4. วิทยากรผู้ดาเนินการการอบรม: คุณอดิศร แขกซอง: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า ม.เซนต์จอห์น ปริ ญญา
โทวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รั งสิ ต กาลังศึ กษาในระดับปริ ญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ หัวข้อวิจยั ในเรื่ อง
Wireless Sensor Network Cognitive Radio Smart Grid มี ประสบการณ์ดา้ นการวางโครงข่าย
และดูแลระบบ เป็ นเวลานับ 10ปี เป็ นวิทยากรในโครงการ Cisco Networking Academy
คุณศุ ทธิ นี ลีลาเหมรั ตน์ : ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์การนักวิจยั ที่ National University of Singapore
ปั จจุ บัน เป็ นผูจ้ ัดการโครงการ Cisco Networking Academy ในสังกัด บริ ษทั ซิ สโก้ ซิ สเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด ผูน้ าทางด้านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงของเครื อข่าย
อันดับหนึ่ งของโลก

5. กรรมวิธีการเรียนการสอน: วสท. จะใช้ห้องฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน ที่ผา่ นการรับรอง จาก CDL
ประชาคมยุโรปแล้ว ประกอบด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ค จานวน หนึ่งเครื่ องต่อผูเ้ ข้ารั บการอบรมหนึ่งคน ซึ่ ง
นอกจากการเข้ารั บการติวเข้าจานวน หนึ่ งวัน ที่ วสท. แล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรม ยังจะต้องมี เวลา ทา elearning จาก
โน้ตบุ ๊ค หรื อพีซี ส่วนตัว ที่ บ้าน เพื่อการทา Pop Quiz (Open Book) รวมไม่น้อยกว่า หกชัว่ โมง แจกแจงแต่ละโมดุล
ตามระบุในข้อ2 ข้างบนนี้

6. ค่ าลงทะเบียน:
- สาหรั บผูล้ งทะเบี ยนเรี ยน elearning (เวลาตามกาหนดในหัวข้อ2 ข้างบนนี้ ) และทา Pop Quiz แบบ Open Book
ด้วยตนเองที่ บ้าน: 2,100.-บาท (สมาชิก วสท. 1,800.-บาท โดยได้รับระเบียบการเกีย่ วข้อง และ PassWord จาก
วสท.) ซึ่ งจะสามารถทา Test แบบ Open Book โดยใช้เวลาเพียงประมาณ หนึ่ งชัว่ โมง จากที่ บ้านได้ (ข้อสอบมี เพียง
20ข้อ) และจะได้รับใบรั บรอง จาก Cisco NetWorking Academy ตรงจาก สหรัฐอเมริ กา โดยทันที (แต่จะไม่ได้รับ
ใบรับรองที่เป็ นภาษาไทย จาก วสท.) กรณี สอบไม่ผา่ น จะสามารถทาสอบใหม่ จากที่ บ้านได้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมแต่อย่างใด
- สาหรั บผูเ้ ข้ารั บการอบรม หนึ่ งวัน และสอบ Test โปรแกรมนี้ 4,200.-บาท (สมาชิก วสท. 3,800.-บาท รวม
ค่าอาหารเที่ ยง และกาแฟ สองมื้ อต่อท่าน จาก วสท.) โดยได้รับระเบียบการเกีย่ วข้อง และ PassWord รวมถึง User
Manuals และ/ หรื อ HandOuts ประกอบการเรี ยนการสอน และการทา Test แบบ Open Book ซึ่ งจะใช้เวลาเพียง
ประมาณ หนึ่ งชัว่ โมง ในวันเดียวกัน (ข้อสอบมีเพียง 20ข้อ) และจะได้รับ ทั้งใบรับรอง จาก Cisco NetWorking
Academy ตรงจาก สหรั ฐอเมริ กา กับใบรั บรองที่เป็ นภาษาไทย จาก วสท. ในภายหลัง กรณี สอบไม่ผา่ น จะสามารถ
ทาสอบใหม่ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดเช่นกัน

7. วิธีการลงทะเบียน:

เพื่อการประมวลผลที่ ถกู ต้อง กรุ ณาสมัครล่วงหน้า ที่ คุณแสงดาว email:
sangdaw.eit@gmail.com มื อถือ: (080) 649- 8128 กรณี ชาระเงิ นทันที จะได้รับส่วนลด 10% และหากชาระเงิ น ก่อน
วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2559 จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% (ใบเสร็ จ วสท. สามารถจะนาไปเบิ กต้นสังกัดที่เป็ นหน่วยงาน
ภาครัฐได้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549)

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่ วมกับ Cisco NetWorking Academy

จัดฝึ กอบรม โครงข่ ายสื่ อสารคอมพิวเตอร์
(เพื่อรองรั บการก้ าวเข้ าสู่ ความเป็ น Digital Economy ของ ประเทศไทย)

หัวข้ อ “InterNet of Things”=พร้ อมติวสอบ=สาหรับสมาชิก วสท.

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชั้นสี่ อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา โทรศัพท์: (02) 319- 2411 โทรสาร: (02) 319- 2711

1. ที่มาที่ไป: เป็ นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในระยะสองทศวรรษนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2020 รัฐบาลไทย อยู่

Transitioning to the IoT (1hr): Explain the steps to evaluate and implement an IoT solution

ระหว่างการพัฒนาประเทศไทย ให้กา้ วเข้าสู่ ความเป็ น Digital Economy เพื่ อการแข่งขันเชิ งเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศ (Country- wise Competitiveness) โดยสภาวิ ศวกร อยูร่ ะหว่างการประกาศ
กฎกระทรวงมหาดไทย กาหนดให้ งานสื่ อสารคอมพิ วเตอร์ (Digital Communications) อยูใ่ นการ
ควบคุม ของ วิ ศวกรไฟฟ้ าสื่ อสาร ขึ้ นทะเบียนสภาวิศวกร เพื่ อให้ทนั ต่อการใช้งานเทคโนโลยี
สื่ อสารดิ จิตลั ที่ มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของ ประเทศไทย ในปัจจุบนั
IoT- InterNet of Things ทาการเชื่อมโยงการทางานส่งผ่านข้อมูลดิ จิตลั ในลักษณะ Real Time
OnLine ซึ่ งมีความจาเป็ น ที่วิศวกรไฟฟ้ าสื่ อสาร จะต้อง มีความเข้าใจในกรรมวิธีการทางาน ของ
อุปกรณ์เครื่ องจักร (Machines) และโครงข่ายสื่ อสารคอมพิ วเตอร์ (Data Communications) เพื่ อการ
บารุ งรักษา และป้ องกันความเสี ยหายต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้ น ต่อ ชี วิต และทรัพย์สิน ของ ประชาชน
ผูใ้ ช้งานไอซี ที รวมถึ งองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise)
วสท.- วิ ศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จึ งเห็นความจาเป็ น ในการร่ วมมือ
กันกับ Cisco NetWorking Academy ในการนาเสนอรูปแบบการสอนกรรมวิ ธีการทาความเข้าใจกับ
IoT โดย elearning พร้อมการจัดอบรมเร่ งรัด แบบติวเข้ม (Intensive Training) ให้ วิศวกรไฟฟ้ า
สื่ อสาร ได้เข้าใจการใช้งาน IoT ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ ง วิช า IoT นี้ จัดเป็ น หนึ่ งในสองวิชา
พื้ นฐานหลัก ที่จะนาไปสู่ ความเข้าใจในเท็คโนโลยี ด้าน Data Security
2. เนื้อหาหลักสู ตรที่จะอบรม: ประกอบด้วย ห้าโมดุลหลัก และการทดลองปฏิบตั ิการผ่าน Packet
Tracer ของ Cisco NetWorking Academy ซึ่ งเป็ นผูน้ าด้านเท็คโนโลยี การสื่ อสารคอมพิ วเตอร์ (Data
Communications) ในระดับแนวหน้าของโลก ตลอดเวลา กว่า 30ปี ที่ผ่านมา
What Is IoT- Internet of Things?? (0.5hr): Describe the Internet& its evolution to the
Internet of Everything and Explain the four pillars of IoT& how its innovations
can transform businesses

and Explain security concerns that must be considered when implementing IoT
solutions

Elements of IoT (0.5hr): Explain the interconnection of people, process, data, and things that
forms the IoT

Connecting the Unconnected (1hr): Explain how things that are non- IP- enabled and IPenabled devices can be connected to a network to communicate in the IoT and
Explain programming& show a simulated version of the Cisco Coffee
JavaScript application

Bringing It All Together (1hr): Describe the M2M- Machine to Machine, M2P- Machine to
People, & P2P- People to People interactions of an IoT Healthcare solution
model

Packet Tracer (2hr): Hands-on Simulation about IoT using Packet Tracer
การอบรมครั้งนี้ เป็ น เวลาอบรม หนึ่ งวัน ตั้งแต่ 09:00 ถึ ง 16:00น. (โดย วสท. จะใช้โ ปรแกรม
ซอฟต์แวร์ ของ Cisco NetWorking Academy ในสังกัด Cisco Systems Inc. จาก สหรัฐอเมริ กา ซึ่ ง
เป็ นผูน้ าด้านเท็คโนโลยี การสื่ อสารคอมพิ วเตอร์ (Data Communications) ในระดับแนวหน้าของโลก
โดยจะกาหนดวันสอบ (Test แบบ Open Book) ที่ วสท. ในสัปดาห์ต่อไป เพื่ อการรับใบรับรองที่เป็ น
ภาษาไทย จาก วสท. กรณี สอบไม่ผ่าน จะสามารถทาสอบใหม่ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติ มแต่อย่าง
ใด
3. กลุ่มเป้ าหมายที่ควรจะเข้ารั บการอบรม: ผูเ้ ข้ารับการอบรม ควรจะมีพ้ืนฐาน ด้าน โครงข่าย
สื่ อสารคอมพิ วเตอร์ (NetWorking& Data Communications) ตลอดจนมีความรู ้การอ่านภาษาอังกฤษ
ด้านเท็คโนโลยี (Technical English) มาเป็ นอย่างดี โดยผูผ้ ่านการอบรม และสอบผ่าน (Test) ที่ วสท.
จะได้รับใบรับรองที่เป็ นภาษาไทย จาก วสท. ในด้านความรู ้ และความชานาญการใช้งานในระบบ
IoT อย่างไรก็ดี สาหรั บผูท้ ี่สามารถ สอบผ่าน (PopQuiz) แบบ Open Book โดยทา elearning จาก
โน้ตบุค๊ หรื อพี ซี ส่ วนตัว ที่บา้ น จะได้รั บใบรับรอง จาก Cisco NetWorking Academy ตรงจาก
สหรัฐอเมริ กา โดยทันที

ใบตอบรับการลงทะเบียน:
ชื่ อ/ สกุลผู้สมัคร:........................................รหัสสมาชิก วสท. (ถ้ามี): .................................
=สาหรั บผู้ที่ไม่ ใช่ วิศวกร และ/ หรื อยังไม่ ได้เป็ นสมาชิก วสท. สามารถจะสมัครเป็ นสมาชิ ก
วสท. ได้ที่ อาคารสานักงานใหญ่ วสท. และจะได้รับสิทธิประโยชน์ ทนั ที=
ชื่ อหน่ วยงานสังกัด: ……………………………....……………………….…................
โทรศัพท์:……………มือถือ: ……….......โทรสาร: ………….E- mail: ..............................
ลงนาม:...........................................................วันที่ ...............................................................

