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มาก นัน่กเ็ป็นการเพิม่มลูค่าการได้เปรยีบทางธรุกจิให้มากขึน้เพือ่ให้
เหนอืคูแ่ข่งขนันัน่เอง แต่การได้มาซึง่บคุลากรทีม่คีณุภาพด้านนีย่้อม
ไม่ใช้เรื่องง่ายในการค้นหาบุคคลประเภทนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถเป็น
เครือ่งการนัตไีด้กค็อื บคุคลซึง่มกีารสอบผ่านใบประกาศนยีบตัรทาง
ด้าน IT เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั่นเอง 

บทความนีน้�าเสนอความส�าคญัของการสอบใบประกาศนยีบตัร
ทางด้าน IT รายละเอียด และข้อมูลการสอบ รวมไปถึงประโยชน์ที่ได้
จากการสอบ และมลูค่าทีจ่ะเกิดขึน้กับบคุคลซึง่ถือใบประกาศนยีบัตร
ทางด้าน IT ต่างๆ ด้วย

ท�าความรู้จักกับ IT Certificate 

การสอบ IT Certificate คือ สิ่งที่รับรองว่าบุคคลผู้ที่มีใบ
ประกาศนียบัตรนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�านาญในสาขาน้ันๆ หรือ 
Product นั้นๆ และสามารถท�างานที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ใน
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการเติบโต และ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก นอก

เหนอืจากการเตบิโตขององค์กรในภาคธรุกจิต่างๆ แล้ว สิง่หนึง่ทีม่กีาร
เตบิโต และมอัีตราการเตบิโตเพิม่อย่างรวดเรว็ ดงันัน้เมือ่ธรุกจิองค์กร
ต่างๆ มีการพัฒนา และมีอัตราการแข่งกันสูงมากขึ้นท�าให้ องค์กร
ต่างๆ ต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อน�ามาใช้กับธุรกิจของตนเองเพื่อให้
ได้เปรยีบคูแ่ข่งขนั และท�าให้ธรกุจิของตวัเองประสบความส�าเรจ็มาก
ที่สุด 

แต่ภายใต้การแข่งขันของธุรกิจอันเข้มข้นนี้ ตัวแปรหนึ่งที่
ส�าคัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรธรุกิจให้มีความแข็งแกร่ง และ
มปีระสทิธภิาพกค็อื ก�าลงัคน (Human) ก�าลงัคนเปรยีบเสมอืนตัวแปร
ที่ส�าคัญมาก เพราะการบริหารจัดการในธุรกิจต่างๆ หากมีทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพที่ดีแล้ว ย่อมสร้างมูลค่าให้กับองค์กรธุรกิจได้เป็น
อย่างดี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในแต่ละองค์กรมี
การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เข้ามาใช้กับธรุกิจของตวัเองจ�านวน-

ดร.ธงชัย แก้วกิริยา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

Certificate
ส�าคัญอย่างไรในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดนIT

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT ที่สามารถสอบ Cert ได้
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IT Certificate แบ่งตามผลิตภัณฑ์

ประเภทของการสอบใบประกาศนียบัตรมีหลายรูปแบบ 
ตวัอย่างนีเ้ป็นการน�าเสนอการแบ่งใบประกาศนยีบตัรตามผลติภณัฑ์ 
ที่ให้บริการทางด้าน IT เช่น Microsoft, SUN, SAP, Symantec, 
CISCO, Linux, Adobe, IBM, Oracle, และอ่ืนอีกมากมาย นอกจากนี้
แล้ว ในแต่ละค่ายยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายด้าน เช่น Microsoft  
มีสินค้ามากมาย อาทิ ทางด้านโปรแกรมมิ่งก็มี Cert เฉพาะทาง 
โปรแกรมมิ่ง Database ERP และอื่นๆ ดังนั้นการแบ่งประเภท Cert 
บางครั้งยังสามารถแบ่งตามสายงานก็ได้

ท�าไมต้องสอบ IT Certificate

● เพื่อยกระดับการศึกษาทางด้าน IT ให้มีมาตรฐานเทียบ
เท่ากับนานาประเทศ และเป็นทีย่อมรบัขององค์กรภาครฐัและเอกชน

● เพื่อเพิ่มโอกาส และทางเลือกในการท�างาน ให้มากขึ้น
●	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ที่ถือครองใบประกาศนียบัตรให้

เป็นท่ียอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน IT อย่าง
แท้จริง

●	 เพื่อเป็นการการันตีว่าผู้ที่ถือครองใบประกาศนียบัตรมี
ความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ 

●	 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
รวมไปถึงรายได้ และความส�าเร็จในด้านนั้นๆ ด้วย

ตัวอย่าง Road Map ในกาสอบ Cert [1]

จากภาพแสดงตัวอย่างการสอบ Cert แบ่งตามสายงานที่
เกี่ยวกับ IT ได้ 9 สายงานดังต่อไปนี้ 

● Project Manager หรือสายงานบริหารโครงการ มีใบ
ประกาศนียบัตรดังนี้ เช่น CAPM (Certified Associate in Project 
Management) ซึง่อยูใ่นระดบักลาง ถ้าสงูขึน้มาจะเป็น IPMA (Inter-
national Project Management Association) ซึ่งแบ่งเป็นระดบั เช่น 
Level A B จนถึงระดับเชี่ยวชาญ เช่น PMP (Project Management 
Professional Certification) เป็นต้น

●	 IT User หรือสายผู้ใช้งานด้าน IT สายงานนี้จะเป็น Cert 
เกี่ยวกับผู้ใช้งานด้าน IT เป็นหลัก เช่น MOS (Microsoft Office Spe-
cialist) จะทดสอบกี่ยวกับโปรแกรม MS office ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด 
ซึง่ผูใ้ช้งานทัว่ไปท�างานด้านเอกสารคสรมไีว้ นอกขากนีย้งัม ีCert IC3 
(Internet and Computing Core Certification) จะวัดพื้นฐานการ 
ใช้งาน Internet เบื้องต้น และการใช้งาน MS office ด้วย 

●	 Software Architect สายงานด้านนีจ้ะเน้นสถาปัตยกรรม
ของซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ของ Java ก็จะต้องสอบ SCJP 
(Sun Certifies Java Programming) และในระดับที่สูงขึ้นมา คือ 
SCJD (Sun Certifies Java Developer) นอกจากนี้มีของค่าย MS 
เช่น MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) ในระดับ
กลาง และสูงขึ้นมา คือ MCPD (Microsoft Certified Professional 
Developer) หรอืสงูกว่านัน้ คอื MCA (Microsoft Certified Architect) 
เป็นต้น

●	 Services/Helpdesk หรอืสายงานด้านบรกิาร ในสายงาน
นี้มี Cert ที่ควรสอบ เช่น MCDST (Microsoft Certified Desktop 
Support Technician) ส�าหรับค่ายอื่นก็มี เช่น ITIL Foundation และ
สูงขึ้นมาจะเป็น ITIL Practitioner เป็นต้น

● Database Administration สายงานด้านนี้จะเน้นเรื่อง
ฐานข้อมลู และการจดัการ ตวัอย่าง Cert เช่น OCA (Oracle Certified 
Associate) และสูงขึน้มาเป็น OCP (Oracle Certified Professional) 
และขั้นเชี่ยวชาญ OCM (Oracle Certified Master) ส่วนของค่าย 
MS เช่น MCITP (Microsoft Certified IT Professional) เป็นต้น
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● Network Administrator หรอืสายงานด้านการดแูลระบบ
เครือข่าย ส�าหรับบสายงานด้านนี้จะมีหลากหลาย Cert จะขอยก
ตวัอย่างบางส่วนเท่าน้ัน เช่น ของค่าย Cisco CCNA (Cisco Certified 
Network Associate) ในระดับขั้นสูง (Advance) และสูงขึ้นมาใน
ระดับช�านาญมากขึ้นจะเป็น CCNP (Cisco Certified Network 
Professional) และขึ้น Expert เช่น CCIE (Cisco Certified Inter 
network Expert) นอกจากนี้ยังมีของค่าย MS ที่นิยมสอบกันไว้ คือ 
MCSA (Microsoft (Microsoft Certified Solutions Associate) และ

ระดับขั้น Expert เช่น MCSE (Microsoft Certified Solution Expert)
●	 Security Specialist หรือสายงานด้านความปลอดภัย

ของระบบ ซึง่ในสายงานนีจ้ะมคีวามใกล้เคยีงกบัด้านระบบเครอืข่าย
เพราะต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ของ Cisco 
CCSP (Cisco Certified Security Professional) ที่เน้นด้าน Secu-
rity โดยเฉพาะ และ CCIE ส�าหรับค่าย MS เช่น MCP (Microsoft 
Certified Professional) ในระดบักลาง และเน้นเฉพาะ Security เช่น 
MSCE Sec (Microsoft Certified Solution Expert) Security

●	 Network Analysis หรือสายงานด้านการวิเคราะห์ระบบ
เครอืข่าย โดยสายงานด้านนีจ้ะม ีCert ดงันี ้เช่น Cisco CCNA CCNP 
CCIE ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ Network Administrator นอกจาก
นี้ยังมี Cert ที่น่าสนใจส�าหรับค่าย MS คือ MCA ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว
ในหัวข้อ Software Architect

●	 Trainer หรอืสายงานด้านผูส้อนหรอืผูฝึ้กอบรม เช่น CTT 
(CompTIA Certified Technical Trainer) และ CNI (Certified Novell 
Instructor) ส�าหรับค่าย MS เช่น MCT (Microsoft Certified Trainer) 
เป็นต้น 

จากตาราง Road map จะเห็นได้ว่าใบประกาศนียบัตรบาง
ใบสามารถครอบคลุมได้หลายสายงานเนือ่งจากในบางสายงานต้อง
มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น Network Administrator หรือ 
ผูดู้แลระบบเครอืข่ายนัน้ในการท�างานจรงิๆ บางครัง้ต้องเข้าใจเรือ่งของ
ระบความปลอดภัยด้วย รวมถึงการออกแบบระบบเครือข่ายด้วยซ่ึง
องค์ความรู้เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน และสามารถต่อยอดไปได้  

นอกจากนีบ้างสายงานสามารถเพิม่ระดับความเชีย่วชาญได้ 
และสามารถข้ามไปยังสายงานอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีความ
สมัพนัธ์กไ็ด้ขึน้อยูก่บัผูท้ีต้่องการสอบใบประกาศนยีบตัรในแต่ละสาย
งาน แต่หากสอบในสายงานทีส่มัพนัธ์กนัการข้ามหรอืเปลีย่นสายงาน
ก็สามารถท�าได้โดยง่าย

บทสรุป

บทความนี้น�าเสนอความส�าคัญของการสอบใบประกาศนีย- 
บัตรทางด้าน IT ส�าหรับผู้ที่ท�างานอยู่ในสายงานทางด้าน IT และ 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งบทความนี้อธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ว่าท�าไมยุค
ปัจจุบันจึงต้องมีการสอบใบประกาศนียบัตรด้านนี้ นอกจากนี้ยังได้
อธิบายถึงสายงานในแต่ละส่วนงานที่ส�าคัญพร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
การสอบใบประกาศนยีบตัรในแต่ละสายงานให้เหน็ด้วย ซึง่รายละเอยีด
การสอบใบประกาศนียบัตรในแต่ละใบผู้สนใจควรศึกษาเพิ่มเติม 
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการด้านนั้นอีกครั้ง

อ้างอิง
[1] http://www.arit .co.th/cert ificate/cert ificate.
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