
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

โครงการ อบรมหลกัสุตร Jodoi IT Gen. Y  รุ่นที ่1 
วตัถุประสงค์ 

         
เน้ือหาหลกัสูตรถูกออกแบบส าหรับผูท่ี้ตอ้งการท างานในสายงานดา้นระบบ Network และ 

Linux Server ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของบริษทัไอทีทัว่ไป   โดยเนน้การอบรมหลกัสูตร Basic Network 
,CCNA และ Linux Admin     Config  ดว้ยอุปกรณ์จริง router และ switch ของค่าย cisco เป็นหลกั 
จะเนน้ปฏิบติั   เพื่อใหผู้รั้บอบรมสามารถน าไปใชป้ฎิบติังานไดจ้ริง และสามารถสอบ Cert. CCNA 
ได ้  

ผูท่ี้มี Cisco Certified Network Associate (CCNA®) จะสามารถติดตั้ง , คอนฟิก , 
ปฏิบติัการ และ  แกไ้ขปัญหาในส่วนของ route และ switch ของเน็ตเวิร์กขนาดกลางได ้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนหรือปรับปรุงใหส้าขาท่ีอยูใ่น link WAN ระหวา่งองคก์รหรือ
บริษทัเช่ือมต่อกนัได ้   หลกัสูตร CCNA ประกอบดว้ย การแกปั้ญหาขั้นพื้นฐานของการคุกคาม
ระบบความปลอดภยั , ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเน็ตเวร์ิก wireless  และ ทกัษะพื้นฐานเน็ตเวร์ิก
เบ้ืองตน้  ดงันั้นหลกัสูตรใหม่น้ีจะประกอบดว้ย การเรียนรู้เก่ียวกบั โปรโตคอลต่างๆเหล่าน้ีไดแ้ก่  
IP , Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Serial Line Interface Protocol Frame 
Relay, Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2),VLANs, Ethernet, access control lists 
(ACLs).   

ในส่วนของ Linux Admin  ผูเ้รียนจะสามารถติดตั้งและปรับแต่ง Server Linux แบบ
ต่างๆ เช่น Proxy Server , DNS Server , Mail Server เป็นตน้ และผูเ้รียนยงั
สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านต่อไดเ้องอีกดว้ย  

 



หลกัสูตรนี้เหมาะกบั 
- นกัศึกษาดา้นไอทีท่ีจบใหม่และก าลงัมองหางานทางดา้นไอที 
- บุคคลทัว่ไปท่ีก าลงัมองหางานทางดา้นไอที 
- ผูท่ี้สนใจเร่ิมตน้ศึกษาดา้น Network อยา่งจริงจงั 
- ผูท่ี้ตอ้งการจะกา้วไปเป็น Network System Administrator 
- ผูท่ี้สนใจจะสอบ CCNA 
- ผูท่ี้สนใจศึกษาในระดบั Advance ต่อไปเช่น Linux Server , Wireless , Security ,Voice    

,CCNP,CCSP,CCVP,CCIP 
 
 
ส่ิงทีอ่บรมจะได้รับ 
สามารถสอบ Cert.CCNA ผา่น  และไดใ้บประกาศนียบตัรรับรองความสามารถจากบริษทัโจดอย
ไอทีแอนดเ์ซอร์วสิ  และไดง้านท า  100 % 
 
ก าหนดวนัรับสมัครและสัมภาษณ์ 
 วนัท่ี 22-23  มีนาคม  2555 เวลา   9.30 น. -  16.30 น. 
 บริษทั โจดอยไอทีแอนดเ์ซอร์วสิ จ  ากดั  
 
ก าหนดวนัอบรม 
ระยะเวลาการอบรม  24 เมษายน 2555 -  3 กนัยายน 2555   
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  
ผูอ้บรมน า Notebook มาเอง 
 
รายละเอียดดงัน้ี  
วนัท่ี  24-26  เมษายน 2555      อบรมหลกัสูตร  Basic  Network 
วนัท่ี  1-3  พฤษภาคม 2555  ทดสอบผลการอบรม หลกัสูตร Basic Network 
วนัท่ี 14-18 พฤษภาคม 2555  อบรมหลกัสูตร  CCNA 
วนัท่ี 21-25,28-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2555  ทบทวนและท า Lab หลกัสูตร CCNA 
วนัท่ี 5-8,11-15 มิถุนายน 2555  ติวขอ้สอบ CCNA 
วนัท่ี 25-29 มิถุนายน 2555  ก าหนดสอบ CCNA 
วนัท่ี 9-13 กรกฎาคม 2555  อบรม Linux Admin 
วนัท่ี 16-20,23-27 กรกฎาคม 2555  ทบทวนและท า Lab หลกัสูตร linux Admin 
วนัท่ี 30-31 กรกฎาคม และ1-3 สิงหาคม 2555 ทดสอบผลการอบรมหลกัสูตร Linux Admin 
วนัท่ี 14-17 สิงหาคม 2555  ก าหนดสอบ Cert. Jodoi  ภาคทฤษฎี 



วนัท่ี 20-24 สิงหาคม 2555  ก าหนดสอบ Cert. Jodoi  ภาคปฏิบติั 
วนัท่ี 3 กนัยายน  2555   พิธีมอบ Cert. Jodoi รุ่นท่ี 1  
 
สถานทีอ่บรม 
บริษทั โจดอยไอทีแอนดเ์ซอร์วสิ จ  ากดั   
เลขท่ี 7 อาคารนพณรงค ์ชั้น 9 ซอยลาดพร้าว 23  ถนนลาดพร้าว  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ  10900   
 
อตัราค่าอบรม  
อตัราค่าอบรมท่านละ  52,500  บาท รับเพียง 10 ท่ีนัง่เท่านั้น   
รับรองผลการสอบผา่น CCNA และไดง้านท า 100 % 
ก าหนดช าระเงิน ภายในวนัท่ี  30 มีนาคม 2555 
 
รายละเอยีดอาจารย์ผู้สอน 
http://www.jodoi.com/aboutus/Trainer_Kriangsak.pdf 
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที ่
บริษทั โจดอย ไอทีแอนดเ์ซอร์วสิ จ ากดั 
เลขท่ี 7 อาคารนพณรงค ์ชั้น 9 
ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร.0-2967-7004 , 0-2967-7005 แฟกซ์ 0-2967-7005 
Mobile: 085-221-2007 ,081-499-1807 , 089-005-3124 , 081-916-5773 
 
Website : http://www.jodoi.com 


