5 Certification ที่ควรมีในป 2010
การมี ประกาศนี ยบั ตรไว ใ นครอบครอง มี ประโยชน อย างยิ่ง สํ าหรับ ผูที่ ตองการหางาน
ทางดาน IT แตลาสุดนี้ไดเพิ่มความสําคัญในการฝกอบรมเทคโนโลยีเฉพาะทาง ขณะที่เศรษฐกิจ
กําลังเริ่มฟนตัวและหลาย ๆ บริษัทก็กําลังมองหาหนวยงานไอทีที่มี ความเหมาะสมในองคกรของ
ตนเอง
เมื่ อ เศรษฐกิ จ เป นเหมื อนบ อ น้ํ า มั น ประกาศนี ย บั ต ร เริ่ ม มาเป น ส ว นสํ า คั ญสํ า หรั บ
ผูเชี่ยวชาญทางดานไอทีที่ตองการใหพวกเขาถูกวาจางได
ทุกวันนี้ ผูเชี่ยวชาญทางดานเน็ตเวิรกของซิสโก ไดเห็นถึงตําแหนงหนาที่สูงสุดในการ
ทํางานทางดานเน็ตเวิรก (อางจากผลสํารวจ พบวา 67% เปน CCIEs จํานวน 970 คน โดย Illuminas
ในนามของซิสโก ) อีก 64% เปนการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยการการจัดการความเสี่ยงใน
ระบบเครือขาย ยังคงตองเปนผูที่มีความสามารถและทักษะในการทํางานคอนขางสูงและยังคงเปน
ที่ตองการอยู คาดหวังโดยนาย Weiller.
เมื่อ " ผูเชี่ยวชาญในโลกไซเบอรทั้งหลายตางตองการเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากปกติ 20% ทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน กลายเปนเงื่อนไขในการตอรองเงินเดือนกับความสามารถของตนเองมากขึ้น "
Thomas Silver, ประธานอาวุโสของบริษัท Dice งานทางดานเทคโนโลยียังมีมากกวา 62,000 งาน
ที่ยังวาง ในตนเดือนเมษายน ไมวาจะเปนงานประจําหรืองานพาสไทม
Certification เปนตัวกําหนดที่ดีที่สุด ที่ จะแสดงใหเห็นถึงทักษะและระดับความสามารถ
ของแตละบุคคล ในการประกอบอาชีพ เปาหมาย และการเขาถึงการฝกอบรม นี่คือรายละเอียดของ
5 ใบรับรองทางดานไอที สําหรับป 2010

1. VMware Certified Professional

The VMware Certified Professional (VCP) จนถึง vSphere 4 (VCP4) ในปจจุบัน ซึ่งดูเหมือน
จะไม ตองใช ความคิดมากนัก ดวยเทคโนโลยี ในการจําลองการเติบ โตภายในองคกร ซึ่งเปนสิ่ ง
สําคัญที่จะดึงความสามารถนี้ มาใชใหทันกับเทคโนโลยีเพื่อมาใชงาน งานวิจัยลาสุดยังแสดงถึง
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ มีความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนความชํานาญเฉพาะดานในการจําลองระบบ
เสมือน ทักษะใหมที่ตองการ คือ การไดรับการจําลองระบบเสมือน และการจัดการเทคโนโลยีโดย
อัตโนมัติในการนําเขาสภาพแวดลอมที่แทจริงของการจําลองซึ่งเปนจุดเดนของการทําระบบเสมือน
นี้ ตามที่ Forrester Consulting ไดสัมภาษณ 257 ผูเชี่ยวชาญทางดานไอที ในนาม CA กลาววา
"ทักษะที่เหมาะสมในอนาคตเปนการยากที่จะสําเร็จลุลวงไดความรูตามเปาหมายและรักษาไวได "

2. Microsoft Certified Technology Specialist

ไมโครซอฟตยังคงครองธุรกิจตลาดดานเดสทอปสมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ระบบปฎิบัติ
การวินโดวไดสวนแบงทางการตลาดมามากกวา 91% ตามตัวเลขในเดือนมีนาคมและไมโครซอฟต
ยังไดเรงปรับปรุงเวอรชั่นใหมที่นาสนใจนั้นก็คือ Windows 7
ผูเชี่ยวชาญทางไอทีที่ไดเปน Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) จะ
สามารถพิสูจนความสามารถของตนเองเกี่ยวกับ อุปกรณ การสรางสรรคงาน การแกไขปญหาและ
ขอบอกพรองของเทคโนโลยีไมโครซอฟตโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน Windows operating system,
Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server and Microsoft Visual Studio
ในแงของการฝกอบรมและการไดรับรองจะเห็นไดวา Windows 7 ไดมีการพัฒนาเร็วกวา
เทคโนโลยีใด ๆ ตลอด 5 ปที่ผานมา
Chris Pirie ผูจัดการฝายขายและการตลาดของไมโครซอฟต กลาวไววา
"เราคาดหวังใน Windows 7 ซึ่งเปนคลื่นลูกใหมที่มาแรงในการทํางานบนเดสทอป และ
กําลังมีคลื่นลูกใหมที่กําลังตามมาในของซอฟตแวรอออฟฟศที่จะออกในชวงหนารอนนี้ ทําใหการ
ไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองในสายงานตาง ๆ กําลังเปนที่นิยมมาก"

3. Cisco Certified Architect

ภายใตความสามารถของผูเ ชี่ยวชาญทางดานไอทีที่มี Certifications หลายใบนั้น อาจถูก
ขนานนามใหเปน "ปราชญ" ของทางซิสโกไดเลย
เมื่อปลายปกอนไดมีการเพิ่มบัญชีรายชื่อการศึกษากับระดับการรับรองของ Cisco Certified
Architect (CCA) ในขณะที่ซิสโกมีผูเชี่ยวชาญในระดับ CCIE มีมากกวา 20,000 คนทั่วโลก และมี
การสรางชั้นของความเชี่ยวชาญดานอื่นในการรับรอง Certification ของ CCA ที่ตองการผูสมัครที่
พรอมที่ไดรับการรับรองจาก Cisco Certified Design Experts (CCDE) ตองมีประสบการณ 10 ป
การฝกอบรมสําหรับ CCA นี้ ควรจัดหาผูเชี่ยวชาญดานไอทีระดับ C ที่มีความรูและทักษะในการ
ปองกันการลงทุนที่สูญเปลา , อางโดย Cisco.
สิ่งหนึ่งที่สําคัญของ CCDE คือ ผูสมัครจะตองผานการทดสอบความสามารถในการเขาใจ
ธุรกิจและการนําเทคโนโลยีมาใชงานใหตรงกับความตองการ สามารถออกแบบและปรับเปลี่ยน
เครือขายที่มีความซับซอน ให สามารถใชงานไดงาย และประหยัดเวลา ซึ่งเปนสําคัญที่จะทําให
ประสบความสําเร็จในสายอาชีพงานนี้

4. CompTIA Strata Green IT

ในป 2010 นี้ ความรูและพื้นฐานของ Certifications ดูเหมือนจะเปนสิ่งจําเปนมากในงาน
ของชาวไอที ที่ควรพิจารณาเพื่อเพิ่มทักษะในความสามารถของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงไดรับความ
สนใจใหกับผูนําธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงไดอยางเปนอยางดี
Cert. ของคาย CompTIA เหมาะสําหรับผูเชี่ยวชาญไอทีที่มีประสบการณทางเทคนิค 18
เดือน เชนเดียวกับ CompTIA A+ หรือ Server+ และสามารถออกแบบเพื่อแสดงใหถึงความสามารถ
ในการจัดการไดเปนอยางดี Cert. นี้ ยังมีการฝกอบรมในการพัฒนาและการคํานวณ ROI สําหรับ
ไอที เพื่อเรียนรูใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
การแบงระดับชั้นของ Cert. แตละประเภท เพื่อวัดระดับความชํานาญจากนอยไปหามาก
สําหรับบุคคลากรดวยทักษะชั้นสูง สิ่งที่ดีที่สุดคือเราเปนเสมือนอุตสาหกรรมไอทีที่ไมหวังผลกําไร
สามารถชวยแกปญหาการวางงานในประเทศ และทําไดโดยการเพิ่มทักษะใหชํานาญได ดวยการเขา
รับการฝกอบรมในสถานที่ตาง ๆ ใหตรงกับความตองการการจางงาน

5. ITIL v3 Foundations

มี 4 ระดับของการรับรอง ITIL ผูเชี่ยวชาญดานไอทีสามารถเขาใจหลักการบริการการ
จัดการวงจรชีวิตและใชกับสภาพแวดลอมความเปนจริง ผูเชี่ยวชาญดานไอทีตองมีทักษะการสื่อสาร
จะตองสามารถบริหารจัดการโครงการและแสดงใหผูอื่นขาใจวงจรบริการได

อางอิงจาก :
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