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ITM128: การพฒันากระบวนการบรหิารซอฟตแ์วรด์ว้ย CMMI เวอรช์นั 2 
 

หลกัการและเหตผุล: 

มาตรฐาน CMMI เป็นมาตรฐานที่ออกโดย Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University   

สหรัฐอเมรกิา เป็นมาตรฐานทีพ่ัฒนาขึน้เพือ่กจิการดา้นซอฟตแ์วรโ์ดยตรงปัจจุบันไดพ้ัฒนาเป็นเวอรช์ัน 2.0 ซึง่ปรับปรุง

จากเวอรช์ัน 1.3 แนวคดิหลัก และพืน้ฐานของกระบวนการ CMMI จะกล่าวถงึกระบวนการด าเนนิงานตามเป้าหมายของ

ระดับวุฒิภาวะทัง้ 5 ตัง้แต่ระดับ Initial-to-Optimizing ซึง่จะน ามาประยุกต์ใชกั้บการพัฒนาการท างานขององค์กร 

เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขันในอตุสาหกรรมพัฒนาซอฟตแ์วรท์ีม่กีารแขง่ขันอยา่งสงูในปัจจุบันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ส าหรับองคก์รทีส่นใจในการน ามาตรฐาน CMMI มาใชจ้ะตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกับ สว่นประกอบของมาตรฐาน 

มมุมองตน้แบบตา่งๆ แนวปฏบัิตใินการด าเนนิการ Key areas, practices, Practice area และ Intent กับ Values รวมถงึ

ระดับการวัดผลทัง้ 5 ระดับ ซึง่ในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงการประเมินผล CMMI v2.0 และการเลือกวิธีการประเมินที่

เหมาะสมกับงานทีด่ าเนนิการ 

วตัถปุระสงค:์ 

1. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจมาตรฐานการจัดการความพรอ้มของการพัฒนาซอฟตแ์วร ์ 

2. สามารถน าตน้แบบของมาตรฐาน CMMI v2  มาประยุกตใ์ชใ้นการวัดผล และปรับปรุงคณุภาพในการพัฒนา

ซอฟตแ์วร ์

3. น าความรูท้ีไ่ดน้ าไปใชป้รับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ใหเ้พิม่คณุภาพของซอฟตแ์วร ์

4. เขา้ใจความแตกตา่งระหวา่งมาตรฐาน CMMI เวอรช์นัเกา่ และเวอรช์นัปัจจุบัน 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• นักพัฒนาซอฟตแ์วร ์ 

• นักวเิคราะหซ์อฟตแ์วร ์

• ผูด้แูลโครงการพัฒนาซอฟตแ์วร ์

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน: 
ประสบการณ์ด าเนนิการภายในองคก์รไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• บทที ่1 ความเขา้ใจเกีย่วกับ CMMI 
• บทที ่2 ความเขา้ใจเกีย่วกับพืน้ฐานของ CMMI 

• บทที ่3 ศกึษาสว่นประกอบหลักของ CMMI 
• บทที ่4 ความเขา้ใจระดับทัง้ 5 ของ CMMI 

• บทที ่5 การน า CMMI น ามาใชง้าน และส ารวจการด าเนนิการ 

• บทที ่6 การประยุกตใ์ช ้CMMi กับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
• บทที ่7 การเปรยีบเทยีบมาตรฐาน CMMI กับเวอรช์นักอ่น 

 
วทิยากร: อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Technology Specialist 

• Microsoft Certified System Engineer: Security 

• Microsoft Certified System Administration: Messaging 

• Microsoft Certified Professional 

• Microsoft Certified Trainer 

• Microsoft Certified IT Professional 

• Microsoft Certified Database Administration 

• ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (24 ชั่วโมง) 
 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

10,000 บาท 9,000 บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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