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COURSE DESCRIPTION: 

Windows is a famous platform in the world. It is a multi-role, rich of functions and user friendly platform. 

Windows was natively designed for functional and ease of use but not security purpose that may cause 

Windows platforms to be the first line of attacking. 

Windows has a lot of configurations to improve security but user need to familiar with it to configure it 
properly. In the course will have knowledge to let attendees know what the hackers think about Windows 

and then learn how to improve security with its built-in tools and its configurations to prevent Windows from 

attacking. 
 

COURSE OBJECTIVES: 

• To know the Windows’s inherent vulnerabilities 

• To know the basic hacking, especially in Windows platform 

• To improve Windows security with its built-in tools and its configurations 
 

WHO SHOULD ATTEND: 

• Enterprise Architect 

• Security Administrator 

• Systems Engineer 

• Security Architect 

• Security Consultant 

• Security Engineer 

• Security Manager 

• Systems Architect 
 

COURSE OUTLINE: 

Day 1 

• Overview of Windows Server Hacking and Hardening 

• Using of VMware 

• Hacking and Hardening Active Directory Domain Controller 
 

Day 2 

• Hacking and Hardening DNS service 

• Hacking and Hardening DHCP service 
 

Day 3 

• Hacking and Hardening IIS 

• Final Workshop 

TEC014: Hacking and Hardening Windows OS   
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จ ำนวนช ัว่โมงในกำรฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลำฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

รปูแบบกำรอบรม: Onsite (Class room) 
 

คำ่ลงทะเบยีนอบรม: ทำ่นละ 17,000 บำท  

 
* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่บันทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม เนื่องจากเป็น

ลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่น
บคุคล 

 
สถำนทีฝึ่กอบรม:  
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วธิกีำรกำรส ำรองทีน่ ั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 


