
ทําเงินบนโลกไอที (45) : "ใบเซอรฯ"มนุษยเงินเดือนควรมี? 

ตองยอมรับวา"ใบเซอรฯ"หรือ Certificate สําหรับงานไอทีในเมืองไทยนั้นมีการเปดสอบ
หลากหลายคายมายาวนาน "ทําเงินบนโลกไอที"สัปดาหนี้จะพาคุณไปรูจักกับเรื่องราวของ IT 
Passport ใบรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพดานไอทีของสถาบันฝกอบรมเนคเทค ท่ี "บรรยงก 
จันทรโคลิกา" การันตีวาจะทําใหมนุษยเงินเดือนเดนิดินมีโอกาสขยับขยาย ท้ังโอกาสขึ้น
เงินเดือนปรับตําแหนง โอกาสในการรวมงานกับบริษัทในประเทศญี่ปุน รวมถึงโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงชีวติการทํางานของคุณใหดีขึ้น 
        
       ***IT Certificate โอกาสใหมและความทาทายของคน IT และ Non - IT 
       (บทความโดย บรรยงก จันทรโคลิกา @banyong) 
        
       มีหลายอาชีพ-หลากตําแหนงบนโลกนี้ท่ีปริญญาบัตรเพียงอยางเดยีวไมเพยีงพอท่ีจะทํา
ใหสามารถทํางานอยูในวงการนั้นๆได เชน แพทย ตองมีใบประกอบโรคศิลปะ วิศวกร ตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) และผูตรวจสอบบัญชี ก็ตองมีใบประกาศ ฯ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) 
        
       ตองยอมรับวาใบรับรองในวิชาชพีเหลานี้สามารถสรางความมั่นใจ เสริมความภาคภมูิใจ อีกทั้งยัง
สามารถสรางรายไดเพิ่มมากข้ึน เปนการเพิ่มคาตัว (value added) ที่ดีและงายที่สุด แถมยงัเปนการแขง
กับตัวเอง และแขงกับมาตรฐานของความรูทั้งที่ผานการศึกษาและการใชประสบการณจริงจากการ
ทํางาน เพื่อสอบผานการรับรองมาตรฐานวิชาชพีเหลานั้นใหได 
        
       อาชีพดาน IT ก็มีใบรับรองวิชาชีพลักษณะเดยีวกัน ประโยชนของการสอบวัดผลความรู
ดานไอทีคือการเปนเกณฑระดับประเทศเพื่อใชวัดความสามารถของบุคลากร IT และ Non IT 
ในแขนงและระดับตาง ๆ ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางใหภาคการศึกษาทราบถึงความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม และผลิตบคุลากรและหรือบณัฑิตไดตรงความตองการของ
ตลาดแรงงาน  
        
       การสอบเพื่อใหไดใบรับรองยงัเปนแนวทางใหบริษทัและหนวยงานในการรับสมัครบุคลากรที่ผาน
การสอบเพื่อเขาเปนพนักงานดวยความมั่นใจ และเปนแนวทางใหบริษัทและหนวยงานสามารถใชผลการ
สอบในการพิจารณามอบหมายงาน หรือเลื่อนตําแหนง ไดอยางมีประสิทธภิาพและยุติธรรมมากขึ้นดวย 
        
       ที่สําคัญ ชุมชนของบุคลากร IT ที่ผานการสอบ ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพื่อรวมตัวกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู และประสานการทํางานระหวางกันได และเหนือสิ่งอื่นใด การสอบใบรับรองดานไอทียังเปนการ
เตรียมความพรอมของบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับอตุสาหกรรมไอทีในอนาคต รวมทั้งการพรอมรับ
นโยบายเปดเสรีแรงงานของ ASEAN ที่จะมีผลในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 
        
       เมื่อเรามีความพรอม นโยบายสงเสรมิการลงทุนกับตางประเทศ พรอมรับการเขามาดําเนินกิจการ
และใชแรงงานไทย หรือการสงบุคลากรระดับสงูไปทํางานตางประเทศ เพื่อนํารายไดเขาสู
ประเทศก็สามารถทําได ไมตางจากประเทศที่ประสบผลสําเร็จมาแลว เชน ญ่ีปุน เกาหลี ไตหวัน จีน 
และอินเดีย 
        
       IT Certificate กับคนไทย/สังคมไทย  
        
       ใครที่ตองการกาวเขาสูวงการ IT อยางมืออาชีพ หรือตองการวัดระดับความรู/ทักษะดานไอที ทีไ่ด
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับภมูิภาค รวมถงึตองการเพิ่มโอกาสหนาที่การงานใหกับตัวเองและเพิม่
โอกาสในการสรางรายไดเพิม่ใหกับตัวเอง วันน้ีถึงเวลาแลว ที่คุณจะมี IT Certificate ซักใบไวขางกาย 
        
       หนึ่งในการสอบใบเซอรฯที่มีอยูหลากหลายคายในประเทศไทย การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพดาน
ไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) ก็เปนอีกทางเลือกที่นาสนใจ โดย 
ITPE เปนใบรับรองวิชาชีพของสถาบันฝกอบรมเนคเทคที่ไมอิงผลิตภัณฑ และเปนที่ยอมรบัในระดับ
ภูมภิาค โดยใชเกณฑมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุน รับรองโดย IT Professional Examination 
Council : ITPEC เพื่อวัดระดับความรูและทักษะพื้นฐานดานไอทีสําหรับคนทํางาน 
        
       ITPE จะอางอิงเกณฑการวัดความรูไอทีที่เปนมาตรฐานสากล และเปนท่ียอมรับในกลุม



ภาคีสมาชิก 7 ประเทศ คือ ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม พมา มองโกเลยี และไทย ถือ
เปนอีกหนึ่งแนวทางของการยกระดับบุคลากรดาน IT ใหมคีวามพรอมและความสามารถท่ี
เหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
        
       ผูผานการสอบตามมาตรฐาน ITPE สามารถไปทํางานและรับงานจากประเทศในกลุมภาคีสมาชิกได 
โดยเบื้องตนพบวาเปนที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนําในประเทศไทย ไดแก บ. PTT ICT Solutions จํากัด, 
บ. SSC Solutions จํากัด, บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น, บ.กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เปนตน 
รวมทั้งบริษัทรวมทุนของญี่ปุนในประเทศไทย 
        
       ITPE มีการแบงระดับเนื้อหาวิชาตางๆที่เปดใหสอบ เพื่อผูสอบสามารถเลือกไดตามความเหมาะสม
ความจําเปน หรือความตองการ ครอบคลุมระดับความรูไดต้ังแตขั้นพื้นฐาน ขั้นสูง และความชํานาญ
เฉพาะดาน/รายสาขา ทําใหการสอบสามารถนําไปใชในการคัดเลือกคนเขาทํางาน (Recruitment) 
นักศึกษาจบใหมหรือคนที่ตองการเปลี่ยนงานได เพราะคะแนนจากการสอบน้ีชวยบอกความสามารถของ
คุณไดงายขึ้น 
        
       หนึ่งในใบเซอรฯนาสนใจที่ออกตามมาตรฐาน ITPE คือ IT Passport เปนการวัดระดับความรูและ
ทักษะพื้นฐานดานไอทีสําหรับคนทํางาน ตามมาตรฐาน ITPE มิใชเพียงนัก IT เทานั้น แตหมายถึงทุก
คนที่ตองใช IT ในการทํางาน หรือ กลุมคนทํางานที่เปนสายงาน Non IT ดวย 
        
       IT Passport จะครอบคลุมเนื้อหา 3 ดาน ไดแก 
        
       • Strategy เปนการวัดองคความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับกลยุทธจัดการองคกรที่คนที่ทํางานตองมี 
รวมทั้งครอบคลุมหัวขอเก่ียวกับการเงิน กฎหมาย และการจัดกลยุทธองคกร 
       • Management เปนการวัดองคความรูพื้นฐานเก่ียวการบริหารจัดการองคกร 
       • Technology เปนการวัดองคความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศในองคกร 
ที่ไมไดลงลึกในเทคนิคข้ันสูง เพียงใหทราบแนวคิดการรับรูการปรับเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน 
        
       เทคนิคการเตรียมตัวการสอบ IT Passport จึงอยูที่การหาความรูในเนื้อหาของทั้ง 3 วิชานี้ คือ 
Strategy, Management และ Technology ซึ่งผูสอบตองมีการเตรียมความรูกอนทั้ง 3 ดาน ไมใช
เตรียมความพรอมดานใด ดานหนึ่ง 
        
       • หมวดวิชา Strategy การเตรียมตัวสอบของผูสอบควรตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรู
พื้นฐานของกระบวนการในการกําหนดเปาหมายที่แนชัดของธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การสราง
หรือพัฒนา วิถีทางในทางปฏิบัติ ตลอดจนการดูแลจัดสรรทรัพยากรขององคการธุรกิจ เพื่อใหสามารถ
บรรลุถึงซึ่งเปาหมาย ที่ไดถูกกําหนดไว อยางมีประสิทธผิล โดยอาจจะตองอธิบายองคกรที่เก่ียวกับ 
กิจกรรมและการจัดการธุรกิจ และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวของกับองคกร เปนตน 
        
       • หมวดวิชา Management การเตรียมตัวสอบ ผูสอบควรตองความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการการบริหารจัดการโครงการหรือการบริการ ภายในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายหรือดําเนินการ
อยู และอันที่จะเกี่ยวเชื่อมโยงกับองคกร เปนตน 
        
       • หมวดวิชา Technology การเตรียมตัวสอบ ผูสอบควรตองทําความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมหาวิทยาลัย ที่ไมไดลงลึกถึงเทคนิคอะไร แตควรหาความรู
ใหมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม เชน Social Media, Web 2.0 เปนตน 
        
       ประโยชนของ IT Passport กับโอกาสในการเพิ่มรายได และโอกาสใหมของคนไทยยคุ
ใหมที่กลาวมา ทําให IT Passport เปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีไมวาทานจะเปนใคร ทํางานอะไร อยู
ที่ไหน เปนคน IT หรือ Non - IT ลวนสามารถพัฒนาตัวเองไดดวยมือคุณ  
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