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NWA103: เรยีนรู ้DevOps กบั Kubernetes 

หลกัการและเหตผุล: 

หลักสตูรนี้เป็นหลักสตูรทีอ่ธบิายถงึแนวคดิ DevOps และการน าเทคโนโลย ีKubernetes เพือ่น ามาใชใ้นการ

จัดการแอพพลเิคชนัต่างๆ ซึง่ภายในเนื้อหาของหลักสตูรนี้จะกล่าวถงึว่าเราจะท าอย่างไรทีจ่ะสรา้ง น าและใชเ้ทคโนโลย ี

มาใช ้รวมถงึการบ ารุงรักษา Kubernetes รวมถงึการด าเนนิการกับการพสิจูนต์ัวตนในเทคโนโลยนีี้ 

วตัถปุระสงค:์ 

1. เขา้ใจแนวคดิ DevOps กับ Kubernetes 

2. การสรา้ง และน าเทคโนโลย ีKubernetes มาใชกั้บแอพพลเิคชนั 

3. การบรหิาร Kubernetes กับการพสิจูนตั์วตน การก าหนดสทิธิ ์การเก็บล็อก และความสามารถขัน้สงูตา่งๆ 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• เขา้ใจเกีย่วกับการดูแลแอพพลเิคชนัในองคก์ร  

• เขา้ใจ และสามารถบรหิารงาน Docker, VMware หรอื HyperV 

• มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการใช ้Shell Command บนระบบปฏบัิตกิาร Windows/Linux 

กลุม่ผูเ้รยีน: 

ผูป้ฏบัิตงิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Operation) ทีน่ าผลทีไ่ดจ้ากการพัฒนามาด าเนนิการกระจายเพือ่ใช ้

งานแอพพลเิคชนัในองคก์ร 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

• VMware 

• Hyper-V 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

1. แนะน าเกีย่วกบั DevOps 

2. แนะน าเกีย่วกบัเทคโนโลย ีKurbernetes 

3. พืน้ฐานของ Kurbernetes 

• ความเขา้ใจเกีย่วกับสถาปัตยกรรม Node  

• อธบิาย และสาธติ Replication Controller 

• การใชง้าน และสาธติวธิกีารใชง้าน Kubernetes 

• อธบิาย และสาธติ Services  

• อธบิาย และสาธติการใชง้าน Labels 

• การตรวจสอบประสทิธภิาพ Healthchecks 

• อธบิาย และสาธติ Pod State & Pod Lifecycle 

• อธบิาย และสาธติ Secrets 

• อธบิาย และสาธติ WebUI 

4. การบรหิารงานข ัน้สูง 

• Service Discovery 

• ConfigMap 

• Ingress Controller 

• External DNS 

• Volumes 

• Pod Presets 

• StatefulSets 

• Daemon Sets 

• Resource Usage Monitoring 

• AutoScaling 

• Affinity/Anti-Affinity 

• Custom Resource Definitions (CRDs) 

• Operators 
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5. การบรหิารงาน Kubernetes 

• Kubernetes Master Services 

• Resource Quotas 

• Namespaces 

• User Management 

• RBAC 

• Networking 

• Node Maintenance 

• High Availability 

• TLS on ELB using Annotations 

6. แนะน าการตดิต ัง้ Kubernetes โดยการใช ้Kubeadm 

วทิยากร: อาจารยอ์าทติย ์ซือ่สตัยส์ทิธกิร 

 

 

• Microsoft® Certified Professional 

• Microsoft® Certified Technology Specialist 

• Microsoft® Certified IT Professional 

• Microsoft® Certified Solutions Associate 

• Microsoft® Certified Solutions Expert 

• CompTIA. Security+ certified 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

11,500  บาท 10,000  บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 
สถานทีฝึ่กอบรม:  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 

 
รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 

    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 
2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  

    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 
    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 

3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

https://zoom.us/join
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    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 

4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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