
               
 

ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตร Linux System & Network Administration  

(GOCC Advanced Linux) รุ่นที่ 1 

 วันที่  2 – 4 มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 – 16.30 น.   
ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-102 อำคำรอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 

--------------------------------------------------- 
วันอังคำรที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2564 

เวลำ   ก ำหนดกำร 
08.30  – 09.00  น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  
09.00 – 12.00  น.  

• Describe and define open source, Linux distributions 

• Prepare the Laptop for using Linux  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น.  

• Copy, move, create, delete, and organize files while working from the 
bash shell 

• Resolve problems by using local help systems 

• Manage text files from command output or in a text editor 
------------------------------------ 

หมำยเหตุ : ในหลักสูตรนี้จ ำเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในกำรอบรม ขอให้ผู้อบรมน ำโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มำใช้
ประกอบในกำรอบรมด้วย 

HW : 
CPU = Intel core i5 หรือ i7 หรือเทียบเท่ำ 
RAM = 8 GB ขึ้นไป 
HARDDISK = พื้นที่ว่ำงอย่ำงน้อย 80-100 GB หรือควรเป็น SSD 
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--------------------------------------------------- 

วันพุธที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2564 
08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  
09.00 – 12.00  น.  

• Create, manage, and delete local users and groups, as well as administer 
local password policies. 

• Set Linux file system permissions on files and interpret the security 
effects of different permission   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  

• settings. 

• Control and monitor network services and system daemons using 
system. 

• Configure secure command line service on remote systems, using 
OpenSSH. 

------------------------------------ 
หมำยเหตุ : ในหลักสูตรนี้จ ำเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในกำรอบรม ขอให้ผู้อบรมน ำโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มำใช้
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วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2564 
08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  
09.0 – 12.00  น.  

• Locate and accurately interpret logs of system events for 
troubleshooting purposes 

• Configure network interfaces and settings on Linux servers. 

• Download, install, update, and manage software packages from Red Hat 
and yum package  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 – 16.30 น.  

• repositories. 

• Investigate and resolve issues in the web-based management interface, 
getting support from Red  

• Hat to help solve problems 

------------------------------------ 
หมำยเหตุ : ในหลักสูตรนี้จ ำเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในกำรอบรม ขอให้ผู้อบรมน ำโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มำใช้
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HARDDISK = พื้นที่ว่ำงอย่ำงน้อย 80-100 GB หรือควรเป็น SSD 
 


