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เนือหาหลักสูตรถูกออกแบบสําหรับผู ้ ทีต้องการทํางานในสายงานด้านระบบ Network และ 

Linux Server ซึงเป็นทีต้องการของบริษัทชั นนําทั วไป     โดยเน้นการอบรมใน 3 หลักสูตรของ

สถาบันโจดอย คือ หลักสูตร Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)  , หลัก

สุตร Cisco Certified Network Associate Routing and Switching by JODOI  และ

หลักสูตร Linux Admin by JODOI    ผู ้ เข้ารับการอบรมจะได้ทําการ  Config  ด้วยอุปกรณ์จริง ทั ง 

Router และ Switch ของค่าย cisco เป็นหลัก เน้นปฏิบัติ   เพือให้ผู ้ รับอบรมสามารถนําไปใช้

ปฎิบัติงานไดจ้ริง และสามารถสอบ Cert. CCNA ไดด้้วย   

 

ผู ้ ทีมี Cisco Certified Network Associate (CCNA®) จะต้องสามารถติดตั ง , คอนฟิก , 

ปฏิบัติการ และ  แก้ไขปัญหาในส่วนของ Router และ Switch ของเน็ตเวิร์กขนาดกลางได้  ซึง

ประกอบด้วยการส่งเสริมสนับสนุนหรือปรับปรุงให้สาขาทีอยู่ใน link WAN ระหว่างองค์กรหรือ

บริษัทเชือมต่อกันได้    ในส่วนของหลักสูตร CCNA R&S by JODOI จะประกอบด้วย การ

แก้ปัญหาขั นพืนฐานของการคุกคามระบบความปลอดภัย , ความรู้เบืองต้นเกียวกับระบบเน็ตเวิร์ก  

และ ทักษะพืนฐานเน็ตเวิร์กเบืองต้น  ดังนั นหลักสูตรใหม่นี จะประกอบด้วย การเรียนรู้เกียวกับ 

โปรโตคอลต่างๆเหล่านี ได้แก่  IP , Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Serial 

Line Interface Protocol Frame Relay,VLANs, Ethernet, access control lists (ACLs), NAT ,OSPF 

,IPv6 เป็นต้น  



ในส่วนของ Linux Admin by JODOI ผู ้ เรียนจะสามารถติดตั งและปรับแต่ง Server 
Linux แบบต่างๆ เช่น Samba Server (FileServer ) ,Proxy Server ( squid) ,FTP Server 

,MySQL Database Server ,DNS Server, Mail Server เป็นต้น และผู ้ เรียนย ังสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้งานต่อได้เองอีกด้วย  
 

 

หลักสูตรนีเหมาะกับ 

- นักศึกษาด้านไอทีทีจบใหม่และกําลังมองหางานทางด้านไอที 

- บุคคลทวัไปทีกําลังมองหางานทางด้านไอที 

- ผูที้สนใจเริมต้นศึกษาด้าน Network อย่างจริงจัง 

- ผู้ ทีต้องการจะก้าวไปเป็น Network System Administrator 

- ผู้ ทีสนใจจะสอบ CCNA  

- ผู้ ทีสนใจศึกษาในระดับ Advance ต่อไปเช่น Linux Server , Wireless , Security ,Voice    

,CCNP,CCSP,CCVP,CCIP 

- ผู้ ทีสนใจเปลียนสายงานมาทํางานด้านไอทีแบบมืออาชีพ 

 

 

สิงทีอบรมจะได้รับ 

สามารถสอบ Cert. CCNA ผ่าน  และได้ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากบริษัทโจดอย

ไอทีแอนด์เซอร์วิส  และได้งานทํา  100 % 

 

กําหนดวันรับสมัครและสัมภาษณ์ 

 เริมรับสมัครวันที 27 ตุลาคม 2557  - ว ันที 20  พฤศจิกายน 2557 เวลา   9.30 น. -  16.30 น. 

 สถานที บริษัท โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จ ํากัด หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ อ.ดอย โดยตรง 

หลังจากลงทะเบียนอบรมโครงการ Jodoi IT Gen.Y  ที http://jodoi.com/regiss/formmail.htm 

 

 

กําหนดวันอบรม 

ระยะเวลาการอบรม  2 ธันวาคม 2557 -  8  เมษายน 2558   

เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

ผู ้อบรมนํา Notebook มาเอง 

 



รายละเอียดดังนี  

วันที  2-4  ธันวาคม 2557             อบรมหลักสูตร  Beginning Network Admin by JODOI  

ว ันที  8-12 ธันวาคม 2557            ทดสอบผลการอบรม Beginning Network Admin by JODOI  

ว ันที  22-26  ธันวาคม 2557         อบรมหลักสูตร  CCNA R&S by JODOI 

ว ันที 5-9  ,12-16  มกราคม 2558            ทบทวนและทํา Lab หลักสูตร CCNA R&S by JODOI 

ว ันที 2-6 , 9-13  กุมภาพันธ ์ 2558           ติวข้อสอบ CCNA 200-120 

ว ันที 16-20 ,23-27 กุมภาพันธ ์  2558     ก ําหนดสอบ CCNA 200-120 

ว ันที 16-20 มีนาคม 2558                  อบรม Linux Admin by JODOI 

ว ันที 23-27 มีนาคม 2558                 ทบทวนและทํา Lab หลักสูตร Linux Admin by JODOI 

ว ันที 30-31มีนาคมและ 1-3 เมษายน 2558 ก ําหนดสอบ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ว ันที 8 เมษายน 2558   พิธีมอบ Cert. Jodoi รุ่นที 5  

 

สถานทีอบรม 

บริษทั โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จ ํากัด   

เลขที 7 อาคารนพณรงค์ ชั น5 ซอยลาดพร้าว 23  ถนนลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ  10900   

 

อัตราค่าอบรม  

อัตราค่าอบรมท่านละ  52,500  บาท รับเพียง 10 ทีนั งเท่านั น   

รับรองผลการสอบผ่าน CCNA และได้งานทํา 100 % 

ก ําหนดชําระเงิน ภายในวันที  20 พฤศจิกายน 2557 

( สามารถผ่อนจ่ายชําระได้ ) 

 

รายละเอียดอาจารย์ผู ้สอน 

http://www.jodoi.com/aboutus/Trainer_Kriangsak.pdf 

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ท ี

บริษัท โจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จ ํากัด 

เลขที 7 อาคารนพณรงค ์ชนั 5 

ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร.0-2967-7004 , 0-2967-7005 แฟกซ ์0-2967-7005 



Mobile: 085-221-2007 ,081-499-1807 , 089-005-3124 , 081-916-5773 

 

Website : http://www.jodoi.com 


