๑. ชื่อหลักสูตร :
๒. สวนงานที่รับผิดชอบ :

โครงการอบรมหลักสูตร Pre-CCNA 2
*********
Pre-CCNA 2
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย มีวิ สัย ทัศน วาจะมุงสูความเป น “ศูนย กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ โดยจัดหาบริการการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานวงจรเชาสื่อสาร
ขอมูลความเร็วสูง เพื่อใหบริการบุคลากร นิสิต และสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ใหสามารถ
ตอบสนองระบบการเรียนการสอนในยุคปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง แตยังมีสภาพปญหาที่จะตองแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป กลาวคือ บุคลากรที่ดูและระบบเครือขายประจําสวนภูมิภาค เนื่องจากมีวิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทําใหปริมาณงานมากขึ้นแตบุคลากรมีจํานวนจํากัด
และยังขาดความพรอมอยูมาก
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาบุคลากรที่ดูแลระบบเครือขาย จึงดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น
๔. วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อใหผูเขารับการอบรมที่ดูแลระบบเครือขายสามารถดูแลระบบเครือขายของสวนงานได
๔.๒ เพื่ อ ให ผู เ ข า รั บ การอบรมนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช กั บ ระบบเครื อ ข า ยของส ว นงานให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔.๓ เพื่อใหผูเขารับการอบรม เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขาย สามารถนําไปใชและ
ถายทอดใหผูรวมงานภายในสวนงานได
๕. เปาหมาย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูดูแลระบบเครือขายประจําวิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ จํานวน ๓๐ รูป/คน
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. ขอบขายเนื้อหาหลักสูตร
- Lan Switching Technologies
- Routing Technologies
- Wireless LAN
- IPv4
- IPv6
- Lab Cable, Network Equipment
- Lab Switch & Wireless LAN
- Lab Basic Config Router
- Lab DHCP & DNS Server
- Lab NAT & PAT
- Lab Static Route, Dynamic Route
- Lab Troubleshoot and Resolve Problems
๘. สถานที่ฝกอบรม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร C๑๑๔ อาคารเรียนรวม โซน C ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังนอย อยุธยา

กําหนดการอบรม
หลักสูตร Pre-CCNA 2
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร C๑๑๔ อาคารเรียนรวม
วันพุธที่ ๒๖ กรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น.
เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๗.๓๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น.
เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๗.๓๐

ลงทะเบียน
ประธานกลาวเปดการอบรม
แนะนําระบบ MCUNet ปจจุบัน
พักเบรก ฉันน้ําปานะ/รับประทานของวาง
Lan Switching Technologies
Routing Technologies
ฉันเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
Wireless LAN
พักเบรก ฉันน้ําปานะ/รับประทานของวาง
IPv4
IPv6

ลงทะเบียน
Lab Network Equipment
พักเบรก ฉันน้ําปานะ/รับประทานของวาง
Lab Switch & Wireless LAN
ฉันเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
Lab Basic Config Router
พักเบรก ฉันน้ําปานะ/รับประทานของวาง
Lab DHCP & DNS Server

วันศุกรที่ ๒๘ กรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น.
เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๕.๔๐
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐

ลงทะเบียน
Lab NAT & PAT
พักเบรก ฉันน้ําปานะ/รับประทานของวาง
Lab Static Route, Dynamic Route
ฉันเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
Lab Troubleshoot and Resolve Problems
พักเบรก ฉันน้ําปานะ/รับประทานของวาง
ตอ Lab Troubleshoot and Resolve Problems
ประธานมอบวุฒิบัตรและกลาวปดการอบรม

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ ผูเขาอบรมตองเปนผูดูแลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขตหรือวิทยาลัยเทานั้น

แบบตอบรับการเขารวมอบรมหลักสูตร
หลักสูตร Pre-CCNA 2
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร C๑๑๔ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
**************
ชื่อสวนงาน........................................................................................................................................
๑. ชื่อ...........................................................ฉายา/นามสกุล......................................................
ตําแหนง................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท........................................................................................................................
E-mail..................................................................................................................................
กรุณาสงแบบตอบรับ ภายในอังคารวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นที่ ๔ อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓ ภายใน ๘๑๙๕, ๘๐๗๕
สงทางอีเมล ITtraining@mcu.ac.thหรืออัพโหลดผาน training.mcu.ac.th
**หมายเหตุ คาใชจายในการเดินทางและคาที่พักใหเบิกจากตนสังกัดของทาน สวนที่พักทางเราไดจองไวให
แลว ณ อาคาร 92 ป ปญญานันทะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 095-5189242 (สุพัตรา)

