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เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่  5 

เร่ือง อาชีพและประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร 

 

ในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรแ ละความตองการ

ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากการรายงานของประเทศสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับอาชีพที่เปนความตองการของตลาดแรงงานพบวา 8 ใน 10 อาชีพมีความเกี่ยวของกับงานดาน

คอมพิวเตอร เชน วิศวกรรมซอฟตแวร ผูบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอร นักวิเคราะหระบบ

เครือขายขอมูล ผูบริหารฐานขอมูล และนักวิเคราะหระบบ  เปนตน 

Uวัตถุประสงค 

 เมื่อจบบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 2.  จําแนกประเภทของบุคลากร 

 3.  คุณสมบัติของบุคลากร 

 4.  หนาที่ของบุคลากร 

Uเน้ือหา U (อางอิงเอกสารประกอบการสอน อาชีพและประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร) 

ลักษณะงานอาชีพดานคอมพิวเตอรสามารถแบงออกเปน 3 กลุมอาชีพ ไดแก  

1. กลุมบุคลากรดานผูผลิตฮารดแวร 

2. กลุมบุคลากรดานผูผลิตซอฟตแวร 

3. กลุมบุคลากรผูใหการสนับสนุนและบริการ 

• กลุมบุคลากรดานผูผลิตฮารดแวร 

ในอุตสาหกรรมการผลติฮารดแวรประกอบดวย โรงงานผลติและตัวแทนจําหนายเคร่ือง

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน เคร่ืองอานดิสก จอภาพ เคร่ืองพิมพ และอุปกรณการสื่อสาร

และเครือขาย เปนตน  อาชีพในงานดังกลาวมีดังนี ้

1. นักออกแบบคอมพวิเตอร (Computer Designer) ทําหนาที่ศึกษา วางแนวทาง และ

ออกแบบคอมพวิเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยการออกแบบจะพิจารณาถึง

ลักษณะและประสิทธิภาพในการใชงานของอุปกรณเปนสําคัญ ทั้งน้ีตองเหมาะสมกับ

ผูใชงานมากที่สุด 
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2. วิศวกรคอมพวิเตอร (Computer Hardware Engineer) ทาํหนาที่วิจัย ออกแบบ พัฒนา 

และทดสอบอุปกรณคอมพิวเตอร ตลอดจนควบคุมการผลิตและติดต้ังอุปกรณให

สามารถทํางานรวมกัน 

สาระสําคัญ 
3. ชางเทคนิคคอมพิวเตอร (Computer Technician) ทําหนาที่นําชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมา

ประกอบกันเปนเคร่ืองคอมพิวเตอร ดูแลรักษา และซอมแซมอุปกรณตาง ๆ 

• กลุมบุคลากรดานผูผลิตซอฟตแวร 

 คอมพิวเตอรซอฟตแวรประกอบดวย บริษัทที่ ผลิต พัฒนา และใหบริการเกี่ยวกับซอฟตแวร 

อาชีพในกลุมซอฟตแวรมีดังน้ี 

1. นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) ทําหนาที่วางแผน ออกแบบ และวิเคราะหงาน

คอมพวิเตอรขององคการ 

2. นักเขยีนโปรแกรม หรือ โปรแกรมเมอร (Programmer) ทําหนาที่นําขอมูลการออกแบบ

รายละเอียดการวางโครงสรางระบบคอมพิวเตอรจากนักวิเคราะหระบบมาเขียนและ

ทดสอบระบบ และสงใหนักวิเคราะหระบบทําการตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อหาจุดบกพรอง

และแกไขกอนนําไปใชจริง 

3. วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer) เปนผูพัฒนาซอฟตแวรระบบและซอฟตแวร

ประยุกต ทําหนาที่วิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบ สราง ทดสอบ และบํารุงรักษา

ซอฟตแวร ซึ่งนักวิศวกรรมซอฟตแวรจะเนนการพัฒนาอัลกอริธึม วิเคราะหและแกไข

ปญหา 

• กลุมบุคลากรผูใหการสนับสนุนและบริการ 

บุคลากรที่ใหการสนับสนุนและบริการทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร บุคลากรเหลาน้ี ไดแก  

1. พนักงานขาย หรือตัวแทนจําหนาย (Sale and Representative) ทําหนาที่ติดตอขาย

ผลิตภัณฑ  ซึ่งจําเปนตองมีความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร และเชี่ยวชาญในขอมูล

ผลิตภัณฑของบริษัท 

2. วิศวกรและชางเทคนิคระบบ (Systems Engineer) ทําหนาที่บริการติดต้ัง ดูแลซอมแซม

เคร่ืองคอมพิวเตอรใหกับลูกคา เพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นักเขียนขอมูลทางเทคนิค  (Technical writer) ทําหนาที่ผลิตเอกสารประกอบการพัฒนา

ระบบสารสนเทศตลอดจนวิธีการใชผลิตภัณฑ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร และซอฟตแวร 

4. นักอบรม  (Trainer) ทําหนาที่สอนและอบรมความรูเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรใหกับลูกคา ตัวแทนจําหนาย และชางเทคนิค 
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5. ที่ปรึกษาบริษัทคอมพิวเตอร  (Computer Consultant) เปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ

ดานคอมพิวเตอร ทําหนาที่ชวยวางระบบและสรางโปรแกรมใหกับหนวยงานตาง ๆ 

• ความสําคัญของใบประกาศนียบัตร  

ประกาศนียบัตร เปนการรับรองความรูสามารถของแตละบริษัท นับไดวาเปนสิ่งที่ชวย

เพิ่มคุณคาใหกับผูท่ีสอบผาน เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ ทั้งโอกาสของการไดงาน

ทํา การไดเงินเดือนที่สูงกวา ตลอดจนความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน จึงถือไดวา

ประกาศนียบัตรน้ันเปน Value Added ในตลาดแรงงานที่สําคัญประการหนึ่ง 

• ประโยชนท่ีไดรับจากใบประกาศนียบัตร 

1. ไดรับการยอมรับจากองคการ และหนวยงานตาง ๆ ทั่วโลก ในทักษะของใบ

ประกาศนียบัตรที่ไดรับ 

2. สามารถเขาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลเชิงเทคนิคไดโดยตรงจาก

บริษัทที่ออกใบประกาศนียบัตร  และสามารถใชแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ใหบริการ

เฉพาะ เชน การอัพเดทขาวสาร เปนตน 

3. มีโอกาสไดรับเชิญเขารวมสัมมนาพิเศษตาง ๆ และเขารับการอบรมทักษะใน

ระดับที่สูงขึ้น 

4. ไดรับวารสารของบริษัทฟรี ตลอดจนไดสวนลดในสินคาและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

ของบริษัท 

5. สามารถใชเคร่ืองหมาย หรือโลโกของประกาศนียบัตรได  

• หลักการเลือกสอบประกาศนียบัตร  นั้นมีปจจัยท่ีควรพิจารณาดังน้ี 

1. เวลาและคาใชจายที่ตองใชเพื่อการไดมาซึ่งประกาศนียบัตรน้ัน ๆ 

2. โอกาสของการจางงานหากมีประกาศนียบัตรนั้น ๆ 

3. ตรวจสอบลักษณะงานที่มีความตองการบุคคลที่มีใบประกาศนียบัตร 

4. อานผลการประเมินใบประกาศนียบัตรแตละประเภท 

5. สนทนากับบุคคลในบริษัทที่ออกใบประกาศนียบัตร 

• วิธีการเรียนรูในการเตรียมตัวสอบประกาศนียบัตร 

1. ศกึษาดวยตนเอง 

2. ฝกอบรมผานออนไลน 

3. ฝกในชั้นเรียน 
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4. แหลงเรียนรูผานเว็บไซต 

• การทดสอบประกาศนียบัตร 

บริษัทที่ไดรับการรับรองใหดําเนินการสอบ (Authorized Testing Companies) เชน 

โพรเมตริกซ (Prometric) ใหบริการทดสอบเพื่อการรับประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร 

• ตัวอยางประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร 

1. ประกาศนียบัตรดานโปรแกรมประยุกต (Application Software Certifications) เชน 

Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) เปนตน 

2. ประกาศนียบัตรดานระบบปฏิบัติการ (Operating System Certifications) เชน 

IBM Certified Specialist  เปนตน 

3. ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาโปรแกรม (Program / Developer Certifications)  

เชน  Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) เปนตน 

4. ประกาศนียบัตรดานเครือขายคอมพิวเตอร (Networking Certifications)  เชน 

Certified Novell Administrator (CNA) เปนตน 

5. ประกาศนียบัตรดานอินเทอรเน็ต (Internet Certifications) เชน Certified Internet 

Webmaster (CIW) เปนตน 

 


