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เนคเทค ผา่นการประเมนิการทาํงานตามหลกัการ CMMI โครงการ
พฒันาคณุภาพกระบวนการเนคเทคสู่มาตรฐาน CMMI-ML3 ถอืเป็น
หนว่ยงานรฐัแห่งแรกในไทย หลงัมหีนว่ยปฏบิตักิารวศิวกรรม
ซอฟตแ์วรเ์ป็นตวัแทนองคก์รประเมนิ...
 

ศนูยเ์ทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิหรือเนคเทค หน่วยงานของรัฐ
รายเดยีวท่ีผา่นการประเมินการทํางานตามหลักการ CMMI (SCAMPI A for Capability
Maturity Model Integration) ในระดับ Maturity Level 3 (Staged)  ซึง่มีหน่วยปฏบัิติ
การวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (SWE: Software Engineering Laboratory) เป็นตัวแทนของ
องคก์รในการประเมินทางการดังกลา่ว โดยการประเมินครั้งนี้ไดรั้บเกียรตจิาก นางสาว
ทัชนันท์ กังวานตระกูล  (Authorized Lead Appraiser จาก Software Engineering
Institute: SEI, USA) จากบริษัท ISEM จํากัด

โครงการพัฒนาคณุภาพกระบวนการเนคเทคสูม่าตรฐาน CMMI-ML3  ไดรั้บการสนับ
สนุนอยา่งตอ่เนื่องจาก นายพันธ์ศักดิ ์ศริิรัชตพงษ์ ผูอํ้านวยการเนคเทค ตัง้แตปี่งบ
ประมาณ 2552  โดยมีความตอ้งการที่จะเห็นเนคเทคทํางานอยา่งเป็นระบบ เป็นสากล
และมีคณุภาพมากยิง่ขึน้ และการเลอืก CMMI for Development ก็เพราะเป็นหลักการ
หน่ึงที่ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางท่ัวโลก ไม่ใชเ่ฉพาะหน่วยงานที่พัฒนา
ซอฟตแ์วร์เท่าน้ัน ยังรวมถึงหน่วยงาน R&D อีกดว้ย

นอกจากน้ีจะเห็นว่า SMEs ของไทยเริ่มใหค้วามสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการมาก
ขึน้ โดยพบว่า 34 บริษัทไดผ้า่นการประเมิน CMM/CMMIมาแลว้ (ขอ้มูลจาก
www.swpark.or.th)  และผลสํารวจแนวโนม้ดา้นการพัฒนาซอฟตแ์วร์ปี 2553 พบว่า
ประมาณ 1 ใน 3 ของกวา่ 500 บริษัทที่ใหบ้ริการดา้นซอฟตแ์วร์ สนใจนํา CMMI มาใช ้
เพิ่มคณุภาพซอฟตแ์วร์  สว่นท่ีเหลอืจะเนน้การนําหลักการ/เทคนิคตา่งๆ มาสนับสนุน
การทํางาน เชน่ ISO, Six Sigme, Agile เป็นตน้   (ผลสํารวจจาก SoftServe, Inc.,
www.executivebrief.com)  การท่ี CMMI ไดรั้บความสนใจมากน้ัน อาจเป็นเพราะหลัก
การดังกลา่วมีทีมงานเฉพาะของ SEI (ผูแ้ทนจากหลายประเทศ)  ร่วมพัฒนาอยา่งตอ่
เน่ือง โดยการรวบรวม Best Practices จากการทํางานจริงมาวิเคราะห ์และกล่ันกรองน่ัน
เอง 

ความตัง้ใจของเนคเทคที่ประยกุตใ์ชห้ลักการ CMMI นอกจากเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ระดับประเทศแลว้ ยังมองถึงการเป็นตัวอยา่งหน่วยงานของรัฐที่ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การพัฒนาคณุภาพงานจากคณุภาพของกระบวนการทํางานที่ด ีทั้งยังสนับสนุนการถ่าย
ทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์แก่ SMEs หรือหน่วยงานภาย
นอกท่ีมีความตอ้งการยกระดับคณุภาพของงาน  นําไปสูก่ารเพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของไทยในตลาดโลกตอ่ไป
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