Career for the Future Academy: CFA
CLS004: Microsoft Azure Fundamentals
COURSE DESCRIPTION:
This course provides the underlying knowledge required by all individuals who will be evaluating
Microsoft Azure, whether they are administrators, developers, or database administrators. This course also
provides the prerequisite knowledge for students wishing to attend Course Developing Microsoft Azure
Solutions, or Course Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.
This course will introduce students to the principles of cloud computing. Students will become
familiar with how these principles have been implemented in Microsoft Azure. In addition, this course will
explain how to implement the core Azure infrastructure, consisting of virtual networks and storage. With this
foundation, students will learn how to create the most common Azure services, including Azure Virtual
Machines, Web Apps, and Azure SQL Database. The course will conclude by describing features of Azure AD
and methods of integrating it with on-premises Active Directory.
AUDIENCE PROFILE:
This course is intended for individuals who want to evaluate deploying, configuring, and
administering services and virtual machines (VMs) by using Azure. This includes:
•
•
•
•

Developers who want to evaluate creating Azure solutions.
Windows Server administrators who want to evaluate the migration of on-premises Active
Directory roles and services to the cloud.
IT professionals who want to evaluate the use of Azure to host websites and mobile app back-end
services.
Database administrators who want to evaluate the use of Azure to host SQL databases.

AT COURSE COMPLETION:
After completing this course, students will be able to:
•
•
•
•
•
•
•
•

Describe cloud computing, Azure, and Azure subscriptions.
Use Azure PowerShell, the Azure Software Development Kit (SDK), and the Azure command-line
interface (CLI) to manage Azure subscriptions.
Create and configure virtual machines in Azure, and manage their disks.
Create, configure, and monitor web apps in Azure and deploy Azure platform as a service (PaaS)
cloud services.
Create and configure Azure virtual networks.
Create, manage, and configure cloud storage in Azure.
Use Azure SQL Database to create, configure, and manage SQL databases.
Create and manage Azure AD.

COURSE OUTLINE:

Module 1: Getting started with Microsoft Azure

This module introduces students to cloud services and the various Azure services. It describes how to use
the Azure portal to access and manage Azure services, and to manage Azure subscription and billing.
•
•
•
•

Lessons
What is cloud computing?
What is Azure?
Managing Azure
Subscription management, support, and billing

•
•

Lab: Using the Azure portals
Customizing the Azure portal interface
Viewing billing, usage, and quotas data
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•
•
•
•

After completing this module, students will be able to:
Describe cloud computing.
Describe Azure and its various services.
Manage Azure services from the Azure portal.
Manage their Azure subscription and billing.

Module 2: Microsoft Azure management tools

This module explains Azure PowerShell and its use in managing Azure subscriptions. It also describes how
to use the Azure SDK and the Azure CLI to manage Azure subscriptions.
•
•

Lessons
What is Azure PowerShell?
Azure SDK and Azure CLI

•
•

Lab: Using Microsoft Azure management tools
Using the Azure PowerShell modules
Using the Azure CLI

•
•

After completing this module, students will be able to:
Describe and use Azure PowerShell to manage their Azure subscription.
Describe and use the Azure SDK and the Azure CLI to manage your Azure subscription.

Module 3: Virtual machines in Microsoft Azure

This module explains how to create and configure virtual machines in Azure and how to manage disks for
virtual machines.
•
•

Lessons
Creating and configuring VMs
Configuring disks

•
•
•

Lab: Creating a VM in Azure
Create a VM from the Azure portal by using an Azure Marketplace image
Verify the functionality of the VM
Configure storage of a VM

•
•

After completing this module, students will be able to:
Create and configure VMs in Azure.
Configure disks for VMs.

Module 4: Web Apps and cloud services

This module explains how to create, configure, and monitor web apps in Azure. It also describes how to
create and deploy Azure PaaS cloud services.
•
•
•

Lessons
Creating and configuring web apps
Deploying and monitoring web apps
Creating and deploying PaaS cloud services

•
•

Lab: Web Apps and cloud services
Creating and configuring a WordPress web app
Creating a cloud service

•
•
•

After completing this module, students will be able to:
Create and configure web apps by using the Azure portal.
Deploy and monitor web apps in Azure.
Create and deploy Azure PaaS cloud services.
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Module 5: Creating and configuring virtual networks

This module explains how to create and implement Azure networks and how to use their components to
enhance the resiliency and availability of virtual machines.
•
•
•

Lessons
Getting started with virtual networks
Configuring Azure networking
Getting started with Azure Load Balancer

•
•

Lab: Create and configure virtual networks
Creating virtual networks
Verifying virtual network functionality

•
•
•

After completing this module, students will be able to:
Describe the purpose and functionality of Azure virtual networks.
Create Azure virtual networks.
Describe and implement Azure Load Balancer.

Module 6: Cloud storage

This module explains the features and benefits of cloud storage. It also explains how to create, manage,
and configure cloud storage in Azure.
•
•

Lessons
Understanding cloud storage
Create and manage storage

•
•

Lab: Configure Azure Storage
Create an Azure Storage account
Create and manage blobs

•
•

After completing this module, students will be able to:
Describe the features and benefits of cloud storage.
Create and manage storage in Azure.

Module 7: Microsoft Azure Databases

This module explains the options available for storing relational data in Azure. It also explains how to use
SQL Database to create, configure, and manage SQL databases in Azure.
•
•
•

•
•

Lessons
Understanding options for relational database deployments
Creating and connecting to Azure SQL databases
Lab: Creating a SQL Database in Azure
Create a new Azure SQL database in Azure and configure SQL Server firewall rules
Manage content of an Azure SQL database by using SQL Server Management Studio
After completing this module, students will be able to:
Describe options for relational database deployment in Azure.
Use Azure to create, connect to, and manage content of SQL databases.

Module 8: Creating and managing Azure AD

This module explains how to create users, domains, and directories in Azure AD, integrate applications
with Azure AD, and use Multi-Factor Authentication.
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•
•

Lessons
Overview of Azure AD
Manage Azure AD authentication

•
•

Lab: Create and manage Azure Active Directory tenants
Create users in Azure AD
Create a new Azure AD tenant and a custom DNS domain

•
•

After completing this module, students will be able to:
Create and manage Azure AD tenants, domains, and users.
Manage Azure AD authentication.
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Microsoft Certified professional (MCP)
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Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Certificate of CompTIA Security+
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จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม:
ราคาปกติ
11,500 บาท

ราคาออนไลน์
10,000 บาท

** ราคารวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
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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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