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หลกัการและเหตผุล: 

          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. 

 
วตัถปุระสงค:์ 

• This course provides the knowledge for building your business automation with Power Automate 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• Person who wants to start creating workflows automation with Power Automate Desktop 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• Windows Skill with Daily Business Task 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• 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 
 

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 

SSW002: Building Power Automate Desktop for Business Automation 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

12,000 บาท 11,000 บาท 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)     
เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. หลักสตูรฝีกปฏบัิต ิผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งลงโปรแกรม Teamviewer หรอื Anydesk ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น 

เพือ่ Remote มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ ในการท า Lab / Workshop หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้งการ 
Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม  

3. หลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีม 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน ระหวา่งหนา้จอส าหรับ Zoom  
และหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote   

4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
5. สง่ไฟลเ์อกสารให ้Download กอ่นการอบรม 

6. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม     

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887  

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

