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เอกสารประกอบ KM Windows 10 วันที่ 7 มี.ค. 60
(updated: 27 ก.พ. 60)
ฝายหอง LAB ไดดาวนโหลดไฟลจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/psulab/workshopw10/
มาเก็บไวที่ Drive D: ใหแลว
เราจะใช Oracle VM Virtualbox เวอรชั่น 5.1.14 r112924 ซึ่งทางหอง LAB ไดติดตั้งไวให
ใหแตละคน login เขา Windows ดวย PSU Passport ของตนเอง
ใหผูเรียนเขาไปที่ D:\workshopw10 จากนั้น Double Click ที่ไฟล workshopw10.ova
เพื่อเปนการ import VM เขาไปในโปรแกรม เมื่อเสร็จใหตรวจสอบจะได VM 2 ตัว
a. wsrouter
b. psu12-sritrang
สราง (new) VM ตั้งชื่อวา windows10 ใหมี memory 1536 - 2048 MB และ disk ขนาด
32 GB
เตรียม partition ของ VM windows10
a. ที่ VM windows10 ที่ storage คลิกที่ [Optical Drive] Empty แลวเปลี่ยนเปน
D:\workshopw10\systemrescuecd-x86-4.9.0.iso

b. Start VM เลือก Boot systemrescuecd แบบ Graphic > พิมพคําสั่ง gparted
c. สราง primary NTFS sda1, extended sda2, logical FAT32 sda5
d. ปดหนาตาง gparted แลวสั่ง shutdown systemrescuecd
7. ติดตั้ง Windows10
a. ที่ VM windows10 ที่ storage คลิกที่ [Optical Drive] แลวเปลี่ยนเปน

SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07178.ISO

b. Start VM
c. แบบ customized ตั้งคา option
d. สราง account แบบ Join a local active directory domain ชื่อ john รหัสผาน
1
8. ตั้งคา Windows update

a. Start > Run > gpedit.msc
b. Computer Configuration > Administrative Template > Windows
Components
i. Configure Automatic Updates
เลือก 2 = Notify before downloading any updates and notify again
before installing them.
ii. Specify intranet Microsoft update service location
http://wsus.psu.ac.th
9. ตั้งคาอื่น ๆ ที่จําเปน
a. Adjust date/time
i. Date and Time
1. Time Zone เลือก UTC+07:00
2. Set time automatically เลือก Off แลว On เพื่อปรับเวลา
ii. Region & Language
1. Region เลือก Thailand
2. Input Language เพิ่ม ไทย (ใน workshop ไมตองทํา ใชเวลามาก)
b. ตรวจสอบคาตัวเลือกเกี่ยวกับ Fast Startup โดยคลิกที่ Settings > System >
Power > Additional Power Setting (ถามี) ใหตั้งคาเปน Turn off Fast Startup
10. ติดตั้งโปรแกรมตามจํานวนที่ตองการ
a. Install google chrome (เปนเพียง 1 ตัวอยาง)
11. สราง user ที่มีสิทธิชนิด “ผูใชทั่วไป”
a. Settings > User Account > Family & Other users > Add someone else to
this PC > I don’t have this person’s sign in information > Add a user
without a Microsoft account
b. เชน สราง username ชื่อ labuser และ password คือ 123456
c. Sign out user john

12. เตรียม User Proﬁle ของ labuser ใหเสร็จ
a. Sign in user labuser
b. อยางนอยที่สุดตองตั้งคา Date & Time ทําอีกรอบที่ Adjust date/time
c. รันโปรแกรม Google Chrome เพื่อตั้งคาเริ่มตน (เปนเพียง 1 ตัวอยาง)
d. Sign out user labuser
13. ติดตั้ง pGina for Windows
a. Sign in user john
b. เอาจากที่นี่ ftp://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/pGinaSetup-3.1.8.0.exe
c. plugin ที่จะตั้งคามี 3 ตัว ดังนี้
i. Local Machine
ii. RADIUS
iii. Single user login
14. ตอนนี้ VM Windows เสร็จพรอมแลว
15. ทดสอบใชงานจริงรวมกับ PSU12-Sritrang Server
a. สั่ง Shutdown VM windows10
b. ปรับคา network ของ VM windows10 ใหเปนชนิด Internal network และตั้งคา
mac address เปนเลขที่ไดเตรียมไว คือ 08:00:27:AB:CD:EF
c. ตั้ง Boot order ให network boot อยูกอน hard disk boot
16. เปด VM wsrouter, เปด VM psu12-sritrang และเปด VM windows10
17. ทดสอบ pGina
a. ทดสอบดวยแท็บ Simulation ในโปรแกรม pGina
i. Sign in user john
ii. เขาโปรแกรม pGina
iii. เขาแท็บ Simulation
iv. ทดสอบดวย username lulu password 123456
v. Sign out user john

b. ทดสอบการใชงานจริง ดวยหนาจอ pGina Login
i. Sign in user lulu
ii. ตรวจสอบจะเห็นวา ใช user proﬁle ของ labuser
iii. Sign out user lulu
18. ตั้งคาใหไมแสดงรายชื่อ Last User login ดวยคําสั่ง secpol.msc
19. เสร็จสิ้นกระบวนการ หองคอมมี Windows 10 พรอมใหใชงาน และสามารถใช PSU
Passport ในการเขาใช Windows
20. ขอถัดไปดานลางเปนสวนที่ใหหองคอมแตละแหง “เลือกวาจะทําหรือไมทําก็ได”
21. ติดตั้งโปรแกรมสําหรับควบคุม Windows ที่เครื่อง windows10
a. Sign in user john
b. ใหเปดใชงาน user ชื่อ Administrator โดยเปลี่ยนสถานะเปน Active
c. ใหสรางเพิ่ม user ชื่อ cygserver และตั้งคาใหรหัสผานไมมี expire
d. Sign out user john
e. Sign in user Administrator
f. ติดตั้ง cygwin
22. ติดตั้ง ssh key สําหรับควบคุม Windows
a. ตั้ง server key ดวย sshkeygen
b. สง server key ไปยังเครื่อง windows10
c. ทดสอบการควบคุม Windows จาก server โดยสั่ง restart เครื่อง windows10
23. ตั้งคา Wallpaper เปนภาพขาว jpg
a. Sign in user john
b. สรางไดเรกทอรี c:\mywallpaper
c. ตั้งคา Wallpaper ใหใช slide show แทน picture และตั้งคาใหใชไดเรกทอรี
c:\mywallpaper
d. ทดสอบสงไฟลรูปภาพดวยคําสั่ง send ﬁle จาก server โดยเลือกไฟลจาก
/home/prnews/dent1.jpg และสงไปไวที่ /cygdrive/c/mywallpaper/p1.jpg

และทําอีกครั้งโดยเลือกไฟลจาก /home/prnews/dent2.jpg และสงไปไวที่
/cygdrive/c/mywallpaper/p2.jpg
e. Sign out user john
f. Sign in user labuser
g. ตั้งคา Wallpaper ใหใช slide show แทน picture และตั้งคาใหใชไดเรกทอรี
c:\mywallpaper
h. Sign out user labuser
24. ทดสอบดูผลลัพธสุดทายเมื่อ sign in ในหนา pGina Login ดวย user lulu
จะเห็นวามีการเรียกใช user proﬁle ของ labuser และมี wallpaper เปนภาพขาว jpg
25. ติดตั้งโปรแกรมชนิด system restore เพื่อปองกัน user proﬁle ของ labuser เสียหาย
a. Sign in user john
b. เอาจาก ftp.psu.ac.th ที่ pub/psu12-sritrang/download/toolwiz
i. Setup_TimeFreeze.exe
c. ตั้งคาการใชโปรแกรม และจะมีการ Restart Windows เพื่อเริ่มใชโปรแกรม
d. ทดสอบการใชงาน
i. Sign in user labuser
ii. ทดลองแกไขหนา desktop เชน สรางโฟลเดอรใหม เปนตน
iii. สั่ง restart windows
iv. Sign in user labuser อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบวา คืนกลับเหมือนเดิม
v. Sign out user labuser
26. ทําการ backup/restore cloning windows10
a. หยุดใช (Disable) Toolwiz Time Freeze แลวทํา windows update
ใหเรียบรอยจริง ๆ ตรวจสอบวาไมมีอะไรคางอยู
b. เปดใช (Enable) Toolwiz Time Freeze อีกครั้งหากปลดไวกอนหนานั้น
c. สั่ง shutdown windows ใหสมบูรณ
d. ทํา backup windows10

