4. วิทยากรผู้ดาเนินการการอบรม: คุณศรายุทธ ธเนศสกุลวัฒนา: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ปริ ญญาโทวิทยาการสารสนเทศ จาก คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง ประสบการณ์
ด้านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงของเครื อข่าย

ชาระเงิ นก่อนวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2559 จะได้รับส่ วนลดเพิ่มอีก 10% (ใบเสร็ จ วสท. สามารถจะนาไป
เบิ กต้นสังกัดที่ เป็ นหน่วยงานภาครัฐได้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549)

5. กรรมวิธีการเรี ยนการสอน: วสท. จะใช้หอ้ งฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน ที่ผา่ นการรับรอง
จาก CDL ประชาคมยุโรปแล้ว ประกอบด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จานวน หนึ่ งเครื่ องต่อผูเ้ ข้ารับ
การอบรมหนึ่ งคน ซึ่ งนอกจากการเข้ารับการติวเข้าจานวน หนึ่ งวัน ที่ วสท. แล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรม ยัง
จะต้องมี เวลา ทา elearning จาก โน้ตบุ๊ค หรื อพีซี ส่ วนตัว ที่ บา้ น เพื่อการทา Pop Quiz (Open Book) เพื่อ
การทา Pop Quiz (Open Book) รวมไม่นอ้ ยกว่า หกชัว่ โมง แจกแจงแต่ละโมดุล ตามระบุในข้อ2 ข้างบน
นี้

6. ค่ าลงทะเบียน:
- สาหรับผูล้ งทะเบี ยนเรี ยน elearning (เวลาตามกาหนดในหัวข้อ2 ข้างบนนี้ ) และทา Pop Quiz แบบ
Open Book ด้วยตนเองที่ บา้ น: 2,100.-บาท (สมาชิ ก วสท. 1,800.-บาท โดยได้รับระเบี ยบการเกี่ ยวข้อง
พร้อม PassWord จาก วสท.) ซึ่ งจะสามารถทา Test แบบ Open Book โดยใช้เวลาเพียงประมาณ หนึ่ ง
ชัว่ โมง จากที่ บา้ นได้ (ข้อสอบมี เพียง 20ข้อ) และจะได้รับใบรับรอง จาก Cisco NetWorking Academy
ตรงจาก สหรัฐอเมริ กา โดยทันที (แต่จะไม่ได้รับใบรับรองที่ เป็ นภาษาไทย จาก วสท.) กรณี สอบไม่ผา่ น
จะสามารถทาสอบใหม่ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม หนึ่ งวัน และสอบ Test โปรแกรมนี้ 4,200.-บาท (สมาชิ ก วสท. 3,800.-บาท
รวมค่าอาหารเที่ ยง และกาแฟ สองมื้ อต่อท่าน จาก วสท.) โดยได้รับระเบี ยบการเกี่ ยวข้อง พร้อม
PassWord รวมถึง User Manuals และ/ หรื อ HandOuts ประกอบการเรี ยนการสอน และการทา Test
แบบ Open Book ซึ่ งจะใช้เวลาเพียงประมาณ หนึ่ งชัว่ โมง ในวันเดียวกัน (ข้อสอบมี เพียง 20ข้อ) และจะ
ได้รับ ทั้งใบรับรอง จาก Cisco NetWorking Academy ตรงจาก สหรัฐอเมริ กา กับใบรับรองที่ เป็ น
ภาษาไทย จาก วสท. ในภายหลัง กรณี สอบไม่ผา่ น จะสามารถทาสอบใหม่ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติ มแต่อย่างใด

7. วิธีการลงทะเบียน: เพื่อการประมวลผลที่ถกู ต้อง กรุณาสมัครล่วงหน้า ที่ คณุ แสงดาว email:
sangdaw.eit@gmail.com มื อถือ: (080) 649- 8128 กรณี ชาระเงิ นทันที จะได้รับส่ วนลด 10% และหาก

=ร่ าง=คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่ วมกับ Cisco NetWorking Academy

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

หัวข้ อ “CyberSecurity”=พร้ อมติวสอบ=สาหรับสมาชิก วสท.

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559
ชั้นสี่ อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา โทรศัพท์: (02) 319- 2411 โทรสาร: (02) 319- 2711

1. ที่มาที่ไป: เป็ นที่ทราบกันดี แล้วว่า ในระยะสองทศวรรษนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2020 รัฐบาลไทย อยู่ระหว่างการ
พัฒนาประเทศไทย ให้กา้ วเข้าสู่ ความเป็ น Digital Economy เพื่อการแข่ งขันเชิ งเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
(Country- wise Competitiveness) โดยสภาวิ ศวกร อยู่ระหว่างการประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย กาหนดให้
งานสื่ อสารคอมพิวเตอร์ (Digital Communications) อยู่ในการควบคุ ม ของ วิ ศวกรไฟฟ้ าสื่ อสาร ขึ้ นทะเบี ยน
สภาวิ ศวกร เพื่อให้ทนั ต่ อการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารดิ จิตลั
ที่ มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ของ ประเทศไทย ในปั จจุบนั
CyberSecurity เป็ นเท็คโนโลยีงานจัดวางแผน ป้ องกัน และควบคุม การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (จาก
Virus และ Hacker) ผ่านระบบงานอิ นเทอร์ เน็ต และโครงข่ ายสื่ อสารคอมพิวเตอร์ (Data Communications)
ที่ อยู่ในลักษณะ Real Time OnLine ซึ่ งมี ความจาเป็ น ที่ วิศวกรไฟฟ้ าสื่ อสาร จะต้อง มี ความเข้าใจในพื้นฐาน
การทางาน ของ อุ ปกรณ์เครื่ องจักร (Machines) และโครงข่ ายสื่ อสารคอมพิวเตอร์ (Data Communications)
เพื่อการบารุ งรักษา และป้ องกันความเสี ยหายต่ างๆ ที่ อาจเกิดขึ้ น ต่ อ ชี วิต และทรัพย์สิน ของ ประชาชน
ผูใ้ ช้งานไอซี ที รวมถึ งองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise)
วสท.- วิ ศวกรรมสถาน แห่ ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จึ งเห็นความจาเป็ น ในการร่ วมมื อกันกับ
Cisco NetWorking Academy ในการนาเสนอรู ปแบบการสอนกรรมวิ ธีการทาความเข้าใจกับกระบวนการ
ป้ องกัน และรักษาข้อมูลไอซี ที โดย elearning พร้อมการจัดอบรมเร่ งรัด แบบติ วเข้ม (Intensive Training) ให้
วิ ศวกรไฟฟ้ าสื่ อสาร ได้เข้าใจการปฏิบตั ิ งาน CyberSecurity ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง วิ ชา CyberSecurity
นี้ จัดเป็ น หนึ่ งในสองวิ ชาพืน้ ฐานหลัก ที่ จะนาไปสู่ ความเข้าใจในเท็คโนโลยี ด้าน Data Security
2. เนือ้ หาหลักสู ตรที่จะอบรม: ประกอบด้วย ห้าโมดุลหลัก ของ Cisco NetWorking Academy ซึ่ งเป็ น
ผูน้ าด้านเท็ คโนโลยี การสื่ อสารคอมพิวเตอร์ (Data Communications) ในระดับแนวหน้าของโลก
ตลอดเวลา กว่า 30ปี ที่ ผา่ นมา
The CyberSecurity Industry (0.5hr): Explain the importance of CyberSecurity in the global economy
and Explain why CyberSecurity is a growing profession
Malware and How to Protect Yourself (0.5hr): Explain the characteristics& operation of malware and
Explain how hackers use unsuspecting individuals to propagate malware

Overview of CyberSecurity in Finance and TeleCommunications (0.5hr): Explain why
CyberSecurity is critical to the banking industry and Explain why CyberSecurity is
critical to the telecommunications industry
Cisco Security Solutions (1hr): Explain Cisco’s approach to CyberSecurity and Explain the behaviorbased approach to CyberSecurity
Defending Against Global Threats (1hr): Explain the characteristics of cyber warfare and Explain
how Cisco’s SIO- Security Intelligence Operations tracks and responds to a global
threat
Strategic and Architectural CyberSecurity Planning (1hr): Explain trends in the cyber threat
landscape and Explain the framework of the Enterprise Security Architecture
Vulnerabilities and Solutions (1hr): Explain why CyberSecurity is critical to the medical devices
industry and Explain the components of cloud security
Will Your Future Be in Cybersecurity?? (0.5hr): Explain the opportunities for pursuing network
security certifications
การอบรมครั้งนี้ เป็ นเวลาอบรม หนึ่ งวัน ตั้งแต่ 09:00 ถึง 16:00น. (โดย วสท. จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์
ของ Cisco NetWorking Academy ในสังกัด Cisco Systems Inc. จาก สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นผูน้ าด้า นเท็ค
โนโลยี การสื่ อสารคอมพิวเตอร์ (Data Communications) ในระดับแนวหน้า ของโลก โดยจะกาหนดวัน
สอบ (Test แบบ Open Book) ที่ วสท. ในสัปดาห์ ตอ่ ไป กรณี สอบไม่ผา่ น จะสามารถทาสอบใหม่ได้โดย
ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
3. กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเข้ ารับการอบรม: ผูเ้ ข้ารับการอบรม ควรจะมี พื้นฐาน ด้าน โครงข่ายสื่ อสาร
คอมพิวเตอร์ (NetWorking& Data Communications) ตลอดจนมี ความรู ้การอ่านภาษาอังกฤษด้า นเท็ค
โนโลยี (Technical English) มาเป็ นอย่างดี โดยผูผ้ า่ นการอบรม และสอบผ่าน (Test) ที่ วสท. จะได้รับ
ใบรับรองที่ เป็ นภาษาไทย จาก วสท. ในด้านความรู ้ และความชานาญการจัดวางแผนป้ องกัน และ
ควบคุมงานโจรกรรมด้าน CyberSecurity (จาก Virus และ Hacker) ผ่านระบบงานอิ นเทอร์ เน็ ต และ
โครงข่ายสื่ อสารคอมพิวเตอร์ (Data Communications) อย่างไรก็ดี สาหรับผูท้ ี่ สามารถ สอบผ่าน
(PopQuiz) แบบ Open Book โดยทา elearning จาก โน้ตบุ๊ค หรื อพีซี ส่ วนตัว ที่ บา้ น จะได้รับใบรับรอง
จาก Cisco NetWorking Academy ตรงจาก สหรัฐอเมริ กา โดยทันที

ใบตอบรับการลงทะเบียน:
ชื่ อ/ สกุลผู้ สมัคร:........................................รหัสสมาชิ ก วสท. (ถ้ ามี ): .................................

=สาหรั บผู้ที่ไม่ ใช่ วิศวกร และ/ หรื อยังไม่ ได้ เป็ นสมาชิ ก วสท. สามารถจะสมัครเป็ นสมาชิ ก วสท. ได้ ที่
อาคารสานักงานใหญ่ วสท. และจะได้ รับสิ ทธิ ประโยชน์ ทันที=
ชื่ อหน่ วยงานสั งกัด : …………………………………..…………………………….…................
โทรศั พท์ :……………มือถือ : …………….......โทรสาร: ……………E- mail: ..............................
ลงนาม:........................................................................วั นที่ .........................................................

