
 
 

 

   

   

EMPOWERING  
PEOPLE WITH  
DIGITAL SKILLS  

ICDL Workforce Basics  

การพัฒนาทกัษะดิจทิลัทีม่ปีระสทิธิภาพส าหรับคนท างานยุค 4.0 กบัหลกัสตูรประกาศนยีบัตรวุฒบิตัรทกัษะ 
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลัพ้ืนฐานส าหรบัก าลงัคน (ICDL Workforce Basics) ครอบคลุมทกัษะ 6 ด้านทีจ่ าเป็น และสอดคลอ้ง

ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใชด้ิจทิลั (Digital Literacy) ทีส่ถาบนัคณุวุฒวิิชาชพี (องคก์ารมหาชน) ก าหนด  

เพ่ือเตรยีมความพร้อมบคุลากร (Transform People) ตอ่การเปลีย่นแปลงองคก์รสู่โลกยคุดจิทิลั (Digital Transformation) 

Digital Literacy Certified Program 

• Digital Transformation: Challenges and 

Solutions (ความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสู่ยุคดิจิทัล) 

• ICDL Computers & Online Basics 

(การรับรู้และเข้าถึงโลกดจิิทัล) 

- Computer and Devices 

- Desktop, Icons, and Setting 

- File Management 

- Network 

- Security and Well-Being 

- Web Browsing 

- Web-Based Information 

- Communication Concepts 

- Using E-mail 

• ทดสอบ ICDL Computers & Online Basics 

ผ่านระบบออนไลน์ 

KEY TOPICS (2 days Program) 

• ICDL Application Basics 

(พ้ืนฐานความรู้ทักษะดิจิทัล) 
o Word Processing Basics 

o Spreadsheet Basics 

o Presentation Basics 

• ทดสอบ ICDL Application Basics ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 

ส่ิงที่จะได้รับ 
ผู้เข้าอบรมท่ีผ่านการทดสอบจะได้รับ 

• ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital 

Literacy) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Empowering People with 

Digital Skills จาก TRIS Digital Academy  
 

(ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 6 ดา้น : การใช้งานคอมพิวเตอร์, การใช้งานอินเทอร์เน็ต, การใช้งานเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย,  

การใช้โปรแกรมประมวลค า, การใช้โปรแกรมตารางค านวณ, การใชโ้ปรแกรมการน าเสนองาน) 

www.tris.co.th 

Special Privilege 

หน่วยงานจะได้รับสรุปภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะการใช้ดิจิทัล  
และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร 



 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Target : บุคลากรทุกระดับ  
Course Fee :  ราคาพิเศษในชว่งโปรโมชั่น 9,000.00 บาท/คน ส าหรับ 

30 คน/คลาส (จากราคาปกติ 12,000.00 บาท/คน) 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  
(ค่าใช้จ่ายด าเนินการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารประกอบการฝกึอบรม ค่าสถานที ่
จัดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ ์ค่าทดสอบประเมินทักษะ ICDL 

Workforce Basics สรุปภาพรวมทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลพ้ืนฐาน ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย อาหาร
กลางวัน และการบริหารจัดการ) 

 

Contact :  
คุณวีรินทร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405)  
M: 084-639-4299  

คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429  

Email: trisacademy@tris.co.th 

 
 

 

การช าระคา่ลงทะเบียนหลกัสตูร กรณุาตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมกอ่น
การโอนและโอนคา่ธรรมเนยีมลว่งหนา้ กอ่นวนัอบรมอยา่งน้อย 7 วนั  
 

1. ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บญัชี 1” หรือ 
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  

ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บญัชี 1”  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที ่101-468967-1  

สถาบันวิทยาการจดัการ ทริส คอรป์อเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(VAT 7%) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 
 

ส่งส าเนาหลกัฐานการช าระเงนิ ระบชุือ่หลกัสตูร และชื่อหนว่ยงาน  
ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th  
 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  
ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 

 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกบัผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ข้าร่วม
ฝึกอบรมดว้ยเวลาครบถว้นรอ้ยละ 100 และต้องผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 

ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

• กรุณาแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณยีกเลิก กรุณาแจ้งเป็น 

ลายลักษณ์อกัษร ก่อนวันอบรมอย่างนอ้ย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอ 
สงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนยีมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม 

TRIS Digital Academy ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

ศูนย์สอบอย่างเปน็ทางการหรือ ATC (Accredited 

Testing Centre) ตามมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล

ของ ICDL® (International Computer Driving 

License) ที่ยอมรับการเป็นมาตรฐานทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์และดิจิทัลของบุคลากร (Digital Literacy & 

Skills) อนัดับหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โดยสามารถ

ให้บริการแนะน าแนวทางการพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม และ

ทดสอบประเมินสมรรถนะ เพ่ือก้าวเปน็ก าลังส าคัญให้กับ

องค์กรในการก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเข้มแข็ง 

 

TRIS DIGITAL ACADEMY 
Power Your Future 

 Knowledge • Skills • Mindset 
 

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) เป็นหน่ึงในทักษะด้าน

ดิจิทัลท่ีข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคน
ควรได้รับการพัฒนา : ส านักงาน ก.พ. 
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