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NWA080 : Fundamentals Linux for System Administration:  

                  การบรหิารและจดัการระบบลนุิกซ.์ 
 

หลกัการและเหตผุล : 
         ในปัจจุบนัระบบปฏบิตักิารลนุิกซก์ าลงัเป็นทีน่ยิมกนัอย่างแพร่หลายในองคก์รขนาดเล็กไปจนถงึขนานกลาง และมี

แนวโนม้ทีจ่ะมกีารใชง้านมากขึน้เรือ่ยๆ อาจเป็นเพราะ ระบบปฏบิตักิารลนุิกซม์ลีขิสทิธแ์บบ GPL (General Public 

License) ทีส่ามารถน าไปใชง้านและพัฒนาตอ่ได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย และตอ้งเปิดเผยซอฟตแ์วรต์น้รหัส (Open 
Source) ท าใหม้กีารพัฒนาโปรแกรมกนัอยา่งแพร่หลายออกมาเป็น linux-distributions ตา่งๆในปัจจบุนันี ้เนือ่งจาก

ระบบปฏบิตักิารลนุิกซม์คีวามแตกตา่งจากระบบปฏบิตักิารของ MS-Windows อยา่งสิน้เชงิ จงึท าใหผู้ใ้ชง้านทีคุ่น้เคยกบั
ระบบปฏบิตักิาร MS-Windows มานานมคีวามจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจและเรยีนรูห้ลกัการท างานของระบบปฏบิัตกิารลิ

นุกซใ์หมใ่หถ้กูตอ้งเสยีกอ่น เพือ่จะไดน้ าระบบปฏบิัตกิารลนุิกซไ์ปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นเป็นตอ้งเรยีนรู ้

ขัน้ตอนการตดิตัง้ การจัดการผูใ้ช ้การจัดการระบบเครอืขา่ย และการจัดการดา้นอืน่ๆ อยา่งถูกวธิจีะไดน้ าเอาลนุิกซม์าใช ้

ในองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป 

 
วตัถปุระสงค ์: 

 เขา้ใจหลกัการท างานของลนุิกซ ์และ ขัน้ตอนการเปิดการท างาน (Boot) 

 สามารถตดิตัง้ลนุิกซไ์ด ้ทัง้ทีต่ดิตัง้แบบอสิระและตดิตัง้ร่วมกับระบบปฏบิัตกิารอืน่ๆ 

 สามารถใชง้านลนุิกซไ์ดท้ัง้แบบค าสัง่และแบบ X Window 

 สามารถตดิตัง้และปรับแตง่ระบบเครอืขา่ยของลนุิกซไ์ด ้

 เขา้ใจหลกัการท างานของลนุิกซ ์

 สามารถตดิตัง้และปรับแตง่คา่คอนฟิกตา่งๆได ้

 ตรวจสอบ, ดแูล และ แกไ้ขปัญหาในเบือ้งตน้ได ้

 
กลุม่เป้าหมาย : 

 ผูส้นใจทั่วไปทีเ่ริม่ตน้ใชร้ะบบปฏบิตักิารลนุิกซ ์,System Engineer ,System Administrator ,Help 

Desk/Support 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

 มคีวามเขา้ใจหลักการท างานของระบบคอมพวิเตอร ์

 สามารถใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

 มพีืน้ฐานความรูเ้รือ่งระบบเครอืขา่ย 

 
หลกัสตูรตอ่เนือ่ง : 

 Linux Intranet and Internet Administration 

 Network & Internet Security for IT Professionals 

 

เนือ้หาหลกัสูตร : 
 รูจั้กระบบปฏบิตักิารลนุิกซ ์

 Hard disk Partition 

 Linux file System 

 Linux installation 

 Login and Logout 

 Files And Directories 

 System Configuration 

 Network interface and Linux networking 

 Data Networking Basics 

 Administering User Accounts and Groups 

 Using RPM Packages 

 Understanding the Linux File System Layout 

 System Initialization 

 Understanding Configuration Files and Scripts 

 Using the cron System 

 Understanding the Kernel 

 Configuring, Building, and Installing a Custom Kernel 

 Working in Single-User and Rescue Mode 
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 Installing and Configuring Primary Network Services 

 Restricting Access to Primary Network Services 

 Administering Logs 

 Administering Security 

 Installing and Configuring X  Windows 

 Understanding and Using Window Managers and Desktops 

 

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 

  

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 5 วนั (30 ชัว่โมง) 

 

ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 
 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 14,500 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  
 

สถานทีฝึ่กอบรม : 
          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 
          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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