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รัฐธรรมนูญปี 2559 ทีจ่ ะประกาศใช้ ได้ ก�ำหนดให้ จดั ท�ำ “ยุทธศาสตร์ ชาติ” เพือ่ เป็ นกรอบนโยบายใช้ จดั สรรงบประมาณของรัฐบาล
ชุดต่อๆ ไป
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียทุ ธศาสตร์ ชาติเป็ นเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเมือ่ ยุทธศาสตร์ ชาติ
ได้ประกาศในราชกิ จจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้ โดยมี มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรี จดั ท�ำกฎหมายตามมาตรา 65 ให้แล้วเสร็ จ
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี ้ และด�ำเนิ นการจัดท�ำยุทธศาสตร์ ชาติ ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที
่กฎหมายดังกล่าวใช้บงั คับ นัน่ หมายถึงเราจะมี ยทุ ธศาสตร์ ชาติ เป็ นแนวทางการสร้างประเทศไทยต่อไป
ในรัฐธรรมนูญยังก�ำหนดไว้ อกี ว่าในการเสนอร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ต้ องแสดงแหล่งทีม่ าและประมาณการรายได้
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการจ่ายเงิน ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรี
ทีจ่ ะเข้ ามาบริหารราชการแผ่นดินต้ องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับหน้ าทีข่ องรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ
จะต้ องชี ้แจงแหล่งที่มาของรายได้ ที่จะน�ำมาใช้ จา่ ยในการด�ำเนินนโยบาย
เราจะมียทุ ธศาสตร์ ระยะยาว 20 ปี เป็ นแนวทาง สิ่งที่ยทุ ธศาสตร์ ต้องค�ำนึงถึงคือศักยภาพ จุดอ่ อน จุดแข็งของประเทศ
สถานะและโอกาส ปั จจัยสู่ความส�ำเร็จ ที่สำ� คัญอีกประการคือแรงกดดันจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วในทุกด้ าน ทัง้ ทางด้ านชีวติ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ ท�ำให้ ต้องสร้ างยุทธศาสตร์ ท่เี กี่ยวโยงกับ
นวัตกรรม การใช้ เทคโนโลยี เพิ่มคุณค่ าในหลายๆ ด้ าน โดยเน้ นให้ มีพลังดิจทิ ลั เป็ นพลังขับเคลื่อน
ปั จจัยในอนาคตที่ต้องค�ำนึงถึงเพื่อสร้ างแผนมีหลายปั จจัย รัฐโดยสภาพัฒน์ฯ ได้ สร้ างแผนตามยุทธศาสตร์ ชาติจากแผนสิบสอง
ที่เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคมนี ้เป็ นต้ นไป โดยควรได้ ค�ำนึงถึงปั จจัยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั ที่ต้องให้ ความส�ำคัญหลายๆ ด้ าน เช่น
โลกการท�ำงานในปั จจุบนั เกิดการรวมกันของโลกเสมือนดิจิทลั (Cyber World) กับโลกที่แท้ จริ ง (Physical World) ก่อให้ เกิด
รูปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า Cyber Physical Model ชีวิตมีสองโลก การศึกษารูปแบบใหม่จงึ ต้ องใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือแห่งการเรี ยนรู้
ผสานสองโลกนี ้เข้ าด้ วยกัน เพราะแหล่งความรู้มหาศาลอยูใ่ นไซเบอร์ในรูปคลาวด์ (Cloud Knowledge) มีขา่ วสาร (Information) จ�ำนวน
มหาศาลทีเ่ กิดจาก IoT กระบวนการเรียนแสวงหาความรู้ใหม่มาจากการ Analytic บนวิทยาการดาต้ าสมัยใหม่ Data Science ทีอ่ าศัย
กระบวนการของ Machine Analytic ที่การศึกษาต้ องเรี ยนรู้วิธีการและกระบวนการหาความรู้ ใช้ ความรู้ใหม่สร้ างประสบการณ์ใหม่
ในการใช้ เครื่ องมือแห่งการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ก�ำลังจะถูกฝั งเข้ าไปในสิง่ ต่างๆ ในโลกธุรกิจใหม่ ท�ำให้ เกิดแพลตฟอร์ มใหม่ทมี่ กี ารบริการดิจทิ ลั (Digital Service)
ทีม่ รี ะบบอัจฉริยะอยูเ่ บื ้องหลัง ทีเ่ ห็นชัดจ�ำพวกอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆ และก่อให้ เกิดการรวมกันเป็ นเครือข่ายแบบ Intelligent Digital Mesh
เป็ นการเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่าย คน ธุรกิจ อุปกรณ์ เนื ้อหาบน Service Platform และการบริการต่างๆ เพือ่ จะให้ เกิดผลลัพธ์ในการใช้
ความรู้ในการด�ำเนินชีวิต มี Personal Assistant ช่วยให้ ข้อมูล
การสร้ างปั ญญารุ่นใหม่มาจาก AI กับ Advance Machine Learning มีบทบาทท�ำให้ เกิด Intelligence Things และ Smart Systems
ทีจ่ ะท�ำให้ รูปแบบของสถานศึกษาเปลีย่ นไป เพราะเนื ้อหาสามารถเรียกหาได้ งา่ ย แต่การน�ำไปสูป่ ั ญญาจะมีกระบวนการใหม่เข้ ามาช่วย
ระบบการรับส่งข้ อมูลข่าวสารจะพัฒนาไปอีกขัน้ มีการรับส่งรายการข้ อมูลที่น่าเชื่อถือได้ จะมีดิจิทลั ออบเจ็กต์เกิดขึ ้นมากมาย
แม้ แต่ธรุ กรรมการเงิน Transactions และ Digital Money ส่งผ่านระบบที่นา่ เชื่อถือ เช่น Blockchains and Distributed Ledgers
ท�ำให้ รูปแบบการสื่อสารข้ อมูล การดูแลรักษาความมัน่ คงปลอดภัยมีความมัน่ ใจมากขึ ้น
เทคโนโลยีทำ� ให้ หนุ่ ยนต์และเครื่องจักรสามารถโต้ ตอบกับมนุษย์ เกิด Conversation System มีการสร้ าง User Experience ใหม่ๆ
มนุษย์กบั เครื่ องจักรจะสื่อสารกัน อยูร่ ่วมกัน เครื่ องจักรจึงเป็ นอุปกรณ์ผ้ ชู ว่ ยที่มีความสมาร์ ทและช่วยท�ำให้ การด�ำเนินชีวิตดีขึ ้น
องค์ความรู้ใหม่เกิ ดขึ้นมากมายเกิ นกว่าทีจ่ ะรับรู้หรื อเรี ยนรู้ แต่ดว้ ยเครื ่องมือทางดิจิทลั ช่วยท�ำให้การศึกษาเปลีย่ นรูปแบบใหม่ ท�ำให้
ผูค้ นมี Learning Curve สัน้ การจดจ� ำข้อมูลหรื อการบันทึกความจ� ำเปลีย่ นไปใช้เครื ่องจักร การใช้ความรู้จึงอยู่ในรู ป Induction และ
Deduction บนพืน้ ฐานการใช้ความรู้จากคลาวด์และบิ๊ กดาต้า
การปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่โลกดิจทิ ลั จึงต้ องท�ำในหลายระดับ ตัง้ แต่ ระดับบุคคล คือคนไทยต้ องเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั (Digital
Citizen) ระดับองค์ กรก็ต้องปรั บเข้ าสู่องค์ กรดิจทิ ลั เพื่อขับเคลื่อนระดับประเทศไปสู่การเป็ นไทยแลนด์ 4.0
การขับเคลือ่ นประเทศไทยคราวนีค้ งต้องช่วยกันแล้วครับ
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“เดรย์เทค” อุปกรณ์ที่ตอบทุกโจทย์
ของระบบเน็ตเวิร์กส�ำหรับออฟฟิศ

20

ส�ำหรับองค์กรธุรกิจทัว่ ไป การเลือกใช้ อปุ กรณ์เน็ตเวิร์ก
ขนาดใหญ่บางครังอาจไม่
้
ใช่คำ� ตอบ เพราะนอกจากราคาของ
อุปกรณ์ ที่สงู มากแล้ ว ยังมีค่าใช้ จ่ายต่อเนื่องที่ต้องจ่ายอีก
คือค่าบ�ำรุงรักษาหรื อค่า  MA นอกจากนี ้ การติดตังและการ
้
ปรับแต่งค่าต่างๆ ก็ทำ� ได้ ยากหรือท�ำไม่ได้ เลย “เดรย์ เทค” คือ
อุปกรณ์เน็ตเวิร์กทีต่ อบโจทย์ของส�ำนักงานขนาดกลางถึงเล็ก
และโฮมออฟฟิ ศ ด้ วยฟั งก์ ชนั่ การใช้ งานที่มีเสถียรภาพสูง
และครอบคลุมทุกความต้ องการ ไม่ว่าจะเป็ นอินเทอร์ เน็ต
โหลดบาลานซ์, ไฟร์ วอล, แบนด์วิธเมเนจเมนจ์, ไวไฟ และ
ระบบเว็บล็อคอิน เป็ นต้ น สามารถตังค่
้ าและดูแลรักษาได้
อย่างง่ายดาย เพราะมียสู เซอร์ อนิ เตอร์ เฟสทีเ่ ป็ นมิตรกับผู้ใช้
แต่ขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยสูงสุด

Product Review

D-Link International Pte. Ltd.
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D-LINK DAP-2230 Wireless N PoE
Access Point

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

รายละเอียดของ D-Link DAP-2230
l
l

l
l

เป็ น Access Point ส�ำหรับติดฝ้า โดยก�ำลังส่งอยูท่ ี่  20 dBm
รองรับโหมดAccess Point (AP), WDS bridge, WDS with AP
และ Wireless client
รองรับ WiFi 802.11 b/g/n ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
รองรับ PoE 802.3af
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DAP-2230 Wireless N PoE Access Point เป็ น wireless access
point ในระดับ Business ที่ชว่ ยธุรกิจของคุณสามารถสร้ างเครื อข่ายไร้ สาย
ที่ปลอดภัยและด้ วยโหมดการจัดการที่หลากหลาย และคุณลักษณะด้ าน
ความปลอดภัย ที่มีความยืดหยุน่ สูงกับมาตรฐานการเชื่อมต่อ802.11n ที่
ความเร็ว 300Mbps บนย่านความถี่ 2.4 Ghz และครอบคลุมของสัญญาณ
เครื อข่ายไร้ สายได้ เป็ นอย่างดี
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รศ.ดร. สมชาย น�ำประเสริฐชัย
รองศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

EX
A

ความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การคงไว้และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
คนและองค์กรต้องใส่ใจเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อันเป็นสิ่งส�ำคัญของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน
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ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็ นสิ่งส�ำคัญ
และจ�ำเป็ นส�ำหรับองค์กรที่ต้องการอยูร่ อดในยุคนี ้ยุคที่นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเป็ นตัวขับเคลือ่ นธุรกิจ ยุคทีข่ นาดและความยิง่ ใหญ่
ขององค์กรในอดีตไม่สามารถรับประกันถึงความส�ำเร็จหรือแม้ กระทัง่
ความอยูร่ อดขององค์กรในปั จจุบนั และอนาคตได้ ในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมานีค้ วามจริ งในเรื่ องดังกล่าวนีไ้ ด้ ปรากฎให้ เห็นแล้ วว่า
องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกที่เคยประสบความส�ำเร็จหลายแห่งได้
ประสบปั ญหาจากการเปลีย่ นแปลง หลายแห่งถึงกับปิ ดกิจการลง
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ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ความคิดเป็ นสิ่งส�ำคัญ ความคิดเป็ นจุดเริ่ มต้ นของหลายสิ่ง
หลายอย่าง  ความคิดมีความส�ำคัญมากกว่าการได้ รบั ข้ อเท็จจริงใหม่
เสียอีก ดังที่ Willam Gragg กล่าวไว้ วา่ “The important thing
in science is not so much to obtain new facts as to discover
new ways of thinking about them.” ความคิดสร้ างสรรค์มาจาก
ค�ำ 2 ค�ำคือ ความคิด + สร้ างสรรค์ ดังทีพ่ จนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
ให้ ความหมายของค�ำว่า “ความคิด” หมายถึงสิ่งที่ทําให้ ปรากฏ

เป็ นรู ปหรื อประกอบให้ เป็ นรู ปหรื อเป็ นเรื่ องขึ ้นในใจ เมื่อน�ำค�ำว่า
“ความคิด” มาประกอบกับ “สร้ างสรรค์” หรือ “บรรเจิด” กลายเป็ น  
“ความคิดสร้ างสรรค์” หรือ “ความคิดบรรเจิด” ซึง่ หมายถึงความคิดดี
เป็ นความคิดในเชิงบวกหรือมักใช้ เป็ นค�ำชม “ความคิดสร้ างสรรค์ ”
กับ “ความคิดเพ้ อฝั น” ต่างกันอยูเ่ พียงนิดเดียวเท่านันคื
้ อ   ความคิด
สร้ างสรรค์สามารถเปลี่ยนความคิดให้ กลายเป็ นจริ งได้ ในขณะที่
ความคิดเพ้ อฝั นนัน้ ท� ำได้ เ พี ยงแค่คิดเท่านัน้ ผลลัพธ์ ที่เ กิ ดขึน้
จึงแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง
ความคิดสร้ างสรรค์ช่วยท�ำให้ เกิดการค้ นพบสิ่งใหม่ เพราะ
การคิดสร้ างสรรค์คือการพิจารณาของสิ่งเดียวกับที่ทกุ คนเห็นแต่
คิดต่างออกไป ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นจุดเริ่มต้ นของการสร้ างสรรค์
สิง่ ใหม่ๆ รวมทังเทคโนโลยี
้
ด้วยดังสุภาษิตญี่ปนที
ุ่ ่กล่าวว่า “What
mankind can dream technology can achieve” ซึง่ ปั จจุบนั
บริษทั Fujitsu ได้ นำ� มาเป็ นสโลแกนของบริษทั ในขณะที่ C. Walton
Lillehei ได้ น�ำสุภาษิตดังกล่าวมาเพิ่มค�ำว่า Research เข้ าไปเป็ น
“What mankind can dream research and technology can
achieve” แม้ แต่ Walt Disney ยังให้ ความส�ำคัญกับความฝั น

ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
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ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจฮาร์ดแวร์ ไฮเทค

กลุม่ ผู้ประกอบการ Startup ถือเป็ นปั จจัยส�ำคัญในการเร่งเครื่อง
ต่อพัฒนาการของธุรกิจดิจิทลั ในปั จจุบนั ยิง่ ในส่วนของการพัฒนา
อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ซึง่ ได้ รับการเกื ้อหนุนด้ วยการเติบโตของธุรกิจ
Internet of Everything ทีท่ ำ� ให้ เกิดโซลูชนั่ การใช้ งานในหลากหลาย
รู ป แบบ ก็ ส่ง ผลให้ ก ารออกแบบอุป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ โ ดยเฉพาะ
ในเชิงของการสร้ างนวัตกรรมใหม่เกิดขึ ้นอย่างมากมายโดยกลุ่ม
ผู้ป ระกอบการ Startup ค� ำ ถามก็ คื อ สิ่ง ใดที่ เ ป็ นปั จ จัย ส� ำ คัญ
ที่จะท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบการ Startup หรื อแท้ กระทัง่ บริ ษัทขนาดใหญ่
ที่พฒ
ั นาอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ไฮเทคเหล่านี ้ประสบความส�ำเร็จในทาง
ธุรกิจ

การขยายตัวของธุรกิจ Internet of Everything ซึ่งมีความ
ชัดเจนว่าเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นระบบ
Connected Home ทีเ่ ป็ นการเชือ่ มต่อเข้ ากับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในบ้ านพักอาศัย ระบบ Connected Car ซึง่ เป็ นการเติมเต็มการ
เชื่ อมต่อระหว่างยานยนต์ กับระบบจราจรอัจฉริ ยะ (ITS หรื อ
Intelligent Traffic System) ระบบ Logistic หรื อการขนส่งพัสดุ
และสินค้ าต่างๆ ระบบการแพทย์ (Connected Medical System)
หรื อแม้ กระทัง่ การพัฒนาขึ ้นของเทคโนโลยี Wearable Device
ที่ ทัง้ หมดนี ล้ ้ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ ความก้ า วหน้ า ของการออกแบบ
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ การประมวลผลแบบ Big Data
Analytic ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลบนเครือข่าย Cloud Computing
ในท้ ายทีส่ ดุ สามารถแปลได้งา่ ยๆ ว่าหมายถึงขนาดของตลาดผู้บริโภค
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การฉายภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรมและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในโลกของเทคโนโลยียุคใหม่ได้ชัดเจนขึ้น การพัฒนาทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนของการผลิตที่ลดต�่ำลง และการ
เสริมก�ำลังของเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ
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36. โครงสร้าง service desk ขององค์กร ในข้อใดต่อไปนี้
ที่ถูกก�ำหนดไว้ใน Service Operation

A. Employers
B. Stakeholders
C. Regulators
D. Accreditors
ค�ำตอบ : ข้ อ B
ค�ำอธิบาย : Stakeholders หรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง
กับการให้ และการรับบริ การด้ านไอทีประกอบด้ วย
1. Senior Management
2. Business Unit Managers
3. Customers
4. End Users
5. IT Staff
6. Supplier
7. Third Parties Provider
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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 : ข้ อ A
ค�ำอธิบาย : มีวธิ ีการหลายแบบที่จะ Organize Service Desk
โดยมีทางเลือกที่ส�ำคัญหลายแบบดังนี ้
Local Service Desk - อยูใ่ กล้ ชิดทางกายภาพกับยูสเซอร์ ที่จะ
รับบริ การ
Centralized Service Desk – จ�ำนวนของ Service Desk สามารถ
ลดลงโดยการติดตังไว้
้ ในที่เดียวกัน
Virtual Service Desk – ด้ วยการใช้ เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อินเทอร์ เน็ต รวมทังเครื
้ ่ องมือช่วยสนับสนุน มีความเป็ นไปได้ ที่จะ
สร้ างความประทับใจแก่ลกู ค้ าหรือผู้ใช้ งานในรูปแบบ Service Desk
แบบรวมศูนย์ โดยผู้ใช้ งานสามารถรับบริ การจากจุดใดก็ได้ ในโลก
ผ่านอินเทอร์ เน็ต
Follow-the-Sun Service – มีการจัดตัง้ Service Desk มากกว่า
1 แห่งกระจายอยูต่ ามที่ตา่ งๆ ทัว่ โลก และให้ บริ การชนิด 24x7

38. ท่านจะเรียกกลุ่มคนที่มีความสนใจในกิจกรรม เป้าหมาย ทรัพยากร
และการส่งมอบจากการจัดการบริการว่าอย่างไร

37. ข้อใดต่อไปนี้คือประเภทของเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ใน
ITIL Service Operation Book

A. Informational, Scheduled, Normal
B. Scheduled, Unscheduled, Emergency
C. Informational, Warning, Exception
D. Warning, Reactive, Proactive
ค�ำตอบ : ข้ อ C
ค�ำอธิบาย : Event อาจถูกแบ่งเป็ นดังนี ้
l Events ที่บ่งบอกถึงการปฏิบต
ั งิ านตามปกติ – ตัวอย่างเช่น
		 ยูสเซอร์ Logon เข้ ามาที่เครื อข่ายหรื อเซิร์ฟเวอร์ ตามปกติ
		 หรื อ Logon เข้ ามาที่แอพพลิชนั่
l Events ที่บ่งบอกถึงการปฏิบต
ั งิ านที่ผดิ ปกติ – เช่น ยูสเซอร์
		 พยายามที่จะ Logon เข้ ามาที่แอพพลิเคชัน่ ด้ วยรหัสผ่าน
		 ทีไ่ ม่ถกู ต้ อง หรือการใช้ ซอฟต์แวร์เข้ ามาสแกนดูการท�ำงานของ
		 เครื อข่าย
l Events ที่ส่งสัญญาณถึงความผิดปกติ แต่ ยง
ั อยู่ในระดับ
		 ที่ยอมรั บได้ – เช่น ปริ มาณการใช้ งานหรื อจัดส่งข้ อมูลบน
		 เครื อข่ายที่มากผิดปกติ

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 : ข้ อ B
ค�ำอธิบาย : กระบวนการบริหารจัดการ Incident คือการรับมือ
กับ Incident หรืออุบตั กิ ารณ์ทเี่ กิดขึ ้นทังหมด
้
ซึง่ ได้ แก่ ความล้ มเหลว
ของบริการ ปั ญหาความผิดพลาด หรื อเกิดบัก (Bug) ที่ยสู เซอร์ เป็ น
ผู้รายงานเข้ ามา (โดยแจ้ งผ่านทาง Service Desk) หรื อตรวจพบ
โดยทีมงานช่างเทคนิค หรื อเกิดจากการตรวจพบโดยโปรแกรม
ส�ำหรับมอนิเตอร์ (Monitor) ระบบเซอร์ วิส
ค�ำว่า Incident หมายถึงเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ ้น อันอาจ
ท�ำให้ กระบวนการให้ บริ การทางไอทีเกิดหยุดชะงัก หรื อคุณภาพ
ในการให้ บริ การไอทีลดลง รวมทังความล้
้
มเหลวของ CI ที่ยงั ไม่ได้
สร้ างผลกระทบต่อการให้ บริ การ สิง่ เหล่านี ้ก็ถือว่าเป็ น Incident

40. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่ ITIL ประสบความส�ำเร็จ
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

DECEMBER 2016 . MICROCOMPUTER

91

ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน

Certificate Unlock
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ติวเข้มพร้อมลุยกับการสอบใบ Certificate (16)
วัดใจกันในสนามสอบ CCNA ขั้นเทพ

เพิ่ม Value Added ให้ชีวิตการท�ำงานผ่านการสอบใบ Certificate
ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นใบเบิกทางที่หลายหน่วยงานยอมรับ
ขอต่อด้วยเรื่อง Netflow, WAN และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
ติวสอบ CCNA ฉบับนี ้จะเกี่ยวข้ องกับ Netflow และข้ อสอบ
ปลีกย่อยต่างๆ ที่มีการกล่าวถึง WAN และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้ อง
แต่ไม่ได้ กล่าวถึงเฟรมรีเลย์ (Frame Relay) เพราะข้ อสอบใหม่ไม่ได้
มีการใช้ ข้อสอบเฟรมรี เลย์อีกต่อไป

Command Line สามารถแสดงรายงานออกมาบนหน้ าจอ ช่วยให้
ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายสามารถวิเคราะห์ปัญหา หามาตรการ
ป้องกัน และปรับปรุงเครื อข่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 1)

A. SNMP
B. Netflow
C. WCCP
D. IP SLA
ค�ำตอบ : ข้ อ B
ค�ำอธิบาย : Netflow สามารถถูกน�ำมาใช้ เพื่อวินิจฉัยปั ญหา
ประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื อข่ายที่ช้าหรื อหลุดบ่อย ปั ญหา
คอขวด และปริ มาณการใช้ งานแบนด์วิดธ์ โดยใช้ ค�ำสัง่ ในรูปแบบ

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างการท�ำงานของ Netflow
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1. คุณลักษณะประการใดของ Cisco IOS ที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบ		
สาเหตุของประสิทธิภาพการท�ำงานที่ล่าช้าของระบบเครือข่าย
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ธัชชัย จ�ำลอง
touchai@gmail.com

Developer&Workshop

สูงสุดสู่สามัญกับบทบาทส�ำคัญของ Visual Basic
ตอนคอนโทรลพื้นฐานในการใช้งาน VB.Net (5)
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ท่านที่เคยหลอนกับ “คอนโทรล” ในเรื่องของฟอร์ม
ว่าจะควบคุมอะไรยังไง เนื่องจากคอนโทรลใน VB.Net
มีมากมาย รอบนี้ถึงคิวของการค�ำนวณเกี่ยวกับวันที่
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เรื่ องของคอนโทรลที่ชื่อ DateTimePicket ยังไม่จบครับ คราวนี ้
เราจะมาดูเรื่ องการค�ำนวณเกี่ยวกับวันที่กนั โดยก่อนอื่นเราต้ องไป
แก้ ไขรายละเอียดของฟอร์ มกันนิดหน่อยดังนี ้
1. อันดับแรกขอไปก�ำหนดรูปแบบของวันที่ในคอนโทรลกลับมา
เป็ นแบบ Long ก่อนครับ (รูปที่ 1-3)
2. จากนันให้
้ ทำ� การส�ำเนาคอนโทรล DateTimePicker โดยกดปุ่ ม
Ctrl + C แล้ วตามด้ วย Ctrl + V แล้ วท�ำการย้ ายคอนโทรลใหม่
ลงมาไว้ ที่ด้านล่างของคอนโทรลเดิมแบบนี ้ (รูปที่ 4)
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SHOWCASE
Kanomax 2100 เครื่องวัดและบันทึกคุณภาพอากาศ 6 พารามิเตอร์

ตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศในอาคารได้ 6 พารามิ เตอร์ เก็บบันทึกค่าต่อเนือ่ งนาน 2 เดือน
ออกรายงานได้ในตัวด้วยขนาดกะทัดรัด น�้ำหนักเบา ราคาประหยัด

รายละเอียดทางเทคนิค

เทคนิคที่ใช้ ในการวัดค่ า :
ความเร็ วอากาศ Hot wire type
ปริ มาณฝุ่ น
Light scattering type
อุณหภูมิอากาศ Platinum resistance temperature
detector system
ความชื ้นสัมพัทธ์ Capacitive type
ปริ มาณ CO
Electrochemical formula
Non dispersive infrared
ปริ มาณ CO2

ช่ วงวัดค่ าพารามิเตอร์
ความเร็วอากาศ
ปริ มาณฝุ่ น
อุณหภูมิอากาศ
ความชื ้นสัมพัทธ์
ปริ มาณ CO
ปริ มาณ CO2

:
0.05 to 5.00 m/s
0.001 ~ 10.000 mg/m3
-20 to 60°C
2 to 98% RH
0.1 to 500 ppm
0 to 5000 ppm

รายละเอียดอื่นๆ :
เอาต์พตุ
หน่วยความจ�ำ

ดิจิทลั เอาต์พตุ USB 1 ช่อง
บันทึกค่าทุกพารามิเตอร์ แยก
สถานที่วดั ได้ สงู สุด 300 ต�ำแหน่ง
แหล่งจ่ายก�ำลัง แบตเตอรี่ lithium polymer ใช้ ได้
ต่อเนื่อง10 ชัว่ โมง ต่อการชาร์ จ
หรื อใช้ อะแดปเตอร์
ขนาดภายนอก
270 (W) x 368 (H) x 139 (D) mm
4.0 kg
น� ้ำหนัก
กรุณาติดต่อสอบถาม : สารกิจ จูมวันทา โทรศัพท์   08-1641-8438
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด 2425/2 ถนนลาดพร้ าว ระหว่างซอย
67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์  
0 2514 1000, 0 2514 1234 แฟกซ์ 0-2514-0001, 0-2514-0003
เว็บไซต์ : www.measuretronix.com
อีเมล : info@measuretronix.com

สะดวกในการพกพา
ไปใช้งานตามพื้นที่ต่างๆ
ในอาคาร
ขนาดกะทัดรัด น�ำ้ หนักเบา แข็งแรง ทนทานสูง ออกแบบให้พบั เก็บหิว้ ได้
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คุณภาพอากาศภายในอาคาร หมายถึง สภาวะแวดล้ อม
ของอากาศของพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่ง ซึ่งประกอบด้ วย   ความรู้ สึก
สบาย (comfort) ของอุณ หภูมิ อ ากาศที่ อ ยู่ใ นบริ เ วณที่ นัน้ ๆ,
ความชื ้นสัมพัทธ์ ที่เหมาะสม รวมไปถึงการเคลื่อนที่ของอากาศ
(air change), ปริ ม าณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2), ฝุ่ นละอองที่ปนเปื อ้ นในอากาศ ให้
เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดทางด้ านอาชีวะอนามัย
Kanomax 2100 เครื่องมือส�ำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ด้านคุณภาพ
อากาศที่ตรวจวัดสิ่งปนเปื อ้ นภายในอากาศที่เราหายใจในอาคาร
และบันทึกข้ อมูลทัง้ 6 พารามิเตอร์ ในเวลาเดียวกัน ประกอบด้ วย
1. ความเร็ วอากาศ
2. ปริ มาณฝุ่ นละออง
3. อุณหภูมิอากาศ
4. ความชื ้นในอากาศ
5. ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
6. ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์

จอแสดงผลสีขนาด 7 นิว้ ระบบสัมผัส เห็นได้ชดั เจน ท�ำความเข้าใจง่าย
พร้อมซอฟต์แวร์ที่ ใช้งานง่ายมาก ออกรายงานได้ในตัว
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NEWSPrint
นศ.เนคนิคน่าน คว้ารางวัลชนะเลิศ “Cabling Contest
ปี 4” รอบคัดเลือกภาคเหนือ
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บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาครัฐ
จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝี มือสายสัญญาณ ปี 4 (Cabling Contest
2016)” รอบคัดเลือกภาคเหนือ เปิ ดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษาได้ เรี ยนรู้
เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สดุ ในยุคปั จจุบนั ผ่านการแข่งขันทังภาค
้
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านคว้ารางวัลชนะเลิศ
เป็ นตัวแทนภาคเหนือ ทะลุเข้ ารอบสุดท้ าย ชิงถ้ วยรางวัลพระราชทาน
พร้ อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท และมีโอกาสเป็ นตัวแทนของ
ประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลก World Skills ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
จากความส�ำเร็จของโครงการ “สุดยอดฝี มือสายสัญญาณ (Cabling
Contest)” ปี 1–3 ที่ผา่ นมานับเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ใหม่ของวงการ
การศึกษาด้ านเทคโนโลยีการสือ่ สาร บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) ผู้น�ำอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณ จึงได้ ร่วมกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิ การ และ
กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ “สุดยอดฝี มือสายสัญญาณ (Cabling
Contest)” ขึ ้นต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 ภายใต้ การสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ยหี่ ้ อ
้
บปริญญาตรี
LINK จากสหรัฐอเมริกา เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาทังในระดั
และระดับอาชีวศึกษา ได้ เรี ยนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สดุ ในยุค
ปั จจุบนั ผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน ซึง่ จะช่วยพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยน นักศึกษา  พร้ อมต่อยอดทักษะและความรู้ ในเวทีระดับโลก
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ ทดั เทียมระดับนานาชาติ รองรับการ
เกิดขึ ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC ซึง่ ประสบการณ์ที่
ผู้ร่วมการแข่งขันจะได้ รับในครัง้ นี ้นอกจากจะเป็ นการพัฒนาทักษะฝี มือ
แล้ ว ยังก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ เพราะจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
เทคโนโลยีสายสัญญาณในประเทศไทยอีกด้ วย
ในส่วนของรู ปแบบการแข่งขัน นายณัฐวุฒิ ปิ่ นทองค�ำ ผู้จดั การ
ฝ่ ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษทั อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้ าโครงการ เปิ ดเผยว่า  “ปี ที ่แล้วเรา
ได้รบั การตอบรับจากนิสิต นักศึกษา ทัง้ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน นับว่าประสบความส�ำเร็จเป็ นอย่าง
มาก ส่วนรู ปแบบการแข่งขันในปี นี ้ ยังคงแบ่งเป็ นภาคทฤษฎี และภาค
ปฏิ บตั ิ เช่นเดิ ม ซึ่งภาคปฏิ บตั ิ เป็ นการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสายสัญญาณ
LAN (สายสัญญาณเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ ) และการแข่งขันเข้าหัวต่อ
กับสาย COAXIAL (สายกล้องวงจรปิ ด CCTV) นอกจากนีเ้ รายังได้ให้
ความรู้เพิ่ มเติ มในเรื ่องของสาย FIBER OPTIC (สายใยแก้วน�ำแสง) ซึ่ง
เป็ นเทคโนโลยีทีก่ �ำลังมาแรงในยุคดิจิทลั โดยเราได้จดั รอบคัดเลือกทัว่ ทุก
ภูมิภาค ซึ่งภาคเหนือเป็ นภูมิภาคสุดท้ายแล้วทีเ่ ราจัดการแข่งขัน โดยมา
จัดกันทีจ่ งั หวัดเชี ยงใหม่ ซึ่งมี นอ้ งๆ ให้ความสนใจเข้าร่ วมโครงการจาก
หลากหลายสถาบันกว่า 400 คน”
นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า “ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจากทัว่ ประเทศ
55 คน จะได้เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที ่ 24 – 25 พฤศจิ กายนนี ้
ซึ่งนับเป็ นพระมหากรุณาธิ คณ
ุ และขวัญก�ำลังใจอย่างยิ่งทีส่ มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่
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ผูช้ นะเลิ ศ พร้อมเงิ นรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ส่วนรางวัล
รองชนะเลิ ศอันดับ 1 จะได้รบั ถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี
พร้อมเงิ นรางวัล 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 2
จะได้รับถ้วยเกี ยรติ ยศจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิ จิทลั
เพือ่ เศรษฐกิ จและสังคม พร้อมเงิ นรางวัล 30,000 บาท และ
นอกเหนื อไปจากนัน้ ผู้ชนะเลิ ศยังมี โอกาสได้เป็ นตัวแทน
ของประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลก World Skills ทีจ่ ะ
จัดขึ้นในปี 2560 ณ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยมี
ผลิ ตภัณฑ์ LINK เป็ นผูส้ นับสนุนหลักอีกด้วย”
ทังนี
้ ้ การแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือจัดขึ ้นที่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ถังใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็ น
ประธานในพิธเี ปิ ดการแข่งขัน และผู้แทนจากองค์กรภาคีภาครัฐ
เข้ าร่วมงาน อาทิ นายวิชยั ประทีปทิพย์ ผู้แทนจากกระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้แทน
จากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงานโดยผู้ที่ได้ รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่ นายเอกลักษณ์ ณ ค้ อ จากวิทยาลัย
เทคนิคน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ แก่ นายวรพล
นันทวงษ์ จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้ แก่ นายจตุพร สุทธิพนั ธุ์ จากวิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ผู า่ นการคัดเลือกอีก 7 คนที่ได้ รับสิทธิ์เข้ าไป
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับตัวแทนจากภาคภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวม 55 คน

ส�ำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึนในวั
้ นที่ 24 – 25 พฤศจิกายนนี ้
ติดตามข่ าวสารการแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศได้ ท่ ี www.cablingcontest.com
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-693-1222 ต่ อ 363-374

เปดิ จอนง!แ้ี !ลว้
วนั

Network ADSL VPN FIREWALL (BASIC)

16-17 มกราคม 2560 (09.00–16.30 น.)
หลักสูตร
5. TERMINAL SERVER XP
- การสร้าง TERMINAL SERVER บน WINDOWS XP
- การ ใช้ งาน PRINTER ผ่าน ระบบ REMOTE
6. เทคนิคการใช้งาน REMOTE และ VPN
- MSN REMOTE ASSISTANCE
- การ REMOTE กล้อง WEB CAM บน WINDOWS XP
แบบประหยัดสุด
- ตัวอย่างการใช้งาน VPN ADSL แบบ ไม่ FIX IP จริงๆ
ใน บริษทั ต่างๆ
- ROUTER VPN ยีห่ อ้ อะไร ดีทสี่ ดุ
- การเข้าถึง เครื่อง SERVER หรือ CLIENT เมื่อ VPN
เชื่อมต่อแล้ว
- การใช้ PING DING DING ส่งเสียง เตือน
- การ ตรวจสอบ แก้ไข VPN หลุด
- VPN แบบใด เหมาะสมกับ ระบบ
- แนะน�ำ WEB SITE ที่ เกีย่ วกับ VPN ทีน่ า่ สนใจ
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- VPN คือ อะไร
- การประยุกต์ ใช้งาน VPN
- รูปแบบ การเชื่อมต่อ VPN ทัว่ ๆ ไป CLIENT to SITE
และ SITE to SITE
- FIREWALL คืออะไร
- PORT ต่างๆ
- TCP/UDP , ICMP คืออะไร
- FIREWALL ใน ADSL ROUTER
- การ SETUP FIREWALL ใน ADSL ROUTER เบือ้ งต้น
- การ ก�ำหนด RULE ต่างๆ เบือ้ งต้น
- การเชื่อมต่อ VPN แบบ PPTP (windows xp) กับ
WINDOWS XP
- การเชื่อมต่อ VPN แบบ PPTP (windows xp) กับ
WINDOWS 2003 SERVER
3. VPN ADVANCED (IPsec)
- แบบ ชนิด ของ ทุก แบบ VPN
- VPN CLIENT IPsec
- การเชื่อมต่อ VPN CLIENT IPSEC กับ VPN ADSL
ROUTER แบบ ไม่ FIX IP
- การเชื่อม ต่อ SITE TO SITE VPN ADSL ROUTER
กับ VPN ADSL ROUTER แบบ ไม่ FIX IP
4. VPN แบบ PEER TO PEER ทีแ่ สนประหยัด ใช้ ได้
ทันที ทุกทีๆ่ มี INTERNET
- หลักการท�ำงานของ BIT-TORRENT
- การใช้ BIT-COMET
- หลัก การ VPN PEER TO PEER
- การใช้งาน โปรแกรม VPN PEER TO PEER
- เปรียบเทียบการท�ำงาน ระหว่าง VPN PPTP กับ VPN
P2P

EX
A

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 ต่างจาก INTERNET ADSL
HISPEED อย่างไร
- ประเภทการให้บริการของ INTERNET ADSL HISPEED
- PROXY IP, REAL IP
- FIREWALL
- การใช้งาน REMOTE DESKTOP
- DDNS คือ อะไร
- การ FORWARD PORT
- สร้าง WEB SERVER (WEB SITE) ด้วย ADSL HISPEED
- สร้าง WEB SHARE FILE ด้วย ADSL HISPEED แบบ
HTTP
- REMOTE เข้าดู หน้าจอ ผ่าน ADSL HISPEED ด้วย
VNC
- REMOTE เข้า หน้าจอ ผ่าน ADSL HISPEED ด้วย
REMOTE DESKTOP
- REMOTE DESKTOP WEB CONNECTION บน XP
SP2
- REMOTE เข้าไปดู ภาพ จาก กล้อง WEB CAM แสน
ประหยัด
- ใช้งาน PRINTER , SHARE FILE ผ่าน ระบบ REMOTE
2. VPN (MICROSOFT PPTP) และ FIREWALL
(ADSL ROUTER)

วิทยากรโดย คุณพรดิศักดิ์ รัชชนะธรรม

ผู้เขียนหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายชัน้ เซียน เล่ม 5 และ 6”

16-17 มกราคม 2560

ณ ห้องสัมมนา ชัน้ 9 อาคารอินเตอร์ลงิ ค์
ทาวเวอร์ (อาคารเนชัน่ เทาเวอร์เดิม)
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
เวลา 09.00 – 16.30 น.

เปิดอบรมสัมนา วันที่ 16-17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -16.30 น. ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน
สถานที่อบรม : ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นเทาเวอร์เดิม)
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2010 เพื่องานออฟฟิศ
อัตราค่าอบรม

ท่านละ

VAT 7%

นิติบุคคล ยอดช�ำระเงิน
(หัก 3%)

บุคคลธรรมดา ยอดช�ำระเงิน
(รวม VATแล้ว)

สมาชิก

5,400

378

5,616

5,778

บุคคลทั่วไป

5,600

392

5,824

5,992

หมายเหตุ : สิทธิพิเศษส�ำหรับสมาชิกร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์ หรือสมาชิกวารสารบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด(มหาชน)

สอบถามข้อมูลและส�ำรองที่นั่ง
จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
โทรศัพท์ 0-2739-8200 หรือ 0-2739-8204 โทรสาร 0-2739-8228
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.se-edtraining.com

Network ADSL basic M375.indd 1
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หลักสูตรฝึกอบรม

LAN, Fiber Optics

และการจัดการ Network ขนาดใหญ่ รุ่นที่ 19
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)
ธีการทดสอบ การตรวจวัด หลังจากติดตัง้ Fiber Optic
• วิการดู
Fiber Optic
• วิธีการค�สญั ำญาณ
นวณการเดิ
นสายสัญญาณ Fiber Optic
• เปรียบเทียบระหว่าง MULTI
MODE กับ SINGLE MODE
• สรุปการรวมการเชื่อมต่ออุปกรณ์
หลายอย่างภายในเครื อข่าย
•ทังหมด
้
การจั
บริ หาร NETWORK ขนาด ใหญ่
• การใช้ดการ
โปรแกรม จ�ำลองการต่อ NETWORK เพื่อ เรี ยนรู้
• NETWORK
ต่างๆ
การวิ่งของ สัญญาณ ต่างๆ ภายใน NETWORK
• ดูSWITCH
• ประโยชน์ทVLAN
• VLAN ี่จะได้รับจาก การท�ำ VLAN สแตติก และ ไดนามิค
ของ Trunk Port และ Access Port ในสวิตซ์
• ทฤษฏี
รู
ป
แบบการ
Encapsulation ของ VLAN
• Virtual Trunking
(VTP)
• ท�ำ Lab การ configProtocol
•CISCO ทุกคน อุปกรณ์ ROUTER CISCO , SWITCH
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หลักสูตร ปฏิบตั ิการ LAN, Fiber Optic เข้ าหัว FIBER จริ ง , ระบบ
SWITCH VLAN , ROUTER , การจัดการ NETWORK ขนาดใหญ่, ท�ำ
Lab การ config อุปกรณ์ ROUTER , SWITCH CISCO ทุกคน

EX
A

้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย
• ความรู
้ จกั กับอุปกรณ์และระบบเครื อข่ายพื ้นฐาน
• ท�เรีำยความรู
นรู
้
ก
ารเดิ
นสายและการเข้ าหัว RJ-45
• การเชื่อมต่อระบบเครื
าย
• การ SHARE FILE และอข่INTERNET
• การติดตัง้ ADSL ROUTER
• การแชร์ PRINTER และ การติดตัง้ PRINT SERVER
• รู้จกั กับเครือข่ายและการติดตัง้ Fiber Optic
• หลักการสื่อสารด้วย Fiber Optic
• โครงสร้ างและชนิดของสาย Fiber Optic
• ชนิดของ Connector ส�ำหรับ Fiber Optic
• ชนิดอุปกรณ์รับและอุปกรณ์สง่
• วิธีการเข้าหัวสาย Fiber
• LAB การเข้าหัว Fiber Optic จริงๆ
•

อัตราสัมมนา
ผู้สมัคร

ท่านละ

สมาชิกวารสาร
ไม่ เป็ นสมาชิกวารสาร

5,400
5,600

อัตราที่ต้องช�ำระจริง

VAT 7% นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย 3% ) บุคคลธรรมดา
378
392

5,616
5,824

5,778
5,992

หมายเหตุ : สมาชิกวารสารบริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ สมาชิกร้ านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จะได้ รับสิทธิสว่ นลดพิเศษ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด ( มหาชน )

WWW.SE-EDTRAINING.COM
จัดโดย

Lan Fiber Optics Network M376.indd 2

โทร. 0-2739-8200, 0-2739-8204 แฟกซ์. 0-2739-8228

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
19/10/2559 14:04:05

หลักสูตรฝึกอบรม
ระบบปฏิบัติการ VMWARE vSphere Hypervisor ESXi 6
เพื่อเรียนรู้ NETWORK และ การน�ำไปใช้งานจริง
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)
                  

วันที่หนึ่ง

วันที่สอง

8. VMWARE vSphere Hypervisor ESXi 6
- LAB-การติดตัง้ VMWARE ESXi
- LAB-การติดตัง้ VMWARE vSphere Client
- LAB-การติดตัง้ Windows บน VMWARE ESXi           
- LAB-การตัวอย่างการใช้ งานบน VMWARE ESXi          
9. LAB ขัน้ สูง
- LAB-การใช้ งานระบบ NETWORK บน VMWARE  vSphere
   Hypervisor ESXi 6 ขันสู
้ ง
- LAB-การใช้ งานระบบ STORAGE  บน VMWARE  vSphere
Hypervisor ESXi 6 ขันสู
้ ง
- LAB-ตัวอย่างการสร้ าง ระบบ NETWORK ตาม พรบ คอมพิวเตอร์
- LAB-ตัวอย่างการสร้ าง ระบบ THIN CLIENT ด้ วย VMWARE
10. ค่ ายต่ างๆ กับ Virtualization
- Microsoft , SUN , XEN , CITRIX และ Parallels

EX
A
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1. Introduction การจ�ำลอง
- การ Emulator และ Virtualization
- Virtualization Technology
2. VMWARE WORKSTATION , VMWARE PLAYER
- ท�ำ LAB การติดตัง้ และ ใช้ งาน
- ระบบ VIRTUAL NETWORK ใน VMWARE
- ระบบ Snapshot ใน VMWARE
- การสร้ าง Clone ใน VMWARE
- การท�ำ REMOTE เข้ า VMWARE
- การใช้ งาน UNITY
3. FIREWALL PFSENSE  
- การติดตัง้ FIREWALL PFSENSE บน VMWARE
4. LAB RADIUS SERVER บน LINUX
5. LAB VPN บน PFSENSE
6. LAB LOAD BALANCE บน PFSENSE
7. VMWARE SERVER เพื่อการใช้ งานจริง
- LAB-การติดตัง  VMWARE
้
SERVER
- LAB-การติดตัง้ Windows บน VMWARE Server
- LAB-การตัวอย่างการใช้ งานบน VMWARE Server           

อัตราสัมมนา
ผู้สมัคร

ท่านละ

สมาชิกวารสาร
ไม่ เป็ นสมาชิกวารสาร

5,400
5,600

อัตราที่ต้องช�ำระจริง

VAT 7% นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย 3% ) บุคคลธรรมดา
378
392

5,616
5,824

5,778
5,992

หมายเหตุ : สมาชิกวารสารบริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ สมาชิกร้ านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จะได้ รับสิทธิสว่ นลดพิเศษ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด ( มหาชน )

WWW.SE-EDTRAINING.COM
จัดโดย

โทร. 0-2739-8200, 0-2739-8204 แฟกซ์. 0-2739-8228

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED

VMWARE vSpher Hypervisor M376.indd 2
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การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ ใช้งานโซล่าเซล
(Solar Panel Design & Application)

วัตถุประสงค์

วิทยากรโดย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผูส้ นใจทัว่ ไป ทีต่ อ้ งการเรียนรูแ้ นวทาง วิธกี าร
ออกแบบ และการน�ำโซล่าเซลล์ไปประยุกต์ ใช้งานทัง้ ในทางธุรกิจและชีวติ ประจ�ำวันได้ดว้ ย
ตนเอง สนับสนุนโครงการของรัฐ ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือก ช่วยลดค่าใช้จา่ ยของตนเองและองค์กร ตลอดจนเป็นการฝึกฝน สร้างงานสร้าง
อาชีพและเพิม่ จ�ำนวนบุคคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ในการประยุกต์ ใช้งานระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เหมาะสำ�หรับ

ประสบการณ์และความรู้ที่จะได้รับ

ประสบการณ์การท�ำงาน การออกแบบ ติดตั้ง
วางระบบด้าน Product Design, ICT,
และประยุกต์ ใช้งานโซล่าเซลกว่า 18 ปี

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการอบรม จำ�นวน 2 วัน
(เวลา 9.00 -16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9
อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (เนชั่นเทาเวอร์เดิม)
ถนนบางนา-ตราด กม.4.5

พัดลม ชาร์จมือถือ ต่อคอมพิวเตอร์
* ตู้เย็น หม้อหุงข้าว กาต้มน�้ำร้อน พลังงานแสง
อาทิตย์
* แอร์มุ้ง แอร์เคลื่อนที่ แอร์บ้านพลังงานแสง
อาทิตย์
* เสาสัญญาณไฟเตือนกระพริบจราจร ป้าย
โรงเรียน ฯลฯ
* หลอดไฟประหยัดพลังงาน Super Bright High
Power LED แบบใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน
* ปั๊มน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ เพื่อใช้
ภายในบ้าน ห้องครัว ห้องน�ำ้
* ท�ำน�้ำพุ น�้ำตกโขดหิน ม่านน�ำ้ ตกพลังงานแสง
อาทิตย์อัตโนมัติ

EX
A

พบกับแนวทางการออกแบบ การสร้าง การ
ติดตัง้ และประยุกต์ ใช้งานโซล่าเซล เพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่า FT, ค่าน�้ำมัน
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�ำหรับทีวี

CAD/CAM & IT Manager
Cadnetpro ( Thailand) Co.,Ltd.
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วิศวกร ช่างเทคนิค บุคคลผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการที่จะเข้าใจหลักการท�ำงาน การ
ออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ ใช้ โซล่าเซล ด้วยตนเองในชีวิตประจ�ำวันได้ ตลอดจนผู้สนใจ
ท�ำธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มช่อง
ทางธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

คุณประพิศ ปรีชา

* ปั๊มน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล ปั๊มน�้ำ
ประจ�ำหมู่บ้าน ปั๊มน�้ำสูบน�้ำเข้านา ถ่ายน�้ำบ่อกุ้ง
บ่อปลา
* ปัม๊ น�ำ้ บ่อปลาคราฟ ท�ำความสะอาดน�ำ้ เพิม่ อ๊อก
ซิเจน เติม EM และลดค่าไฟฟ้าจากเดิม
* ระบบน�ำ้ หยดอัตโนมัตพิ ลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
ตั้งโปรแกรมล่วงหน้าอัตโนมัติ
* ระบบพ่นหมอก ละอองน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อลดอุณหภูมิ เพื่มความชื้นในอากาศส�ำหรับ
โรงงาน
* ระบบพ่นละอองน�ำ้ ในโรงเรือนเพาะช�ำ ส�ำหรับ
เพาะเห็ด เลื้ยงหนอน พ่นน�ำ้ เลี้ยงหมู โคนม ฯลฯ

หลังจากฝึกอบรมแล้วคุณจะมีค�ำ ตอบสำ�หรับปัญหาต่อไปนี้
1. มีบ้าน 1 หลังต้องการใช้หลอดไฟ 5 หลอด
ทีวี 1 เครื่อง พัดลม 1 เครื่องจะค�ำนวณระบบโซ
ล่าเซลอย่างไรให้พอดีกับการใช้งาน มีหลายร้าน
กะค�ำนวณให้แล้วราคาแตกต่างกันมากจะค�ำนวณ
ขนาดของแผงโซล่าเซล แบตเตอรี่ โหลดไฟฟ้า
และคอนโทรลเลอ อย่างไร ให้พอเหมาะพอดี และ
ถ้าเพิ่มตู้เย็นขนาด 5-7 คิว อีก 1 ตัวจะต้อง
ค�ำนวณอย่างไร จึงจะพอใช้งานและไม่เปลืองงบ
ประมาณจนเกินไป และถ้าจะเพิ่มปั๊มน�ำ้ อีกสักตัว
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ต้องค�ำนวณเพิ่มเติมอีกอย่างไร จึงจะให้มีไฟใช้
เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน รวมทั้งใน
วันที่มีฝนตกด้วย ตอนนี้จะไปรับงานติดตั้งระบบ
โซล่าเซล แต่การกะค�ำนวณหน้างานยังไม่ชัดเจน
จะค�ำนวณเผื่อระบบมากไปก็เปลืองงบประมาณ
ลูกค้าก็จะไม่ตกลง จะเผื่อน้อยไปเกรงว่าจะมีไฟ
ไม่พอใช้งาน ก็จะโดนต่อว่าอีก
2. การเลือกใช้งานแบตเตอรี่ อย่างไรจึงเหมาะ
สมในแต่ละงาน การใช้แผงโซล่าเซลขนาดไหนจึง

จะพอดีกบั แบตเตอรีข่ นาดกระแสต่างๆ แบตเตอรี่
แบบ deep cycle กับแบตที่ใช้ ในรถยนต์แตกต่าง
กันอย่างไร แบตฯ 1 ลูกจะสามารถจ่ายไฟได้แค่
ไหน อย่างไร แผงโซล่าเซล 1 แผงจะสามารถชาร์จ
แบตให้เต็มต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน จะใช้งาน
รู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ ไฟหมดหรือไฟเต็ม และ
ใช้งานแบตเตอรี่อย่างไรให้มีอายุทนทานการใช้
งานได้นานมากที่สุดและไม่ท�ำร้ายท�ำลายแบตฯ
ก่อนอายุอันควร วิธีเลือกและเปรียบเทียบแบตฯ
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รายละเอียดและหัวข้อการบรรยาย

ระบบไฟฟ้ า จ่ า ยให้ กั บ กล้ อ งวงจรปิ ด และ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย โดยที่ ไม่ต้องปักเสาลากสาย
ไฟให้ วุ ่ น วายแบบเดิ ม เพราะจะช่ ว ยประหยั ด
แรงงานและเวลาในการติดตั้งระบบกล้องได้เป็น
อันมาก และสามารถขายกล้องได้ ในทุกๆ พื้นที่
เพิ่มจากเดิมอีกด้วย
12. ต้องการท�ำระบบโซล่าเซลส�ำหรับสถานี
วิทยุชมุ ชนและเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารของต�ำรวจ
ทหาร จะมีวธิ กี ารสร้างอย่างไร ค�ำนวณอย่างไรให้
เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวันและครอบคลุม
เผื่อส�ำหรับวันที่มีฝนตกด้วย
13. ค่าไฟส�ำหรับบ่อน�้ำพุและบ่อปลาคราฟ
แพงมาก สามารถที่จะมีแนวทางในการลดค่า
ไฟฟ้าได้อย่างไรบ้าง ถ้าสามารถท�ำให้บ่อปลามี
ความปลอดภัย ไฟไม่ดูด 100% ต้องท�ำอย่างไร
เพราะตอนนี้ต้องใช้ปั๊มน�้ำแบบแช่และใช้ต่อไฟ
บ้าน 220V โดยตรงแช่นำ�้ ไว้ตลอดเวลากลัวไฟรั่ว
ไฟดูด เป็นอันตรายทัง้ ปลาและเด็กเล็กมาก อยาก
จะหาวิธีที่จะช่วยประหยัดไฟและปลอดภัยกว่านี้
14.แนวทางในการประยุกต์ ใช้งานและเทคนิค
ในการแก้ป้ญหาหน้างานต่างๆ ฯลฯ

ให้เหมาะกับงาน
- การค�ำนวณโหลดไฟฟ้าประเภทต่างๆ การ
เลือกโหลดไฟฟ้าที่เหมาะสม
- การค�ำนวณและเลือกใช้อนิ เวอร์เตอร์ ในงาน
ต่างๆ
- ลงมือปฏิบัติต่อชุดระบบแสงสว่างและเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล ปิดเปิด
อัตโนมัติ

- ลงมือปฏิบัติชุดเครื่องสูบน�้ำ เครื่องพ่น
ละอองน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์
- การต่อชุดรีเลย์เพื่อขยายก�ำลังไฟฟ้าในการ
ปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การใช้อปุ กรณ์ตงั้ เวลา
ปิดเปิดอัตโนมัติ
- แนวทางการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ
ตลอดจน แนวทางการท�ำไฟฟ้าขายให้รัฐ ฯลฯ
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เมื่ออบรมจบแล้ว สามารถค�ำนวณ ออกแบบ
ประยุกต์ ใช้งานและน�ำไปประกอบธุรกิจได้ทันที
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- วิธีการเปรียบเทียบและเลือกแผงโซล่าเซล
การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ
- การค�ำนวณแผงโซล่าเซล การค�ำนวณและ
เลือกใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสม
- การเลือกใช้และค�ำนวณคอนโทรลเลอชาร์จ

ปิดเปิดอัตโนมัติตามแสงและตั้งเวลาปิดเองด้วย
ต้องท�ำอย่างไร
9. ปัจจุบนั ใช้ปม๊ั น�ำ้ สูบน�ำ้ เข้านา/ไร่/สวน เปลือง
น�้ำมันมาก มีหนึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,00080,000 บาท จะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ โซล่า
เซลได้อย่างไรและสามารถคืนทุน ในระยะเวลา
อันสั้น มีระบบปั๊มอะไรที่สามารถต่อใช้งานกับ
ระบบโซล่าเซลแบบง่ายๆ ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้อง
ท�ำเช็ควาลว์ ไม่ต้องกรอกน�ำ้ ไม่ต้องท�ำห้องหรือ
ถังอัดแรงดัน ไม่ต้องท�ำเซ็นเซอร์เช็คระบบ หรือ
ตัดต่อไฟ เอาเป็นว่าจ่ายไฟให้ปั๊ม ต่อสายน�้ำเข้า
สายน�้ำออกก็สูบน�้ำได้เลยและขอให้กินไฟน้อยๆ
ด้วย จะได้ประหยัดงบประมาณในการท�ำชุดโซล่า
เซล
10. ค่าไฟและค่าน�้ำประจ�ำหมู่บ้านมีค่าใช้จ่าย
สู ง มากจะมี วิ ธี ล ดค่ า ใช้ จ ่ า ยอย่ า งไรจึ ง จะช่ ว ย
ประหยัดงบประมาณลงได้
11. จะท�ำอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) และกล้อง
วงจรปิด กล้องเน็ตเวิร์คไร้สาย ติดตั้งหลายจุด
และเป็นระยะทางไกลๆ มักมีปัญหาเรื่องปักเสา
ลากสายไฟ เพื่อ ท� ำ ไฟจ่ า ยให้ ก ล้ อ งและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย จะมีวิธีการอย่างไรที่จะน�ำ
ระบบโซล่าเซลมาใช้งานเพื่อเป็นพลังงานหรือ
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ถ้าจะท�ำระบบโซล่าเซลให้ ใช้งานได้ 20-30 ปี และ
แบตเตอรี่ใช้งานนานๆ 5-15 ปีต้องท�ำอย่างไร
ค�ำนวณและออกแบบอย่างไร ไม่อยากต้องเปลีย่ น
แบตฯ บ่อยทุกๆ ปี เพราะแบตเสื่อมเร็วมาก
3. แผงโซล่าเซลมีกี่ชนิด/ประเภท แต่ละชนิด
แตกต่างกันอย่างไร มีวิธีการเลือกใช้งานที่เหมาะ
สมอย่างไร ทั้งก�ำลังไฟ คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ขนาดพื้นที่ในการใช้งาน ฯลฯ
4. ถ้าต้องการใช้ โซล่าเซลกับปั๊มน�้ำ จะมี
แนวทางการเลือกและการค�ำนวณขนาด ของ
พลังงานไฟฟ้าที่จะใช้งานอย่างไรให้เพียงพอกับ
ความต้องการในแต่ละวัน สามารถน�ำปัม๊ น�ำ้ ต่อกับ
แผงโซล่าเซลโดยตรงได้หรือไม่ ต้องท�ำอย่างไรจึง
จะไม่ ท�ำให้แผงโซล่าเซลและปั๊มเสียหายได้
5. โหลดไฟฟ้าที่เป็นหลอดไฟ ทีวี พัดลม แอร์
ตู้เย็น สว่านไฟฟ้า มีวิธีการค�ำนวณโหลดไฟฟ้าที่
แตกต่างกันอย่างไร
6. อินเวอร์เตอร์มีกี่ชนิด แต่ละชนิดเหมาะสม
กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกต่างๆกันอย่างไร จะมีวิธี
ค�ำนวณเพื่อโหลดลักษณะต่างๆ อย่างไรจึงจะพอดี
7. ท�ำไมซื้ออินเวอร์เตอร์ที่มีวัตต์สูงๆ มาใช้
แล้วยังใช้งานกับพัดลม ตู้เย็นหรือแอร์ไม่ได้
8. ถ้าจะท�ำเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้

เปิดอบรมสัมนา วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (เนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด กม.4.5
หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ ใช้งานโซล่าเซล (Solar Panel Design & Application )
อัตราค่าอบรม

ท่านละ

VAT 7%

สมาชิก
บุคคลทั่วไป

5,000 บาท
5,300 บาท

350
371

สอบถามข้อมูลและสำ�รองที่นั่ง
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อัตราที่ต้องช�ำระจริงนิติบุคคล
(หัก ณ ที่จ่าย 3%)
5,200 บาท
5,512 บาท

อัตราที่ต้องช�ำระจริง
บุคคลธรรมดา
5,350 บาท
5,671 บาท

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2739-8200, 0-2739-8204 โทรสาร 0-2739-8228
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.se-edtraining.com
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นำเขาและจัดจำหนายโดย

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
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