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Introduction to Docker - Kubernetes Private
ระยะเวลา 2 วัน

หล ักการและเหตุผล
่ เทคโนโลยีทไี่ ด ้รับความสนใจมากในช่วงปี ทีผ
Container, Docker และ Kubernetes คือชือ
่ ่านมา ทีท
่ ก
ุ คนจะต ้องได ้
่
ยิน ชือ แต่ห ลายๆ คนก็ ยั ง ไม่เ ข ้าใจอย่า งถ่ อ งแท ้ว่า มั น คือ อะไร คอร์ส นี้จ ะเริ่ม สอนตั ง้ แต่พื้น ฐานของเทคโนโลยี
Docker Container ไปจนถึง การใช ้งาน Container Cluster ด ้วย Kubernetes ในรู ป แบบworkshop step-by-step
เพือ
่ สร ้างความเข ้าใจในการ deploy cloud native Application และการทาHigh Availability และ Scaling ได ้อย่าง
รวดเร็ว
รายละเอียดหล ักสูตร
ว ันที่ 1 (ช่วงเชา้ )
▪
▪
▪
▪
▪

แนะนาความรู ้เบือ
้ งต ้นของเทคโนโลยี Container และ
Docker
ทาไมต ้อง Container
ทาความรู ้จักกับ Docker Image, Container และ Registry
รู ้จัก command พืน
้ ฐานในการจัดการ Container
ทดลอง deploy Docker Container ในการรัน Application

ว ันที่ 1 (ช่วงบ่าย)

▪
▪
▪
▪
▪

แนะนาเทคโนโลยี Container Cluster ด ้วย Kubernetes
แนะนาความรู ้เบือ
้ งต ้นของ Kubernetes Architecture
ทาความรู ้จักกับ Pod, Replica Set, Deployment และ Service
ลอง deploy application บน Kubernetes
ลองใช ้ command พืน
้ ฐานในการจัดการระบบ Kubernetes
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▪
▪
▪

ทดสอบ High Availability ด ้วย Health Check
ลองทา Scaling ด ้วย Deployment Replica
ลองทาโจทย์การ deploy application บน Kubernetes เพือ
่ ทดสอบความเข ้าใจ

ว ันที่ 2 (ช่วงเชา้ )
▪
▪
▪
▪

แนะนา Continuous Integration / Continuous Delivery
แนะนาการใช ้งาน Git Version Control และ GitLab
แนะนาการทา CI/CD พืน
้ ฐานด ้วย GitLab CI
ลองเขียน CI/CD ด ้วย GitLab CI และรันการ deploy ด ้วย GitLab Runner

ว ันที่ 2 (ช่วงบ่าย)
▪
▪
▪
▪
▪

รู ้จักกับ Kubernetes Namespace เพือ
่ ใช ้สาาหรับการแยก Environment
ลองทา Confg Map และ Secret สาาหรับการ deploy โดยใช ้ตัวแปร environment
ลองเขียน Helm เพือ
่ ใช ้ในการจัดการ Manifest fle ของ Kubernetes ในการ deploy
environment ต่างๆ ของ application ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลองทาโจทย์การ deploy application แบบ automation CI/CD เพือ
่ ทดสอบความเข ้าใจ

ประโยชน์สาหร ับผูเ้ ข้าร ับการอบรม
คุณจะได ้เรียนรู ้ว่า Container, Docker และ Kubernetes คืออะไร ทาไมต ้องใช ้เทคโนโลยี Container และจะช่วย
คุณ ในการทางานพั ฒ นาซอฟต์แ วร์ห รือ ดูแ ลระบบได ้อย่า งไร โดยเราจะเน น
้ ไปทีค
่ ุณ จะได ้ลองใช ้งาน Container
Cluster ในการทางานพืน
้ ฐาน ตัวอย่างการใช ้งานในโลกความเป็ นจริง และความรู ้ทีจ
่ ะสามารถต่อยอดทีจ
่ ะเอาไปใช ้
งานในขัน
้ สูงได ้

ผูท
้ เี่ หมาะจะเข้าร ับการอบรม
คอร์สนีเ้ ป็ นระดับเบือ
้ งต ้นจนถึงระดับกลาง เหมาะสาาหรับ IT Managers, System Engineer, Developer หรือบุคคล
ทั่ว ไปที่ต ้องการรู จ้ ั ก เทคโนโยลี Container, Docker และ Kubernetes เพื่อ ช่ว ยการในสร า้ ง, deploy และ scale
application ใน environment ต่างๆ ได ้อย่างรวดเร็ว
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