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วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหาหลกัสูตรถูกออกแบบส าหรับผูท่ี้ตอ้งการท างานในสายงานดา้นระบบ  Network , 
Linux Server และ Security  ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของบริษทัชั้นน าทัว่ไป     โดยเนน้การอบรมใน  4
หลกัสูตรของสถาบนัอบรมโจดอย คือ หลกัสูตร Beginning Network Admin by JODOI (Pre-
CCNA)  , หลกัสุตร Cisco Certified Network Associate  by JODOI  , หลกัสูตร Linux Admin by 
JODOI และหลกัสูตร CompTIA Security + by JODOI    ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดท้ าการ  
Configuration  ดว้ยอุปกรณ์จริง ทั้ง Router และ Switch ของค่าย cisco เป็นหลกั เนน้การปฏิบติั   
เพื่อใหผู้รั้บการอบรมสามารถน าไปใชป้ฎิบติังานไดจ้ริง และยงัสามารถสอบ  Cert.  CCNA และ 
CompTIA Security +   ไดด้ว้ย   

 
ผูท่ี้มี Cisco Certified Network Associate (CCNA®) จะตอ้งสามารถติดตั้ง , คอนฟิก , 

ปฏิบติัการ และ  แกไ้ขปัญหาในส่วนของ Router และ Switch ของเน็ตเวิร์กขนาดกลางได ้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนหรือปรับปรุงใหส้าขาท่ีอยูใ่น link WAN ระหว่างองคก์รหรือ
บริษทัเช่ือมต่อกนัได ้   ในส่วนของหลกัสูตร CCNA by JODOI จะประกอบดว้ย การแกปั้ญหาขั้น



พ้ืนฐานของการคุกคามระบบความปลอดภยั , ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเน็ตเวิร์ก  และ ทกัษะ
พ้ืนฐานเน็ตเวิร์กเบ้ืองตน้  ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจะประกอบดว้ย การเรียนรู้เก่ียวกบั  
-  Network Fundamentals 
-  Network Access  
-  IP Connectivity 
-  IP Services 
-  Security Fundamentals 
-  Automation and Programmability 
 

ในส่วนของหลกัสูตร Linux Admin by JODOI ผูเ้รียนจะสามารถติดตั้งและปรับแต่ง 
Server Linux แบบต่างๆ เช่น Samba Server (FileServer ) ,Proxy Server ( squid) ,FTP Server , 
MySQL Database Server ,DNS Server, Mail Server เป็นตน้ และผูเ้รียนยงัสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชง้านต่อไดเ้องอีกดว้ย  

 
ในส่วนของหลกัสูตร CompTIA Security+ by Jodoi ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัค าศพัทใ์น

ส่วนของ  Security ต่างๆ อุปกรณ์เก่ียวกบั Security และเรียนรู้การท าให ้ Windows , Linux Server 
รวมถึง Router ใหมี้ความปลอดภยัมากข้ึน 

 
 
หลกัสูตรนีเ้หมาะกบั 

- นกัศกึษาดา้นไอทีท่ีจบใหม่และก าลงัมองหางานทางดา้นไอที 
- บุคคลทัว่ไปท่ีก  าลงัมองหางานทางดา้นไอที 
- ผูท่ี้สนใจเร่ิมตน้ศึกษาดา้น Network อยา่งจริงจงั 
- ผูท่ี้ตอ้งการจะกา้วไปเป็น  Network System Administrator 
- ผูท่ี้สนใจจะสอบ CCNA  
- ผูท่ี้สนใจจะสอบ  CompTIA Security + 
- ผูท่ี้สนใจศึกษาในระดบั Advance ต่อไป เช่น Linux Server , Wireless , Security ,Voice    , 

CCNP, CCIE  
- ผูท่ี้สนใจเปล่ียนสายงานมาท างานดา้นไอทีแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะดา้น  Network 

Security 
 
 



ส่ิงที่ผู้อบรมจะได้รับ 
- สามารถสอบ Cert. CCNA  ผา่น 
- สามารถสอบ  Cert. CompTIA Security + ผา่น 
- ไดใ้บประกาศนียบตัรรับรองความสามารถจากสถาบนัอบรมโจดอย 
- ไดง้านท าตามความตอ้งการ 

 
 
ก าหนดวนัรับสมคัรและสัมภาษณ์ 
 เร่ิมรับสมคัรวนัท่ี  14 กุมภาพนัธ ์ 2563  - วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 เวลา   9.30 น. -  16.30 น. 
 สถานท่ี บริษทั โจดอยไอทีแอนดเ์ซอร์วิส จ  ากดั   
 
ก าหนดวนัอบรม 
ระยะเวลาการอบรม  8  เมษายน 2563 -  9 ตุลาคม 2563 
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  
ผูอ้บรมน า Notebook มาเอง 
 
 
รายละเอยีดดังนี ้ 
วนัท่ี  8-10 เมษายน 2563            อบรมหลกัสูตร  Beginning Network Admin by JODOI  
วนัท่ี  28-30 เมษายน 2563          ทดสอบผลการอบรม Beginning Network Admin by JODOI  
วนัท่ี  25-29  พฤษภาคม 2563     อบรมหลกัสูตร  CCNA by JODOI 
วนัท่ี 1-5  ,8-12  มิถุนายน 2563     ทบทวนและท า Lab หลกัสูตร CCNA R&S by JODOI 
วนัท่ี 29-30 มิถุนายน 2563            ติวขอ้สอบ CCNA 200-301 
วนัท่ี 20-24  กรกฎาคม 2563        ก  าหนดสอบ CCNA 200-301 
วนัท่ี 18-20 สิงหาคม 2563  อบรมหลกัสูตร CompTIA Security + by JODOI 
วนัท่ี 14-18  กนัยายน 2563            อบรมหลกัสูตร Linux Admin by JODOI 
วนัท่ี 21-25  กนัยายน 2563            ทบทวนและท า Lab หลกัสูตร Linux Admin by JODOI 
วนัท่ี 28-29  กนัยายน 2563  ติวขอ้สอบ CompTIA Security +  
วนัท่ี  5-9   ตุลาคม 2563               ก  าหนดสอบ CompTIA Security + 
 
 
 



สถานทีอ่บรม 
บริษทั โจดอยไอทีแอนดเ์ซอร์วิส จ  ากดั   
เลขท่ี 300/98 อาคารแกรนดด์านา ทาวเวอร์  ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 20  ถนนลาดพร้าว  แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900   
 
 
อตัราค่าอบรม  
อตัราค่าอบรมท่านละ  65,000  บาท รับเพียง 5 ท่ีนัง่เท่านั้น   ราคารวมค่าสอบ  Cert. CCNA  และ 
CompTIA Security+ แลว้ 
 
รับรองผลการสอบผา่น  และไดง้านท า 100 % 
 
ก าหนดช าระเงิน ภายในวนัท่ี  27  มีนาคม 2563 
( สามารถผอ่นจ่ายช าระได ้2-4 งวด และช าระผา่นบตัรเครดิตได ้) 
 
รายละเอยีดอาจารย์ผู้สอน 
http://www.jodoi.com/aboutus/Trainer_Kriangsak.pdf 
 
สนใจตดิต่อสอบถามได้ที ่
บริษทั โจดอยไอทีแอนดเ์ซอร์วิส จ  ากดั   
เลขท่ี 300/98  อาคารแกรนดด์านา ทาวเวอร์  ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว  แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900   
 
โทร. 02-053-2717 ,02-061-6854  

Mobile: 085-221-2007 , 087-991-9981, 089-005-3124 , 081-916-5773 
 
Website : http://www.jodoi.com 


