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NWA105: Windows Automation with PowerShell 
 

หลกัการและเหตผุล: 

This course provides the knowledge necessary to implement Windows Automation with PowerShell script 

in an existing enterprise environment.  

 

วตัถปุระสงค:์ 

• Describe the functionality of Windows PowerShell 

• Use PSModules, PSProviders and PSDrives 

• Work with Window PowerShell pipeline 

• Enhance PowerShell scripts with variables, arrays and hash tables 

• Build PowerShell scripts 

• How to interpret PowerShell errors 

• Build PowerShell function 

• Work with remote administration 

• How to automate PowerShell scripts 

• Build PowerShell Advance Techniques 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

This course is intended for people who want to use Windows PowerShell to create scripting for 

administrative tasks and auto configure on environment in windows area. This course provides people with 
the fundamental knowledge and skills to identify and build the command they require to perform a specific 

task. 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• Working experience with general Window Administration. 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

Module 1: PowerShell Basics  

• Introduction to PowerShell 

• The PowerShell interfaces 

• Basic PowerShell Syntax 

• Interpreting the Help 

Module 2: Using PSModules, PSProviders and PSDrives 

• Using PSModules 

• Using PSProviders 

• Using PSDrives 

Module 3: Working with the PowerShell pipeline 

• Understanding the pipeline 

• Selecting, Sorting, and Measuring Objects 

• Filtering objects out of the pipeline 

• Sending pipeline data as output 

Module 4: Dig Deeper in pipeline 

• Passing pipeline data 

• Advanced techniques for passing pipeline data 

Module 5: Enhancing PowerShell Scripts 

• Using variables 

• Manipulating variables 

• Manipulating array and hash tables 

• Importing data from files 
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Module 6: Building PowerShell Scripts 

• Introduction to scripting 

• Scripting Constructs 

• Accepting user input 

• Creating Script documentation 

• Troubleshooting and error handling 

• Creating Function 

Module 7: Using PowerShell Remoting 

• Introduction to PowerShell Remoting 

• Using Remoting one-to-one 

• Using Remoting one-to-many 

Module 8: Automating PowerShell Scripts 

• Creating and Managing Background Jobs 

• Creating and Managing Scheduled Jobs 

Module 9: PowerShell Advance Techniques 

• Creating profile scripts 

• Using Advance techniques 

 

วทิยากร: อาจารยสุ์รตัน ์เกษมบญุศริ ิ

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

• Managing Director (Born2Learn Co., Ltd) 

• Microsoft Certified Trainer (MCT) 

• Microsoft Certified System Engineer (MCSE) 

• Microsoft Certified Solution Associate -Database  

• Microsoft Certified Professional (MCP) 

• Certified ITIL Foundation v.3 

• Certified CompTIA Security +  

• Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

• Certified AOTS of Japan Members 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 5 วัน (30 ชั่วโมง) 

 

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

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

14,500 บาท 13,000 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" 
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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  
    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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