รายงานผลประชุมสั มมนาคอมพิวเตอร์ หัวข้ อ
“การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพือ่ การพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย=ครั้ งที่สอง=”

เพือ่ รองรับการเปิ ดประตูการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้ นี้
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 ที่ วสท.

1. ที่มาที่ไป:

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.- วิศวกรรมสถานประเทศไทย ใน พระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้จดั ประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพือ่ การพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing
ของ ประเทศไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคารสานักงานใหญ่ วสท. ซอยวัดเทพลีลา เพือ่ รองรับการเปิ ด
ประตูการค้าเสรี อาเซียน (AEC) ในปลายปี นี้ โดยนายศิริโชติ สิ งห์ษา ประธานคณะกรรมการร่ วม วสท.- compTIA
ซึ่ง มีผสู ้ นใจเข้าร่ วมการประชุม จาก ผูป้ ระกอบการเอกชน และจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาครัฐต่างๆ
ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับ Enterprise รวม 45คน เป็ นวุฒิสมาชิก วสท. 3คน และเป็ นสามัญสมาชิก วสท. 3คน
โดย วสท. ได้จดั ให้มีการมอบวุฒิบตั รร่ วม ระหว่าง วสท.- compTIA เป็ นภาษาไทย นายพิศาล จอโภชาอุดม
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และมอบ Certificate ภาษาอังกฤษ จาก Mr. Dennis
KWOK CompTIA Vice President of Asia Pacific สหรัฐอเมริ กา ให้แก่ผผู ้ า่ นการสอบวิชา NetWorking และวิชา
Data Security ของ compTIA เมื่อเดือน สิงหาคม และกันยายน 2558 ซึ่ ง วสท. ได้รับงบประมาณสนับสนุนปี 2558
จาก ซีป้า กระทรวงไอซีที ในสองวิชาดังกล่าว

เริ่มการประชุมสัมมนา เวลา 09:00น. วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 ที่ วสท.

09:00น. คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิวศิ วกรไฟฟ้ า และ วุฒิวศิ วกรคอมพิวเตอร์ วสท. และประธานสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ กล่าวเปิ ดการประชุมสัมมนา ความว่า “……..สาหรั บ Key Words ของหัวข้ อการสั มมนาครั้ งนี ้
คือ =การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของประเทศไทย และเพื่อ
รองรั บการเปิ ดประตูการค้ าเสรี อาเซี ยน (AEC)= และ “ในอนาคตอันใกล้ นี”้ จะมีความสาคัญอย่างไร คุณสิ ริ
โชติ สิ งห์ ษา จะเป็ นผู้มาบรรยายบอกแก่ พวกเรา อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผมเคยมีโอกาสทางานอยู่ในองค์ กร
ใหญ่ ระดับรายได้ เป็ นหมื่นล้ านนั้น เวลาที่องค์ กร ขนาดใหญ่ จะพิจารณารั บคนเข้ าทางานนั้น จะมีการ
พิจารณาใน ๒ประเด็นด้ วยกัน คือ เรื่ องความดี และความสามารถ โดยองค์ กรจะพิจารณาจากเครื่ องมือหลาย
ชนิด เช่ น การสัมภาษณ์ , Aptitude Test, Attitude Test, Application Form, Reference, Academic Result
อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องความสามารถนั้น หากผู้สมัครมีประกาศนียบัตรรั บรองจากสถาบันนานาชาติ เช่ น
CompTIA, ICDL เป็ นต้ น ก็จะช่ วยให้ ผ้ สู มัครนั้น มีแต้ มต่ อมากขึน้
ดังนั้น จึงเห็นได้ ว่า การจัดสอบให้ แก่ นักคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก ของ วสท. และประชาชนทั่วไป จะ
เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นที่มาของการจัดสัมมนา
ในวันนี ้ โดย วสท. ได้ เชิ ญผู้เชี่ ยวชาญที่อยู่ในวงการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เริ่ มจากคุณสิ ริโชติ สิ งห์ ษา ภาคี
วิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และประธานคณะกรรมการร่ วมวสท.- CompTIA และ Local Division Manager
on Discrete Automatic & Motion Division ประจาบริ ษทั ABB Limited Thailand, Mr. Dennis Kwok
CompTIA Vice President of Asia Pacific, คุณยอดชาย สิ งห์ สถิตสุข ภาคีวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และ
CompTIA’s Thailand Country Manager, ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิวิศวกรไฟฟ้ า และวุฒิวิศวกรคอมพิวเตอร์
วสท., และสุดท้ ายดร.สุวฒ
ุ ิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,
ซึ่ งทั้ง ๕ท่ านนี ้ คือ ผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ตัวจริ ง ผมจึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ า ท่ าน
สมาชิ ก และท่ านผู้มีเกียรติทุกท่ าน จะได้ รับความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ จาก
การสัมมนาครั้ งนีเ้ ป็ นอย่างมาก........”

วันที่ 25 กันยายน 2558 คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิวศิ วกรไฟฟ้ า และ วุฒวิ ศิ วกรคอมพิวเตอร์ วสท.
และประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่ าวเปิ ดการประชุมสัมมนา

09:30น.

คุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีวศิ วกรรมไฟฟ้ า และภาคีวศิ วกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และประธาน
คณะกรรมการร่ วม วสท.- compTIA และ Local Division Manager on Discrete Automation& Motion
Division ประจา ABB Limited ประเทศไทย กล่าวถึง “ความสาคัญในการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย กับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย เพือ่ รองรับการเปิ ดประตูการค้าเสรี สู่อาเซียน”
ความว่า “ในปั จจุบัน ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ ให้ ความสาคัญกับการคัดสรรบุคคลากรที่มีความสามารถ
เพื่อเข้ าร่ วมงานตามตาแหน่ งงานรั บผิดชอบในบริ ษทั ของตน โดยต้ องใช้ เวลาฝึ กปรื อเรี ยนรู้ในงานที่จะต้ อง
ทาเป็ นช่ วงระยะเวลาหนึ่ง จนพนักงานมีศกั ยภาพเพียงพอในงานขององค์ กร โดยส่ วนใหญ่ จะมีการกระจาย
อานาจความรั บผิดชอบให้ กับพนักงานขององค์ กรอย่างเต็มที่ ด้ วยการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
ความคล่ องตัว และการดารงอยู่ของบริ ษทั ดังนั้น การที่จะสามรถรั บรู้ได้ ในความสามารถเฉพาะทางของ
พนักงานในองค์ กร จึงได้ กลายมาเป็ นสิ่ งสาคญในการจัดพนักงานเข้ าทางานตามที่องค์ กรมุ่งหวัง และ
certificate ได้ กลายมาเป็ นตัวสาคญ ที่จะบ่ งชี ้ถึงความสามารถพืน้ ฐาน และความสามารถเฉพาะทาง ของ
พนักงานแต่ ละคน ที่องค์ กรจะสามารถมองเห็นได้ โดยพิจารณาจาก Certificate ของแต่ ละสถาบันที่ ให้ การ
รั บรองในแต่ ละบุคคล........."

คุณศิริโชติ สิงห์ ษา ภาคีวศิ วกรรมไฟฟ้ า และภาคีวศิ วกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และประธาน
คณะกรรมการร่ วม วสท.- compTIA และ Local Division Manager on Discrete Automation& Motion
Division ประจา ABB Limited ประเทศไทย กล่ าวถึง “ความสาคัญในการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ไทย
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย เพือ่ รองรับการเปิ ดประตูการค้ าเสรีสู่
อาเซียน”

คุณศิริโชติ ได้แสดงภาพ “GDP Growth by ASEAN Region” และภาพข้อมูล ของ ประเทศอินโดเนเชีย,
ประเทศมาเลย์เชีย, ประเทศสิ งคโปร์, ประเทศฟี ลิปปิ นส์, ประเทศไทย, และประเทศเวียตนาม, พร้อมทั้ง
กล่าวต่อไปว่า “ปั จจุบัน กลุ่มประเทศอาเซี ยนมีพลเมืองถึง 600ล้ านคน และมีขนาดเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง
เมื่อเปรี ยบเที ยบอัตราการเติบโตของผลิตผลมวลรวมประขาชาติ ของ ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน จะพบว่ า มี
การเติบโตสูงอยู่ในระดับ 5% แตกต่ างกันไปในแต่ ละประเทศ อิ นโดนีเซี ยจะมีขนาดเศรษฐกิจ และ
ประชากรมากที่สุด ส่ วนประเทศอื่ นๆก็ลดหลัน่ กันลงมา มีจุดแข็งหลากหลาย โดยอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
ไม่ ใช่ อุตสาหรรมหนัก ดังนั้น การเติบโตในด้ านพลังงานที่เกี่ยวข้ องกับการขยายตัวของเมือง และธุรกิจ
บริ การ อาหาร สาธารณูปโภค จึงกลายเป็ นส่ วนสาคัญ ดังนั้น ธุรกิจในด้ านการสื่ อสาร การคมนาคม และ
ระบบสารสนเทศ หรื อครอบคลุมเป็ นธุรกิจดิจิตอล จึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้ องการของตลาด
ในกลุ่มประเทศนี ้ การเคลื่อนย้ายแรงงานในด้ านธุรกิจดิจิตอล ได้ กลายมาเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ของ อาเซี ยน และในด้ านนี ้ สามารถจะทาได้ สะดวกมากขึน้ จากโครงสร้ างของระบบดิจิตอลเองที่
รองรั บในแต่ ละประเทศ บุคคลกรที่มีความสามารถในกลุ่มประเทศอาเซี ยนสามารถแข่ งขันกับตลาดโลกได้
รวมทั้งมีการแข่ งขันกันเองในระดับภูมิภาคอยู่แล้ว”

คุณศิริโชติกล่าวสรุ ปว่า “ที่ ผ่านมา วสท. ได้ ดาเนินการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ โดยสาขาคอมพิวเตอร์ วสท.
ด้ วยการประชุมเบือ้ งต้ นคณะกรรมการร่ วม วสท.- CompTIA เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 เพื่อดาเนินการ
สารวจความเห็นเบือ้ งต้ น โดยการจัดประชุมสัมมนาระดมสมอง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 พร้ อมทั้งการ
มอบประกาศนียบัตร วสท.– CompTIA แก่ ผู้สอบผ่ าน CompTIA A+ Certificate เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556

ภาพผู้สอบผ่ าน CompTIA A+ Certificate เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2556 ได้ ใบรับรอง จาก Mr. Dennis
KWOK CompTIA Vice President of Asia Pacific บนเวทีประชุมสัมมนา ทือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
นอกจากนีแ้ ล้ ว วสท ยังได้ ดาเนินการคัดสรรวิศวกรเพื่อรั บรางวัลคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยมอย่างต่ อเนื่อง เป็ น
การส่ งเสริ ม และรั บรองความเป็ นวิศวกรมืออาชี พของสมาชิ ก วสท. และสร้ างบรรทัดฐานกับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ ในอนาคต ให้ ตระหนักหนักถึงความหลากหลายในสายงานอาชี พ โดยในปี นี ้ วสท. ได้ มีการ
พิจารณาเพิ่มรางวัลวิศวกร และนักคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยม วสท 2558 ตามสาขาต่ างๆคือ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ด้ านการบูรณาการระบบ (System Integrator )
ด้ านการสื่ อสารข้ อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications & Computer Networks)
ด้ านการบริ หารจัดการโครงการไอซี ที (ICT Project Management)
ด้ านความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
ด้ านวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ (Software Engineer)
ด้ านระบบเทคโนโลยีโมไบล์ (Mobile Technology Systems)
ด้ านกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting)
ด้ านกระบวนการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (Business Computer Process)
ด้ านระบบสารสนเทศ และฐานข้ อมูล (Information Systems and Database)
ด้ านเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ (Social Networks)

จึงขอเรี ยนเชิ ญ ท่ าน หรื อหน่ วยงานของท่ าน พิจารณานาส่ งประวัติผลงาน วิศวกรในสาขาต่ างๆ ที่มีผลงาน
ดีเด่ นด้ านไอซี ที สมัครเข้ าร่ วมการคัดสรรเป็ นวิศวกรคอมพิวเตอร์ และนักคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยมในครั้ งนี ้
โดยไม่ จากัดจานวนในแต่ ละสาขา ซึ่ งในปี ้ นี้ จะเป็ นครั้ งแรกในประวัติศาสตร์ วสท. ที่ จะมอบรางวัลยอด
เยี่ยมให้ แก่ ผ้ เู ชี่ ยวชาญคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ ไช่ วิศวกร”

10:00น. Mr. Dennis KWOK CompTIA Vice President of Asia Pacific บรรยายหัวข้อ “New Era in IT EducationGlobal Skill Set IT Vendor Neutral Certifications for Building Global Digital Workforce” โดยกล่าวว่า
“IT is Everywhere Mobility& Cloud Computing: The combined consumer and enterprise market for
cloud- based mobile applications is expected to rise88% in the next 3years, via the Key Drivers: HTML5,
Processing Power, and Enterprise Mobility. And Many Businesses Seek to Improve Their Use of IT via
the following Top Technology Priorities:
1. IT Security
2. Data storage/back- up
3. Network infrastructure
4. Updating aging computers/software
5. Web/ Online presences/ e- commerce
6. Automating business processes through technology
7. Mobility
8. Disaster recovery/ Business continuity
9. Data analytics/Big data/Business intelligence
10. Cloud Computing”

Figure from Juniper Research

“ToDate, Majority of Businesses Throughout the World Expect IT Certifications to Increase in
Importance, ie.: Staff with IT certifications have proven expertise, and that Staff holding IT certifications
are more valuable to the organization. compTIA found that 84% Of certified workers remain with their
current employer!! Also Organizations believe employees with IT certifications add value to their work
and perform better than non- certified employees!! Additionally, Top Certifications to Get an up- front
employment are: compTIA A+, compTIA Security+, and compTIA NetWork+; eg.: DELL Requires
CompTIA A+ to equip DELL employees with the right knowledge and boost customer satisfaction.”

Mr. Dennis KWOK CompTIA Vice President of Asia Pacific บรรยายหัวข้ อ “New Era in IT
Education- Global Skill Set IT Vendor Neutral Certifications for Building Global Digital Workforce”

10:45น. คุณยอดชาย สิงห์สถิตสุข ภาคีวศิ วกรคอมพิวเตอร์ วสท. และ CompTIA’s Thailand Country Manager
กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Steps for Increasing Data Protection” ว่า “Most common attack vectors in 2015
are (which could lead to serious data loss):
- Social engineering via Phishing/ spear phishing and False flag
- Zero- day attacks where Retail industry has experienced a surge in point- of- sale (POS) malware&
attacks and through Web- based attacks, like SSL/ TLS and SQL injection
- Malware on SCADA/ industrial systems and Mobile

คุณยอดชาย สิงห์ สถิตสุ ข ภาคีวศิ วกรคอมพิวเตอร์ วสท. และ CompTIA’s Thailand Country Manager
กล่ าวบรรยายในหัวข้ อ “Steps for Increasing Data Protection”
Viruses are popular in 1990s where Anti- Virus and Firewalls are used to do the Defense work. Worms
are popular in 2000s where Intrusion Detection& Prevention have been used to rectify the problems.
Botnets arise in late 2000s till current years with Reputation, DLP, App.- aware Firewalls, are used to do
the Defense work. And to- date begin with Advanced Persistent Threats (APTs) where Visibility and
Context are the strategy to handle the case. The best way to protect against directed attacks are
Encryption and monitoring Methodology. 62% of attacks are targeted at Weak PassWords!! Types of data
lost are mostly confidential financial data, where- as data loss areas are: data in motion (eg.: data
transmitted by unencrypted email either via Wireless/ wired, Cloud Services, or Voice), data in use, and
data at rest (eg.: stored in a data- base on either corporate Servers’ e- commerce, database, and e- mail,
and SAN/ NAS), respectively.
Most corporates are concerned on attacks, like: through USB flash- drives, theft/ loss of corporate mobile
devices, and through employees’ down- loading un- authorized apps to mobile devices, respectively. Thus,
corporate emphasis are now concentrated on: Training people– both security workers and end- users.
Training is necessary on following areas: Identifying what attacks look like?? Then Setting thresholds,
Identifying attacks, Make Incident response and Analysis of data with Penetration testing. Validation of

training is necessary, because Training isn’t enough!! Therefore, Certification becomes vital!! Key
solutions are obviously training and certification, because it’s important to test after training to confirm
knowledge gains. Last year alone, 86% of businesses engaged in training!! Additionally, ompTIA found
that Certified IT Staff are better able to understand new technologies and are more productive.”

คุณเมทินี เทพมณี อดีตปลัดกระทรวงไอซีที ให้ ความสนใจเข้ าประชุมสัมมนา เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

11:15น. ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิวศิ วกรไฟฟ้ า และ วุฒิวศิ วกรคอมพิวเตอร์ วสท. บรรยายในหัวข้อ “ผลจัดสอบนัก
คอมพิวเตอร์ไทย โดย วสท. ในรอบสองปี ที่ผา่ นมา” โดยกล่าวถึง ความเป็ นมาของ “งานจัดสอบนัก
คอมพิวเตอร์ ไทย โดย วสท.” ว่ า: “ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยสากล: คือดาเนินการเรี ยนการสอน ให้
ผู้เรี ยน =มีความรู้ตามหลักสูตรที่ได้ จัดวางไว้ = และเป็ นภารกิจ ของ แต่ ละองค์กร ในการฝึ กงาน ให้
พนักงานในองค์ กรของตน =ทางานเป็ น= ส่ วนภารกิจ ของ วสท. คือการผลักดันให้ สมาชิ ก วิศวกรไทย
ทางาน=อย่ างมืออาชีพ=

มีนาคม 2554: คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ได้ แสดงความเป็ นห่ วงต่ อปั ญหา =ความไม่ เป็ นมืออาชี พ
ของ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ไทย ที่ วสท. มีความจาเป็ นจะต้ องเร่ งสร้ างให้ เกิดมีขึน้ โดยเร็ว
เพื่อให้ ทันกับการแข่ งขันในระดับนานาชาติ อี กเก้ าประเทศในอาเซี ยน ที่มีข้อตกลง จะเปิ ดแข่ งขัน
เสรี ทั้งในด้ านการผลิตอุตสาหกรรม และในด้ านงานให้ บริ การต่ างๆ ในปลายปี 2558 ที่ วิศวกรไทย
ยังมีจุดอ่ อนเป็ นอย่างมากในพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ ที่จาเป็ นต่ อการติดตามเทคโนโลยีระดับสากล
ตลอดจนยังมีจุดอ่ อนในระดับรายได้ คนไทยที่สูงกว่ าประเทศเพื่อนบ้ านหลายเท่ า=

ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิวศิ วกรไฟฟ้ า และ วุฒวิ ศิ วกรคอมพิวเตอร์ วสท. บรรยายในหัวข้ อ “ผลจัดสอบ
นักคอมพิวเตอร์ ไทย โดย วสท. ในรอบสองปี ทีผ่ ่ านมา”

มิถุนายน 2554: คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จัดทา “แนวทางการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ไทย
เพื่อให้ การรั บรองโดย วสท.” ให้ เป็ นการเตรี ยมวิศวกรไทยสู่การเปิ ดเสรี อาเซี ยน ในปลายปี 2558
เพื่อรองรั บปั ญหาต่ อเนื่องเรื ้อรั งของวิศวกรไทย ซึ่ งที่ประชุมคอมพิวเตอร์ วสท. เห็นชอบใช้ วิธีการ
จัดสอบให้ การรั บรองคุณภาพของนักคอมพิวเตอร์ ไทย
โดยเชิ ญผู้แทนจากองค์ กรที่ใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ หรื อองค์ กรที่มีการจ้ างงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในโครงการนี ้
เพื่อจะสามารถรั บทราบ และเข้ าใจ ถึงความสาคัญของงานให้ การรั บรองคุณสมบัตินักคอมพิวเตอร์
ไทยในโครงการนี ้ ได้ รวดเร็วมากขึน้

ธันวาคม 2555: วสท. ได้ ลงนามความร่ วมมือกับ compTIA Inc. ซึ่ งเป็ นองค์ กรไม่ แสวงหากาไร จาก
สหรั ฐอเมริ กา ในการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ไทย
ระหว่ างประเทศ (Country- wise Competitiveness)

เพื่อรองรั บการพัฒนาเศรษฐกิจเชิ งแข่ งขัน

หมายเหตุ: compTIA สหรั ฐอเมริ กา ได้ รับการจัดตัง้ ขึน้ มานาน 30ปี และได้ จัดสอบนัก
คอมพิวเตอร์ ทั่วโลก ในลักษณะ Real Time ผ่ านห้ องสอบมาตรฐาน pearsonVIEW รวม
ประมาณ 200ประเทศ ปั จจุบันมีผ้ สู อบผ่ านได้ การรั บรองแล้ ว ประมาณ สามล้ านคน

มีนาคม 2556: วสท. มี ประกาศสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. ที่ : 05/ 2556 เรื่ อง การแต่ งตั้งคณะกรรมการ Joint
Management Committee ของ วสท. เป็ น คณะกรรมการร่ วม
จัดวางนโยบายการจัดสอบนัก
คอมพิวเตอร์ ไทย ทาหน้ าที่กากับดูแลงานจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ไทยโดยรวม เพื่อประโยชน์ ของ
ชาติไทยเป็ นสาคัญ”
ทั้งนี้ ดร.ชวลิตได้กล่าวถึง “ผลจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ไทย โดย วสท. ในรอบสองปี ที่ผ่านมา” ว่า: “ตลอด
ระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา Joint Management Committee ของ วสท. ดังกล่ าว ได้ ดาเนินการจัดสอบนัก
คอมพิวเตอร์ ไทย ร่ วมกับ compTIA สหรั ฐอเมริ กา โดยมีใบรั บรองจาก compTIA ตลอดมา รวมหลายรุ่น ใน
วิชา: A+, CTT+, Project Managers, NetWorking, และ Data Security, เป็ นต้ น สาหรั บกลยุทธการอบรมผู้
เข้ าสอบ compTIA โดย วสท. คือ: จัดอบรม และจัดติวเข้ ม ตลอดจนทาเฉลยข้ อสอบตัวอย่าง ที่ วสท.
รวบรวมได้ จากอิ นเทอร์ เน็ต ให้ สอดคล้ องกับกับแต่ ละเนือ้ หาวิชา ของ compTIA แก่ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรม ใน
ลักษณะเข้ มข้น (Intensive) เหมือนการเข้ าค่ ายฝึ กเข้ ม โดย วสท. มีเป้ าหมายให้ มีผ้ สู อบผ่ าน 70% สาหรั บค่า
อบรม และจัดสอบ compTIA แต่ ละวิชา ประมาณ 20,000.-บาทต่ อคน อย่างไรก็ดี

มิถุนายน 2558: องค์ การมหาชน ซี ป้า ในสังกัดกระทรวงไอซี ที เห็นชอบให้ งบประมาณ ปี 2558 ให้ การ
สนับสนุนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด แก่ ผู้เข้ าสอบ compTIA ผ่ าน วสท. ในสองวิชา คือ: NetWorking และ
Data Security ที่เป็ นหลักสูตรระดับ Advanced Courses เพื่อเป็ นการเตรี ยมนักคอมพิวเตอร์ เข้ าสู่
การแข่ งขันเสรี อาเซี ยน
สาหรับในประเด็น “กิจกรรมจัดฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ ของ วสท.” นั้น ดร.ชวลิตกล่าวว่า “เมษายน 2556:
วสท. ได้ มีโอกาสลงนามความร่ วมมือกับ CDL ซึ่ งเป็ นองค์ กรไม่ แสวงหากาไร จาก ประชาคมยุโรป ในการ
จัดสอบผู้ที่ไม่ ใช่ นักคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ : KeyBoard Operators, Bank Tellers, Call Centres, รวมถึง
Administrative Officers, และ Management Staff, เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการตรวจสอบความชานาญการใช้ งาน
PC, NoteBook, Tablets, และ SmartPhones, เพื่อรองรั บการพัฒนาเศรษฐกิจเชิ งแข่ งขันระหว่ างประเทศ
(Country- wise Competitiveness)

หมายเหตุ: CDL ประชาคมยุโรป ได้ รับการจัดตัง้ มานาน 15ปี และได้ จัดสอบผู้ใช้ งานคอมพิวเตอร์ ทั่วโลก
(End Users) ในลักษณะ Real Time ผ่ านห้ องสอบมาตรฐาน CDL รวมประมาณ 100ประเทศ
ปั จจุบัน มีผ้ สู อบผ่ านได้การรั บรองแล้ ว ประมาณ 30ล้ านคน”

พฤศจิกายน 2556: โดยการบริ จาคเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค จานวนมาก จาก เอบีบี (ประเทศไทย) วสท.
ได้ มีโอกาสจัดตัง้ ห้ องสอบมาตรฐาน CDL จานวน 40KeyBoards ที่ชั้นสี่ อาคาร สานักงานใหญ่
วสท. และได้ ดาเนินการจัดสอบ KeyBoard Operartors ร่ วมกับ CDL (Thailand) โดยมีใบรั บรอง
จาก ประชาคมยุโรป มาแล้ วหลายรุ่น ในวิชา: Computer Literacy รุ่นที่สี่, Project Management,
และ DataBase ACCESS, เป็ นต้ น ส่ วนค่าอบรม และจัดสอบ compTIA แต่ ละวิชา ประมาณ
10,000.-บาทต่ อคน

กุมภาพันธ์ 2558: ภายใต้ การสนับสนุนวิทยากร จาก bricsCADD Inc. (องค์ กรไม่ แสวงหากาไร สานักงาน
ใหญ่ ที่ สหรั ฐอเมริ กา และ เบลเยี่ยม ยอดจาหน่ ายระดับสากล Top Five) วสท. ได้ มีโอกาสจัด
อบรมวิชา CAD 2D รุ่นที่สาม และ CAD 3D จาก SpaceClaim Corp. สหรั ฐอเมริ กา ซึ่ งมีนโยบาย
ส่ วนลด 20% จากราคาปรกติ (Cover Price List) ทั้งในแบบ StandAlone License และแบบ
Concurrent License ทั้งในแบบ 2D และแบบ 3D ให้ แก่ ผู้แสดงบัตรสมาชิ ก วสท. ไม่ ขาดต่ ออายุ
ทั้งที่เป็ นสมาชิ กบุคคล หรื อสมาชิ กนิติบุคคล ผู้สนใจ กรุณาติดต่ อ คุณโชคชัย สวนอุดมสุขใจ มือ
ถือ: (086) 323- 6391 ที่ CAD Innovative Co., Ltd. ซึ่ งได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นผู้แทนจาหน่ าย และ
ให้ บริ การหลังการขาย ใน ประเทศไทย และค่ าอบรม และจัดสอบ compTIA แต่ ละวิชา ประมาณ
5,000.-บาทต่ อคน
ซึ่ง ดร.ชวลิต ได้กล่าวในบทสรุ ปว่า “ดังได้ กล่ าวแล้ ว: ภารกิจ ของ วสท. คือการผลักดันให้ สมาชิ ก วิศวกร
ไทยทางาน=อย่างมืออาชี พ= ผู้เข้ ารั บการอบรม เพื่อเข้ าทาสอบ Certification จึงเป็ นผู้อยู่ในระดับทางาน
โดยส่ วนใหญ่ ถึงปั จจุบัน วสท. จัดอบรม สอบ Certification ไปแล้ วประมาณ สิ บห้ องเรี ยน มีผ้ เู ข้ ารั บการ
อบรมห้ องเรี ยนละประมาณ 20คน โดยสรุปแล้ ว: วสท. พบว่ า ในปั จจุบัน คนไทยก็เริ่ มเล็งเห็นความสาคัญ
ในการเข้ าทาสอบ Certification เพื่อเป็ นการตรวจสอบความชานาญการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ของตน =อย่าง
มืออาชี พ= ซึ่ ง compTIA พบว่ า 84% ของ พนักงานที่สอบได้ ใบรั บรอง Certification แล้ วนั้น จะทางานอยู่
กับองค์ กรของตนอย่างยัง่ ยืน ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือ ใบรั บรอง ของ compTIA และ CDL นั้น เป็ นที่ยอมรั บ
และเชื่ อถือ ในระกับสากล (Internationally Honoured)”

12:15น. กล่าวปิ ดการประชุม โดย คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิวศิ วกรไฟฟ้ า และ วุฒิวศิ วกรคอมพิวเตอร์ วสท. และ
ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “ขอบคุณครั บ ได้ เห็นทุกท่ านมีความตัง้ ใจ และสนใจในการสัมมนา
ครั้ งนีเ้ ป็ นอย่างมาก ซึ่ งนับได้ ว่าเป็ นความสาเร็จของการสัมมนาในครั้ งนีค้ รั บ ก่ อให้ เกิดกาลังใจแก่ ผ้ จู ัด
สัมมนาเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นความสุขใจที่ วสท. สามารถทาประโยชน์ ให้ แก่ สมาชิ ก และท่ านผู้มีเกียรติทุกท่ าน
และที่สาคัญอย่างยิ่ง คือการทาประโยชน์ ให้ แก่ ประเทศชาติของเรา อย่างไรก็ตาม ปั ญหา และอุปสรรคใน
การสอบของนักคอมพิวเตอร์ ยงั มีอยู่ ซึ่ งก็เป็ นเรื่ องค่ าใช้ จ่ายในการสอบนั่นเอง อาจเป็ นภาระแก่ ท่านสมาชิ ก
และนักศึกษาบางท่ าน วสท. จะได้ พยายามเจรจาขอทุนสนับสนุนจากซิ ป้า และกระทรวง ICT ให้ แก่ สมาชิ ก
ของ วสท. และนักศึกษาต่ อไป และถือว่ า เป็ นงานสาคัญส่ วนหนึ่ง ของ วสท. ในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่ านสมาชิ ก วสท. และ ท่ านผู้มีเกียรติ
ทุกท่ าน ที่ให้ เกียรติต่อ วสท. ในการมาร่ วมสั มมนาครั้ งนี ้ และขอให้ ทุกท่ านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ครั บ”

คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒวิ ศิ วกรไฟฟ้ า และ วุฒวิ ศิ วกรคอมพิวเตอร์ วสท. และประธานสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่ าวปิ ดการประชุ ม และพักทานข้ าวเที่ยงร่ วมกันตามอัธยาศัยก่อนกลับบ้ าน

เวลาอาหารเทีย่ ง ในหมู่คณะกรรมการร่ วม compTIA- วสท. เพือ่ ความสนิทสนมร่ วมกันตามอัธยาศัย

