หลักสูตร "พัฒนาซอฟตแวร และสรางทีม Dev สมัยใหมดวย Git, Docker และ DevOps"
วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 (4 วัน)
สถานที:่ The Connecion@MRT Ladphrao กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา และสรางซอฟตแวรมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มคุณ
เทคโนโลยีใหมๆ มากมาย ทําใหนักพัฒนามีความจําเปนที่ตองเรียนรู ศึกษา และตองสามารถนําคุณสมบัติใหมๆ มาปรับใชกับ
การพัฒนาซอฟตแวรขององคกรได เทคโนโลยีใหมนี้ จะทําใหการสราง และพัฒนาซอฟตแวรเปนไปไดงายขึ้น สามารถสงมอบ
ผลงานไดเร็วกวาเดิม มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการทํางานเปนทีม และมีความปลอดภัยสูง ดวยเหตุผลนี้จึงไดจัดทําหลักสูตร
“พัฒนาซอฟตแวร และสรางทีม Dev สมัยใหมดวย Git, Docker และ DevOps” ขึ้น เพื่อใหนักพัฒนาไดนําความรูไปปรับใช
และพัฒนาองคกรตอไป

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจหลักการทํางานของ Git และสามารถนําไปปรับใชกับตัวเอง และทีมได
 เพื่อใหผเู รียนมีความรู และใชงานระบบปฏิบัติการ Linux (Ubuntu) การตั้งคา และคําสั่งพื้นฐานตางๆ ได
 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ Docker , Docker Compose และสามารถนําไปใชงานจริงได
 เพื่อใหผูเรียนเรียนรูห ลักการของ DevOps และสามารถนําไปใชกับองคกรได
 เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการของ CI/CD เครื่องมือตางๆ และสามารถประยุกตใชกับการพัฒนาซอฟตแวรได
 เพื่อใหผูเรียนสามารถติดตั้ง Self-hosted Git เพื่อใชในองคกรของตัวเองได
 เพื่อใหผูเรียนสามารถติดตั้ง Container Registry เพื่อใชงานในองคกรของตัวเองได
 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งในสวนของ Frontend และ Backend เชน Angular, React,
Node.js, PHP, ASP.NET Core มาสราง ทดสอบ และสงมอบซอฟตแวรแบบอัตโนมัตไิ ด
 เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน GitLab เพื่อเขียนโคด และทํางานรวมกันเปนทีมได
 เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงหนาที่ และบทบาทตางๆ ดวยการทดลองทํางานเปนทีม
 เพื่อใหผูเรียนเรียนรูหลักการของ Kubernetes เบื้องตน และสามารถนําไปใชงานได
 เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการทํางานของ Prometheus และการทํา Monitoring ใหกับระบบได

พื้นฐานผูเรียน
 เคยเขียนโปรแกรม หรือเคยพัฒนาซอฟตแวรมากอน

เนื้อหาการเรียนและตารางเรียน 4 วัน
เวลา
วันที่ 1
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
- การเตรียมเครื่องมือและโปรแกรมตางๆ
 ติดตั้ง Git และตั้งคา
 ติดตั้ง Git GUI
 ติดตั้ง Visual Studio Code (Editor)
 ติดตั้ง Extensions ของ Visual Studio Code ที่จําเปน
 ติดตั้ง ssh client
 การตั้งคาตางๆ
- การใชงาน Git พื้นฐาน
 คําสั่ง Git พื้นฐาน และการตั้งคาตางๆ
 ทําความรูจักกับไฟล .gitignore
 การสราง Git Repository
 โครงสรางของ Repository
 การเพิ่มไฟลเขาไปยัง staging area
 การ Commit ไฟลตางๆ
 การ Undo ไฟลตางๆ
 การทํา Stashing

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
- การใชงาน Git (ตอ)
 การสราง Branches ใหม
 การ Checkout Branches
 การลบ Branches
 การ Merging branches
 การ push โคดไปยัง remote repository
 การ pull และ fetch โคดจาก remote repository
 การใชงาน Tags
 การใชงาน Rebasing
 การใชงาน Git Flow ดวย Git GUI

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- การใชงาน GitLab พื้นฐาน
 สมัครสมาชิก GitLab ฟรี
 การตั้งคาตางๆ ของ GitLab
 ทําความรูจักกับ GitLab Workflow
 การสรางกลุมของโปรเจค
 ทดลองสรางโปรเจค หรือ Repository และ ทดลอง push โคดจาก Local
 การสรางไฟล README, CHANGELOG

เวลา










เนื้อหา
ทดลอง commit ไฟลตา งๆ ไปยัง GitLab
เพิ่มสมาชิกเขามาในโปรเจค
ทดลอง fetch โคดจาก GitLab
ทดลองทํา Merge Requrests
การสราง Labels
การใชงาน Issues และ Issue tracking
การสราง Milestones, Due date และ Issue Board
การเชื่อมตอกับ Slack เพื่อใชแจงเตือน และคุยกันในทีม
แนะนําฟเจอรอื่นๆ ของ GitLab เชน Wiki, Snippets เปนตน

- คําสั่ง Linux พื้นฐาน (Ubuntu)
 การสรางไฟลใหม
 การแกไข และบันทึกไฟล
 การคัดลอก และลบไฟล
 การดูรายการไฟลตางๆ
 ดู directory ปจจุบัน
 แสดงเนื้อหาของไฟล
 การ start และ stop services ตางๆ
 การอัปเดต และอัปเกรดระบบ
 คําสั่งอื่นๆ
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 2
09.00 – 10.30 น.

พักเบรก
- การใชงาน Docker
 Docker คืออะไร
 แนะนําการติดตั้ง Docker และ Docker Compose
 การใชงานคําสั่งพื้นฐานของ docker
 ทําความเขาใจกับไฟล “Dockerfile”
 การสราง Images และการใชงาน Containers
 ทดลองสราง Images
 แนะนํา Docker Registry
 ทดลอง Push Docker Images
 ความรูเกี่ยวกับ Docker Networking
 การใชงาน Docker Compose เบื้องตน

- แนะนํา และเตรียม Workshop สําหรับการใชงาน Git แบบทีม
 แนะนําบทบาทของหัวหนาทีม
 แนะนําบทบาทของสมาชิกในทีม
 แนะนํา Workflow ของ GitLab
 ให Workshop Repository เพื่อใหแตละทีมนําไปใช
 อธิบาย Workshop และฟเจอรที่จะตองทํา

เวลา
10.30 – 10.45 น.
10.45 -12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

เนื้อหา
พักเบรก
- Workshop การใชงาน Git และการทํางานเปนทีม
 แบงกลุม เพื่อทํางานเปนทีม
 เลือกหัวหนาทีม และสมาชิกในทีม
 หัวหนาทีมตั้งคา GitLab ทั่วไป
 หัวหนาทีมเชิญสมาชิกในทีมรวมพัฒนาซอฟตแวร
 หัวหนาทีมสราง Repository และ Branches ตางๆ
 สมาชิกในทีมเขียนโคดและ push ฟเจอรตางๆ
 ทดลองสราง Issue และ Merge Requrest
 ทดสอบ Workshop ที่ไดจนสามารถทํางานไดจริง
พักรับประทานอาหาร
- ติดตั้ง Self-hosted GitLab บน Ubuntu Server
 สมาชิกในทีมชวยกันติดตั้ง GitLab Server ของกลุม
 ติดตั้ง Docker
 ตั้งคา GiLab พื้นฐาน และ Mail
 ตั้งคา SSH Key
 ตั้งคา Profile ของผูด ูแลระบบ และสมาชิก
 ทดลองสราง Repository ใหม
- ติดตั้ง GitLab Runner ใหกับ Server เพื่อเตรียมทํา CI/CD
 สมาชิกในทีมชวยกันติดตั้ง GitLab Runner
 จัดการ Registering Runners ใหกับ Server
 ทดลองสราง Runner ใหกับกลุมโปรเจค
- ติดตั้ง Docker Registry ของกลุม
 สมาชิกในทีมชวยกันติดตั้ง และตั้งคา Docker Registry

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 3
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก
- ตั้งคา Production Server
 สมาชิกในทีมชวยกันทําการติดตั้ง Production Server
 ทดลอง Deploy Web App ที่ทําขึ้นไปยัง Production Server (แบบ Manual)

- แนะนํา DevOps
 DevOps คืออะไร
 CI/CD คืออะไร
 หลักการ และการนํา CI/CD เพื่อใชงานในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
 แนะนําเครื่องมือตางๆ สําหรับงาน CI/CD
พักเบรก

เวลา
10.45-12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

เนื้อหา
- การใชงาน GitLab รวมกับ CI/CD
 การตั้งคา และใชงาน Runners
 แนะนํา Pipelines และ การสราง Stages
 การใชงาน Schedules
 การเขียนไฟล .gitlab-ci.yml
 หลักการ และการใช cache
 แนะนํา และใชงาน Job Artifacts
 การใชงาน Environment variables
 การตั้งคาและใชงาน Environment
พักรับประทานอาหาร
- CI/CD กับการใชงานรวมกับ Docker
 การเขียน Docker Images
 การ Build Docker Images
 การใชงาน Container Registry
 การนํา Docker Images ไปใชงาน
- Workshop CI/CD อยางงาย (แบบเดี่ยว)
 สราง Git Repository ของตัวเอง
 Clone git repository ของ Workshop ที่ใหไป
 ทดลองแกไขโคด และ push โคดขึ้นไปยัง GitLab Repository
 ทดสอบ CI/CD ใหผานทั้งหมด
 ทดลอง deploy โปรเจคที่ไป Cloud

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 4
09.00 – 10.30 น.

พักเบรก
- กรณีศึกษาการเขียนไฟล .gitlab-ci.yml
 สําหรับ build และ deploy React
 สําหรับ build และ deploy Angular
 สําหรับ build และ deploy Node.js
 สําหรับ build และ deploy PHP
 สําหรับ build และ deploy ASP.NET Core
 อื่นๆ

- Workshop การนํา DevOps มาใชงาน (แบบทีม)
 สมาชิกในทีมทําความเขาใจกับ Workshop (มีโจทยใหแตละกลุม)
 สราง Repository ใหม
 ชวยกันตั้งคาการทํา CI/CD
 ชวยกันเขียนไฟล .gitlab-ci.yml จากโจทยที่กําหนดให
 ทดสอบระบบ

เวลา
10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

เนื้อหา
พักเบรก
- Workshop การนํา DevOps มาใชงาน แบบทีม (ตอ)
 นํา Workshop ของทีม deploy ขึ้น production server แบบอัตโนมัติ
 ทดลองเพิ่ม feature ใหมใหกับ Workshop
 ทดสอบ และ deploy อีกครั้ง

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- Workshop การนํา DevOps มาใชงาน (แบบเดี่ยว)
 ทดลอง build และ deploy Workshop ของตัวเอง
 ทดลองเพิ่ม feature ใหมใหกับ Workshop ของตัวเอง
 Deploy ทดสอบอีกครั้ง

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

พักเบรก
- แนะนํา Kubernetes
 Kubernetes คืออะไร
 ทดลองใชงาน และ deploy ไปยัง Kubernetes cluster
 แนะนําการวิเคราะห และ Monitoring ดวย Prometheus
- สรุป และปดอบรม



ติดตอ: codingthailand@gmail.com โทร: 085-4952624 (อ.เอก)

สเปคเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการ


ผูเขาอบรมนํา Notebook หรือ Mac มาเอง



Ram อยางนอย 4 GB ขึ้นไป

