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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

สถานภาพงานพัฒนาซอฟตแวรไทยสถานภาพงานพัฒนาซอฟตแวรไทย
การบริหารงานโครงการซอฟตแวรการบริหารงานโครงการซอฟตแวร
ภาพรวมของภาพรวมของ CMM CMM
การรับรองระดับการรับรองระดับ CMM CMM
ไทยกับ CMMไทยกับ CMM
สรุปสรุป
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โลกของซอฟตแวรโลกของซอฟตแวร

โลกยุคปจจุบันถูกควบคุมดวยซอฟตแวรนานาประเภทโลกยุคปจจุบันถูกควบคุมดวยซอฟตแวรนานาประเภท
ซอฟตแวรระบบซอฟตแวรระบบ
ภาษาคอมพิวเตอรภาษาคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรประยุกตซอฟตแวรประยุกต
ซอฟตแวรระบบฝ งตัวซอฟตแวรระบบฝ งตัว
ซอฟตแวรเหลานี้คือจุดเริ่มตนของความเสี่ยงซอฟตแวรเหลานี้คือจุดเริ่มตนของความเสี่ยง
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วิวัฒนาการของซอฟตแวรวิวัฒนาการของซอฟตแวร

การพัฒนาซอฟตแวรผานกระบวนการเรียนรูมามากการพัฒนาซอฟตแวรผานกระบวนการเรียนรูมามาก
ใครใครเขียนเขียนใครใครเขียนเขียน
ใครใครคิดคิดใครใครคิดคิด
สับสนและวิกฤติสับสนและวิกฤติ
แสวงหาโครงสรางแสวงหาโครงสราง
พัฒนาแนวทางและกระบวนการพัฒนาแนวทางและกระบวนการ
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จุดวิกฤติในงานซอฟตแวรจุดวิกฤติในงานซอฟตแวร

การพัฒนาซอฟตแวรมีประเด็นที่เปนจุดวิกฤติหลายดาน อาทิการพัฒนาซอฟตแวรมีประเด็นที่เปนจุดวิกฤติหลายดาน อาทิ
คุณภาพคุณภาพและและความนาเชื่อถือความนาเชื่อถือ
สมรรถนะสมรรถนะและและความยืดหยุนความยืดหยุน
ความสรางสรรคและการเปดเผยความสรางสรรคและการเปดเผย
โครงสรางและโครงสรางและการการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยน
ผลลัพธและกระบวนการผลลัพธและกระบวนการ
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กระบวนการซอฟตแวรกระบวนการซอฟตแวร

กระบวนการกระบวนการ หมายถึง ลํ าดับของขั้นตอนตาง ๆ ในการดํ าเนิน หมายถึง ลํ าดับของขั้นตอนตาง ๆ ในการดํ าเนิน
งานใหบรรลุเปาหมายงานใหบรรลุเปาหมาย

กระบวนการซอฟตแวรกระบวนการซอฟตแวร หมายถึงกลุมของกิจกรรม วิธีการ หมายถึงกลุมของกิจกรรม วิธีการ
วิธีวิธีการการปฏิบัต และการเปลี่ยนแปลงที่ใชในการพัฒนาและปฏิบัต และการเปลี่ยนแปลงที่ใชในการพัฒนาและ
บํ ารุงรักษา ซอฟตแวร ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องบํ ารุงรักษา ซอฟตแวร ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่อง

    กระบวนการซอฟตแวรประกอบดวย คน วิธีการ และ    กระบวนการซอฟตแวรประกอบดวย คน วิธีการ และ
เครื่องมือเครื่องมือ
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คุณภาพซอฟตแวรไทยคุณภาพซอฟตแวรไทย
อยูในตัวซอฟตแวรเองอยูในตัวซอฟตแวรเอง
–– InterfaceInterface
–– ProcessingProcessing
–– ResultsResults
–– RobustnessRobustness
อยูในกระบวนการสรางซอฟตแวรอยูในกระบวนการสรางซอฟตแวร
และและอยูในกระบวนกาอยูในกระบวนการรบํ ารุงรักษาซอฟตแวรบํ ารุงรักษาซอฟตแวร
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การบริหารงานโครงการซอฟตแวรการบริหารงานโครงการซอฟตแวร
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การบริหารงานโครงการการบริหารงานโครงการ

โครงการ  หมายถึง  งานที่มีวัตถุประสงคแนชัด  มีจุดโครงการ  หมายถึง  งานที่มีวัตถุประสงคแนชัด  มีจุด
เริ่มตน และ จุดสิ้นสุดที่ชัดเจน   เริ่มตน และ จุดสิ้นสุดที่ชัดเจน   มีมีทรัพยากรที่ชัดเจนทรัพยากรที่ชัดเจน
การบริหารงานโครงการมักจะมอบหมายใหมีผูจัดการการบริหารงานโครงการมักจะมอบหมายใหมีผูจัดการ
โครงการ  ทํ าหนาที่ควบคุมทรัพยากร และ จัดสรรงานโครงการ  ทํ าหนาที่ควบคุมทรัพยากร และ จัดสรรงาน
ตาง ๆ ใหแกผูรวมทีม  พรอมกับดูแลใหงานดํ าเนินไปตาง ๆ ใหแกผูรวมทีม  พรอมกับดูแลใหงานดํ าเนินไป
ตามกํ าหนดการที่วางไวตามกํ าหนดการที่วางไว
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ซอฟตแวรก็เปนงานโครงการซอฟตแวรก็เปนงานโครงการ

การพัฒนาซอฟตแวรจัดเปนงานโครงการไดการพัฒนาซอฟตแวรจัดเปนงานโครงการได
นั่นคือมี เนื้องานและวัตถุประสงคชัดเจน   นั่นคือมี เนื้องานและวัตถุประสงคชัดเจน   มีมี
ทรัพยากร  งบประมาณ  และกํ าหนดเวลาชัดเจนทรัพยากร  งบประมาณ  และกํ าหนดเวลาชัดเจน
กาการรบํ ารุงรักษา และ แกไขซอฟตแวรไมจัดวาเปนงานบํ ารุงรักษา และ แกไขซอฟตแวรไมจัดวาเปนงาน
โครงการ  เพราะไมมีกํ าหนดโครงการ  เพราะไมมีกํ าหนดเวเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนลาสิ้นสุดที่ชัดเจน
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หลักการบริหารโครงการซอฟตแวรหลักการบริหารโครงการซอฟตแวร

ตองเขาใจตัวแปรของโครงการตองเขาใจตัวแปรของโครงการ
–– ปริมาณงานที่ตองพัฒนาปริมาณงานที่ตองพัฒนา
–– กํ าหนดเวลาดํ าเนินการกํ าหนดเวลาดํ าเนินการ
–– กํ าลังคนที่ตองใชกํ าลังคนที่ตองใช
–– งบประมาณงบประมาณ
–– วิธีการและเครื่องมือวิธีการและเครื่องมือ
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หลักการบริหารโครงการซอฟตแวรหลักการบริหารโครงการซอฟตแวร

ตองมีทีมงานที่ตองมีทีมงานที่มีมีความสามารถ  ทั้งตัวความสามารถ  ทั้งตัวผูผูบริหารโครงบริหารโครง
การ  ผูรวมทีม และผูประสานงานฝ ายผูใชการ  ผูรวมทีม และผูประสานงานฝ ายผูใช
ตองใชวิธีการพัฒนาที่เปนมาตรฐานตองใชวิธีการพัฒนาที่เปนมาตรฐาน
ตองบันทึกเหตุการณตาง ๆ ระหวางการดํ าเนินการไวตองบันทึกเหตุการณตาง ๆ ระหวางการดํ าเนินการไว
เปนเปนสถิติเพื่อปรับปรุงสถิติเพื่อปรับปรุงในในอนาคตอนาคต
ตองมีการควบคุมและประเมินโครงการตลอดเวลาตองมีการควบคุมและประเมินโครงการตลอดเวลา
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หลักการบริหารโครงการซอฟตแวรหลักการบริหารโครงการซอฟตแวร

ตองตั้งเปาหมายในการพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพตองตั้งเปาหมายในการพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพ
–– ตรงตรงกับกับความตองการของผูใชความตองการของผูใช
–– มีมีความยืดหยุน  ดูแล แกไข และ ปรับปรุงไดงายความยืดหยุน  ดูแล แกไข และ ปรับปรุงไดงาย
–– มีประสิทธิภาพในการทํ างานมีประสิทธิภาพในการทํ างาน
–– มีมีความถูกตองนาเชื่อถือความถูกตองนาเชื่อถือ
–– ใชงายใชงาย
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หลักการบริหารโครงการซอฟตแวรหลักการบริหารโครงการซอฟตแวร

ตองวางแผนตองวางแผน
กํ าหนด กํ าหนด Work Breakdown Work Breakdown ของโครงการของโครงการ
มอบหมายใหลูกทึมทํ างานตามภาระงานที่ตนเองมีมอบหมายใหลูกทึมทํ างานตามภาระงานที่ตนเองมี
ประสบการณประสบการณ
ควบคุมการควบคุมการทํ างานทํ างานอยางใกลชิด  พรอมชวยแกปญหาอยางใกลชิด  พรอมชวยแกปญหา
และ หาทางแกไขหากมีปญหาและ หาทางแกไขหากมีปญหา



15

กระบวนการซอฟตแวรกระบวนการซอฟตแวร

การพัฒนาซอฟตแวร เปนกระบวนการที่เรียกวาการพัฒนาซอฟตแวร เปนกระบวนการที่เรียกวา
Software ProcessSoftware Process
ผลผลของการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ของการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ Software productSoftware product
ทั้ง ทั้ง Process Process  และ  และ   Product Product    จะตองมีคุณภาพ จะตองมีคุณภาพ
อีกนัยหนึ่ง  กระบวนการจะตองมีวุฒิภาวะอีกนัยหนึ่ง  กระบวนการจะตองมีวุฒิภาวะ
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กระบวนการที่ยังไมบรรลุวุฒิภาวะกระบวนการที่ยังไมบรรลุวุฒิภาวะ

การทํ างานเปนไปแบบตางคนตางคิดการทํ างานเปนไปแบบตางคนตางคิด
ไมไดกํ าหนดเปนแนวทางแนชัดไมไดกํ าหนดเปนแนวทางแนชัด
ขึ้นอยูกับประสบการณของคนพัฒนาซอฟตแวรขึ้นอยูกับประสบการณของคนพัฒนาซอฟตแวร
ติดติดตามตามความกาวหนาและคุณภาพไดยากความกาวหนาและคุณภาพไดยาก
อาจตองยอมลดฟงกชันและคุณภาพเพื่อพัฒนาใหตรงกํ าหนดอาจตองยอมลดฟงกชันและคุณภาพเพื่อพัฒนาใหตรงกํ าหนด
เสี่ยงที่จะใชเทคโนโลยีที่กาวหนาเสี่ยงที่จะใชเทคโนโลยีที่กาวหนา
คาบํ ารุงรักษาสูงมากคาบํ ารุงรักษาสูงมาก
คาดคะเนคุณภาพไดยากคาดคะเนคุณภาพไดยาก

(CMM)(CMM)
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กระบวนการที่เจริญกาวหนาสูงสุดกระบวนการที่เจริญกาวหนาสูงสุด
สอดคลองกับเนื้องานที่ทํ าจริง ๆสอดคลองกับเนื้องานที่ทํ าจริง ๆ
เปนกระบวนการที่กํ าหนดขั้นตอนอยางชัดเจน  มีการเปนกระบวนการที่กํ าหนดขั้นตอนอยางชัดเจน  มีการ
บันทึกบันทึกการทํ างานเปนเอกสาร/เพื่อใหสามารถแกการทํ างานเปนเอกสาร/เพื่อใหสามารถแกไขไข
ปรับปรุงผลงานปรับปรุงผลงานไดไดอยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง
ทํ าใหทํ าใหฝ ายฝ ายบริหารและฝ ายอื่น ๆ สนับสนุนไดชัดเจนบริหารและฝ ายอื่น ๆ สนับสนุนไดชัดเจน
สามารถควบคุมการดํ าเนินงานไดสามารถควบคุมการดํ าเนินงานได
ใชเครื่องมือวัดผลและกระบวนการอยางสรางสรรคใชเครื่องมือวัดผลและกระบวนการอยางสรางสรรค
ใชใชเทคโนโลยีเทคโนโลยีอยางมีวินัยอยางมีวินัย
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ประโยชนของการมีกระบวนการที่บรรลุวุฒิภาวะประโยชนของการมีกระบวนการที่บรรลุวุฒิภาวะ

ชวยใหสามารถพิจารณาเจาะลงไปยังจุดที่เปนสาเหตุชวยใหสามารถพิจารณาเจาะลงไปยังจุดที่เปนสาเหตุ
ของปญหาไดงายขึ้นของปญหาไดงายขึ้น
ชวยใหเจาหนาที่ชวยใหเจาหนาที่พัฒพัฒนานาศักยศักยภาพของตนเองภาพของตนเองไดไดอยางมีอยางมี
ประสิทธิผลประสิทธิผล
ชวยชวยปรับปรุงผลงานตาง ๆ ปรับปรุงผลงานตาง ๆ ไดไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนยั่งยืน
ชวยใหนํ าเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคนิค และเครื่องมือชวยใหนํ าเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคนิค และเครื่องมือ
มามาใชใชอยางมีประสิทธิภาพไดเพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพไดเพิ่มขึ้น
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โครงการพัฒนาซอฟตแวรกับ โครงการพัฒนาซอฟตแวรกับ CMMCMM

CMM  ไมไดเปนเทคนิคหรือเครื่องมือในการทํ าโครงCMM  ไมไดเปนเทคนิคหรือเครื่องมือในการทํ าโครง
การซอฟตแวรการซอฟตแวร
แตการใชเทคนิคการควบคุมโครงการพัฒนาแตการใชเทคนิคการควบคุมโครงการพัฒนา
ซอฟตแวร เปน กาวสํ าคัญในการยกตัวเองขึ้นมาสูซอฟตแวร เปน กาวสํ าคัญในการยกตัวเองขึ้นมาสู
ระดับที่สองของ ระดับที่สองของ  CMM  CMM  ซึ่งเรียกวา ระดับ ซึ่งเรียกวา ระดับ
RepeatableRepeatable
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CMM CMM   เครื่องมือวัดระดับวุฒิภาวะเครื่องมือวัดระดับวุฒิภาวะ
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CMM คือCMM คืออะไรอะไร

การนํ ากระบวนการตัดสินใจและหลัการนํ ากระบวนการตัดสินใจและหลักกการปรับปรุงการปรับปรุง
คุณภาพมาใชกับการพัฒนาและกาคุณภาพมาใชกับการพัฒนาและการรบํ ารุงรักษาซอฟตแวรบํ ารุงรักษาซอฟตแวร
เปนแนวทางสํ าหรับเปนแนวทางสํ าหรับใหใหบริษัทซอฟตแวรใชบริษัทซอฟตแวรใช
เปนแบบจํ าลองเปนแบบจํ าลองสํ าหรับสํ าหรับปรับปรุงองคกรปรับปรุงองคกร
เปนโครงสรางพื้นฐานสํ าหรับใชประเมินการทํ างานของเปนโครงสรางพื้นฐานสํ าหรับใชประเมินการทํ างานของ
บริษัทซอฟตแวรบริษัทซอฟตแวรไดไดอยางมั่นใจอยางมั่นใจ
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CMM คือCMM คืออะไรอะไร
Capability Maturity ModelCapability Maturity Model
เปนแบบจํ าลองสํ าหรับวัดวาหนวยงานที่ทํ าหนาที่เปนแบบจํ าลองสํ าหรับวัดวาหนวยงานที่ทํ าหนาที่
พัฒนาซอฟตแวรนั้น พัฒนาซอฟตแวรนั้น มีมีความสามารถและไดบรรลุวุฒิความสามารถและไดบรรลุวุฒิ
ภาวะในการทํ างานมากนอยเพียงใดภาวะในการทํ างานมากนอยเพียงใด
ใชในการตรวจสอบคุณภาพของตัวเองเปนหลัก แตใชในการตรวจสอบคุณภาพของตัวเองเปนหลัก แต
สามารถใชสามารถใชสรางสรางความมั่นใจใหแกผูอื่นไดความมั่นใจใหแกผูอื่นได
พัฒนาและเผยแพรโดย พัฒนาและเผยแพรโดย Software Software EnggEngg Institute Institute
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CMM CMM ไมไดไมไดครอบคลุมครอบคลุมอะไรบางอะไรบาง

CMM CMM ไมไมไดไดครอบคลุมถึงประเด็นทั้งหมดทางครอบคลุมถึงประเด็นทั้งหมดทาง
กระบวนการซอฟตแวร และกระบวนการซอฟตแวร และการการปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงคุณภาพ
ประเด็นที่เกี่ยวของเพียงบางสวน หรือโดยออม คือประเด็นที่เกี่ยวของเพียงบางสวน หรือโดยออม คือ
–– เครื่องมือ วิธีการ และเทคโนโลยีเครื่องมือ วิธีการ และเทคโนโลยี
–– ทีมงานและกระบวนการทํ างานทีมงานและกระบวนการทํ างาน
–– วิศวกรรมระบบและการตลาดวิศวกรรมระบบและการตลาด
–– ทรัพยากรมนุษยทรัพยากรมนุษย
–– พฤติกรรมองคกรพฤติกรรมองคกร
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Capability Capability และและPerformancePerformance

Process CapabilityProcess Capability พิสัยของผลลัพธที่ตองการ และ พิสัยของผลลัพธที่ตองการ และ
ทํ าไดโดยใชกระบวนการที่กํ าหนดขึ้นในระดับองคการทํ าไดโดยใชกระบวนการที่กํ าหนดขึ้นในระดับองคการ
เปนเปนดัชนีสํ าหรับคาดคะเนผลการดํ าเนินงานโครงการดัชนีสํ าหรับคาดคะเนผลการดํ าเนินงานโครงการ
ในในอนาคตอนาคต
Process performance การวัดผลลัพธจริง ๆ Process performance การวัดผลลัพธจริง ๆ ที่ไดที่ไดจากจาก
การดํ าเนินงานตามกระบวนการการดํ าเนินงานตามกระบวนการที่ที่กํ าหนด  ปกติมักจะกํ าหนด  ปกติมักจะ
หมายถึงหมายถึงโครงโครงการหนึ่ง ๆ ในการหนึ่ง ๆ ในองคองคการการ
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ระดับของวุฒิภาวะระดับของวุฒิภาวะ
5.  เนนในดานการปรับปรุง5.  เนนในดานการปรับปรุง

กระบวนการกระบวนการ
4.  สามารถวัดผลและควบคุม4.  สามารถวัดผลและควบคุม

กระบวนการซอฟตแวรไดกระบวนการซอฟตแวรได
3.  สามารถจํ าแนกกระบวนการให3.  สามารถจํ าแนกกระบวนการให

เขาใจไดงายเขาใจไดงาย
2.  โครงการสามารถทํ าซํ้ าภารกิจที่2.  โครงการสามารถทํ าซํ้ าภารกิจที่

มีการควบคุมอยางดีมีการควบคุมอยางดี
1.  ไมสามารถคาดคะเน1.  ไมสามารถคาดคะเน

กระบวนการได  และกระบวนการได  และ
การทํ างานก็ยัง/ไมมีการทํ างานก็ยัง/ไมมี
การควบคุมที่ดีการควบคุมที่ดี

InitialInitial

RepeatableRepeatable

DefinedDefined

ManagedManaged

OptimizingOptimizing
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วิวัฒนาการของ วิวัฒนาการของ Process CapabilityProcess Capability
      ระดับระดับ ลักษณะกระบวนการลักษณะกระบวนการ

5. 5. OptimizingOptimizing ปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวรทั้งปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวรทั้ง
องคการ และ องคการ และ ทํ าทํ าอยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง

4. Managed4. Managed ควบควบคุมผลผลิตคุมผลผลิตและและกระบวนการกระบวนการดวยดวย
เทคนิคทางสถิติจํ านวนเทคนิคทางสถิติจํ านวน

3. Defined3. Defined กํ าหนดกระบวนการกํ าหนดกระบวนการและและรวมวิศวกรรมรวมวิศวกรรม
ซอฟตแวรกับซอฟตแวรกับกระบวนการจัดการกระบวนการจัดการ

2. Repeatable2. Repeatable ใชใชระบบจัดการระบบจัดการโครงโครงการ   สามารถทํ าการ   สามารถทํ า
ใหเกิดใหเกิดผลผลสํ าเร็จแบบเดียวสํ าเร็จแบบเดียวกันกันไดได

1. Initial1. Initial กระบวนการกระบวนการไมไมมีรูปมีรูปแบแบบทางการและบทางการและ
คาดคาดเดาไมไดเดาไมได
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ระดับ ระดับ InitialInitial
ผลงานขึ้นอยูผลงานขึ้นอยูกับกับความเกงกลาสามารถของบุคลากรที่ความเกงกลาสามารถของบุคลากรที่
พัฒนาซอฟตแวรของหนวยงานพัฒนาซอฟตแวรของหนวยงาน
ผลงานอาจมีคุณภาพสูงและเยี่ยมยอดไดตราบเทาที่ผลงานอาจมีคุณภาพสูงและเยี่ยมยอดไดตราบเทาที่
หนวยงานยังสามารถจางคนเกงเอาไวหนวยงานยังสามารถจางคนเกงเอาไว
ทํ านายผลงานไมไดวาจะมีคุณภาพดีหรือไมทํ านายผลงานไมไดวาจะมีคุณภาพดีหรือไม
ปญหาสํ าคัญที่หนวยงานซอฟตแวรปญหาสํ าคัญที่หนวยงานซอฟตแวรประสบประสบอยูคืออยูคือ
ปญหาดานการจัดการ    ไมใชปญหาดานเทคนิคปญหาดานการจัดการ    ไมใชปญหาดานเทคนิค
หนวยงานยังไมมีหนวยงานยังไมมี Key Process Area Key Process Area
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ระดับ Repeatableระดับ Repeatable

ความจํ าเปนที่เห็นชัดคือตองมีวิธีการจัดการโครงการความจํ าเปนที่เห็นชัดคือตองมีวิธีการจัดการโครงการ
ซอฟตแวรใหประสบผลสํ าเร็จซอฟตแวรใหประสบผลสํ าเร็จ
หนวยงานมีวิธีการจัดการโครงการซอฟตแวร ซึ่งใชเปนหนวยงานมีวิธีการจัดการโครงการซอฟตแวร ซึ่งใชเปน
หลักในการติดตามและบันทึกผลการทํ างานหลักในการติดตามและบันทึกผลการทํ างาน
มีนโยบายองคกรสํ าหรับเปนแนวทางในการกํ าหนดวิธีมีนโยบายองคกรสํ าหรับเปนแนวทางในการกํ าหนดวิธี
การจัดการโครงการการจัดการโครงการ
สามารถทํ างานแตละโครงการใหสามารถทํ างานแตละโครงการใหประสบประสบความสํ าเร็จไดความสํ าเร็จได
เหมือนโครงการอื่น ๆ ที่เคยสํ าเร็จไปแลว เหมือนโครงการอื่น ๆ ที่เคยสํ าเร็จไปแลว (repeatable)(repeatable)
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  Key Process Area Key Process Area ในระดับ ในระดับ RepeatableRepeatable

Software Configuration ManagementSoftware Configuration Management
Software Quality AssuranceSoftware Quality Assurance
Software Subcontract ManagementSoftware Subcontract Management
Software Project Tracking and OversightSoftware Project Tracking and Oversight
Software Project PlanningSoftware Project Planning
Requirement ManagementRequirement Management
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ระดับ Definedระดับ Defined

คุณภาพระดับนี้สรางบนพื้นฐานของการจัดการโครงคุณภาพระดับนี้สรางบนพื้นฐานของการจัดการโครง
การซอฟตแวรการซอฟตแวร
การควบคุมกระบวนการจํ าเปนตองนิยาม บันทึกรายการควบคุมกระบวนการจํ าเปนตองนิยาม บันทึกราย
ละเอียด และเขาใจกระบวนการนั้นเปนอยางดีละเอียด และเขาใจกระบวนการนั้นเปนอยางดี
ผลลัพธของภาระงานผลลัพธของภาระงานอยางอยางหนึ่งไหลอยางราบรื่นเปนหนึ่งไหลอยางราบรื่นเปน
อินอินพุตพุตไปสูอีกภาระไปสูอีกภาระงานงานหนึ่งหนึ่ง
หนวยงานมีกระบวนการที่ใหอํ านาจบุคคลในการทํ างานหนวยงานมีกระบวนการที่ใหอํ านาจบุคคลในการทํ างาน
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Key Press Areas Key Press Areas ระดับ ระดับ DefinedDefined

Peer ReviewsPeer Reviews
Intergroup Intergroup CoordinationCoordination
Software Project EngineeringSoftware Project Engineering
Integrated Software ManagementIntegrated Software Management
Training ProgramTraining Program
Organization Process DefinitionOrganization Process Definition
Organization Process FocusOrganization Process Focus
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ระดับ Managedระดับ Managed

ใชหลักการการควบคุมกระบวนการใชหลักการการควบคุมกระบวนการเชิงเชิงสถิติ ในการสถิติ ในการ
ศึกษาวาอะไรเปนสาเหตุศึกษาวาอะไรเปนสาเหตุของของความความแปรปแปรปรวนของการรวนของการ
ทํ างานในโครงการทํ างานในโครงการ
Key Process Areas Key Process Areas คือคือ
–– Software Quality ManagementSoftware Quality Management
–– Quantitative Process ManagementQuantitative Process Management
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ระดับ Maturity Levelระดับ Maturity Level

จํ าแนกและกํ าจัดสาเหตุของผลงานที่ไมถึงระดับจํ าแนกและกํ าจัดสาเหตุของผลงานที่ไมถึงระดับ
พยายามพยายามปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวรซอฟตแวรอยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง
Key Process Areas :Key Process Areas :
–– Process Change ManagementProcess Change Management
–– Technology Change ManagementTechnology Change Management
–– Defect PreventionDefect Prevention
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การบริหารซอฟตแวรตองผานไปทีละระดับการบริหารซอฟตแวรตองผานไปทีละระดับ

หนวยงานซอฟตแวรอาจทํ ากระบวนการหนวยงานซอฟตแวรอาจทํ ากระบวนการที่ที่อยูระดับสูงอยูระดับสูง
กวาได แตมักจะไมไดผลกวาได แตมักจะไมไดผล
ความสามารถในการทํ างานแตละกระบวนการตองสรางความสามารถในการทํ างานแตละกระบวนการตองสราง
ขึ้นทีละระดับขึ้นทีละระดับ
คุณภาพแตละระดับเปนพื้นฐานของระดับที่สูงกวาคุณภาพแตละระดับเปนพื้นฐานของระดับที่สูงกวา
–– กระบวนการวิศวกรรมที่สํ ากระบวนการวิศวกรรมที่สํ าคัคัยอาจถูกละเลยเพราะขาดวินัยยอาจถูกละเลยเพราะขาดวินัย
ทางการจัดการทางการจัดการ
–– การจัดผลอยางละเอียดจะทํ าไมไดหากไมนิยามกระบวนการจัดผลอยางละเอียดจะทํ าไมไดหากไมนิยามกระบวน
การใหชัดการใหชัด
–– ผลของผลของการการปรับกระบวนการใหมจะคลุมเครือหากกระบวนปรับกระบวนการใหมจะคลุมเครือหากกระบวน
การไมชัดเจนการไมชัดเจน
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CMM StructureCMM Structure
Maturity levels

Key process areas

Common
features

Key
practices

Process
capability

Goals

Implementation or 
institutionalization

Activities or
infrastructure
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KKey process areas by maturity leveley process areas by maturity level

Defect preventionTechnology change managementProcess change management

Optimizing

Quantitative process managementSoftware quality management

Organization process focusOrganization process definitionTraining programIntegrated software managementSoftware product engineeringIntergroup coordinationPeer reviews

Requirements managementSoftware project planningSoftware project tracking and oversightSoftware subcontract managementSoftware quality assuranceSoftware configuration management

Managed

Defined

Repeatable

Initial
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 Five levels of software process maturity Five levels of software process maturity

OPTIMIZING
5

MANAGED
4

DEFINED
3

REPEATABLE
2

INITIAL
1

Disciplined
process

Standard
consistent
process

Predictable
process

Continuously
improving
process
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สรุปสรุป

CMM CMM เนนที่การจัดการซอฟตแวรเนนที่การจัดการซอฟตแวร
กระบวนการจะชัดเจนหรือไมขึ้นอยูกับวุฒิภาวะในกระบวนการจะชัดเจนหรือไมขึ้นอยูกับวุฒิภาวะใน
การทํ างานตามกระบวนการนั้นการทํ างานตามกระบวนการนั้น
CMMCMM เปนแบบจํ าลอง 5 ระดับ และแตละระดับแตก เปนแบบจํ าลอง 5 ระดับ และแตละระดับแตก
ออกเปน ออกเปน Key Process AreasKey Process Areas
แตละระดับตองแตละระดับตองอาศัยอาศัยความสามารถในระดับที่ความสามารถในระดับที่ตํ่ าตํ่ ากวากวา
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