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หลกัการและเหตผุล: 

In this course, you will be introduced to AWS products, services, and common solutions with demos, 

knowledge checks, and hands-on lab activities. You will learn the basic fundamentals to become more 

proficient in AWS and be empowered to make informed decisions about IT solutions based on business 

requirements. 

วตัถปุระสงค:์ 

• AWS platform terminology and concepts 

• AWS management console navigation 

• AWS security measures 

• AWS Storage options 

• Create an Amazon Simple Storage Service (S3) bucket 

• AWS compute and networking options 

• Use Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) and Amazon Elastic Block Storage (EBS) 

• Managed Services and Database options 

• Use Amazon Relational Database Service (RDS) to launch an application 

• Deployment and Management options 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• Individuals responsible for articulating the business benefits of AWS services 

• Individuals new to AWS 

• Sysops administrators and developers who are interested in using AWS services 
 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

• None 
 

หลกัสูตรอบรมตอ่เนือ่ง:  : 

• Architecting on AWS 

• AWS Cloud Computing 
 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

• Introduction and History of AWS 

• AWS Foundational Services: EC2, VPC, S3, EBS 

• AWS Security, Identity, and Access Management: IAM 

• AWS Databases: RDS, DynamoDB 

• AWS Management Tools: Auto Scaling, CloudWatch, Elastic Load Balancing, Trusted Advisor 

 

CLS002: AWS Technical Essentials   
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

รปูแบบการอบรม: Onsite (Class room) 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม: ทา่นละ 12,000 บาท  
 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 

* ในการอบรม สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่บันทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม เนื่องจากเป็น
ลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่น

บคุคล 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887  
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 
          E-mail: training@nstda.or.th 


