Career for the Future Academy: CFA
CLS010: Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
Overview:
This course uses lectures, demos, and hands-on labs to give you an overview of Google Cloud
products and services so that you can learn the value of Google Cloud and how to incorporate cloud-based
solutions into your business strategies.
Prerequisites:
Familiarity with application development, systems operations, Linux operating systems, and data
analytics/machine learning is helpful in understanding the technologies covered.
Objectives:
• Identify the purpose and value of Google Cloud products and services. Interact with Google
Cloud services.
• Describe ways in which customers have used Google Cloud.
• Choose among and use application deployment environments on Google Cloud: App Engine,
Google Kubernetes Engine, and Compute Engine.
• Choose among and use Google Cloud storage options: Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud
Bigtable, and Firestore.
• Make basic use of BigQuery, Google’s managed data warehouse for analytics.
Audience:
• Individuals planning to deploy applications and create application environments on Google
Cloud.
• Developers, systems operations professionals, and solution architects getting started with
Google Cloud.
• Executives and business decision makers evaluating the potential of Google Cloud to address
their business needs.
Course Outline
The course includes presentations, demonstrations, and hands-on labs.
Module 1: Introducing Google Cloud Platform
• Explain the advantages of Google Cloud Platform.
• Define the components of Google's network infrastructure, including: Points of presence, data
centers, regions, and zones.
• Understand the difference between Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and Platform-as-aService (PaaS).
Module 2: Getting Started with Google Cloud Platform
• Identify the purpose of projects on Google Cloud Platform.
• Understand the purpose of and use cases for Identity and Access Management.
• List the methods of interacting with Google Cloud Platform.
• Lab: Getting Started with Google Cloud Platform.
Module 3: Google Compute Engine and Networking
• Identify the purpose of and use cases for Google Compute Engine.
• Understand the basics of networking in Google Cloud Platform.
• Lab: Deploying Applications Using Google Compute Engine.
Module 4: Google Cloud Platform Storage Options
• Understand the purpose of and use cases for: Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, and
Google Cloud Bigtable.
• Learn how to choose between the various storage options on Google Cloud Platform.
• Lab: Integrating Applications with Google Cloud Storage.
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Module 5: Google Container Engine
• Define the concept of a container and identify uses for containers.
• Identify the purpose of and use cases for Google Container Engine and Kubernetes.
• Introduction to Hybrid and Multi-Cloud computing (Anthos).
• Lab: Deploying Applications Using Google Container Engine.
Module 6: Google App Engine and Google Cloud Datastore
• Understand the purpose of and use cases for Google App Engine and Google Cloud Datastore.
• Contrast the App Engine Standard environment with the App Engine Flexible environment.
• Understand the purpose of and use cases for Google Cloud Endpoints.
• Lab: Deploying Applications Using App Engine and Cloud Datastore.
Module 7: Deployment and Monitoring
• Understand the purpose of template-based creation and management of resources.
• Understand the purpose of integrated monitoring, alerting, and debugging.
• Lab: Getting Started with Stackdriver and Deployment Manager.
Module 8: Big Data and Machine Learning
• Understand the purpose of and use cases for the products and services in the Google Cloud
big data and machine learning platforms.
• Lab: Getting Started with BigQuery.
Module 9: Summary and Review
• Summary and Review.
• What's Next?.
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จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม:
ราคาปกติ
7,000 บาท

ราคาออนไลน์
6,700 บาท

** ราคารวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม:
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
้ 6
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ชัน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
้ ไวรัส COVID 19 เพือ
หมายเหตุ: ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
่ ลดการทากิจกรรมทีม
่ ก
ี ารรวมตัวกัน
่ งต่อการติดเชือ
้ ได ้ สถาบันฯ จะมีการปรับรูปแบบการอบรมเป็ น "อบรมออนไลน์"
ทีอ
่ าจจะเกิดความเสีย
รูปแบบการเรียนออนไลน์
1. โดยใช ้วิธก
ี ารสอนแบบฟั งบรรยาย และ ดู Presentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)
เพือ
่ ประสิทธิภาพในการเรียน ควรใช ้ Internet ทีม
่ ค
ี วามเสถียร (ไม่แนะนาให ้ใช ้ Internet ผ่านมือถือ)
2. ลงโปรแกรม Anydesk หรือ Teamviewer ทีเ่ ครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของท่าน
(สาหรับหลักสูตรฝี กปฏิบัตท
ิ ผ
ี่ ู ้เข ้าอบรมจะต ้องใช ้วิธก
ี าร Remote เพือ
่ มาใช ้เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ
หรือ กรณีทวี่ ท
ิ ยากรต ้อง Remote ไปทีเ่ ครือ
่ งผู ้อบรม และ Share File ทีใ่ ช ้ในการอบรม)
3. สาหรับหลักสูตรฝึ กปฏิบัต ิ ขอแนะนาผู ้เข ้าอบรมเตรียมหน ้าจอ 2 หน ้าจอ เพือ
่ แยกการใช ้งาน
คือ หน ้าจอสาหรับ Zoom พร ้อมหน ้าจอสาหรับปฏิบัตห
ิ รือ remote ซึง่ อาจจะเป็ นหน ้าจอคอมพิวเตอร์ทงั ้ 2 เครือ
่ ง
หรือ หน ้าจอเครือ
่ งคอมฯ เพือ
่ ใช ้ในการ remote และ หน ้าจอโทรศัพท์มอ
ื ถือ/แทปเล็ท เพือ
่ ใช ้กับ zoom
่ สารร่วมกันระหว่างวิทยากร ผู ้เข ้าอบรม และเจ ้าหน ้าทีข
4. จัดตัง้ ไลน์กลุม
่ เพือ
่ ใช ้ในการสือ
่ องสถาบันฯ
5. ส่งไฟล์เอกสารให ้ก่อนการอบรม
6. จัดส่งวุฒบ
ิ ัตรภายหลังจบการอบรม
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.career4future.com
E-mail:
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