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Top Story
 โลกเสมือนดวยเทคโนโลยี : ความจริงที่อยูใกลตัว

 ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมและเทคโนโลยีี

 Innovation Technology and Consumer Trend 2017

 ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเครือขายอินเทอรเน็ต

 เพ�อรองรับ Digital Transformation ในประเทศไทย

Certificate Unlock
 ติวเขมพรอมลุยกับการสอบมาตรฐาน ITIL (3) 

 ตอนติวสอบ ITIL Foundation (Syllabus 2011)

 ติวเขมพรอมลุยกับการสอบใบ Certificate (16) 

 วัดใจกันในสนามสอบ CCNA ขั้นเทพ
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ยืน ภูว่รวรรณForward

 รัฐธรรมนญูปี 2559 ท่ีจะประกาศใช้ได้ก�าหนดให้จดัท�า “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ เพ่ือเป็นกรอบนโยบายใช้จดัสรรงบประมาณของรัฐบาล 
ชดุตอ่ๆ ไป
	 มาตรา	65	รฐัพึงจดัใหมี้ยทุธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืนตามหลกัธรรมาภิบาล	และเมือ่ยทุธศาสตร์ชาติ 
ไดป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได	้ โดยมีมาตรา	275	ใหค้ณะรฐัมนตรีจดัท�ากฎหมายตามมาตรา	65	ใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนญูนี	้และด�าเนินการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที 
่กฎหมายดงักล่าวใชบ้งัคบั	นัน่หมายถึงเราจะมียทุธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางการสร้างประเทศไทยต่อไป
 ในรัฐธรรมนญูยงัก�าหนดไว้อีกวา่ในการเสนอร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ต้องแสดงแหลง่ท่ีมาและประมาณการรายได้ 
ผลสมัฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการจา่ยเงิน ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนพฒันาตา่งๆ โดยคณะรัฐมนตรี 

ท่ีจะเข้ามาบริหารราชการแผน่ดนิต้องแถลงนโยบายตอ่รัฐสภา ซึง่ต้องสอดคล้องกบัหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแหง่รัฐ และยทุธศาสตร์ชาติ 
จะต้องชีแ้จงแหลง่ท่ีมาของรายได้ท่ีจะน�ามาใช้จา่ยในการด�าเนินนโยบาย
	 เราจะมียุทธศาสตร์ระยะยาว	20	ปีเป็นแนวทาง	สิ่งที่ยุทธศาสตร์ต้องค�านึงถงึคือศักยภาพ	จุดอ่อน	จุดแขง็ของประเทศ	 
สถานะและโอกาส	ปัจจยัสู่ความส�าเร็จ	ที่ส�าคัญอีกประการคือแรงกดดนัจากเทคโนโลยดีจิทิลัท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง 
ที่รวดเร็วในทกุด้าน	ทัง้ทางด้านชีวติ	เศรษฐกจิ	สังคม	การศกึษา	สาธารณสุข	ฯลฯ	ท�าให้ต้องสร้างยุทธศาสตร์ที่เก่ียวโยงกับ 
นวัตกรรม	การใช้เทคโนโลยี	เพิ่มคุณค่าในหลายๆ	ด้าน	โดยเน้นให้มีพลังดจิทิลัเป็นพลังขับเคล่ือน
 ปัจจยัในอนาคตท่ีต้องค�านงึถงึเพ่ือสร้างแผนมีหลายปัจจยั รัฐโดยสภาพฒัน์ฯ ได้สร้างแผนตามยทุธศาสตร์ชาตจิากแผนสบิสอง 
ท่ีเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคมนีเ้ป็นต้นไป โดยควรได้ค�านงึถงึปัจจยัการเปลี่ยนแปลงทางดจิิทลัท่ีต้องให้ความส�าคญัหลายๆ ด้าน เชน่
 โลกการท�างานในปัจจบุนัเกิดการรวมกนัของโลกเสมือนดิจิทลั (Cyber World) กบัโลกท่ีแท้จริง (Physical World) ก่อให้เกิด 
รูปแบบใหมท่ี่เรียกวา่ Cyber Physical Model ชีวิตมีสองโลก การศกึษารูปแบบใหมจ่งึต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือแหง่การเรียนรู้ 
ผสานสองโลกนีเ้ข้าด้วยกนั เพราะแหลง่ความรู้มหาศาลอยูใ่นไซเบอร์ในรูปคลาวด์ (Cloud Knowledge) มีขา่วสาร (Information) จ�านวน 
มหาศาลท่ีเกิดจาก IoT กระบวนการเรียนแสวงหาความรู้ใหมม่าจากการ Analytic บนวทิยาการดาต้าสมยัใหม ่Data Science ท่ีอาศยั 
กระบวนการของ Machine Analytic ท่ีการศกึษาต้องเรียนรู้วิธีการและกระบวนการหาความรู้ ใช้ความรู้ใหมส่ร้างประสบการณ์ใหม ่
ในการใช้เคร่ืองมือแหง่การเรียนรู้
 เทคโนโลยีดจิิทลัก�าลงัจะถกูฝังเข้าไปในสิง่ตา่งๆ ในโลกธรุกิจใหม ่ท�าให้เกิดแพลตฟอร์มใหมท่ี่มีการบริการดจิิทลั (Digital Service) 
ท่ีมีระบบอจัฉริยะอยูเ่บือ้งหลงั ท่ีเหน็ชดัจ�าพวกอปุกรณ์สมาร์ทตา่งๆ และก่อให้เกิดการรวมกนัเป็นเครือขา่ยแบบ Intelligent Digital Mesh 
เป็นการเช่ือมโยงกนัเป็นเครือขา่ย คน ธรุกิจ อปุกรณ์ เนือ้หาบน Service Platform และการบริการตา่งๆ เพ่ือจะให้เกิดผลลพัธ์ในการใช้ 
ความรู้ในการด�าเนินชีวิต มี Personal Assistant ช่วยให้ข้อมลู
 การสร้างปัญญารุ่นใหมม่าจาก AI กบั Advance Machine Learning มีบทบาทท�าให้เกิด Intelligence Things และ Smart Systems 
ท่ีจะท�าให้รูปแบบของสถานศกึษาเปลีย่นไป เพราะเนือ้หาสามารถเรียกหาได้งา่ย แตก่ารน�าไปสูปั่ญญาจะมีกระบวนการใหมเ่ข้ามาชว่ย 
 ระบบการรับสง่ข้อมลูขา่วสารจะพฒันาไปอีกขัน้ มีการรับสง่รายการข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือได้ จะมีดิจิทลัออบเจ็กต์เกิดขึน้มากมาย  
แม้แตธ่รุกรรมการเงิน Transactions และ Digital Money สง่ผา่นระบบท่ีนา่เช่ือถือ เชน่ Blockchains and Distributed Ledgers 
ท�าให้รูปแบบการสื่อสารข้อมลู การดแูลรักษาความมัน่คงปลอดภยัมีความมัน่ใจมากขึน้
 เทคโนโลยีท�าให้หุน่ยนต์และเคร่ืองจกัรสามารถโต้ตอบกบัมนษุย์ เกิด Conversation System มีการสร้าง User Experience ใหม่ๆ  
มนษุย์กบัเคร่ืองจกัรจะสื่อสารกนั อยูร่่วมกนั เคร่ืองจกัรจงึเป็นอปุกรณ์ผู้ชว่ยท่ีมีความสมาร์ทและชว่ยท�าให้การด�าเนินชีวิตดีขึน้
	 องค์ความรู้ใหม่เกิดข้ึนมากมายเกินกว่าทีจ่ะรบัรู้หรือเรียนรู้	แต่ดว้ยเคร่ืองมือทางดิจิทลัช่วยท�าใหก้ารศึกษาเปลีย่นรูปแบบใหม่	ท�าให ้
ผูค้นมี	Learning	Curve	สัน้	การจดจ�าขอ้มูลหรือการบนัทึกความจ�าเปลีย่นไปใชเ้คร่ืองจกัร	การใชค้วามรู้จึงอยู่ในรูป	Induction	และ	 
Deduction	บนพืน้ฐานการใชค้วามรู้จากคลาวด์และบ๊ิกดาตา้
	 การปรับเปล่ียนเพื่อไปสู่โลกดจิทิลัจงึต้องท�าในหลายระดบั	ตัง้แต่ระดบับุคคล	คือคนไทยต้องเป็นพลเมืองดจิทิลั	(Digital 
Citizen)	ระดับองค์กรกต้็องปรับเข้าสู่องค์กรดจิทิลั	เพื่อขับเคล่ือนระดบัประเทศไปสู่การเป็นไทยแลนด์	4.0
	 การขบัเคลือ่นประเทศไทยคราวนีค้งตอ้งช่วยกนัแลว้ครบั

2517 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านตามยุทธศาสตร์ชาติ
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34....	 โลกเสมอืนด้วยเทคโนโลย	ี:	ความจรงิทีอ่ยู่ ใกล้ตวั

 ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน / จะดีแคไ่หนถ้าทา่น…
 มีหุน่ยนต์ไว้ท�างานแทน มีปัญญาประดษิฐ์คอยอ�านวยความสะดวก  
 มีบ้านอจัฉริยะเป็นวิมานของทา่น มีเมืองอจัฉริยะท่ีให้ความสะดวก 
 ในการใช้ชีวิตของทา่น มีรถยนต์ท่ีแลน่เองได้โดยไร้คนขบัข่ี มีโดรน 
 เป็นบรุุษไปรษณีย์ท่ีให้บริการสง่ของ คอมพิวเตอร์เร่ิมเปลีย่นรูปแบบ 
 แฝงตวัเข้าไปทกุสว่นในบ้านและตวัทา่นเอง สิง่เหลา่นีก้�าลงัเกิดขึน้
 และจะได้รับการพฒันามากย่ิงขึน้ !!ยินดีต้อนรับเข้าสูโ่ลกเสมือน!!

44....	 ความคิดสร้างสรรค์	นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 สมชาย น�าประเสริฐชัย / ความคดิสร้างสรรค์เป็นจดุเร่ิมต้นของ 
 นวตักรรมและเทคโนโลยี การคงไว้และสง่เสริมการคดิสร้างสรรค์ 
 เป็นสิง่ท่ีคนและองค์กรต้องใสใ่จเพ่ือสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี 
 อนัเป็นสิง่ส�าคญัของความได้เปรียบในการแขง่ขนัท่ียัง่ยืน

49.... Innovation Technology and Consumer  

 Trend 2017

 ไพโรจน์ ไววานิชกิจ / การฉายภาพความเปลี่ยนแปลงของโลก 
 นวตักรรมและพฤตกิรรมของผู้บริโภคในโลกของเทคโนโลยียคุใหม ่
 ได้ชดัเจนขึน้ การพฒันาทัง้ทางด้านเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์  
 ต้นทนุของการผลติท่ีลดต�่าลง และการเสริมก�าลงัของเทคโนโลยี 
 และรูปแบบการใช้ชีวิตใหม ่ๆ

66....	 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน

	 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เพื่อรองรับ	

	 Digital	Transformation	ในประเทศไทย

 ทศพนธ์ นรทัศน์ / น�าเสนอถงึสถานะปัจจบุนัและแนวโน้ม
 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย  
 เพ่ือรองรับการท�า Digital Transformation ในประเทศไทย ภายใต้ 
 นโยบายเศรษฐกิจและสงัคมดจิิทลั มุง่สูก่ารเป็นประเทศไทย 4.0

73....	 DIGITAL	TRANSFORMATION	โลกเปลี่ยน		

	 ธุรกิจปลี่ยน

 TaKaShi / การบรูณาการของเทคโนโลยีดิจิตอลในธรุกิจ 
 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐาน เพ่ือให้ธรุกิจของคณุเดนิหน้าไป 
 อยา่งมัน่คง และเม่ือลงมือปฏิบตัจิะมีผลดีกบัลกูค้าของคณุอยา่ง 
 แนน่อน

75....	 การเดินหน้าสู่ดิจิทัล	ทรานส์ฟอร์เมชั่น

 แอนโทนี่ บอร์น IFS / IoT เป็นหนึง่ในเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์มาก  
 และถกูก�าหนดให้เป็นตวัผลกัดนัการเตบิโตและการสร้างสรรค์ 
 นวตักรรมในทศวรรษท่ีก�าลงัจะมาถงึนี ้โดยทัง้สองสิง่นีจ้ะเกิดขึน้ 
 ได้ก็ตอ่เม่ือได้รับแรงผลกัดนัจากดจิิทลั ทรานส์ฟอร์เมชัน่

Attack & Defend

78....	 ฟอร์ติเน็ตเผย	7	ขั้นตอนด้านความปลอดภัย

	 พร้อมกลยุทธ์ป้องกันภัยในแต่ละขั้นตอน

 พีระพงศ์ จงวิบูลย์ ฟอร์ติเน็ต/ ในการสร้างเกราะความปลอดภยั 
 สู้ภยัไซเบอร์นัน้ จ�าเป็นต้องเข้าใจขัน้ตอนท่ีภยัคกุคามเข้ามา 
 เม่ือน�าข้อมลูเชิงลกึของภยัผนวกกบัการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
 ขัน้ตอนการปฏิบตั ิจะสามารถสร้างเกราะความปลอดภยัไซเบอร์ 
 ได้เป็นอยา่งดี

Admin Talk

79....	 หัวอก	Admin	ตอน	Admin	เลิกประชุม

 ปิยะ สมบุญส�าราญ / ค�าวา่ “ประชมุ” เปรียบเสมือน
 ไม้เบ่ือไม้เมาของคนท�างานเกือบทกุคน เลี่ยงได้เป็นเลี่ยง 
 หลบได้เป็นหลบ Admin ก็เชน่กนั

44..

75..
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Product Review

	 ส�ำหรับองค์กรธุรกิจทัว่ไป	กำรเลือกใช้อปุกรณ์เน็ตเวิร์ก
ขนำดใหญ่บำงครัง้อำจไมใ่ชค่�ำตอบ	เพรำะนอกจำกรำคำของ
อปุกรณ์ท่ีสงูมำกแล้ว	 ยงัมีค่ำใช้จ่ำยต่อเน่ืองท่ีต้องจ่ำยอีก
คือคำ่บ�ำรุงรักษำหรือคำ่	MA	นอกจำกนี	้กำรตดิตัง้และกำร
ปรับแตง่คำ่ตำ่งๆ	ก็ท�ำได้ยำกหรือท�ำไมไ่ด้เลย	“เดรย์เทค”	คือ	
อปุกรณ์เน็ตเวิร์กท่ีตอบโจทย์ของส�ำนกังำนขนำดกลำงถงึเลก็	 
และโฮมออฟฟิศ	 ด้วยฟังก์ชัน่กำรใช้งำนท่ีมีเสถียรภำพสงู
และครอบคลมุทกุควำมต้องกำร	 ไม่ว่ำจะเป็นอินเทอร์เน็ต 
โหลดบำลำนซ์,	 ไฟร์วอล,	 แบนด์วิธเมเนจเมนจ์,	 ไวไฟ	และ
ระบบเว็บล็อคอิน	 เป็นต้น	 สำมำรถตัง้ค่ำและดแูลรักษำได้ 
อยำ่งงำ่ยดำย	 เพรำะมียสูเซอร์อินเตอร์เฟสท่ีเป็นมิตรกบัผู้ใช้	 
แตข่ณะเดียวกนัก็มีควำมปลอดภยัสงูสดุ

“เดรย์เทค” อุปกรณ์ที่ตอบทุกโจทย์

ของระบบเน็ตเวิร์กส�ำหรับออฟฟิศ

บริษัท บุญรอด อินโฟเทค จ�ำกัด
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	 DAP-2230	Wireless	N	PoE	Access	Point	 เป็น	wireless	access	
point	ในระดบั	Business	ท่ีชว่ยธรุกิจของคณุสามารถสร้างเครือขา่ยไร้สาย
ท่ีปลอดภยัและด้วยโหมดการจดัการท่ีหลากหลาย	 และคณุลกัษณะด้าน
ความปลอดภยั	 ท่ีมีความยืดหยุน่สงูกบัมาตรฐานการเช่ือมตอ่802.11n	 ท่ี
ความเร็ว	300Mbps	บนยา่นความถ่ี	2.4	Ghz	และครอบคลมุของสญัญาณ
เครือขา่ยไร้สายได้เป็นอยา่งดี

รายละเอียดของ D-Link DAP-2230

	 l	เป็น	Access	Point	ส�าหรับตดิฝ้า	โดยก�าลงัสง่อยูท่ี่		20	dBm
 l	รองรับโหมดAccess	Point	(AP),	WDS	bridge,	WDS	with	AP		 	
	 	 และ	Wireless	client
 l	รองรับ	WiFi	802.11	b/g/n	ความเร็วสงูสดุ	300	Mbps
 l	รองรับ	PoE	802.3af

DAP-2230 Wireless N PoE Access Point เป็น wireless access point 
ในระดับ Business ที่ช่วยธุรกิจของคุณสามารถสร้างเครือข่ายไร้สาย 
ที่ปลอดภัยและด้วยโหมดการจัดการที่หลากหลาย และคุณลักษณะ 
ด้านความปลอดภัย

D-Link International Pte. Ltd.

D-LINK DAP-2230 Wireless N PoE 

Access Point
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	 ความคิดสร้างสรรค์	นวตักรรมและเทคโนโลยี	 เป็นสิ่งส�าคญั
และจ�าเป็นส�าหรับองค์กรท่ีต้องการอยูร่อดในยคุนี	้ยคุท่ีนวตักรรม
และเทคโนโลยีเป็นตวัขบัเคลือ่นธรุกิจ	ยคุท่ีขนาดและความย่ิงใหญ่
ขององค์กรในอดีตไมส่ามารถรับประกนัถงึความส�าเร็จหรือแม้กระทัง่
ความอยูร่อดขององค์กรในปัจจบุนัและอนาคตได้	ในชว่งทศวรรษ 
ท่ีผ่านมานีค้วามจริงในเร่ืองดงักล่าวนีไ้ด้ปรากฎให้เห็นแล้วว่า
องค์กรขนาดใหญ่ระดบัโลกท่ีเคยประสบความส�าเร็จหลายแหง่ได้
ประสบปัญหาจากการเปลีย่นแปลง	หลายแหง่ถงึกบัปิดกิจการลง

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
	 ความคิดเป็นสิ่งส�าคญั	ความคิดเป็นจดุเร่ิมต้นของหลายสิ่ง
หลายอยา่ง		ความคดิมีความส�าคญัมากกวา่การได้รับข้อเทจ็จริงใหม่
เสียอีก	ดงัท่ี	Willam Gragg	กลา่วไว้วา่	“The important thing  
in science is not so much to obtain new facts as to discover 
new ways of thinking about them.”	ความคดิสร้างสรรค์มาจาก 
ค�า	2	ค�าคือ	ความคดิ + สร้างสรรค์	ดงัท่ีพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิต
ให้ความหมายของค�าว่า	 “ความคิด”	 หมายถึงสิ่งท่ีท�าให้ปรากฏ

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การคงไว้และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
คนและองค์กรต้องใส่ใจเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อันเป็นสิ่งส�าคัญของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน

รศ.ดร. สมชาย น�าประเสริฐชัย

รองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเร่ืองขึน้ในใจ	 เม่ือน�าค�าว่า	 
“ความคดิ”	มาประกอบกบั	“สร้างสรรค์”	หรือ	“บรรเจดิ”	กลายเป็น		
“ความคดิสร้างสรรค์”	หรือ	“ความคดิบรรเจดิ” ซึง่หมายถงึความคดิดี	 
เป็นความคดิในเชิงบวกหรือมกัใช้เป็นค�าชม	“ความคดิสร้างสรรค์” 
กบั	“ความคดิเพ้อฝัน”	ตา่งกนัอยูเ่พียงนิดเดียวเทา่นัน้คือ			ความคดิ 
สร้างสรรค์สามารถเปล่ียนความคิดให้กลายเป็นจริงได้	 ในขณะท่ี 
ความคิดเพ้อฝันนัน้ท�าได้เพียงแค่คิดเท่านัน้	 ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ 
จงึแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง
	 ความคิดสร้างสรรค์ช่วยท�าให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่	 เพราะ
การคิดสร้างสรรค์คือการพิจารณาของสิ่งเดียวกบัท่ีทกุคนเห็นแต่ 
คดิตา่งออกไป	ความคดิสร้างสรรค์เป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์
สิง่ใหม่ๆ 	 รวมทัง้เทคโนโลยีด้วยดงัสภุาษิตญ่ีปุ่ นท่ีกลา่ววา่	 “What 
mankind can dream technology can achieve”	 ซึง่ปัจจบุนั
บริษัท	Fujitsu	ได้น�ามาเป็นสโลแกนของบริษัท	ในขณะท่ี	C. Walton  
Lillehei	ได้น�าสภุาษิตดงักลา่วมาเพ่ิมค�าวา่	Research	เข้าไปเป็น	
“What mankind can dream research and technology can 
achieve”	 แม้แต่	Walt Disney	 ยงัให้ความส�าคญักบัความฝัน 
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ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของธุรกิจฮาร์ดแวร์ ไฮเทค
	 กลุม่ผู้ประกอบการ	Startup	ถือเป็นปัจจยัส�าคญัในการเร่งเคร่ือง
ตอ่พฒันาการของธรุกิจดจิิทลัในปัจจบุนั	ย่ิงในสว่นของการพฒันา
อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์	 ซึง่ได้รับการเกือ้หนนุด้วยการเติบโตของธุรกิจ	
Internet	of	Everything	 ท่ีท�าให้เกิดโซลชูัน่การใช้งานในหลากหลาย
รูปแบบ	 ก็ส่งผลให้การออกแบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ 
ในเชิงของการสร้างนวตักรรมใหม่เกิดขึน้อย่างมากมายโดยกลุ่ม
ผู้ ประกอบการ	 Startup	 ค�าถามก็คือสิ่งใดท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ท่ีจะท�าให้ผู้ประกอบการ	Startup	หรือแท้กระทัง่บริษัทขนาดใหญ่ 
ท่ีพฒันาอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ไฮเทคเหลา่นีป้ระสบความส�าเร็จในทาง 
ธรุกิจ

การฉายภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรมและพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคในโลกของเทคโนโลยียุคใหม่ได้ชัดเจนขึ้น การพัฒนาทั้งทางด้าน

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนของการผลิตที่ลดต�า่ลง และการ 
เสริมก�าลังของเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ

Innovation Technology and 

Consumer Trend 2017

ไพโรจน์ ไววานิชกิจ

	 การขยายตวัของธุรกิจ	 Internet	 of	 Everything	 ซึ่งมีความ
ชดัเจนวา่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมทกุประเภท	ไมว่า่จะเป็นระบบ	
Connected	Home	ท่ีเป็นการเช่ือมตอ่เข้ากบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ในบ้านพกัอาศยั	 ระบบ	Connected	Car	ซึง่เป็นการเตมิเตม็การ 
เช่ือมต่อระหว่างยานยนต์กับระบบจราจรอัจฉริยะ	 (ITS	 หรือ	 
Intelligent	 Traffic	System)	 ระบบ	Logistic	หรือการขนสง่พสัดุ
และสนิค้าตา่งๆ	ระบบการแพทย์	(Connected	Medical	System)	
หรือแม้กระทัง่การพฒันาขึน้ของเทคโนโลยี	Wearable	Device	
ท่ีทัง้หมดนีล้้วนเก่ียวข้องกับความก้าวหน้าของการออกแบบ
เทคโนโลยีเซน็เซอร์ท่ีมีประสทิธิภาพ	การประมวลผลแบบ	Big	Data	 
Analytic	ผา่นการบริหารจดัการข้อมลูบนเครือขา่ย	Cloud	Computing	 
ในท้ายท่ีสดุสามารถแปลได้งา่ยๆ	วา่หมายถงึขนาดของตลาดผู้บริโภค
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36.	โครงสร้าง	service	desk	ขององค์กร	ในข้อใดต่อไปนี้

	 ที่ถูกก�าหนดไว้ใน	Service	Operation

 1. Local service desk
 2. Virtual service desk
 3. IT help desk
 4. Follow the sun
 A. 1, 2 and 4 only
 B. 2, 3 and 4 only
 C. 1, 3 and 4 only
 D. 1, 2 and 3 only
 ค�ำตอบ : ข้อ A
 ค�ำอธิบำย : มีวธีิการหลายแบบท่ีจะ Organize Service Desk  
โดยมีทางเลือกท่ีส�าคญัหลายแบบดงันี ้
 Local Service Desk - อยูใ่กล้ชิดทางกายภาพกบัยสูเซอร์ท่ีจะ 
รับบริการ 
 Centralized Service Desk – จ�านวนของ Service Desk สามารถ 
ลดลงโดยการตดิตัง้ไว้ในท่ีเดียวกนั
 Virtual Service Desk – ด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ 
อินเทอร์เน็ต รวมทัง้เคร่ืองมือชว่ยสนบัสนนุ มีความเป็นไปได้ท่ีจะ 
สร้างความประทบัใจแก่ลกูค้าหรือผู้ใช้งานในรูปแบบ Service Desk 
แบบรวมศนูย์ โดยผู้ใช้งานสามารถรับบริการจากจดุใดก็ได้ในโลก  
ผา่นอินเทอร์เน็ต 
 Follow-the-Sun Service – มีการจดัตัง้ Service Desk มากกวา่ 
1 แหง่กระจายอยูต่ามท่ีตา่งๆ ทัว่โลก และให้บริการชนิด 24x7

37.	ข้อใดต่อไปนี้คือประเภทของเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ใน

	 ITIL	Service	Operation	Book

 A. Informational, Scheduled, Normal
 B. Scheduled, Unscheduled, Emergency
 C. Informational, Warning, Exception
 D. Warning, Reactive, Proactive
 ค�ำตอบ : ข้อ C
 ค�ำอธิบำย : Event อาจถกูแบง่เป็นดงันี ้
 l	Events ที่บ่งบอกถงึกำรปฏบิตังิำนตำมปกติ – ตวัอยา่งเชน่ 
  ยสูเซอร์ Logon เข้ามาท่ีเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ตามปกต ิ 
  หรือ Logon เข้ามาท่ีแอพพลชิัน่
 l	Events ที่บ่งบอกถงึกำรปฏบิตังิำนที่ผิดปกต ิ– เชน่ ยสูเซอร์ 
  พยายามท่ีจะ Logon เข้ามาท่ีแอพพลิเคชัน่ด้วยรหสัผ่าน 
  ท่ีไมถ่กูต้อง หรือการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาสแกนดกูารท�างานของ 
  เครือขา่ย
 l	Events ที่ส่งสัญญำณถงึควำมผิดปกต ิแต่ยงัอยู่ในระดบั 
  ที่ยอมรับได้ – เชน่ ปริมาณการใช้งานหรือจดัสง่ข้อมลูบน 
  เครือขา่ยท่ีมากผิดปกติ

38.	ท่านจะเรียกกลุ่มคนที่มีความสนใจในกิจกรรม	เป้าหมาย	ทรัพยากร

	 และการส่งมอบจากการจัดการบริการว่าอย่างไร

 A. Employers
 B. Stakeholders
 C. Regulators
 D. Accreditors
 ค�ำตอบ : ข้อ B
 ค�ำอธิบำย : Stakeholders หรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีเก่ียวข้อง 
กบัการให้และการรับบริการด้านไอทีประกอบด้วย
 1. Senior Management
 2. Business Unit Managers
 3. Customers
 4. End Users
 5. IT Staff
 6. Supplier
 7. Third Parties Provider

39.	ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของ	Incident	Management

 1. To automatically detect service-affecting events
 2. To restore normal service operation as quickly as possible 
 3. To minimize adverse impacts on business operations
 A. 1 and 2 only
 B. 2 and 3 only
 C. 1 and 3 only
 D. All of the above
 ค�ำตอบ : ข้อ B
 ค�ำอธิบำย : กระบวนการบริหารจดัการ Incident คือการรับมือ 
กบั Incident หรืออบุตักิารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ซึง่ได้แก่ ความล้มเหลว 
ของบริการ ปัญหาความผิดพลาด หรือเกิดบกั (Bug) ท่ียสูเซอร์เป็น 
ผู้รายงานเข้ามา (โดยแจ้งผา่นทาง Service Desk) หรือตรวจพบ 
โดยทีมงานช่างเทคนิค หรือเกิดจากการตรวจพบโดยโปรแกรม  
ส�าหรับมอนิเตอร์ (Monitor) ระบบเซอร์วิส
 ค�าวา่ Incident หมายถงึเหตกุารณ์ใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้ อนัอาจ 
ท�าให้กระบวนการให้บริการทางไอทีเกิดหยดุชะงกั หรือคณุภาพ 
ในการให้บริการไอทีลดลง รวมทัง้ความล้มเหลวของ CI ท่ียงัไมไ่ด้ 
สร้างผลกระทบตอ่การให้บริการ สิง่เหลา่นีก็้ถือวา่เป็น Incident

40.	ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผลที	่ITIL	ประสบความส�าเร็จ

 1. ITIL is vendor neutral
 2. It does not prescribe actions
 3. ITIL represents best practice
 A. All of the above
 B. 1 and 3 only
 C. 1 and 2 only
 D. 2 and 3 only
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Certificate Unlock
ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน

	 ติวสอบ	CCNA	ฉบบันีจ้ะเก่ียวข้องกบั	Netflow	และข้อสอบ 
ปลีกยอ่ยตา่งๆ	 ท่ีมีการกลา่วถงึ	WAN	และโปรโตคอลท่ีเก่ียวข้อง 
แตไ่มไ่ด้กลา่วถงึเฟรมรีเลย์	(Frame	Relay)	เพราะข้อสอบใหมไ่มไ่ด้ 
มีการใช้ข้อสอบเฟรมรีเลย์อีกตอ่ไป

1. คุณลักษณะประการใดของ Cisco IOS ที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบ  

 สาเหตุของประสิทธิภาพการท�างานที่ล่าช้าของระบบเครือข่าย

	 A.	SNMP
	 B.	Netflow
	 C.	WCCP
	 D.	IP	SLA
 ค�ำตอบ	:	ข้อ	B
 ค�ำอธิบำย	 :	Netflow	สามารถถกูน�ามาใช้เพ่ือวินิจฉยัปัญหา 
ประสิทธิภาพการท�างานของเครือข่ายท่ีช้าหรือหลดุบ่อย	 ปัญหา 
คอขวด	และปริมาณการใช้งานแบนด์วิดธ์	โดยใช้ค�าสัง่ในรูปแบบ	 

ติวเข้มพร้อมลุยกับการสอบใบ Certificate (16)

วัดใจกันในสนามสอบ CCNA ขั้นเทพ

เพิ่ม Value Added ให้ชีวิตการท�างานผ่านการสอบใบ Certificate 
ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นใบเบิกทางที่หลายหน่วยงานยอมรับ 
ขอต่อด้วยเรื่อง Netflow, WAN และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง

Command	Line	สามารถแสดงรายงานออกมาบนหน้าจอ	ชว่ยให้ 
ผู้บริหารจดัการระบบเครือขา่ยสามารถวเิคราะห์ปัญหา	หามาตรการ 
ป้องกนั	และปรับปรุงเครือขา่ยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	(รูปท่ี	1)

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างการท�างานของ Netflow
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Developer&Workshop

	 เร่ืองของคอนโทรลท่ีช่ือ	DateTimePicket	ยงัไมจ่บครับ	คราวนี ้
เราจะมาดเูร่ืองการค�านวณเก่ียวกบัวนัท่ีกนั	 โดยก่อนอ่ืนเราต้องไป 
แก้ไขรายละเอียดของฟอร์มกนันิดหนอ่ยดงันี ้
	 1.	อนัดบัแรกขอไปก�าหนดรูปแบบของวนัท่ีในคอนโทรลกลบัมา 
	 	 เป็นแบบ	Long	ก่อนครับ	(รูปท่ี	1-3)
	 2.	จากนัน้ให้ท�าการส�าเนาคอนโทรล	DateTimePicker	โดยกดปุ่ ม 
	 	 Ctrl	+	C	แล้วตามด้วย	Ctrl	+	V	แล้วท�าการย้ายคอนโทรลใหม่ 
	 	 ลงมาไว้ท่ีด้านลา่งของคอนโทรลเดมิแบบนี	้(รูปท่ี	4)

สูงสุดสู่สามัญกับบทบาทส�าคัญของ Visual Basic

ตอนคอนโทรลพื้นฐานในการใช้งาน VB.Net (5)

 ธัชชัย จ�าลอง

 touchai@gmail.com

ท่านที่เคยหลอนกับ “คอนโทรล” ในเรื่องของฟอร์ม
ว่าจะควบคุมอะไรยังไง เนื่องจากคอนโทรลใน VB.Net 
มีมากมาย รอบนี้ถึงคิวของการค�านวณเกี่ยวกับวันที่

1

2
3
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SHOWCASE
Kanomax 2100 เครื่องวัดและบันทึกคุณภาพอากาศ 6 พารามิเตอร์

	 คุณภาพอากาศภายในอาคาร	 หมายถึง	 สภาวะแวดล้อม
ของอากาศของพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง	 ซึ่งประกอบด้วย	 	 ความรู้สึก
สบาย	 (comfort)	 ของอุณหภูมิอากาศท่ีอยู่ในบริเวณท่ีนัน้ๆ,	
ความชืน้สมัพทัธ์ท่ีเหมาะสม	 รวมไปถึงการเคลื่อนท่ีของอากาศ	
(air	 change),	 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	 (CO)	 และ
คาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2),	 ฝุ่ นละอองท่ีปนเปือ้นในอากาศ	 ให้
เป็นไปตามข้อก�าหนดทางด้านอาชีวะอนามยั
 Kanomax 2100	เคร่ืองมือส�าหรับวดัคา่พารามิเตอร์ด้านคณุภาพ 
อากาศท่ีตรวจวดัสิ่งปนเปือ้นภายในอากาศท่ีเราหายใจในอาคาร	 
และบนัทกึข้อมลูทัง้	6	พารามิเตอร์ในเวลาเดียวกนั	ประกอบด้วย	
	 1.	ความเร็วอากาศ
	 2.	ปริมาณฝุ่ นละออง
	 3.	อณุหภมิูอากาศ
	 4.	ความชืน้ในอากาศ
	 5.	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
	 6.	ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดทางเทคนิค

เทคนิคที่ใช้ในการวัดค่า :
	 ความเร็วอากาศ		 Hot	wire	type
	 ปริมาณฝุ่ น	 	 Light	scattering	type
	 อณุหภมิูอากาศ		 Platinum	resistance	temperature		 	
	 	 	 	 detector	system
	 ความชืน้สมัพทัธ์	 Capacitive	type
	 ปริมาณ	CO	 	 Electrochemical	formula
	 ปริมาณ	CO

2
	 	 Non	dispersive	infrared

ช่วงวัดค่าพารามเิตอร์ :
	 ความเร็วอากาศ		 0.05	to	5.00	m/s
	 ปริมาณฝุ่ น	 	 0.001	~	10.000	mg/m3

	 อณุหภมิูอากาศ		 -20	to	60°C
	 ความชืน้สมัพทัธ์	 2	to	98%	RH
	 ปริมาณ	CO	 	 0.1	to	500	ppm
	 ปริมาณ	CO

2
	 	 0	to	5000	ppm

รายละเอียดอ่ืนๆ :
	 เอาต์พตุ	 	 ดจิิทลัเอาต์พตุ	USB	1	ชอ่ง
	 หนว่ยความจ�า	 	 บนัทกึคา่ทกุพารามิเตอร์แยก	 	
	 	 	 	 สถานท่ีวดัได้สงูสดุ	300	ต�าแหนง่
	 แหลง่จา่ยก�าลงั	 	 แบตเตอร่ี	lithium	polymer	ใช้ได้	 	
	 	 	 	 ตอ่เน่ือง10	ชัว่โมง	ตอ่การชาร์จ	 	
	 	 	 	 หรือใช้อะแดปเตอร์
	 ขนาดภายนอก	 	 270	(W)	x	368	(H)	x	139	(D)	mm
	 น�า้หนกั	 	 4.0	kg
	 กรุณาตดิตอ่สอบถาม	:	สารกจิ จมูวันทา	โทรศพัท์			08-1641-8438 

	 บริษัท	เมเชอร์โทรนิกซ์	จ�ากัด	2425/2	ถนนลาดพร้าว	ระหวา่งซอย 
67/2-69	แขวงสะพานสอง	เขตวงัทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310	โทรศพัท์		
0	2514	1000,	0	2514	1234	แฟกซ์	0-2514-0001,	0-2514-0003	 
 เวบ็ไซต์	:	www.measuretronix.com
 อีเมล	:	info@measuretronix.com

จอแสดงผลสขีนาด 7 นิว้ ระบบสมัผสั เหน็ได้ชดัเจน ท�าความเข้าใจง่าย 
 พร้อมซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายมาก ออกรายงานได้ในตัว

ตรวจวดัสภาวะแวดลอ้มดา้นคณุภาพอากาศในอาคารได ้6 พารามิเตอร์ เก็บบนัทึกค่าต่อเนือ่งนาน 2 เดือน
ออกรายงานไดใ้นตวัดว้ยขนาดกะทดัรดั น�้าหนกัเบา ราคาประหยดั

ขนาดกะทดัรัด น�า้หนกัเบา แขง็แรง ทนทานสงู ออกแบบให้พบัเกบ็หิว้ได้

สะดวกในการพกพา
ไปใช้งานตามพื้นที่ต่างๆ
ในอาคาร
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NEWSPrint
นศ.เนคนคิน่าน คว้ารางวลัชนะเลศิ “Cabling Contest 
ปี 4” รอบคัดเลือกภาคเหนือ
	 บริษัท	อินเตอร์ลิง้ค์	คอมมิวนิเคชัน่	จ�ำกดั	(มหำชน)	ร่วมกบัภำครัฐ	
จดัโครงกำรแขง่ขนั	“สดุยอดฝีมือสำยสญัญำณ	ปี	4	(Cabling	Contest	
2016)”	 รอบคดัเลือกภำคเหนือ	 เปิดโอกำสให้นิสิตนกัศึกษำได้เรียนรู้
เทคโนโลยีสำยสญัญำณท่ีดีท่ีสดุในยคุปัจจบุนัผำ่นกำรแข่งขนัทัง้ภำค
ทฤษฎีและปฏิบตั	ิโดยนกัศกึษำจำกวทิยำลยัเทคนิคนำ่นคว้ำรำงวลัชนะเลศิ
เป็นตวัแทนภำคเหนือ	ทะลเุข้ำรอบสดุท้ำย	 ชิงถ้วยรำงวลัพระรำชทำน	
พร้อมเงินรำงวลัมลูคำ่กวำ่	400,000	บำท	และมีโอกำสเป็นตวัแทนของ
ประเทศไทยในกำรแขง่ขนัระดบัโลก	World	Skills	ณ	เมืองดไูบ	สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์
	 จำกควำมส�ำเร็จของโครงกำร	“สดุยอดฝีมือสำยสญัญำณ	(Cabling	 
Contest)”	ปี	1–3	ท่ีผำ่นมำนบัเป็นกำรเปิดประสบกำรณ์ใหมข่องวงกำร 
กำรศกึษำด้ำนเทคโนโลยีกำรสือ่สำร	บริษัท	อินเตอร์ลิง้ค์	คอมมิวนิเคชัน่	
จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ผู้น�ำอนัดบั	 1	 ในธุรกิจสำยสญัญำณ	จึงได้ร่วมกับ	
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 และ
กระทรวงแรงงำน	 จดัโครงกำร	 “สดุยอดฝีมือสำยสญัญำณ	 (Cabling	
Contest)”	ขึน้ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี	4	ภำยใต้กำรสนบัสนนุของผลติภณัฑ์ย่ีห้อ	
LINK	จำกสหรัฐอเมริกำ	เพ่ือเปิดโอกำสให้นกัศกึษำทัง้ในระดบัปริญญำตรี
และระดบัอำชีวศกึษำ	 ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสำยสญัญำณท่ีดีท่ีสดุในยคุ
ปัจจบุนัผ่ำนกิจกรรมกำรอบรมและแข่งขนั	 ซึง่จะช่วยพฒันำศกัยภำพ
นักเรียน	 นักศึกษำ	 พร้อมต่อยอดทักษะและควำมรู้ในเวทีระดบัโลก	 
ยกระดบัคณุภำพสถำนศึกษำให้ทดัเทียมระดบันำนำชำติ	 รองรับกำร
เกิดขึน้ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	หรือ	AEC	ซึง่ประสบกำรณ์ท่ี 
ผู้ ร่วมกำรแขง่ขนัจะได้รับในครัง้นี	้นอกจำกจะเป็นกำรพฒันำทกัษะฝีมือ
แล้ว	ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศชำต	ิเพรำะจะน�ำไปสูก่ำรพฒันำ
เทคโนโลยีสำยสญัญำณในประเทศไทยอีกด้วย
	 ในสว่นของรูปแบบกำรแข่งขนั	นายณัฐวุฒ ิ ป่ินทองค�า ผู้จดัการ 
ฝ่ายการตลาดและส่ือสารองค์กร บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคช่ัน 
จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะหวัหน้าโครงการ	 เปิดเผยว่ำ	 “ปีที่แล้วเรา 
ไดร้บัการตอบรบัจากนิสิต นกัศึกษา ทัง้ระดบัอดุมศึกษาและอาชีวศึกษา 
สมคัรเขา้ร่วมโครงการกว่า 1,000 คน นบัว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่าง
มาก ส่วนรูปแบบการแข่งขนัในปีนี ้ ยงัคงแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบติัเช่นเดิม ซ่ึงภาคปฏิบติัเป็นการแข่งขนัเขา้หวัต่อกบัสายสญัญาณ 
LAN (สายสญัญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์) และการแข่งขนัเข้าหวัต่อ
กบัสาย COAXIAL (สายกลอ้งวงจรปิด CCTV)  นอกจากนีเ้รายงัไดใ้ห้
ความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองของสาย FIBER OPTIC (สายใยแกว้น�าแสง)  ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยีทีก่�าลงัมาแรงในยคุดิจิทลั โดยเราไดจ้ดัรอบคดัเลือกทัว่ทกุ
ภูมิภาค ซ่ึงภาคเหนือเป็นภูมิภาคสดุทา้ยแลว้ทีเ่ราจดัการแข่งขนั โดยมา
จดักนัทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีนอ้งๆ ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมโครงการจาก
หลากหลายสถาบนักว่า 400 คน”
	 นำยณฐัวฒิุ	กลำ่วเพ่ิมเตมิอีกวำ่	“ผูผ่้านการคดัเลือกจากทัว่ประเทศ 
55 คน จะไดเ้ขา้ไปแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ในวนัที ่24 – 25 พฤศจิกายนนี ้ 
ซ่ึงนบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุและขวญัก�าลงัใจอย่างย่ิงทีส่มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระราชทานถว้ยรางวลัใหแ้ก่

ผูช้นะเลิศ พร้อมเงินรางวลัมูลค่า 100,000 บาท ส่วนรางวลั
รองชนะเลิศอนัดบั 1 จะไดร้บัถว้ยเกียรติยศจากนายกรฐัมนตรี 
พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  
จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท และ
นอกเหนือไปจากนัน้ ผู้ชนะเลิศยงัมีโอกาสได้เป็นตวัแทน
ของประเทศไทยในการแข่งขนัระดบัโลก World Skills ทีจ่ะ
จดัข้ึนในปี 2560 ณ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยมี
ผลิตภณัฑ์ LINK เป็นผูส้นบัสนนุหลกัอีกดว้ย”
	 ทัง้นี	้ กำรแข่งขนัรอบคดัเลือกภำคเหนือจดัขึน้ท่ี	 จงัหวดั
เชียงใหม	่ โดยมี	นำยมนสั	ถงัใส	ปลดัจงัหวดัเชียงใหม่	 เป็น
ประธำนในพิธีเปิดกำรแขง่ขนั	และผู้แทนจำกองค์กรภำคีภำครัฐ
เข้ำร่วมงำน	อำทิ	นำยวิชยั	ประทีปทิพย์	ผู้แทนจำกกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม	นำยสเุมธ	 โศจิพลกลุ	ผู้แทน
จำกกรมพฒันำฝีมือแรงงำน	กระทรวงแรงงำนโดยผู้ ท่ีได้รับ
รำงวลัชนะเลิศ	 ได้แก่	 นำยเอกลกัษณ์	ณ	 ค้อ	 จำกวิทยำลยั
เทคนิคน่ำน	 รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั	 1	 ได้แก่	 นำยวรพล	
นนัทวงษ์	จำกวิทยำลยัเทคนิคพิจิตร	และรำงวลัรองชนะเลศิ
อนัดบั	2	ได้แก่	นำยจตพุร	สทุธิพนัธุ์	จำกวทิยำลยัเทคนิคพิจิตร	
นอกจำกนีย้งัมีผู้ผำ่นกำรคดัเลือกอีก	7	คนท่ีได้รับสทิธ์ิเข้ำไป
แขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิ	ร่วมกบัตวัแทนจำกภำคภำคกลำงและ
กรุงเทพมหำนคร	ภำคตะวนัออก	ภำคใต้	และภำคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	รวม	55	คน	
 ส�าหรับการแข่งขันรอบชงิชนะเลิศจะจดัขึน้ในวันที่ 24 – 25 พฤศจกิายนนี ้ 

ตดิตามข่าวสารการแข่งขันรอบชงิชนะเลศิได้ที่ www.cablingcontest.com 

สอบถามเพิ่มเตมิ โทรศัพท์ 02-693-1222 ต่อ 363-374
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Network ADSL VPN FIREWALL (BASIC)

16-17 มกราคม 2560 (09.00–16.30 น.) 

หมายเหตุ : สิทธิพิเศษส�ำหรับสมำชิกร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์ หรือสมำชิกวำรสำรบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด(มหำชน)

1. NETWORK BASIC และ การ REMOTE      
- IP , OSI LAYER , SUBNET         
- MODEM , SWITCH , HUB
- PORT BASIC
- ADSL USB , ADSL ROUTER       
- WIRELESS      
- PUBLIC IP และ PRIVATE IP ใน INTERNET ADSL
- INTERNET LEASED LINE ต่ำงจำก INTERNET ADSL 
HISPEED อย่ำงไร
- ประเภทกำรให้บรกิำรของ INTERNET ADSL HISPEED 
- PROXY IP, REAL IP
- FIREWALL                       
- กำรใช้งำน REMOTE DESKTOP
- DDNS คอื อะไร                  
- กำร FORWARD PORT
- สร้ำง WEB SERVER (WEB SITE) ด้วย ADSL HIS-
PEED
- สร้ำง WEB SHARE FILE ด้วย ADSL HISPEED แบบ 
HTTP
- REMOTE เข้ำด ูหน้ำจอ ผ่ำน ADSL HISPEED ด้วย 
VNC
- REMOTE เข้ำ หน้ำจอ ผ่ำน ADSL HISPEED ด้วย 
REMOTE DESKTOP
- REMOTE DESKTOP WEB CONNECTION บน XP 
SP2
- REMOTE เข้ำไปด ูภำพ จำก กล้อง WEB CAM แสน
ประหยดั
- ใช้งำน PRINTER , SHARE FILE ผ่ำน ระบบ REMOTE
2. VPN (MICROSOFT PPTP) และ FIREWALL 
(ADSL ROUTER)

- VPN คอื อะไร                                          
- กำรประยกุต์ใช้งำน VPN
- รปูแบบ กำรเชื่อมต่อ VPN ทัว่ๆ ไป CLIENT to SITE 
และ SITE to SITE
- FIREWALL คอือะไร                                    
- PORT ต่ำงๆ
- TCP/UDP , ICMP คอือะไร                   
- FIREWALL ใน ADSL ROUTER
- กำร SETUP FIREWALL ใน ADSL ROUTER เบือ้งต้น
- กำร ก�ำหนด RULE ต่ำงๆ เบือ้งต้น
- กำรเชื่อมต่อ VPN แบบ PPTP (windows xp) กบั 
WINDOWS XP
- กำรเชื่อมต่อ VPN แบบ PPTP (windows xp) กบั 
WINDOWS 2003 SERVER
3. VPN ADVANCED (IPsec)
- แบบ ชนดิ ของ ทกุ แบบ VPN                
- VPN CLIENT IPsec
 - กำรเชื่อมต่อ VPN CLIENT IPSEC กบั VPN ADSL 
ROUTER แบบ ไม่ FIX IP
- กำรเชื่อม ต่อ SITE TO SITE VPN ADSL ROUTER 
กับ VPN ADSL ROUTER แบบ ไม่ FIX IP
4. VPN แบบ PEER TO PEER ทีแ่สนประหยดั ใช้ได้
ทันท ีทกุที่ๆ  ม ีINTERNET
- หลกักำรท�ำงำนของ BIT-TORRENT
- กำรใช้ BIT-COMET
- หลกั กำร VPN PEER TO PEER
- กำรใช้งำน โปรแกรม VPN PEER TO PEER
- เปรยีบเทยีบกำรท�ำงำน ระหว่ำง VPN PPTP กบั VPN 
P2P

5. TERMINAL SERVER XP
- กำรสร้ำง TERMINAL SERVER บน WINDOWS XP
- กำร ใช้ งำน PRINTER ผ่ำน ระบบ REMOTE
6. เทคนคิการใช้งาน REMOTE และ VPN
- MSN REMOTE ASSISTANCE
- กำร REMOTE กล้อง WEB CAM บน WINDOWS XP 
แบบประหยดัสดุ
- ตวัอย่ำงกำรใช้งำน VPN ADSL แบบ ไม่ FIX IP จรงิๆ 
ใน บรษิทั ต่ำงๆ
- ROUTER VPN ยีห้่อ อะไร ดทีีส่ดุ
- กำรเข้ำถงึ เครื่อง SERVER หรอื CLIENT เมื่อ VPN 
เช่ือมต่อแล้ว
- กำรใช้ PING DING DING ส่งเสยีง เตอืน
- กำร ตรวจสอบ แก้ไข VPN หลดุ
- VPN แบบใด เหมำะสมกบั ระบบ
- แนะน�ำ WEB SITE ที ่เกีย่วกบั VPN ทีน่่ำสนใจ

หลักสูตร

เปิดอบรมสัมนา วนัที ่16-17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -16.30 น. ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน
สถานที่อบรม : ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นเทาเวอร์เดิม)

สอบถามข้อมูลและส�ารองที่นั่ง

จัดโดย  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โทรศัพท์ 0-2739-8200 หรือ 0-2739-8204 โทรสาร 0-2739-8228

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.se-edtraining.com

16-17 มกราคม 2560
ณ ห้องสัมมนำ ช้ัน 9 อำคำรอินเตอร์ลิงค์
ทำวเวอร์ (อำคำรเนช่ันเทำเวอร์เดิม)
ระยะเวลำฝึกอบรม 2 วัน
เวลำ 09.00 – 16.30 น.

ผู้เขียนหนังสือ “ศำสตร์และศิลป์ในกำรติดตั้ง
ระบบเครอืข่ำยชัน้เซยีน เล่ม 5 และ 6”

วิทยากรโดย คุณพรดิศักดิ์ รัชชนะธรรม

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2010 เพื่องานออฟฟิศ

อัตรำค่ำอบรม ท่ำนละ VAT 7%
นิติบุคคล ยอดช�ำระเงิน

(หัก 3%)
บุคคลธรรมดำ ยอดช�ำระเงิน 

(รวม VATแล้ว)

สมำชิก 5,400 378 5,616 5,778

บุคคลทั่วไป 5,600 392 5,824 5,992

เปิดจองแล้ว
วันน้ี!!
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หลกัสตูร ปฏิบตัิการ LAN, Fiber Optic เข้าหวั FIBER จริง , ระบบ 
SWITCH VLAN , ROUTER , การจดัการ NETWORK ขนาดใหญ่, ท�า 
Lab การ config อปุกรณ์ ROUTER , SWITCH CISCO  ทกุคน

 • ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบเครือขา่ย
 • ท�าความรู้จกักบัอปุกรณ์และระบบเครือขา่ยพืน้ฐาน
 • เรียนรู้การเดนิสายและการเข้าหวั RJ-45
 • การเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ย
 • การ SHARE FILE และ INTERNET
 • การตดิตัง้ ADSL ROUTER
 • การแชร์ PRINTER และ การตดิตัง้ PRINT SERVER
 • รู้จกักบัเครือขา่ยและการตดิตัง้ Fiber Optic
 • หลกัการสื่อสารด้วย Fiber Optic
 • โครงสร้างและชนิดของสาย Fiber Optic
 • ชนิดของ Connector ส�าหรับ Fiber Optic
 • ชนิดอปุกรณ์รับและอปุกรณ์สง่
 • วิธีการเข้าหวัสาย Fiber
 • LAB การเข้าหวั Fiber Optic จริงๆ

 • วิธีการทดสอบ การตรวจวดั หลงัจากตดิตัง้ Fiber Optic
 • การดสูญัญาณ Fiber Optic
 • วิธีการค�านวณการเดินสายสญัญาณ Fiber Optic
 • เปรียบเทียบระหวา่ง MULTI MODE กบั SINGLE MODE
 • สรุปการรวมการเช่ือมตอ่อปุกรณ์หลายอยา่งภายในเครือขา่ย 
   ทัง้หมด
 • การจดัการ บริหาร NETWORK ขนาด ใหญ่
 • การใช้ โปรแกรม จ�าลองการตอ่ NETWORK เพ่ือ เรียนรู้  
    NETWORK ตา่งๆ
 • ดกูารว่ิงของ สญัญาณ ตา่งๆ ภายใน NETWORK
 • SWITCH VLAN
 • ประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก การท�า VLAN สแตตกิ และ ไดนามิค  
    VLAN
 • ทฤษฏีของ Trunk Port และ Access Port ในสวิตซ์
 • รูปแบบการ Encapsulation ของ VLAN
 • Virtual Trunking Protocol (VTP)
 • ท�า Lab การ config อปุกรณ์ ROUTER CISCO , SWITCH   
   CISCO ทกุคน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED

จัดโดย

วิทยากรโดย  : อ.พรดิศักดิ์ รัชชนะธรรม

การศึกษา  : ปริญญาตรี  

  ม.เกษตรศาสตร์ 

  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน

09:30 - 16:30 น.  

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นทาวเวอร์ เดิม) 

หลักสูตรฝึกอบรม

LAN, Fiber Optics 

และการจัดการ Network ขนาดใหญ ่รุ่นที่ 19

หมายเหตุ : สมาชิกวารสารบริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรือ สมาชิกร้านหนงัสือ ซีเอด็บุ๊คเซน็เตอร์ จะได้รับสทิธิสว่นลดพิเศษ

สนใจสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด ( มหาชน )  โทร. 0-2739-8200, 0-2739-8204  แฟกซ์. 0-2739-8228

WWW.SE-EDTRAINING.COM

 ผู้สมัคร  ท่านละ  VAT 7%   

อัตราสัมมนา

 สมาชกิวารสาร 5,400  378  5,616  5,778

 ไม่เป็นสมาชกิวารสาร  5,600   392  5,824 5,992

อัตราที่ต้องช�าระจริง

บุคคลธรรมดานิติบุคคล ( หัก ณ ท่ีจ่าย 3% )

Lan Fiber Optics Network M376.indd   2 19/10/2559   14:04:05
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED

จัดโดย

 วันที่หนึ่ง 

1. Introduction การจ�าลอง
	 -		การ	Emulator	และ	Virtualization 
	 -		Virtualization	Technology
2. VMWARE WORKSTATION , VMWARE PLAYER 
	 -		ท�า	LAB	การติดตัง้	และ	ใช้งาน	 
	 -		ระบบ	VIRTUAL	NETWORK	ใน	VMWARE 
	 -		ระบบ	Snapshot	ใน	VMWARE 
	 -		การสร้าง	Clone	ใน	VMWARE 
	 -		การท�า	REMOTE	เข้า	VMWARE 
	 -		การใช้งาน	UNITY
  3. FIREWALL PFSENSE   
	 -		การตดิตัง้	FIREWALL	PFSENSE	บน	VMWARE
  4. LAB RADIUS SERVER บน LINUX
  5. LAB VPN บน PFSENSE
  6. LAB LOAD BALANCE บน PFSENSE
  7. VMWARE SERVER เพื่อการใช้งานจริง
	 -		LAB-การตดิตัง้		VMWARE	SERVER 
	 -		LAB-การตดิตัง้	Windows	บน	VMWARE	Server 
	 -		LAB-การตวัอยา่งการใช้งานบน	VMWARE	Server					       

                  
วันที่สอง

 8.  VMWARE  vSphere Hypervisor ESXi 6 
	 -		LAB-การตดิตัง้	VMWARE	ESXi 
		 -	 LAB-การตดิตัง้	VMWARE	vSphere	Client 
	 -	 LAB-การตดิตัง้	Windows	บน	VMWARE	ESXi											 
	 -	 LAB-การตวัอยา่งการใช้งานบน	VMWARE	ESXi										
9. LAB ขัน้สูง
	 -		LAB-การใช้งานระบบ	NETWORK	บน	VMWARE		vSphere		
	 			Hypervisor	ESXi	6	ขัน้สงู 
	 -	 LAB-การใช้งานระบบ	STORAGE		บน	VMWARE		vSphere		
	 		 Hypervisor	ESXi	6	ขัน้สงู
	 -	 LAB-ตวัอยา่งการสร้าง	ระบบ	NETWORK	ตาม	พรบ	คอมพิวเตอร์	 
	 -	 LAB-ตวัอยา่งการสร้าง	ระบบ	THIN	CLIENT	ด้วย	VMWARE
10. ค่ายต่างๆ กับ Virtualization 

	 -		Microsoft	,	SUN	,	XEN	,	CITRIX	และ	Parallels

ระบบปฏิบัติการ VMWARE  vSphere Hypervisor ESXi 6  

เพื่อเรียนรู้ NETWORK และ การน�าไปใช้งานจริง

วิทยากรโดย  : อ.พรดิศักดิ์ รัชชนะธรรม

การศึกษา  : ปริญญาตรี  

  ม.เกษตรศาสตร์ 

  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2559

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน

09:30 - 16:30 น.  

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (เนชั่นทาวเวอร์ เดิม) 

หลักสูตรฝึกอบรม

หมายเหตุ	:	สมาชิกวารสารบริษัท	ซีเอด็ยเูคชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	หรือ	สมาชิกร้านหนงัสือ	ซีเอด็บุ๊คเซน็เตอร์	จะได้รับสทิธิสว่นลดพิเศษ

สนใจสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด ( มหำชน )  โทร. 0-2739-8200, 0-2739-8204  แฟกซ์. 0-2739-8228

WWW.SE-EDTRAINING.COM

 ผู้สมัคร  ท่ำนละ  VAT 7%   

อัตราสัมมนา

 สมาชกิวารสาร 5,400  378  5,616  5,778

 ไม่เป็นสมาชกิวารสาร  5,600   392  5,824 5,992

อัตรำที่ต้องช�ำระจริง

บุคคลธรรมดำนิติบุคคล ( หัก ณ ท่ีจ่ำย 3% )

VMWARE vSpher Hypervisor M376.indd   2 19/10/2559   14:07:24
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วัตถุประสงค์

เหมาะสำาหรับ

วิทยากรโดย

คุณประพิศ ปรีชา

CAD/CAM & IT Manager
Cadnetpro ( Thailand) Co.,Ltd.
ประสบการณ์การท�างาน การออกแบบ ติดตั้ง 

วางระบบด้าน Product Design, ICT,

และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลกว่า 18 ปี   

วันท่ี 26-27 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการอบรม  จ�านวน 2 วัน

(เวลา 9.00 -16.30 น.)

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (เนชั่นเทาเวอร์เดิม)

ถนนบางนา-ตราด กม.4.5

 เพื่อตอบสนองความต้องการของผูส้นใจท่ัวไป ทีต้่องการเรยีนรูแ้นวทาง วธิกีาร

ออกแบบ และการน�าโซล่าเซลล์ไปประยกุต์ใช้งานท้ังในทางธรุกจิและชวีติประจ�าวนัได้ด้วย

ตนเอง สนบัสนุนโครงการของรฐั ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เพ่ือเป็นการส่งเสรมิพลงังาน

ทางเลอืก ช่วยลดคา่ใช้จา่ยของตนเองและองค์กร ตลอดจนเป็นการฝึกฝน สร้างงานสรา้ง

อาชพีและเพิม่จ�านวนบคุคลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ ในการประยกุต์ใช้งานระบบพลงังาน

แสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

     วิศวกร ช่างเทคนิค บุคคลผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการที่จะเข้าใจหลักการท�างาน การ

ออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซล ด้วยตนเองในชีวิตประจ�าวันได้ ตลอดจนผู้สนใจ

ท�าธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถเข้าอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมช่อง

ทางธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

เปิดจองแล้
ว

วันน้ี!!
การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซล

(Solar Panel Design & Application) 

     พบกับแนวทางการออกแบบ การสร้าง การ

ตดิตัง้และประยกุต์ใช้งานโซล่าเซล เพื่อลดต้นทนุ 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่า FT, ค่าน�า้มัน 

ค่าแก๊ส ค่าปักเสาลากสายไฟ

* เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปิดเปิดอัตโนมัติ 

ประหยัดค่าไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ปักเสา ลากสาย

* ตู้ไฟ ป้ายไฟ ป้ายไฟบอกทาง ไฟส่องป้ายบริษัท 

ห้างร้าน โรงเรียน พยาบาล ปิดเปิดอัตโนมัติ

* ไฟสวนหย่อม ไฟป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทาง

รีสอร์ท ปิดเปิดอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์

* ระบบแสงสว่างภายในบ้าน ห้องนอน ห้องนั่ง

เล่น หน้าระเบียงพลังงานแสงอาทิตย์

* ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส�าหรับทีวี 

ประสบการณ์และความรู้ที่จะได้รับ

พัดลม ชาร์จมือถือ ต่อคอมพิวเตอร์ 

* ตู้เย็น หม้อหุงข้าว กาต้มน�้าร้อน พลังงานแสง

อาทิตย์

* แอร์มุ้ง แอร์เคลื่อนที่ แอร์บ้านพลังงานแสง

อาทิตย์

* เสาสัญญาณไฟเตือนกระพริบจราจร  ป้าย

โรงเรียน ฯลฯ

* หลอดไฟประหยัดพลังงาน Super Bright High 

Power LED แบบใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน

* ปั๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ เพื่อใช้

ภายในบ้าน ห้องครัว ห้องน�า้ 

* ท�าน�้าพุ น�า้ตกโขดหิน ม่านน�า้ตกพลังงานแสง

อาทิตย์อัตโนมัติ

* ปั๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล ปั๊มน�้า

ประจ�าหมู่บ้าน ปั๊มน�้าสูบน�้าเข้านา ถ่ายน�้าบ่อกุ้ง

บ่อปลา

* ป๊ัมน�า้บ่อปลาคราฟ ท�าความสะอาดน�า้ เพิม่อ๊อก

ซิเจน เติม EM และลดค่าไฟฟ้าจากเดิม

* ระบบน�า้หยดอตัโนมตัพิลงังานแสงอาทติย์ แบบ

ตั้งโปรแกรมล่วงหน้าอัตโนมัติ

* ระบบพ่นหมอก ละอองน�า้ พลงังานแสงอาทติย์ 

เพื่อลดอุณหภูมิ เพื่มความช้ืนในอากาศส�าหรับ

โรงงาน

* ระบบพ่นละอองน�า้ในโรงเรือนเพาะช�า ส�าหรับ

เพาะเห็ด เลื้ยงหนอน พ่นน�า้เลี้ยงหมู โคนม ฯลฯ

     1. มีบ้าน 1 หลังต้องการใช้หลอดไฟ 5 หลอด 

ทีวี 1 เครื่อง พัดลม 1 เครื่องจะค�านวณระบบโซ

ล่าเซลอย่างไรให้พอดีกับการใช้งาน มีหลายร้าน

กะค�านวณให้แล้วราคาแตกต่างกนัมากจะค�านวณ

ขนาดของแผงโซล่าเซล แบตเตอรี่ โหลดไฟฟ้า

และคอนโทรลเลอ อย่างไร ให้พอเหมาะพอดี และ

ถ้าเพิ่มตู้เย็นขนาด 5-7 คิว อีก 1 ตัวจะต้อง

ค�านวณอย่างไร จึงจะพอใช้งานและไม่เปลืองงบ

ประมาณจนเกินไป และถ้าจะเพิ่มปั๊มน�า้อีกสักตัว

หลังจากฝึกอบรมแล้วคุณจะมีคำาตอบสำาหรับปัญหาต่อไปนี้

ต้องค�านวณเพิ่มเติมอีกอย่างไร จึงจะให้มีไฟใช้

เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน รวมทั้งใน

วันที่มีฝนตกด้วย ตอนนี้จะไปรับงานติดตั้งระบบ

โซล่าเซล แต่การกะค�านวณหน้างานยังไม่ชัดเจน 

จะค�านวณเผ่ือระบบมากไปก็เปลืองงบประมาณ 

ลูกค้าก็จะไม่ตกลง จะเผ่ือน้อยไปเกรงว่าจะมีไฟ

ไม่พอใช้งาน ก็จะโดนต่อว่าอีก 

     2. การเลอืกใช้งานแบตเตอรี ่อย่างไรจงึเหมาะ

สมในแต่ละงาน การใช้แผงโซล่าเซลขนาดไหนจงึ

จะพอดกีบัแบตเตอรีข่นาดกระแสต่างๆ แบตเตอร่ี

แบบ deep cycle กับแบตที่ใช้ในรถยนต์แตกต่าง

กันอย่างไร แบตฯ 1 ลูกจะสามารถจ่ายไฟได้แค่

ไหน อย่างไร แผงโซล่าเซล 1 แผงจะสามารถชาร์จ

แบตให้เตม็ต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน จะใช้งาน

รู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ไฟหมดหรือไฟเต็ม และ

ใช้งานแบตเตอรี่อย่างไรให้มีอายุทนทานการใช้

งานได้นานมากที่สุดและไม่ท�าร้ายท�าลายแบตฯ 

ก่อนอายุอันควร วิธีเลือกและเปรียบเทียบแบตฯ 
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หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซล (Solar Panel Design & Application )

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

อัตราค่าอบรม ท่านละ VAT 7%

5,000 บาท

5,300 บาท

350

371

5,350 บาท

5,671 บาท

5,200 บาท

5,512 บาท

อัตราที่ต้องช�าระจริงนิติบุคคล    
(หัก ณ ที่จ่าย 3%) บุคคลธรรมดา 

อัตราที่ต้องช�าระจริง    

เปิดอบรมสัมนา วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (เนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด กม.4.5

สอบถามข้อมูลและสำารองที่นั่ง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2739-8200, 0-2739-8204 โทรสาร 0-2739-8228

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.se-edtraining.com

ถ้าจะท�าระบบโซล่าเซลให้ใช้งานได้ 20-30 ปี และ

แบตเตอรี่ใช้งานนานๆ 5-15 ปีต้องท�าอย่างไร 

ค�านวณและออกแบบอย่างไร ไม่อยากต้องเปลีย่น

แบตฯ บ่อยทุกๆ ปี เพราะแบตเสื่อมเร็วมาก 

     3. แผงโซล่าเซลมีกี่ชนิด/ประเภท แต่ละชนิด

แตกต่างกันอย่างไร มีวิธีการเลือกใช้งานที่เหมาะ

สมอย่างไร ทั้งก�าลังไฟ คุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ขนาดพื้นที่ในการใช้งาน ฯลฯ 

     4. ถ้าต้องการใช้โซล่าเซลกับปั๊มน�้า จะมี

แนวทางการเลือกและการค�านวณขนาด ของ

พลังงานไฟฟ้าท่ีจะใช้งานอย่างไรให้เพียงพอกับ

ความต้องการในแต่ละวนั สามารถน�าป๊ัมน�า้ต่อกับ

แผงโซล่าเซลโดยตรงได้หรอืไม่ ต้องท�าอย่างไรจงึ

จะไม่ ท�าให้แผงโซล่าเซลและปั๊มเสียหายได้ 

     5. โหลดไฟฟ้าที่เป็นหลอดไฟ ทีวี พัดลม แอร์ 

ตู้เย็น สว่านไฟฟ้า มีวิธีการค�านวณโหลดไฟฟ้าที่

แตกต่างกันอย่างไร 

     6. อินเวอร์เตอร์มีกี่ชนิด แต่ละชนิดเหมาะสม

กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกต่างๆกันอย่างไร จะมีวิธี

ค�านวณเพื่อโหลดลักษณะต่างๆ อย่างไรจงึจะพอดี

     7. ท�าไมซื้ออินเวอร์เตอร์ที่มีวัตต์สูงๆ มาใช้

แล้วยังใช้งานกับพัดลม ตู้เย็นหรือแอร์ไม่ได้ 

     8. ถ้าจะท�าเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้

ปิดเปิดอัตโนมัติตามแสงและตั้งเวลาปิดเองด้วย 

ต้องท�าอย่างไร 

     9. ปัจจบุนัใช้ป๊ัมน�า้สบูน�า้เข้านา/ไร่/สวน เปลอืง

น�้ามันมาก มีหนึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000-

80,000 บาท จะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้โซล่า

เซลได้อย่างไรและสามารถคืนทุน ในระยะเวลา

อันส้ัน มีระบบปั๊มอะไรที่สามารถต่อใช้งานกับ

ระบบโซล่าเซลแบบง่ายๆ ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้อง

ท�าเช็ควาลว์ ไม่ต้องกรอกน�้า ไม่ต้องท�าห้องหรือ

ถังอัดแรงดัน ไม่ต้องท�าเซ็นเซอร์เช็คระบบ หรือ

ตัดต่อไฟ เอาเป็นว่าจ่ายไฟให้ปั๊ม ต่อสายน�้าเข้า

สายน�้าออกก็สูบน�้าได้เลยและขอให้กินไฟน้อยๆ 

ด้วย จะได้ประหยัดงบประมาณในการท�าชุดโซล่า

เซล 

     10. ค่าไฟและค่าน�้าประจ�าหมู่บ้านมีค่าใช้จ่าย

สูงมากจะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายอย่างไรจึงจะช่วย

ประหยัดงบประมาณลงได้

     11. จะท�าอนิเตอร์เนต็ไร้สาย (WiFi) และกล้อง

วงจรปิด กล้องเน็ตเวิร์คไร้สาย ติดตั้งหลายจุด

และเป็นระยะทางไกลๆ มักมีปัญหาเรื่องปักเสา

ลากสายไฟ เ พ่ือท� า ไฟจ ่ ายให ้กล ้องและ

อินเตอร์เน็ตไร้สาย จะมีวิธีการอย่างไรที่จะน�า

ระบบโซล่าเซลมาใช้งานเพ่ือเป็นพลังงานหรือ

ระบบไฟฟ ้าจ ่ ายให ้กับกล ้องวงจรป ิดและ

อินเตอร์เน็ตไร้สาย โดยที่ไม่ต้องปักเสาลากสาย

ไฟให้วุ ่นวายแบบเดิม เพราะจะช่วยประหยัด

แรงงานและเวลาในการติดตั้งระบบกล้องได้เป็น

อันมาก และสามารถขายกล้องได้ในทุกๆ พื้นที่

เพิ่มจากเดิมอีกด้วย

     12. ต้องการท�าระบบโซล่าเซลส�าหรับสถานี

วทิยชุมุชนและเครื่องรบัส่งวทิยสุื่อสารของต�ารวจ 

ทหาร จะมวิีธีการสร้างอย่างไร ค�านวณอย่างไรให้

เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวนัและครอบคลมุ

เผื่อส�าหรับวันที่มีฝนตกด้วย

     13. ค่าไฟส�าหรับบ่อน�้าพุและบ่อปลาคราฟ

แพงมาก สามารถที่จะมีแนวทางในการลดค่า

ไฟฟ้าได้อย่างไรบ้าง ถ้าสามารถท�าให้บ่อปลามี

ความปลอดภัย ไฟไม่ดูด 100% ต้องท�าอย่างไร 

เพราะตอนน้ีต้องใช้ปั๊มน�้าแบบแช่และใช้ต่อไฟ

บ้าน 220V โดยตรงแช่น�า้ไว้ตลอดเวลากลัวไฟรั่ว

ไฟดดู เป็นอนัตรายทัง้ปลาและเดก็เลก็มาก อยาก

จะหาวิธีที่จะช่วยประหยัดไฟและปลอดภัยกว่านี้

     14.แนวทางในการประยุกต์ใช้งานและเทคนิค

ในการแก้ป้ญหาหน้างานต่างๆ ฯลฯ

     เมื่ออบรมจบแล้ว สามารถค�านวณ ออกแบบ

ประยุกต์ใช้งานและน�าไปประกอบธุรกิจได้ทันที 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     - วิธีการเปรียบเทียบและเลือกแผงโซล่าเซล 

การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ 

     - การค�านวณแผงโซล่าเซล การค�านวณและ

เลือกใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสม 

     - การเลือกใช้และค�านวณคอนโทรลเลอชาร์จ

รายละเอียดและหัวข้อการบรรยาย

ให้เหมาะกับงาน

     - การค�านวณโหลดไฟฟ้าประเภทต่างๆ การ

เลือกโหลดไฟฟ้าที่เหมาะสม

     - การค�านวณและเลอืกใช้อนิเวอร์เตอร์ในงาน

ต่างๆ

     - ลงมือปฏิบัติต่อชุดระบบแสงสว่างและเสา

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล ปิดเปิด

อัตโนมัติ

     - ลงมือปฏิบัติชุดเครื่องสูบน�้า เครื่องพ่น

ละอองน�า้พลังงานแสงอาทิตย์

     - การต่อชุดรีเลย์เพื่อขยายก�าลังไฟฟ้าในการ

ปิดเปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การใช้อปุกรณ์ตัง้เวลา

ปิดเปิดอัตโนมัติ

     - แนวทางการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ 

ตลอดจน แนวทางการท�าไฟฟ้าขายให้รัฐ ฯลฯ
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บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอรลิ้งค ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-693-1222 (30 Auto)   Fax :  02-693-1399(Auto)    www.interlink.co.th    E-mail : info@interlink.co.th    

นำเขาและจัดจำหนายโดย
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