
ใบตอบรับการลงทะเบียน (รับจ ำนวนจ ำกดั เพยีง 30ท่ำนแรก เท่ำน้ัน): 
ช่ือ/ สกลุผู้สมคัร:   รหัสสมาชิก วสท. (ถ้ำมี):     
=ส าหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกร และ/ หรือยงัไม่ได้เป็นสมาชิก วสท. จะต้องสมคัรเป็นสมาชิก วสท. ที่ ช้ัน

ห้า อาคารส านักงานใหญ่ วสท. และจะได้รับสิทธิประโยชน์ ตำมโปรแกรมน้ี ทันที= 
ช่ือหน่วยงานสังกดั:   
โทรศัพท์:  มือถือ:   
โทรสาร:  E- mail:   
ลงนาม:  วนัที:่   
6. วธีิการลงทะเบียน: เพื่อการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง กรุณาสมคัรล่วงหนา้ ท่ีคุณแสงดาว วสท.  
โทรศพัท:์ (02) 319- 2411 โทรสาร: (02) 319- 2711 E-mail:sangdaw.eit@gmail.com 
7. ค่าลงทะเบียน: อตัราปรกติ 16,950.14บาท แต่จะคิดในราคา Promotion เพียง 8,000.- บาท ส าหรับ
สมาชิกวศิวกรรมสถานฯ เท่านั้น: 
(ก) ผูเ้ขา้รับการอบรม จะไดรั้บ ส าเนา Power Point ของ วทิยากร และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
จาก วสท. พร้อมซีดี 
(ข) ค่าลงทะเบียนน้ี รวมอาหารกลางวนั และกาแฟ ในวนัอบรม ทั้ง สองวนั ดงักล่าว 
(ค) ในช่วงก่อนวนัสอบ ผูเ้ขา้รับการอบรม จะตอ้งศึกษาเพ่ิมเติม จาก etraining และ etesting ดว้ยตนเอง 
โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม แต่อยา่งใด 
(ง) กรณีสอบไม่ผา่น หรือไม่เขา้สอบ ผูส้อบตก จะตอ้งช าระค่าสอบ compTIA ต่อไปเอง คนละ 9,000.-ต่อ
คร้ัง จนกวา่จะสอบผา่น 
8. การเรียนการสอน: สอบประเมินก่อนอบรม (Pre- Test) ผา่นทางอีเมล ์ ก่อนวนัอบรมจริง หัวข้ออบรม 

ดงัน้ี: วันที1่ (1) Preparing to Deploy Cloud Solutions, (2) Deploying a Pilot Project, (3) Testing Pilot Project 
Deployments, Designing a Secure& Compliant Cloud InfraStructure, (5) Designing& Implementing a Secure 
Cloud Environment (6) Planning Identity& Success Management for Cloud Deployments, (7) Determining 

CPU& Memory Sizing (including Storage Requirements) for Cloud Deployments, วันที2่ (8) Analyzing 
WorkLoad Characteristics to Ensure Successful Migration, (9) Maintaining Cloud Systems, (10) 
Implementing BackUp, Restore, Disaster Recover& Business Continuity Measures, (11) Analyzing Cloud 
Systems for Performance, Anomalies& Growth ForeCasting, (12) Trouble Shooting Deployment, Capacity, 
Automation& Orchestration Issues,including Connectivity& Security Issues. 

 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการคอมพวิเตอร์ วสท. ร่วมกบั compTIA 
จัดฝึกอบรมหลกัสูตรเร่งรัด และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) 

หัวข้อ “Cloud Computing” (ส าหรับสมาชิก วสท. เท่าน้ัน) 
ระหว่างวนัที ่11-12  พฤษภาคม  2562 

ชั้น8 อาคาร17  มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ส่ีแยกถนนสนามบินน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ความเป็นมาและวตัถุประสงค์การอบรม: ภายหลงัการก าเนิดคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกเม่ือประมาณ 
80ปีมาแลว้นั้น ปัจจุบนั ปรากฏการประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยีไฟฟ้า ส่ือสารคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศอิเลค็ทรอนิคส์ ไดเ้จริญรุดหนา้มาถึงการใชง้านระบบส่ือสารไร้สาย (Wireless 
Communications) หรืองานประยกุตเ์คล่ือนท่ี (Mobile Applications) เข่าสู่เครือข่ายส่ือสารฐานขอ้มูล
อินเทอร์เน็ต ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และโดยกวา้งขวาง ส่งผลให้งานประยกุตค์อมพิวเตอร์หลาย
ประเภท เช่น การประมวลผลภาพเคล่ือนไหวเสมือนจริง (Virtual Motion Pictures) หรือการ
ประมวลผลขอ้มูลขนาดยกัษ ์(Meta Data) โดยผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ (End Users) จะสามารถน าส่งขอ้มูล
ของตน ไปใชบ้ริการประมวลคอมพิวเตอร์ ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น Data Centre ของ ระบบ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดยกัษ ์ ของ ไอบีเอม็ ในลกัษณะ Real Time Processing ได ้ โดยไม่ตอ้งบนัทึก
ขอ้มูล น าส่งศูนยบ์ริการประมวลผล ในลกัษณะ Computer Service Bureaus เช่นดงัก่อน หรือท่ีเรียกกนั
ในปัจจุบนั วา่ Cloud Computing Service Centre 
 

วสท.- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ซ่ึงเป็นสมาคมวิชาชีพเทคโนโลยี แห่ง
แรก ของ เมืองไทย ท่ีตั้งมานานถึง 75ปี จึงมีความประสงคจ์ะจดัการฝึกอบรม เพ่ือให้การรับรองความรู้
การใชง้านบริการ Cloud Computing Service Centre อยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficiently) และอยา่งมี
ประสิทธิผล (Effectively) ให้แก่ สมาชิกวิศวกรของ วสท. ตลอดจนถึงนกัคอมพิวเตอร์ไทยโดยรวม 
ในการน้ี วสท. ไดร่้วมมือกบั CompTIA Incorporation ซ่ึงเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร ของ 
สหรัฐอเมริกา ตั้งมานาน 35ปี ในการจดัสอบนกัคอมพิวเตอร์ทัว่โลก มีขอ้สอบนกัคอมพิวเตอร์รวม 100
พ้ืนท่ีงาน มีสาขาต่างๆ ตั้งอยูใ่นเกือบ 200ประเทศทัว่โลก จดัสอบนกัคอมพิวเตอร์ในลกัษณะ Real 
Time ผา่นห้องสอบมาตรฐานของ pearsonVUE Testing Center สหรัฐอเมริกา ท่ีมีตั้งในประเทศไทย
แลว้ 250ห้องสอบ ปัจจุบนั มีนกัคอมพิวเตอร์ จาก ทัว่โลก สอบใบรับรองของ CompTIA แลว้ สามลา้น
คน รวมนกัคอมพิวเตอร์ไทย ในสหรัฐอเมริกา อีกกวา่ สามพนัคน 
 

วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมนกัคอมพิวเตอร์ ในวิชา “CompTAI Cloud+” คร้ังน้ี จะเป็นการอบรมความรู้
พ้ืนฐาน การใชง้านบริการ Cloud Computing Service Centre ท่ีมีความสะดวกคล่องตวั (Conveniently) 
ต่อการใชง้านประจ าวนั ให้แก่ นกัคอมพิวเตอร์ไทย ในหลกัสูตรเร่งรัด สองวนั โดย วสท. จะด าเนินการ
ฝึกอบรม ตามหลกัสูตรสากล ภายใตค้วามร่วมมือ จาก compTIA Inc. และ วสท. จะใชห้อ้งอบรม และ
สอบจริง คร่ึงวนั ท่ี ห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ในลกัษณะ RealTime Examination รับรอง
โดย pearsonVUE Corp. สหรัฐอเมริกา (สอบ รอบละ 15คน) ท่ีชั้นแปด อาคาร17 คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ ปากทางเขา้ท่าน ้ านนทบุรี ส่ีแยก
ถนนสนามบินน ้า เชิงสะพานพระนัง่เกลา้ขา้มแม่น ้ าเจา้พระยา ฝ่ังกรุงเทพฯ ถนนรัตนาธิเบศร์ 
2. เน้ือหาหลกัสูตรที่จะอบรม: เป็นเน้ือหาในการฝึกอบรม ท่ีครอบคลุมเร่ืองเทคโนโลยีระบบงาน
ประยกุตง์านประมวลผลระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Meta Data) ผา่นศูนยบ์ริการ
ประมวลผล ท่ีเรียกกนั วา่ Cloud Computing Service Centre ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพไอซีที 
ดา้น งานประมวลผลระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีก  าลงัไดรั้บความนิยม จากความสะดวก
คล่องตวั (Conveniently) ต่อการใชง้านประจ าวนั จากการใชง้านบริการโดยวิธีการ Cloud Computing 
ดงักล่าว ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiently) และมีประสิทธิผล (Effectively) ดีกวา่การประมวลผลขอ้มูล
ดว้ยระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็กวา่ภายในองคก์รของตน (Enterprise Servers) 
 

3. ระยะเวลาอบรม (Period): เร่ิมตน้ดว้ยการเขา้รับการอบรม ในหลกัสูตรเร่งรัด (Intensive Training) 
สองวนั (ระหวา่งเวลา 09.00–16.00น.) และสอบจริงเป็นการต่างหาก อีก ชัว่โมงคร่ึง ท่ีห้องสอบ
มาตรฐาน ชั้นแปด อาคาร 17  มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ รับรองจาก pearsonVUE. 
สหรัฐอเมริกา (สอบ รอบละ 15คน) โดย จองเวลาสอบล่วงหนา้ และเขา้สอบ ในวนัเสาร์ 25 พฤษภาคม 
2562 ช่วงเวลา 9:00AM. ถึง 9:00PM. 
 

4. คุณสมบัตผิู้เข้ารับการอบรม (Participants): กลุ่มเป้าหมาย ท่ีตอ้งการให้เขา้รับการอบรม ไดแ้ก่: 
นกัคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรไฟฟ้าส่ือสาร ตลอดจนถึงบุคลากร ใน ภาคอุตสาหกรรม ไอทีซี ท่ีมี
ประสบการณ์ท างานดา้นบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Large Scale DataBase 
Management), การส่ือสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ICT System NetWorking,) หรือการบริหารงาน
ขอ้มูลศูนยค์อมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Large DataBase Admin.,) มานาน 5 ปีข้ึนไป ของ องคก์ร 
 
 

5. วทิยากรผู้ด าเนินการการอบรม: 
Khun sanan kurkulsatsanakit: Bachelor of Science in Technical Education in Computer Technology 

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok Campus ประสบการณ์ 15ปี 
จาก InterNet Thailand Public และ Dragons Move Co., Ltd. พร้อมดว้ย Project+, 
Security+, และ Network+ Certifications, จาก compTIA Inc. 


