หลักสูตรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หลักสูตร “Introduction to Docker”
1. หลักการและเหตุผล
Docker คือ engine ตัวหนึ่งที่มีการทางานในลักษณะจาลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาบนเครื่อง server
เพื่ อ ใช้ ใ นการ run service ที่ ต้ อ งการ มี ก ารท างานคล้ า ยคลึ ง กั บ Virtual Machine เช่ น VMWare,
VirtualBox, XEN, KVM แต่ข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือ Virtual Machine เป็นการจาลองทั้ง OS เพื่อใช้งาน
และหากต้องการใช้งาน service ใด ๆ จึงทาการติดตั้งเพิ่มเติมบน OS นั้น ๆ แต่สาหรับ Docker แล้วจะใช้
container ในการจาลองสภาพแวดล้อมขึ้นมา เพื่อใช้งานสาหรับ 1 service ที่ต้องการใช้งานเท่านั้น โดย
ไม่ต้องมีส่วนของ OS เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือน Virtual Machines อื่น ซึ่งความน่าสนใจของ Docker มีหลาย
ข้อด้วยกัน เช่น สามารถใช้งานได้บนหลาย platform ทั้งบน Linux, Mac และ Windows, มีขนาดเล็ ก
สามารถใช้งาน และติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกในการ start / stop หรือแม้แต่การย้ายไปใช้งาน
ส าหรั บ เครื่ อ ง server อื่ น ที่ มี ก าร run Docker engine ก็ ส ามารถท าได้ โ ดยไม่ ซั บ ซ้ อ น Docker มี
ความต้ อ งการในการใช้ CPU RAM และพื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า Virtual Machine ทั้ ง นี้ ใ นทรั พ ยากรที่ มี เ ท่ า กั น
Docker สามารถใช้งาน container ได้มากกว่า Virtual Machine เป็นต้น ทาให้ Docker นั้น สามารถใช้
งานได้อย่างสะดวกและตอบสนองความต้องการของ ผู้พัฒนาโปรแกรม (Developer) หรือ ผู้ดูแลระบบ
(System admin)
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ศท.) ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ ดาเนินกิจกรรมการพัฒ นาทั กษะและเสริมสร้ างความรู้
ความตระหนักด้าน IT ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง จึงได้จัดหลักสูตร Introduction to
Docker ซึ่งเป็ น ประโยชน์ ต่อบุ คลากรของหน่ว ยงานในสั งกัดกระทรวง ในการนาไปประยุกต์เพื่อเสริ ม
ประสิทธิภาพใการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบการทางาน ของ Docker
2.2 ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3. เนื้อหาหลักสูตร
3.1 Introduction to container
3.1.1 Introduction to container
3.1.2 Introduction to Docker
3.1.3 Install Docker 6
3.1.4 Docker hub
3.2 Using Docker
3.2.1 Manage containers
3.2.2 Network between containers
3.2.3 Link containers
3.2.4 Dynamic and legacy linking
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3.2.5 Images
3.2.6 Volumns
3.2.7 Docker registries
3.3 Building Docker Images
3.3.1 How to config DockerFile
3.3.2 DockerFile syntax
3.3.3 Multi-Project Docker files
3.4 Under the hood
3.4.1 Docker the program
3.4.2 Networking and Namespaces
3.4.3 Process and cgroups
3.4.4 Storage
3.5 Orchestration
3.5.1 Registries in detail
3.5.2 Intro to orchestration
3.5.3 Overview of Docker compose
3.5.4 Overview of Docker swarm
3.5.5 Overview of Kubernetes
3.6 CI and deployment with Docker
3.6.1 The CI and testing use-cases for dev
3.6.2 Continuous Integration with Travis
3.6.3 Deployment with Docker
4. วิธีการฝึกอบรม
ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท
ไอโรบัสท์ จากัด จานวน 2 คน
5. ระยะเวลาการฝึกอบรม
จานวน 3 วัน วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
6. สถานที่ฝึกอบรม
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.
7. จานวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม
ข้าราชการ และเจ้ าหน้ าที่สั งกั ด อว. จานวน 40 คน เป็น ผู้ ที่มีพื้นฐานความรู้ เกี่ ยวกั บ Linux
Command เบื้องต้น หรือ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ หรือ ผู้พัฒนาโปรแกรม
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8. การประเมิน
8.1 การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
8.2 การเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม
9. วิทยากร
วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
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