาก
• คุณภาพการใหบริการ
11. รอยละความพึงพอใจ  ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
ของผูรับบริการ
เกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยการประเมินผลวัดความพึงพอใจของผูรับบริการของ
SIPA ไดแบงออกเปน 3 งานบริการ
1) ความพึงพอใจของวิศวกรที่ผานการอบรมตอการพัฒนาทักษะระดับสูง
2) ความพึงพอใจของบริษัทซอฟตแวรไทยที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI ตอการสนับสนุนการ
ลงทุนดานซอฟตแวร
3) ความพึงพอใจของ SMEs ที่เขาเครือขาย c-Commerce ตอการสงเสริมการใช c-Commerce
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 จากการประเมินผลตนเอง ดวยการจัดทําแบบสอบถาม และใหรับบริการตอบแบบสอบถาม
มีผลการสํารวจความพึงพอใจ คิดเปน รอยละ 85, 80 และ 90 ตามลําดับ
 สํ า นั ก งานส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร แ ห ง ชาติ (องค ก ารมหาชน) ได นํ า ผลการสํ า รวจ
ความพึ ง พอใจไปวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ นํ า ข อ เสนอแนะไปใช ป ระโยชน ใ นการวางแผนการ
ใหบริการในปตอไป
 การสํ า รวจความพึ ง พอใจในการให บ ริ ก าร เป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท อ นถึ ง ผลลั พ ธ (Outcome)
ของคุณภาพการใหบริการไดโดยตรง หากแตวิธีการสํารวจขอมูล ควรใหผูประเมินภายนอก ที่ไม
มีสวนไดเสียกับผลการประเมินเปนผูสํารวจ จะเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ และสะทอนถึงผล
การดําเนินงานไดอยางแทจริง จึงเสนอขอใหผูประเมินภายนอก เปนผูสํารวจความพึงพอใจในป
ตอๆ ไป
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริ มอุตสาหกรรมซอฟตแ วรแ หงชาติ (องคการมหาชน)
12. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําระบบ
อยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
Workflow และ
 การดําเนินงานตามขั้นตอนการของการจัดทําระบบ Workflow และระบบ Collaboration เพื่อการ
ระบบ Collaboration
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มจากมีการวางแผนการจัดทําระบบการทํางานภายในสํานักงาน,
เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการจัดทํากรอบ ขอบเขต และแบบฟอรมภายในสํานักงาน มีการวางระบบเครือขาย LAN ใน
อยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงาน และขั้นตอนสุดทาย คือ มีการติดตั้งทดสอบระบบซอฟตแวรเพื่อการทํา Collaboration
ที่ SIPA ดําเนินการไดครบทุกขั้นตอน และมีเอกสารหลักฐานอางอิงชัดเจนสามารถสอบยันได
ทุกขั้นตอน
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
การพัฒนาองคกร
; ดีมาก
13. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
เกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
การจัดทําระบบ
 การดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดทําระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร ไดแลวเสร็จ
ฐานขอมูลดาน
จนถึ ง ขั้ น ตอนที่ 5 คื อ มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ด า นอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร ผ า นเวปไซต ทั้ ง 4
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวร
ฐานขอมูลคือ ฐานขอมูล Hard Ware, ฐานขอมูล Soft Ware ,ฐานขอมูลบริการโทรคมนาคม และ
ฐานขอมูลบริการ Soft Ware โดยมีเอกสารหลักฐานอางอิงชัดเจนสามารถสอบยันไดทุกขั้นตอน
 ประเด็นขอสังเกตของตัวชี้วัดนี้ คือ การไดมาซึ่งฐานขอมูลทั้ง 4 ประเภท แมจะใชกลยุทธในการ
Outsource ใหภาคเอกชนมาทําการสํารวจเก็บฐานขอมูล แตผลจากการสํารวจรวบรวมฐานขอมูล
และวิเคราะหผลออกมาเปนภาพรวมของ ICT ในประเทศ หากแตยังไมไดแสดงฐานขอมูลผาน
เวปไซต เพื่อใชประโยชนในการคนหาฐานขอมูลของผูตองการขอมูล
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
14. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) อยูใน
เกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 4.0000
การผลักดันใหเกิด
 การดําเนินงานตามขั้นตอนการผลักดันใหเกิดการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
การพัฒนาขีด
ของพนักงานไดแลวเสร็จจนถึงขั้นตอนที่ 4 คือ บุคลากรไดเขารับการอบรมตามแผน ยังไมถึง
สมรรถนะหลัก (Core
Competencies) ของ
ขั้นตอนที่ 5 คือ ยังไมสามารถสรุปประเมินผลฯ
พนักงาน
 ตั ว ชี้ วั ด “ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก
(Core Competencies) ของพนักงาน” ที่ใชในการประเมินผลปงบประมาณ พ.ศ.2548 นี้ จะไดมี
การขยายผล นําไปสูการจัดทําขีดสมรรถนะของพนักงานรายบุคคล (Job Competencies) ในป
ตอไป
 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยดําเนินการตามขั้นตอน
15. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
ที่กําหนดไดครบถวน และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการชัดเจน เชื่อถือได
แผนการปฏิบัติงาน 3  สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตาม
ป ใหสอดคลองกับ
เปาหมายของตัวชี้วัดนี้ โดย SIPA ไดจัดทําแผนงบประมาณประจําป และกรอบงบประมาณ
แผนบริหารราชการ
รายจายลวงหนาระยะกลางป และเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
แผนดินและแผนของ
หนวยงานตนสังกัด
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
16. ระดับคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี หรือ ที่ระดับ คะแนน 4.1900 โดยมีหัวขอ หลักที่ใชในการ
ประเมินผล 4 หัวขอ ไดแก 1)บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน 2) รายงานทางการเงิน
3) การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 4) การดําเนินงานอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้

Ð คณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) มี
สวนร ว มในการกํา หนดทิศ ทาง ยุท ธศาสตร และนโยบายขององคก ร โดยให ขอ สังเกตที่ มี
นัยสําคัญ มีการดูแลติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทั้งดานการเงิน และที่ไมใชการเงินอยาง
ครบถวนเปนประจํา คณะกรรมการไดรับเอกสารและขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวน
กอนการประชุมเฉลี่ย 7 วัน

Ð คณะกรรมการสามารถกํากับดูแลใหSIPAปดบัญชีประจําป และสงใหผูสอบบัญชีที่ไดรับ
อนุญาตรับรองงบการเงินไดภายใน 137 วัน หลังจากสิ้นปงบประมาณ (14 ก.พ.2549)

Ð มีการเปดเผยขอมูลเฉพาะของคณะกรรมการในเว็บไซตของSIPA แตไมไดแสดงรายละเอียดวุฒิ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจาตําแหนงในองคการ
มหาชน

Ð สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ คณะกรรมการบริ ห ารSIPA ไม มี
กรรมการอิ ส ระ แต มี ก รรมการตรวจสอบ โดยป จ จุ บั น คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบวิเคราะห และประเมิน ความเสี่ยง คณะกรรมการมีการติดตามทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญอยางนอย ปละ 1 ครั้ง ครบทั้ง 3 ระบบ มีการประเมินผลงาน แตไมมี
หลักเกณฑที่ชัดเจนในการกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดไวลวงหนา ตลอดจนมีการ
จัดทํารายงานประจําปของ SIPA ทุกป
 จากการประเมินผลในปนี้ พบวายังไมไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการยังไมครบถวน และยังขาดการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู
ของคณะกรรมการในหัวขอที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปตอไปSIPAควรเสนอ
แนวทาง วิธีการ พรอมพัฒนาแบบฟอรมการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อความสะดวกในการนําไปใชประเมินตนเอง รวมทั้งควรสื่อสาร และแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักเกณฑและประเด็นการประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการให
คณะกรรมการทราบดวย สําหรับการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ควรมีการวิเคราะห
ความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งดานการเงินและดานที่ไมใชการเงิน
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