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หลกัการและเหตผุล: 

         ปัจจุบันนี้หลายๆ ส านักงานรวมถงึบา้นพักอาศัยไดน้ าเอาเทคโนโลยกีารสือ่สารขอ้มูลแบบไรส้าย Wireless LAN 

มาสรา้งเป็นเครือข่ายเชือ่มโยงเครื่องคอมพวิเตอร์แทนการใชร้ะบบสายสัญญาณมากขึน้ เนื่องจากสามารถเชือ่มโยง
เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ขา้สูร่ะบบจากพืน้ทีใ่ดก็ไดใ้นรัศมใีหบ้รกิารของ wireless LAN อกีทัง้การตดิตัง้ใชง้านยังท าไดส้ะดวก

และรวดเร็ว ดังนัน้หลักสตูรนี้จงึเป็นการเรยีนรูถ้งึการออกแบบและตดิตัง้เครือข่าย wireless LAN ใหอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสทิธภิาพเพือ่เป็นอกีทางเลือ่กในการใชง้าน 

 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถรูแ้ละเขา้ใจพืน้ฐานการท างานของระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย Wireless LAN 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้ักและเขา้ใจเทคโนโลยรีะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย Wireless LAN 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถตดิตัง้ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย Wireless LAN 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้ักวธิกีารรักษาความปลอดภัยในระบบเครอืขา่ย Wireless LAN 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ได ้
 

กลุม่เป้าหมาย: 

• ผูท้ีต่อ้งดูแลระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย Wireless LAN 

• ผูท้ีต่อ้งการออกแบบและตดิตัง้เครอืข่าย wireless LAN เพือ่การใชง้านอยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

• มคีวามรูแ้ละเขา้ใจการใชง้านอุปกรณ์ในระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรช์นดิตา่งๆ 
 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง/เกีย่วเนือ่ง: 

• Network System Administration Techniques for IT Professional 

• Network & Internet Security for IT Professionals 

• Fundamentals Wireless LAN Security 

• Network Administration and Monitoring Tools 

 
เนือ้หาหลกัสูตร: 

• แนะน าเทคโนโลยสีือ่สารไรส้าย 

• ทฤษฏคีลืน่วทิยแุละการน าไปใชง้าน 

• รูจ้ักรกับมาตรฐานของ wireless LAN 

• รูจั้กรโครงสรา้งและกลไกการสือ่สารขอ้มลูของ wireless LAN 

• เทคนคิการออกแบบและวางระบบเครอืข่าย Wireless LAN 

• Solution การใชง้าน Wireless LAN 

• การรักษาความปลอดภัยระบบเครอืขา่ย Wireless LAN 

• การสรา้งระบบเครอืข่าย Wireless LAN ขนาดเล็กและใหญ่ 

• การใชง้านบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายสาธารณะ ( Wireless Hotspot ) 

• การใชง้านแชรอ์นิเทอรเ์น็ตดว้ย Wireless LAN 

 
วทิยากร: อาจารยอ์าทติย ์ซือ่สตัยส์ทิธกิร 

 

 

• Microsoft® Certified Professional 

• Microsoft® Certified Technology Specialist 

• Microsoft® Certified IT Professional 

• Microsoft® Certified Solutions Associate 

• Microsoft® Certified Solutions Expert 

• CompTIA. Security+ certified 

 

NWA086: Implementing Wireless LAN Solution 



Career for the Future Academy: CFA   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

11,500 บาท 10,500 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)     

เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 
2. หลักสตูรฝีกปฏบัิต ิผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งลงโปรแกรม Teamviewer หรอื Anydesk ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น 

เพือ่ Remote มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ ในการท า Lab / Workshop หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้งการ 

Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม  
3. หลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีม 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน ระหวา่งหนา้จอส าหรับ Zoom  

และหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote   
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารให ้Download กอ่นการอบรม 

6. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม      
  

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887  
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

