เมอผมไป Upgrade ตวเองในลอนดอน
ดร. ครรชต มาลยวงศ

เมอกลางเดอนมถนายน 2548 น ผมเดนทางไปนครลอนดอน ประเทศองกฤษเพอเขาร!วมประชมวชา
การ European SEPG เป$นเวลา 2 วน แต!ทจวหวเรองว!าไป Upgrade ตวเองนน ก)เพราะตองไปเขาสมมนายก
ระดบตวเองกบทางสถาบนวศวกรรมซอฟต.แวร. หรอ SEI ดวย พ/ดง!าย ๆ ก)คอ ตวผมนนเรมจะเรอรงในดาน
วชาการเสยแลว จ2าเป$นตองไปยกระดบตวเองใหทนกบวชาการททางสถาบน SEI ก2าหนด
ค2าว!า SEPG นนเป3ดพจนานกรมก)คงหาไม!พบ เพราะค2านย!อมาจากค2าเต)มว!า Software Engineering
Process Group หมายถ4งกล!มคนทมาช!วยกนพจารณาปรบปรงกระบวนการท2างานดานซอฟต.แวร.ขององค.กร
และจดตงข4นตามแนวคดของโมเดล SW-CMM ททาง SEI คดข4นเมอสบป7มาแลว
SW-CMM เป$นกรอบในการพฒนาซอฟต.แวร.ใหประสบความส2าเร)จ นนคอพฒนาแลวไดตรงกบท
หน!วยงานตองการ ท2างานไดถ/กตอง ใชง!าย ด/แลรกษาง!าย และมความมนคงด SEI คดคนแนวทาง SWCMM ข4นใหแก!กระทรวงกลาโหมสหรฐฯ ใชส2าหรบประเมนบรษทผ/พฒนาซอฟต.แวร.เพอด/วา! บรษทใดสมควร
จางมาท2างานใหหรอไม! ต!อจากนนก)กลายเป$นเครองมอส2าหรบแต!ละบรษทจะประเมนขดความสามารถในการ
พฒนาซอฟต.แวร.ของตนเองว!าดพอหรอไม! ตองปรบปรงในทใดบาง
มาสองป7ทแลว SEI ไดประกาศเลกใช SW-CMM และเปลยนมาสนบสนนแนวคดหรอกรอบแบบใหม!
ทเรยกว!า CMMI แทน CMMI นนย!อมาจาก Capability Maturity Model Integration เป$นกรอบทไดจากการ
รวมแนวคด CMM ส2าหรบงานดานซอฟต.แวร. ดานระบบ และ ดานการพฒนาผลตภณฑ.เขาดวยกนจนกลาย
เป$นกรอบแบบใหม!ทเพมข4นและดข4นกว!าเดม นอกจากพฒนาแนวคดใหม!แลว สถาบน SEI ยงประกาศให
เลกใชแนวคด SW-CMM แบบเดมไปดวย ดงนนในเมอผมไดรบอนญาตใหเป$นอาจารย.ผสอน
/
และ ผ/
ประเมนหลกทางดาน SW-CMM อย/แ
! ลว ก)จา2 เป$นตองเขาเรยนวชา CMMI กนใหม! ซ4งผมก)ตองเรยนไปถ4ง
๔ วชาจ4งไดรบอนญาตใหเป$นผ/สอนวชา Introduction to CMMI และ เป$น CMMI Lead Appraiser
ป?ญหาก)คอ SEI ส!งข!าวมาว!าวชาทเขาอนญาตใหผมสอนนน เขาจะใหเลกสอนในปลายป7น แต!ให
เปลยนไปสอนวชาทจดเตรยมเนอหาใหใหม!แทน และผมตองไป upgrade ตวเองก!อนมฉะนนก)จะหมดสทธB
สอน ส!วนการประเมนทผมไดรบอนญาตใหประเมนไดนนมวธการประเมน ๓ แบบ ผมเรยนการประเมนหลก
มาแลว แต!คราวนเขาไดจดท2าการประเมนแบบย!อยออกมาอก ๒ วธ เขาก)ขอใหผมไป upgrade เพอให
ประเมนอกสองวธย!อยนไดดวย
การ upgrade นไม!คดเงนครบ แต!ทหนกก)คอค!าเดนทางและค!าทพก เพราะโรงแรมทเขาจดสมมนา
และจดใหผ/เขาประชมพกกนนนคดค!าทพกถ4งคนละ 119 ปอนด. คดเป$นเงนไทยก)ตกประมาณแปดพนบาท
การจด upgrade นไม!ไดจดบ!อย ป7หน4งจดเพยงสองสามครงเอง หากผมไม!ไป upgrade ก)จะหมดสทธBทา2 อะไร
อกหลายอย!าง ดงนนผมก)เลยตองไปองกฤษในคราวนไงล!ะครบ
ในเมอพ/ดถ4งเรอง CMMI แลวขอขยายความต!อนดหน4งว!า เป$นร/ปแบบของการปรบปรงกระบวนการ
พฒนางานในองค.กร ทงงานทเป$นการผลต (product) และ งานทเป$นกระบวนการ (process) แต!เดมมานนร/ป
แบบนเกดข4นจากการพยายามปรบปรงการพฒนาซอฟต.แวร. จ4งมชอว!า SW-CMM แต!เวลานไดขยายออกไป
แลว และเชอว!าจะน2าไปใชกบงานอะไรก)ได ตงแต!การบรหารการผลตซอฟต.แวร.แบบเดม การบรหารโรง
งานอตสาหกรรม ไปจนถ4งการจดการหน!วยงานในภาครฐ แต!การน2าไปใชนนตองน2าแนวทางของ CMMI ไป
ก2าหนดวธการใชใหเหมาะสมกบงานครบ และการน2าไปใชก)ตองเรยนในหลกส/ตร Introduction to CMMI ซ4ง
เวลานในเมองไทย มคนทไดรบอนญาตใหสอนไดคนเดยวคอผมเอง ความจรงมคนไทยอกคนหน4งทไดรบ
อนญาตใหสอนได คอคณสกญญา แห!งบรษทรอยเตอร. แต!เธออย/!ทองกฤษครบ เมอน2าแนวคด CMMI ไป
ใชแลว อยากทราบว!าการใชนนไดผลท2าใหกระบวนการท2างานดข4นแค!ไหนก)ตองประเมนครบ และเวลานก)ม
ผมอกนนแหละทไดรบอนญาตใหเป$นผ/ประเมนได เขาใจว!าเวลานม ดร. สมน4ก ครโต ไปเรยนเป$นผ/ประเมน
มาแลว แต!ยงไม!ทราบว!าไดผ!านขนตอนต!าง ๆ ครบหมดแลวหรอยง
มอาจารย.บางท!านอยากไดรบอนญาตใหสอน CMMI ไดดวย เพราะตองการเผยแพร!ใหล/กศษย.ใน
มหาวทยาลยทราบ ป?ญหาคอถาอยากจะเป$นอาจารย.ทไดรบอนญาตแบบผม ก)จะตองมขนตอนต!อไปนครบ
คอ 1. จะตองเจรจากบทางเขตอตสาหกรรมซอฟต.แวร.แห!งประเทศไทย ใหเป$นผ/สนบสนน เพราะการเป$น
อาจารย.สอนจะตองสงกดกบหน!วยงานทเป$น partner ของ SEI ซ4งเวลานก)มทเดยวคอทเขตอตสาหกรรม
ซอฟต.แวร.นแหละครบ 2. ตองเรยนผ!านหลกส/ตร Intro to CMMI แลวก)ไปเรยนหลกส/ตร Intermediate CMMI
ซ4งเวลานมเป3ดสอนสามแห!งครบ คอทพตสเบรก สหรฐอเมรกา, แฟรงก.เฟ3รต เยอรมน, และ
มหาวทยาลยกรฟฟ3ธส. ออสเตรเลย ครบ หลกส/ตรแรกไม!มสอบ แต!หลกส/ตรหลงมครบ 3. ตองไปผ!านหลก
ส/ตร CMMI Instructor ซ4งนาน ๆ เป3ดท และมการสอบดวย 4. ตองเชญอาจารย.จาก SEI มาเป$นผ/ประเมน
ความรอบร/และความสามารถในการสอน CMMI จรง ๆ นนคอ เมอผ!านหลกส/ตร CMMI Instructor แลวก)
ตองเตรยมการสอนผ!านทางเขตอตสาหกรรมซอฟต.แวร. และนดหมายใหทาง SEI ส!งอาจารย.มาประเมนครบ
หากผ!านเรยบรอย ก)จะไดรบอนญาตครบ ไดเป$นอาจารย.แลวป?ญหาก)ยงไม!หมดครบ เพราะถ4งแมจะเป$น
อาจารย.มหาวทยาลยอย/!เอง และจะสอนใหนกศ4กษาร/จก CMMI ก)จะน2าสไลด.ในหลกส/ตรไปใชสอนไม!ไดครบ
การสอนจะตองเก)บเงนและแจงใหทาง SEI ทราบชอคนเรยนทกครง และ..ฮะแอม...ตองจ!ายเงนให SEI เป$น

รายหวดวยครบ เมอผมถามว!าท2าไมถ4งตองเป$นเช!นน ก)ไดรบค2าตอบว!า มนเป$นเรองธรกจ หากน2าไปสอน
นกศ4กษาฟร ๆ แลวจะมใครมาเสยเงนให partner กบ SEI ล!ะ
ผมมาลอนดอนหลายครงแลว แต!ก)ยงส2ารวจลอนดอนไม!หมด มาคราวนผมตดสนใจไปส2ารวจ
British Museum ซ4งเป$นพพธภณฑ.ทใหญ!มาก คราวทแลว ๆ มาผมมวดอม ๆ มอง ๆ อย/!แถว พพธภณฑ.
วทยาศาสตร. และ พพธภณฑ.ธรรมชาตวทยา ซ4งแต!ละแห!งก)ใหญ!มากเช!นกน มาคราวนจ4งไดเดนด/สงของท
รวบรวมไวอย!างจใจ ทนมคนมาเทยวชมมากทเดยวครบ ทส2าคญคอเขาไม!เก)บเงนค!าด/ ต!างไปจาก
พพธภณฑ.วทยาศาสตร.และธรรมชาตวทยา แต!เขาก)ตงต/รบบรจาคไวดวย คนทมาศ4กษาหรอเทยวชมหาก
ประทบใจมากก)บรจาคใหเขาได
ผมสงเกตเห)นว!าคนทมาเทยวชมพพธภณฑ.นนไม!ไดมแต!คนต!างชาตเท!านน คนองกฤษเองก)มมาก
และทเป$นเด)กนกเรยนททางคร/อาจารย.พามาก)มากเช!นกน สงของทเขาตงแสดงนนมบางส!วนทเขาเขยนปFาย
ว!ากรณาอย!าจบตอง ความจรงสงทหวงจรง ๆ ก)วางไวในต/กระจก สมผสไม!ไดอย/แ
! ลว แต!สงของทตงแสดง
จ2านวนมากทเป$นหน เป$นจาร4ก หรอ เป$นประตมากรรมทไม!ไดหวงแหนมากนก เขาก)ปล!อยตามสบาย สงของ
เหล!านแหละครบทบรรดาเด)กนกเรยนพากนวงมาล/บคล2ากนอย!างสนก
การล/บคล2านนเขาใชค2าว!า Hands on และเขาก)มวตถโบราณใหล/บคล2าหลายจดดวยกน เป$นวตถ
โบราณจรง ๆ ครบ จดหน4งคอเหรยญโบราณ มทงเหรยญทองค2าแท เหรยญเงน เหรยญทองแดง และ
เหรยญโลหะอน ๆ มรวมกนสกสบกว!าเหรยญ เป$นของแททงนน เขาใหผ/ส/งอายทเป$นอาสาสมครมานง
ก2ากบและอธบายเหรยญเหล!าน และอนญาตใหเราหยบข4นมาพนจพเคราะห.หรอใชแว!นขยายส!องก)ได อก
จดหน4งก)มพวกเศษกระเบองและโลหะทเป$นของโบราณใหล/บคล2าพรอมมคนอธบายดวยเช!นกน วธนดมาก
ครบ แต!ถามาใชในเมองไทย อาจท2าใหท!านผ/ส/งอายเหล!านหวใจวาย เพราะคงจะมคนเลวมาหลอกล!อเอา
สงของเหล!านไป ท2าใหท!านผ/เฒ!าทมาคอยเฝFาตองเสยเงนใชคนเอง
ขอน!าสงเกตอกอย!างก)คอ คนทมาชมแบบพนจพเคราะห.อย!างละเอยดจรง ๆ นนมนอย คนส!วน
ใหญ!พากนเดนชมพอใหเห)นว!านเป$นอะไรเท!านนเอง ไม!ไดชนชมกบความงามหรอเขาใจในสงทเห)นนนมาก
นก ผมเองใชเวลาอย/!ในพพธภณฑ.แห!งนถ4งสามบ!ายดวยกน พรอมกนนนก)พยายามน4กไปดวยว!าคนทสรางสง
ของเหล!านนเป$นใคร คดอย!างไร เขาท2าสงทน2ามาแสดงนนอย!างไร
ความจรงสงต!าง ๆ ทน!าชนชมในเมองไทยยงมอกมาก แต!เราตองเรยนร/ทจะชนชม และเรยนร/ทจะ
เห)นความส2าคญและคณค!าของสงเหล!าน โชครายทระบบการศ4กษาของเราไม!ไดช!วยใหคนไทยมความรกใน
ความงามอนเป$นทพย.เลย ดงนนในบานเมองของเราจ4งมแต!สงทน!าเกลยดไรความงดงามเต)มไปหมด
ผมเชอว!าหากเราสามารถยกระดบจตใจของเยาวชนร!นหลงใหเขาใจความงามอนเป$นสากล และร/จก
ชนชมกบสงต!าง ๆ อนมทงความสวยงามและความน!าอศจรรย.ใจ ทงในส!วนทเป$นผลงานของธรรมชาตและ
ผลงานของมนษย.แลว เยาวชนของเราก)จะไม!ตองหมกม!นกบเรองไรสาระทเป$นข!าวอย/!ทกเมอเชอวนในระยะ
นได
ไปองกฤษคราวนเป$นเพยงระยะสน ผมไม!คอ
! ยเห)นความเปลยนแปลงกมากนอย นอกจากพบว!า
บรรดาพนกงานตามโรงแรมและหางรานในระดบหน!มสาวนนเป$นคนต!างชาตหลายคน ไม!ใช!ต!างชาตแบบ
เอเชยนะครบ แต!น!าจะเป$นทางยโรปหรอยโรปตะวนออกนแหละ เพราะบางคนก)พ/ดภาษาองกฤษไม!ได บาง
คนถามอะไรก)ไม!ร/เรอง สงทผมชนชอบเมออย/!ในองกฤษก)คอรานหนงสอ เพราะหนงสอของเขามมากมาย
จรงๆ แมว!าแต!ละเล!มจะมราคาแพง แต!เรองเดยวกนทวางขายลดราคาในรานจ2าพวก Book Warehouse ก)ม
และราคาถ/กกว!ากนมาก ผมเชอว!าหากประเทศไทยมผ/เขยนและพมพ.หนงสอด ๆ ออกมามาก ๆ เชอว!าคน
ไทยก)คงจะเก!งมากข4นดวย แต!...ตองเปลยนนสยมาเป$นคนทชอบอ!านหนงสอดวยนะครบ
______________________________

