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วัตถุประสงค์
เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการทางานในสายงานด้านระบบ Network ,
Linux Server และ Security ซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการของบริ ษทั ชั้นนาทัว่ ไป โดยเน้นการอบรมใน 4
หลักสูตรของสถาบันอบรมโจดอย คือ หลักสูตร Beginning Network Admin by JODOI (PreCCNA) , หลักสุตร Cisco Certified Network Associate by JODOI , หลักสูตร Linux Admin by
JODOI และหลักสูตร CompTIA Security + by JODOI ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้ทาการ
Configuration ด้วยอุปกรณ์จริ ง ทั้ง Router และ Switch ของค่าย cisco เป็ นหลัก เน้นการปฏิบตั ิ
เพื่อให้ผรู ้ ับการอบรมสามารถนาไปใช้ปฎิบตั ิงานได้จริ ง และยังสามารถสอบ Cert. CCNA และ
CompTIA Security + ได้ดว้ ย
ผูท้ ี่มี Cisco Certified Network Associate (CCNA®) จะต้องสามารถติดตั้ง , คอนฟิ ก ,
ปฏิบตั ิการ และ แก้ไขปัญหาในส่วนของ Router และ Switch ของเน็ตเวิร์กขนาดกลางได้ ซึ่ง
ประกอบด้วยการส่งเสริ มสนับสนุนหรื อปรับปรุ งให้สาขาที่อยูใ่ น link WAN ระหว่างองค์กรหรื อ
บริ ษทั เชื่อมต่อกันได้ ในส่วนของหลักสูตร CCNA by JODOI จะประกอบด้วย การแก้ปัญหาขั้น

พื้นฐานของการคุกคามระบบความปลอดภัย , ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ก และ ทักษะ
พื้นฐานเน็ตเวิร์กเบื้องต้น ดังนั้นหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
- Network Fundamentals
- Network Access
- IP Connectivity
- IP Services
- Security Fundamentals
- Automation and Programmability
ในส่วนของหลักสูตร Linux Admin by JODOI ผูเ้ รี ยนจะสามารถติดตั้งและปรับแต่ง
Server Linux แบบต่างๆ เช่น Samba Server (FileServer ) ,Proxy Server ( squid) ,FTP Server ,
MySQL Database Server ,DNS Server, Mail Server เป็ นต้น และผูเ้ รี ยนยังสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานต่อได้เองอีกด้วย
ในส่วนของหลักสูตร CompTIA Security+ by Jodoi ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ใน
ส่วนของ Security ต่างๆ อุปกรณ์เกี่ยวกับ Security และเรี ยนรู ้การทาให้ Windows , Linux Server
รวมถึง Router ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

หลักสู ตรนีเ้ หมาะกับ
- นักศึกษาด้านไอทีที่จบใหม่และกาลังมองหางานทางด้านไอที
- บุคคลทัว่ ไปที่กาลังมองหางานทางด้านไอที
- ผูท้ ี่สนใจเริ่ มต้นศึกษาด้าน Network อย่างจริ งจัง
- ผูท้ ี่ตอ้ งการจะก้าวไปเป็ น Network System Administrator
- ผูท้ ี่สนใจจะสอบ CCNA
- ผูท้ ี่สนใจจะสอบ CompTIA Security +
- ผูท้ ี่สนใจศึกษาในระดับ Advance ต่อไป เช่น Linux Server , Wireless , Security ,Voice ,
CCNP, CCIE
- ผูท้ ี่สนใจเปลี่ยนสายงานมาทางานด้านไอทีแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะด้าน Network
Security

สิ่งที่ผ้อู บรมจะได้ รับ
- สามารถสอบ Cert. CCNA ผ่าน
- สามารถสอบ Cert. CompTIA Security + ผ่าน
- ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสถาบันอบรมโจดอย
- ได้งานทาตามความต้องการ

กาหนดวันรับสมัครและสัมภาษณ์
เริ่ มรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. - 16.30 น.
สถานที่ บริ ษทั โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จากัด
กาหนดวันอบรม
ระยะเวลาการอบรม 8 เมษายน 2563 - 9 ตุลาคม 2563
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ผูอ้ บรมนา Notebook มาเอง

รายละเอียดดังนี้
วันที่ 8-10 เมษายน 2563
วันที่ 28-30 เมษายน 2563
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563
วันที่ 1-5 ,8-12 มิถุนายน 2563
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563
วันที่ 14-18 กันยายน 2563
วันที่ 21-25 กันยายน 2563
วันที่ 28-29 กันยายน 2563
วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

อบรมหลักสูตร Beginning Network Admin by JODOI
ทดสอบผลการอบรม Beginning Network Admin by JODOI
อบรมหลักสูตร CCNA by JODOI
ทบทวนและทา Lab หลักสูตร CCNA R&S by JODOI
ติวข้อสอบ CCNA 200-301
กาหนดสอบ CCNA 200-301
อบรมหลักสูตร CompTIA Security + by JODOI
อบรมหลักสูตร Linux Admin by JODOI
ทบทวนและทา Lab หลักสูตร Linux Admin by JODOI
ติวข้อสอบ CompTIA Security +
กาหนดสอบ CompTIA Security +

สถานทีอ่ บรม
บริ ษทั โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จากัด
เลขที่ 300/98 อาคารแกรนด์ดานา ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรมท่านละ 65,000 บาท รับเพียง 5 ที่นงั่ เท่านั้น ราคารวมค่าสอบ Cert. CCNA และ
CompTIA Security+ แล้ว
รับรองผลการสอบผ่าน และได้งานทา 100 %
กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
( สามารถผ่อนจ่ายชาระได้ 2-4 งวด และชาระผ่านบัตรเครดิตได้ )
รายละเอียดอาจารย์ผ้สู อน
http://www.jodoi.com/aboutus/Trainer_Kriangsak.pdf
สนใจติดต่อสอบถามได้ ที่
บริ ษทั โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จากัด
เลขที่ 300/98 อาคารแกรนด์ดานา ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 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

