=ฟรีสำหรับผู้สนใจทุกท่ำน=
เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญประชุ มสัมมนาคอมพิว เตอร์

=ด่ วนมำก=

11 ก ันยายน 2558

เรี ยน อธิบดี/ อธิ การบดี/ ผูว้ ่า/ / เลขาธิการ/ ผูอ้ านวยการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการประชุ มสัมมนาคอมพิวเตอร์ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม
IT Outsourcing ของ ประเทศไทย- =ครั้ งทีส
่ อง=” วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2556
ด้วย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.- วิศวกรรมสถานประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ มีความ
ประสงค์ จะจัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิว เตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT
Outsourcing ของ ประเทศไทย” ขึ้นในวันที่ 25 กนั ยายน 2558 ณ อาคารสานักงานใหญ่ วสท. ซอยวัดเทพลีลา เพื่อ
รองรับการเปิ ดประตูการค้าเสรี อาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้น้ ี โดยคาดว่า กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม จะ
เป็ น ผูแ้ ทนจากผูป้ ระกอบการเอกชน และผูแ้ ทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาครัฐต่างๆ ที่มีการใช้งาน
คอมพิว เตอร์ระดับ Enterprise รวมประมาณ 100คน โดยมีวาระการประชุมดังแนบ
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จึงมีความยินดีขอเรี ยนเชิญท่าน หรื อผูแ้ ทนของท่าน เข้า ร่ วมการ
ประชุมสัมมนาคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยกรุ ณาสารองอาหาร และที่นงั่ เป็ นการ
ล่วงหน้าตามใบแนบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสิริโชติ สิงห์ษา)
ประธานคณะกรรมการร่ วม วสท.- compTIA

(นายพิศาล จอโภชาอดม)
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

กรุ ณาตอบรับการเข้าร่ วมประชุมที่ E- mail: danmalee1@hotmail.com,
หรื อ คุณมาลี ด่านสิริสนั ติ (มือถือ: 081- 804- 3411)/ คุณแสงดาว การะภักดี (มือถือ: 080- 649- 8128)
หรื อโทรศัพท์ 02- 319- 2410- 3 ต่อ 524 โทรสาร 02- 319- 2710- 11
ชื่อ/ สกุล...................................ชื่ อหน่วยงาน....................................................โทรศัพท์:.........................................
 สามารถเข้าร่ วมประชุมได้  ที่อยูต่ ิดต่อ: อีเมล์:..................................มือถือ :……………………………..

กาหนดการประชุมสัมมนาคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ
“การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพือ่ การพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย

และเพื่อรองรับการเปิ ดประตูการค้าเสรี อาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้นี้=ครั้งที่สอง=”
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารสานักงานใหญ่ วสท. ซอยวัดเทพลีลา
08:30น. ลงทะเบียนเข้าประชุม
09:00น. คุณพิศาล จอโภชาอุด ม วุฒิวิศวกรไฟฟ้ า และ วุฒิวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และประธานสาขาวิศวกรรม
คอมพิว เตอร์ กล่าวเปิ ดการประชุ มสัมมนา
09:15น. การมอบประกาศณี ยบัตร วสท.– CompTIA แก่ ผูส้ อบผ่านวิชา NetWorking และ DataSecurity
งบประมาณสนับสนุ นปี 2558 จาก ซีป้า กระทรวงไอซีที
09:30น. “ความสาคัญในการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ไทย ก ับการพัฒนาอุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศ
ไทย เพื่อรองรับการเปิ ดประตูการค้าเสรี สู่อาเซียน” โดยคุณสิริโชติ สิงห์ษา ภาคีวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท.
และประธานคณะกรรมการร่ วม วสท.- compTIA และ Local Division Manager on Discrete Automation&
Motion Division ประจา ABB Limited ประเทศไทย
10:00น. “A New Era in IT Education- Global Skill Set IT Vendor Neutral Certifications” โดย Mr. Dennis KWOK
CompTIA Vice President of Asia Pacific
พักทานกาแฟ 15นาที
10:45น. “Steps for Increasing Data Protection” โดยคุณยอดชาย สิงห์ สถิตสุข ภาคีวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และ
CompTIA’s Thailand Country Manager
11:15น. “ผลจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย โดย วสท. ในรอบสองปี ที่ผ่านมา” โดย ดร. ชวลิต ทิ สยากร วุฒิวิศวกร
ไฟฟ้ า และ วุฒิวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท.
11:45น. “ความสาคัญในการจัดสอบนักคอมพิว เตอร์ไทย และผลจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ไทย ในส่วนงาน
มหาวิทยาลัย ในรอบหลายปี ที่ผ่านมา” โดย ดร. สุวุฒิ ตุม้ ทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12:15น. กล่าวปิ ดการประชุ ม โดย คุณพิศาล จอโภชาอุด ม วุฒิวิศวกรไฟฟ้ า และ วุฒิวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และ
ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พักทานข้าวเที่ยง ก่ อนกลับบ้าน

