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1. Why Standards?



Why standards?
 Quality orientated process approaches and standards are

maturing and gaining acceptance in many companies.
 Standards emphasize communication and shared

understanding
◦ For example: if one person says, “Testing is complete”, will all

affected bodies understand what those words mean?
 This kind of understanding is not only important in a global.

development environment; even a small group working in
the same office might have difficulties in communication
and understanding of shared issues.

 Standards can help in these and other areas to make the
business more profitable because less time is spent on
non-productive work.
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มาตรฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
การบริการไอที

 มาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
◦ ISO/IEC 12207, ISO/IEC 29110, ISO/IEC 15504 and 

CMMI for Development
 มาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการไอที 
◦ ITIL, ISO 20000, CMMI for Services

 มาตรฐานการรักษาความม่ันคงของไอที 
◦ ISO/IEC 27001 (ปรับปรุงจาก BS 7799-1 และ ISO 17799 : 

2000)

6



Stakeholders
 Industry (including services)
 National, state/provincial and local government
 Consumers and consumer groups
 Professional institutions
 The quality/conformity assessment sector
 Organized labor
 Educational and research establishments
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Problems with standards
 There is evidence that the majority of small software

organizations are not adopting existing standards as they
perceive them as being orientated towards large
organizations.

 Studies have shown that small firms’ negative
perceptions of process model standards are primarily
driven by negative views of cost, documentation and
bureaucracy.

 It has been reported that VSEs find it difficult to relate
standards to their business needs and to justify the
application of the international standards in their
operations.
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Requirements

Design

Coding

Testing

•Can you test the requirements?

•Have requirements been fulfilled?

•Have you tested each 

requirement?

•How much testing is necessary?

•How hard is it to fix the components?

•Can I reuse any components?

•What is the quality and complexity of the codes?

How many errors still remain?

What is the reliability?

When can I stop testing?

(Please, answer yourself.)



ความต้องการพัฒนามาตรฐานซอฟต์แวร์ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
: ผลการส ารวจเพื่อจัดท ามาตรฐาน ISO/IEC 29110 แสดงปัญหา และข้อบกพร่อง
ในกระบวนพัฒนาซอฟต์แวร์ (โดย ISO/JTC1 SC7 WG 24)
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ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับมาตรฐาน
 ไม่ใช่กฎหมาย หรือ Template แต่เป็นกรอบกระบวนการ ที่สร้างการท างาน

ร่วมกันในระดับองค์กร
 ไม่ไดก้่อให้เกิดเอกสารจ านวนมาก แต่เอกสารมาจาก
• การท างานขององค์กรที่ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน

• การขาดการออกแบบกระบวนการส่ือสารภายในองค์กร

• ขาดการ Interface ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

 ไม่ใช่สิ่งชี้วัด performance รายบุคคล แต่เป็นการชี้วัดระดับองค์กร
 ไม่ใช่ของฝรั่งทั้งหมด เราสามารถก าหนดมาตรฐานเองได้ โดยสร้าง

กระบวนการให้เป็นที่ยอมรับและรับรอง
 ไม่ไดบ้อกวิธีการจัดท า แต่เป็นกรอบควบคุมกระบวนการ และเอกสาร
 เป็น process จึงไม่ซ้ าซ้อนกับ methodology อย่าง agile 
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Principal product quality factors
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Sub-processes
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Benefits
 The use of standards has many potential 

benefits for any organization as follows; 
◦ Improve management of software

 Schedules and budgets are more likely to be met.

 Quality goals are likely to be reached.

 Employee training and turnover can be managed. 

◦ Visible certification can attract new 
customers or be required by existing ones.

◦ Partnerships and co-development, 
particularly in a global environment, are 
enhanced. 
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สรุปประโยชนข์องมาตรฐาน
 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 
◦ การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์

◦ การเพิ่มโอกาสในการด าเนินการที่ตรงกับงบประมาณและระยะเวลา

◦ การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการสร้างความเชื่อมั่น

◦ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสากล

 หน่วยงานภาครัฐ/ผู้จ้าง/ผู้ใช้
◦ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

◦ สามารถระบุความต้องการ และด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

◦ เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
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2. ISO at Glances
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From ISO-2014-annual-report-at-a-glance www.iso.org
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ISO/IEC 29110



Scope of ISO/IEC 29110
ISO/IEC 29110 is a software standard to

control and enhance the quality of the software
development and service process to meet user
requirements.

Software standard focuses on organization
development and process management. The
results will bring benefits for software entrepreneurs
for example; quality management, outsourcing,
confidence in market to gain opportunities and
increase competitiveness.
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WG 24 Work - ISO/IEC 29110 Series

Software Development Profiles

Entry
Basic

Intermediate

System Profiles

Service (ISO 20000) Profiles

Combine with other Methodology (such as Agile) 

Adapted with specific sector (such as Automotive) 

Advance
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Network of Centers 

for Very Small Entities (VSEs) 

ISO/IEC JTC 1/SC 7- Working Group 24
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From -- http://profs.etsmtl.ca/claporte/english/vse/
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ISO/IEC 29110 Work Products
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Software 
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Design
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Results
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Project 
Repository 

Backup
Requirements 
Specification

Validation 
Results
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ISO/IEC 20000 Practice Version
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ISO/IEC 20000 practice version 

(ITSMS-Thailand Best Practice Level)

For Software as a services
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ISO/IEC 29110 & ISO/IEC 20000 for SMEs
(Past, Present and Future)



ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

 ประกาศใช้เป็นมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ครั้งแรกในปี 2554 โดย
คณะกรรมการ ISO WG24 ซึ่งประเทศไทยเป็นประธานคณะท างาน

 ต้นปี 2557 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย หรือ มอก. 29110

 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง MICT และ SIPA เพื่อพัฒนาศักยภาพบริษัท
ซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานซอฟต์แวร์

 ส่งเสริมให้บริษัทซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ SIPA ให้การสนับสนุน
(CMMI, ISO/IEC 29110) ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษจีากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

 ปัจจุบันมีหน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ไม่น้อยกว่า 250
ราย ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 30 ราย ผู้ประเมิน 17 ราย และหน่วยงานรับรอง
การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยการสนับสนุนจากกระทรวง ICT SIPA
กระทรวงอุตสาหกรรม สสว. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สสว. ภาคการศกึษา มหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
หลักสูตร บุคลากร และงานวิจัย

 ภาคเอกชน เชน่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งเป้าการขับเคลื่อน
คุณภาพของผู้ประกอบการ สร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกับภาคการศึกษา และ
สร้างเครือข่ายการด าเนินการค้าระดับ AEC และระดับสากล
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และใชม้าตรฐานในกลุม่ CLMV โดยน าร่องที่
ประเทศเมียนมาร์ (2557) เวียดนาม (2558) ก่อนจะขยายให้ครบในปี 60

 ขยายผลไปสู่ระดับ AEC ด้วยการเตรียมท าความร่วมมือในการเผยแพร่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้มาตรฐานเพื่อให้เกิดการยอมรับในการค้า
และการลงทุน โดยมีประเทศพันธมิตรน าร่อง เช่น ไต้หวัน เกาหลี บรูไน
จีน และญี่ปุ่น

 ร่วมพัฒนามาตรฐานในระดับสากลด้วยการเปน็คณะท างานของ ISO สร้าง
เครือข่ายร่วมกนัประเทศแคนาดา ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา สเปน
และออสเตรเลีย
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การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง MICT SIPA และ FTI 
ในอนาคต
 วางแผนส่งเสริมมาตรฐานซอฟต์แวร์ (ISO/IEC 29110 และอื่นๆ) ให้เป็น

หนึ่งในเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐในอนาคต รวมทั้งการผลักดันมาตรการอื่นๆ

 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ของการน ามาตรฐานมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

 ผลักดันให้หน่วยรับรองมาตรฐาน (CB) ในไทย ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อสร้างการยอมรับ
ร่วมแบบพหุภาคีในระดับสากล (MRA)

 ผลักดันให้มีการสร้าง National Scheme ส าหรับมาตรฐาน ISO/IEC 
29110 เพื่อก าหนดกรอบกระบวนการรับรองมาตรฐานของประเทศไทย 
ท าให้ MICT สามารถดูแล ติดตามผลการด าเนินการรับรอง และน าข้อมูล
มาใช้ในการวางแผน และยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้34



ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 หน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานซอฟต์แวร์ระดับสากลมาใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ของเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มคุณภาพกระบวนการบริหาร
โครงการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

 การใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการแข่งขัน 
และสร้าง Non Tariff Barrier ในระดับ AEC และส่งเสริมให้เป็น
หนึ่งในมาตรฐานหลักในยุทธศาสตร์การส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับ 
AEC

 ประเทศไทยเป็นผู้น าในการใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านซอฟต์แวร์ หาก
สามารถเริ่มต้นสู่ตลาดสากลในการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
ได้ก่อน ซึ่งผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยจะมีความได้เปรียบในการ
เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ธุรกิจในระดับอาเซียน และเวทีโลก

 เป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน Digital Thailand เพื่อสร้าง Smart Nation
35
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พิธีมอบใบประกาศ ISO/IEC 29110 โครงการร่วมระหว่าง 
SIPA และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558

หน่วยงานตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ คือ กองทัพเรือ ที่น ามาตรฐานฯ ไปใช้ใน
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับข้อมูลทะเบียนเรือประมงแบบบูรณาการ โดยใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาระดับประเทศของไทย เรื่องการประมงผิดกฎหมายและ
แรงงานประมง (IUUU) ต่อกลุ่มประเทศ EU
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3. CMMI



แนะน า CMMI

 เป็นมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน ย่อมาจาก 
Capability Maturity Model Integration พัฒนาโดย สถาบัน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย คาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา

 ปัจจุบันเป็น CMMI version 1.3 มี Process Area (PA) ทั้งสิ้น 22 
PA

 องค์กรสามารถเลือก Model ได้ 2 แบบ คือ Continuous 
Representation วัดระดับความสามารถ (Capability Level) 
หรือ Stage Representation วัดระดับวุฒิภาวะ (Maturity 
level)
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Maturity Levels
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3 Selections to apply CMMI
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Select a part of the organization
Select a model (DEV/SVC/ACQ)
Select a representation (CL/ML)



การส่งเสริม CMMI 
◦ สวทช ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2550 โดยมี 25 บริษัทเข้าร่วมโครงการ
◦ ต่อมา SIPA ได้เข้าร่วมกับ สวทช ด าเนินโครงการ SPI@ease II ในปี 2553 

โดยมี 30 บริษัทเข้าร่วมโครงการ
◦ ปี 2556 สนับสนุนต่อเนื่อง 17 บริษัท และปี 2557 สนับสนุน Re-appraisal 

5 บริษัท
◦ มีบริษัทที่ปรึกษา CMMI (CMMI Service Provider : CSP) เข้าร่วม

โครงการ 7 ราย
◦ รวมส่งเสริมบริษัทซอฟต์แวร์ไทยได้รับมาตรฐานดังกล่าวแล้วกว่า 70 บริษัท
◦ ปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่มีบริษัทซอฟต์แวร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

CMMI สูงเป็นล าดับที่ 15 ของโลก และครองอันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน
ต่อเนื่องกัน 4 ปีซ้อน

46

mailto:SPI@ease


Number of Appraisals by Country
Jan 1, 2007 – June 30, 2015 
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Number of Appraisals by Country 

(cont)
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4. Certification & Accreditation
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ตัวอย่าง  Certification ISO/IEC 29110
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ตัวอย่าง  Certification ISO/IEC 20000 practice 

version 



CMMI Published Appraisal Results

 https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.as
px
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ก ากับดูแล

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรมำตรฐำน

แหง่ชำติ (สก.)

ผูป้ระกอบกจิกำรพฒันำซอฟตแ์วร์

หนว่ยรบัรอง

มำตรฐำน

MoU MRA

ประเมินความสามารถ 

ประเมินความสอดคล้อง

ก ากับดูแล

ส่งเสริม

53

กระบวนการรับรองและการสร้าง National Scheme for SW Standard

ขึน้ทะเบยีน National
Scheme โดย
หนว่ยรบ้รองตอ้งไดร้บั
กำรรบัรองระบบงำน
จำก สก.
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5. มาตรฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
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ผู้ประกอบการ

ภาครัฐ

มาตรฐาน
เคร่ืองมือในการพฒันาศักยภาพ
เพื่อให้มีคุณภาพ (Quality)

เป็นส่วนหน่ึงส าหรับระบบการคัดกรอง
(Efficiency)

การใช้มาตรฐานเป็นกลไกในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม

ภาคเอกชน
/ผู้ใช้

ค าถาม ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไปทางไหน?
ในประเทศ :
1. กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรม อ่ืนๆ รวมทั ง้

อตุสาหกรรมรากหญ้าพืน้ฐานของประเทศ
ต่างประเทศ :
1. ขับเคลื่อนให้เ กิดเศรษฐกิจดิ จิทัลระหว่ าง

ประเทศ
2. มุ่งเน้นด้านการส่งออก และลงทุนด้านดิ จิทัล

ในกลุม่ ASEAN +3
3. สร้างผู้ประกอบการในระดบัสากล
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ภาคเอกชน
เติบโต

เครือข่ายใน
ระดับสากล

S T A N D A R D

ภาครัฐเรียนรู้
น าไปใช้

MICT/SIPA 

มีบทบาทสนับสนุน

ภาคการศึกษา
ผลิตบุคลากร

คุณภาพ

AEC

WORLD
LEADER

user

Support

DIGITAL 
ECONOMY

เป็นศูนย์กลางในการ
ประยุกต์ใช้/รับรอง
มาตรฐาน ISO 

29110 อันดับ 1
ของ AEC 

สร้างความร่วมมือใน
การซื้อขายผ่าน DE 

ร่วมกับอุตสาหกรรม 
คลัสเตอร์อื่นๆ

สร้างความร่วมมือด้าน DE ด้วย
เครือข่ายการพัฒนามาตรฐาน พร้อม
คุณภาพในระดับสากล ลดปัญหา 
barrier trade ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ

SME

กลไกสนับสนุน
กับอุตสาหกรรม

อื่นๆ
DE

ผู้ประกอบการมีคุณภาพ
ผ่านการรับรอง ลด
ต้นทุน เพิ่มศักยภาพ 
เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส
ในการรับงาน
ต่างประเทศ

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ/์

บริการซอฟต์แวร์ 
ตรงกับความต้องการ 
ควบคุมคุณภาพ
โครงการ

เป้าหมายด้านมาตรฐาน
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6. Support for Policy Makers



What makes IEC and ISO International Standards 
useful to public policymakers ?

 Consistent with the obligations of countries that are 
member

 powerful instruments of governances of the WTO
 There are a number of important parallels between 

good policy-making practice and good standardization 
practice.

From : Using and referencing ISO and IEC standards
58



The fundamental role of National 
Standard Body (NSB)  
 Monitoring and contributing to international and

regional developments in standardization
 Providing information on standards and related

conformity assessment issues
 Raising awareness and promoting the standards

as tools to improve market access, to transfer
technology and to encourage good business
practices and sustainable development

 Conducting appropriate training activities in
standardization
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The fundamental role of NSBs (cont)
 Spearheading and coordinating the process of

regional and international harmonization
 Representing national interests in regional and

international standards environments
 Developing national standards where needed
 Assisting regulators in the development of

technical regulations and
 Complying with World Trade Organization (WTO)

requirements
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From : Using and referencing ISO and IEC standards 61



IS can provide support to various policy actions

From : Using and referencing ISO and IEC standards to support public policy
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How to use International Standards to 
support public policy..

From : Using and referencing ISO and IEC standards to support public policy
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Studies for economic and other benefits of 
standards.
 Research and development -- to improve

production processes and to keep up to date with
technology.

 Procurement -- needs to source supplies from
suppliers who are using standards.

 Production/operations -- the quality of the final
product, the efficiency of production with regard to
internal operations as an indication of the cost-
effectiveness of production

 Sales and marketing – the products gain consumer
confidence
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Thank you
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