Career for the Future Academy: CFA
SSW002: Building Power Automate Desktop for Business Automation
หล ักการและเหตุผล:
Empower everyone to build automated processes with flows in Power Automate. Use No-code,
drag-and-drop tools and hundreds of prebuilt connectors that automate repetitive, mundane tasks with
ease.
ว ัตถุประสงค์:
• This course provides the knowledge for building your business automation with Power Automate
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ:
• Person who wants to start creating workflows automation with Power Automate Desktop
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน:
• Windows Skill with Daily Business Task
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
•

Introduction to Power Platform

•

About Power Automate

•

Overview of flows

•

Install Power Automate Desktop

•

Create your first flows

•

Running your first flows

•

Editing your first flows

•

Working with Variable

•

Working with Conditional and Loops

•

Working with File Actions

•

Working with Folder Actions

•

Working with Text Actions

•

Working with PDF Automations Actions

•

Working with Excel Automation

•

Working with Compression Actions

•

Working with Outlook Automations

•

Working with Browser Automation Actions

•

Working with UI Automation Actions

•

Working with Recorders

•

Run desktop flows

•

Exception handling

•

Schedule your flows

•

Share your flows
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วิทยากร : อาจารย์สุร ัตน์ เกษมบุญศิร ิ
• วิทยากรรับเชิญประจาสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
• 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
จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม:
ราคาปกติ
12,000 บาท

ราคาออนไลน์
11,000 บาท

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

_________________________________________________________________________________________________________
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA)
้ 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชัน

