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NWA093: 10 เทคนคิในการแกป้ัญหา Windows Server Active Directory 
 

หลกัการและเหตผุล: 

         ปัจจุบันการใชง้าน Windows Server Active Directory อย่างแพร่หลายและมจี านวนมากขึน้เรือ่ยๆ ผูด้แูลระบบ
จ าเป็นทีต่อ้งทราบถงึความสามารถ, การรูปแบบท างาน ตลอดจนแนวทางในการรับมอืและแกปั้ญหาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ 

Windows Server Active Directory 
 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่เขา้ใจถงึความสามารถ Windows Server Active Directory 

• ทราบถงึสาเหต ุและแนวทางการแกปั้ญหา Windows Server Active Directory 

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• System Administrator 

• System Engineer 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

• มคีวามรูพ้ืน้ฐาน MS-Windows 7 / 8 / 10 และ Linux 

• มคีวามรูแ้ละประสบการณ์การท างาน Microsoft Windows Server 2008 / 2012 
 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

• Windows Server 2012 Administration 

• Windows Server 2012 Active Directory Domain Service Administration 

 
เนือ้หาการอบรม: 

• การตัง้ DC โดยแยกเครือ่ง DNS เป็น Windows และ Linux 

• การควบคมุการใชง้านของลูกข่ายกับเครือ่ง DC ตา่งไซต ์และไซตเ์ดยีวกัน 

• การน าเครือ่งเขา้โดเมน โดยไม่ตอ้งรสีตารท์เครือ่ง 

• การใช ้RODC กับการด าเนนิการเก็บแคชเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

• การก าหนดอายรุหัสผา่นใน Group Policy ทีแ่ตกต่างดว้ย Password Restriction Policy 

• การก าหนดตรวจสอบล็อกการเขา้ใชฐ้านขอ้มลู และไฟลท์ีส่ าคัญ 

• การควบคมุการตดิตัง้ซอฟตแ์วรด์ว้ย Software Restriction 

• การเตรยีม และการกูอ้อปเจคของ Active Directory ใน Recycle Bin 

• การแกปั้ญหา Operation Master ในสถานการณ์แบบตา่งๆ 

• การส ารอง และกูค้นืระบบทีม่กีารส ารอง และไมม่กีารส ารอง 

 

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: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

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

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
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คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

7,800 บาท 7,000 บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 

 
รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 

3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  
    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

https://zoom.us/join
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