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การแบ่งปันองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ จากมืออาชีพ

ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็คือแนวคิด
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สร้างคุณค่าด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยี
เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของผู้คน องค์กร สังคม  และประเทศชาติ
ให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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AIS ACADEMY ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งนำาองค์ความรู้มาจากทั้งภายในและนอกประเทศ 
ด้วยบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน
องค์กร ในทุกระดับชั้น โดยมี DIGITAL PLATFORM เป็นแหล่งความรู้
ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
ตื่นรู้และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ จึงทำาให้
พนักงานของ AIS มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

จากประสบการณ์ที่ผ่าน AIS Academy ได้มีการ พัฒนาหลักสูตรในรูป
แบบการเรียน Online Course, Virtual Class และ Blended Class-
room ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “AIS LearnDi” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
สำาคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในกว่า 13,000 คน

เราเชื่อว่าจากประสบการณ์ในการใช้งานจริง ซึ่งเกิดมาจากการลองผิด 
ลองถูกของเรา จะสามารถช่วยให้พันธมิตรและคู่ค้า ที่ต้องการเพิ่มความ
รู้และ ทักษะต่างๆ ให้กับพนักงานในองค์กร ในการเตรียมความพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยิ่งในช่วงวิกฤติที่การเรียนรู้ในห้องเรียน

ABOUT US
เกี่ยวกับ AIS ACADEMY



เป็นเรื่องยาก เราถูกผลักดันให้หันมาเรียนรู้บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น 
การเรียนรู้ผ่าน Digital Platform  จึงมีความสำาคัญ และยังส่งผลโดยตรง
ต่อคุณภาพของบุคลากรในการ พัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ

เราจึงขยายผลและผลักดันองค์ความรู้ออกไปสู่สังคมไทย ให้ได้เรียนรู้  
สร้างความเข้าใจ ตื่นตัว กับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา ในรูปแบบของ
การเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi 
forThais” Digital Learning Platform ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งต่อไป
ถึงพันธมิตรและลูกค้า โดยผนึกกำาลังพันธมิตรทั้งภาคเอกชน และภาค
การศึกษา ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาทั้งเนื้อหาและ
แพลตฟอร์ม เพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร

เพราะเราเช่ือว่า EdTech (Education Technology) Eco-System จะ 
เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น  เมื่อพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน
พัฒนา เพื่อทำาให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น



เว็บไซต์เรียนออนไลน์ แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อคนยุคดิจิทัล 
ที่ครอบคลุมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การตลาด 
ภาษา สุขภาพ และอื่น ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

OUR SERVICES
Able to access

faster, everywhere,
every time, any devices.

Digital Learning Platfrom



ระบบบริหารจัดการหนังสือสำาหรับห้องสมุดยุคใหม่  ซึ่งรวม
การจัดการหนังสือเล่ม, สื่อต่าง ๆ และสื่อดิจิทัล (อีบุ๊ค, อีแมกกาซีน,
วีดิโอคลิป) ไว้ในระบบเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถยืม-คืน, ค้นหา 
หนังสือและอีบุ๊คได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำาเป็นต้องลงโปรแกรม
เพิ่มเติม ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบน Cloud Server ที่มีความ
ปลอดภัยสูงและข้อมูลไม่สูญหาย อีกทั้งยังมีระบบสร้างอีบุ๊ค 
(E-book Builder) เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างเอกสารดิจิทัล
เพื่อนำาเสนอสู่ผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

every time, any devices.

Digital Library Platfrom



Digital Badge

Benefits of Digital Credentials

OUR SERVICES

• สร้างโปรไฟล์อาชีพของคุณและแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะต่าง ๆ ที่กำาลังมองหา
• เพิ่ม Digital Badges ไปยังโปรแกรมการอบรมที่มีอยู่ เพิ่มแรงจูงใจและทำาให้อัตราการจบหลักสูตรสูงขึ้น 
• สร้างแบรนด์โดยไม่ต้องลงทุน เปลี่ยนพนักงานให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ขององค์กร บนโลกออนไลน์ 
• ช่วยในการจ้างงานสำาหรับองค์กรที่กำาลังค้นหาผู้ที่มีความศักยภาพ
• เอกสารรับรองความสำาเร็จที่พกพาได้ สามารถแชร์และสามารถตรวจสอบความสำาเร็จ
   ของผู้ได้รับ Digital Badges บนโลกออนไลน์แบบเรียลไทม์



INTERNATIONAL 
PARTNER

เพื่อสร้างคุณค่าด้านการศึกษาและเชื่อมโยงระบบนิเวศกับพันธมิตรด้านเนื้อหา
ทั้งจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูล
รับรองดิจิทัลที่ยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Consumer

Content 
Provider

Education
Institute

Govemment

Enterprise 
& SME



PLATFORM CAPABILITIES

ONLINE COURSES
MANAGEMENT

COMPETENCY
ASSESSMENT

DIGITAL CREDENTIAL
(BADGES & E-CERTIFICATE)

LEARNING REPORT
& ANALYTICS

LEARNING
COMMUNICATION

COMPETENCY ASSESSMENT
ค�นหาศักยภาพในด�านต�างๆ ของทุกคนที่ซ�อนอยู� เร��มต�นการเร�ยนรู�ผ�านการประเมิน
สมรรถนะออนไลน�ด�วยตัวเอง พร�อมแนะนำคอร�สการเร�ยนรู�ที่เหมาะสม

Co-develop by LearnDi and 
Faculty of Psychology, from 

assessment result Chulalongkorn University

Get your recommended course
from assessment resultt40 competency

assessment questions

เพราะการเร�ยนรู�เป�นเร�อ่งสำคัญสำหรับทุกคน จะช�วยให�เราพัฒนาตนเอง
ไปได�ไกลยิ�งข�้น แต�ความรู�ที่ดีและหลากหลาย ก็หาไม�ได�ง�าย ๆ ในที่เดียว 
และทุกคนก็ยังมีความต�องการที่แตกต�าง  เราจ�งเข�าใจดี ว�าอะไรคือส��งที่
ตอบโจทย� ทุกความต�องการของทุกคน 

Digital Learning Platform



ระบบจัดการคอร�สออนไลน� ที่ผู�เร�ยนสามารถ
วางแผนในแบบที่ต�องการ และตรวจสอบสถานะ
การเร�ยน ได�ทุกที่ทุกเวลา

สัญลักษณ�เส�นทางความสำเร็จจากการเติมเต็มความรู� 
เพ��มพ�นทักษะใหม� ๆ รับรองมาตรฐานการเร�ยนระดับสากล 
ด�วย e-Certificate พร�อมรับ Digital Badge เพ��มความ
สนุกให�กับทุกการเร�ยนรู�

การแจ�งเตือนที่จะช�วยให�ผู�เร�ยน
ไม�พลาดทุกคอร�สเร�ยนรู�ใหม�ๆ 

พร�อมอัพเดทแบบเร�ยลไทม�

รายงานผลการเร�ยนรู�ของทุกคนในองค�กร ที่จะช�วย
ให� HR สามารถติดตาม และว�เคราะห�การเร�ยนรู�

ของพนักงาน เพ�่อประเมินผลและวางแผนการเร�ยนรู�
ให�ได�ตามจ�ดมุ�งหมายขององค�กร

ONLINE COURSES
MANAGEMENT

LEARNING
COMMUNICATION

DIGITAL BADGES 
& CERTIFICATE

LEARNING REPORT
& ANALYTICS

*Course upload system

*Course assignment notification *Create Course banner
(For promote)

Learner can track their learning status
(To Do / Doing / Done)

Learner can access to online courses
from everywhere, every time and any devices.

Earn & Share: Get your Digital Badges with
exclusive LearnDi Learning Pathway and share 
on your social profile.

Learner get their e-Certificate
After finish their course.

*Able to export learning report
 by course or learner.

*HR teams are able to access overview
information of learners ’ learning via Dashboard

Learning Calendar shows
daily learning courses



• องค�กรสามารถสร�างอีบุ�คของตนเอง
- ระบบ E-Book Builder ใช�งานออนไลน�ผ�านเว็บไซต�
   ใช�เป�นช�องทางนำเสนอส�่อของโรงเร�ยนเอง
- สร�างง�ายเพ�ยงแค� 2 คล�กจากไฟล�ต�นฉบับ PDF
- อ�านได�แบบ Flip Page และสามารถย�อขยายได�

 - ปรับเปล�่ยน Logo, Banner ข�อมูลติดต�อเป�นของ
         องค�กรเอง
 - อ�านหนังส�อแบบ Offline ไม�ต�องใช� Internet ได� 
         ผ�าน Mobile App

 - ลงระเบียนหนังส�อตาม Format มาตรฐาน 
         MARC 21
 - พ�มพ�บาร�โค�ด Call Number และบัตรรายการ

- กำหนดจำนวนวันที่ให�บร�การยืม
- กำหนดค�ามัดจำ-ค�าปรับการยืม
- กำหนดจำนวนครั้งและจำนวนวันของ
   การยืมต�อ

• ใช�งานผ�าน Website และ Mobile Application 
  ทั้ง iOS และ Android

• ระบบ Cataloging และระบบช�วยลงรายการ

 - ยืม-คืน ทรัพยากรห�องสมุด ด�วยเคร�่องอ�าน
         บาร�โค�ด
 - มีการคำนวนค�าปรับ (แบบชดเชยวันหยุด)

• ระบบยืมคืน (Circulation) และคำนวณค�าปรับ

• ระบบกำหนดนโยบายการให�บร�การ

ห�องสมุดออนไลน�ยุค 4.0 ท่ีไม�ว�าจะอยู�ท่ีไหน ก็สามารถเข�าถึงแหล�งความรู� 
ได�ตลอดเวลา ให�เราสามารถพัฒนาและเพ��มพ�นความรู�  ด�วยองค�ความรู�
ด�านต�าง ๆ ที่หลากหลาย ได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว

ReadDi - Digital Library

• ระบบอัพโหลดและจัดเก็บว�ดีโอคล�ป

- ใส�ว�ดีโอคล�ปได�ทั้ง YouTube Link และนำเข�าไฟล�  
   ว�ดีโอ นามสกุล .MP 4 หร�อไฟล�เส�ยง .MP 3 ได�
- สามารถนำเสนอ และสร�างส�่อการเร�ยนการสอน
   สมัยใหม� ในรูปแบบว�ดีโอคล�ป เพ�่อเพ��มความ
   น�าสนใจในการเร�ยนรู�
- สามารถจัดเก็บว�ดีิโอคล�ปขององค�กรได�

• ระบบส�บค�นหนังส�อ Advance Search

- มีระบบส�บค�น ที่ค�นหาทั้งหนังส�อเล�ม, 
  E-book, ส�่อ CD/DVD ได�พร�อมกัน
  ผ�าน Web Browser และ Application
- ระบบ Advance Search ค�นหาแบบละเอียด   
   ตามหมวดหมู�
- แสดงผลการค�นหาในรูปแบบหน�าปกพร�อม
   ข�อมูล

• ระบบสถิติและระบบว�เคราะห�ทรัพยากรห�องสมุด

- รายงานสถิติโดยละเอียดแบบกราฟ
- รายงานสถิติยอดการอ�าน
- รายงานสถิติการใช�งานตามช�วงเวลาที่ต�องการดู

- สร�างสมาชิกได�ทันทีโดยผู�ดูแลระบบ
- สามารถค�นหา ตรวจสอบ และดูข�อมูลพ�้นฐานต�าง ๆ  
   ของสมาชิกได�
- สามารถจัดบทบาท (Role) ของผู�ใช�บร�การได�
- สามารถจัดกลุ�ม (Section) ของผู�ใช�และสามารถ
   กำหนดระบบการเข�าถึงข�อมูลของสมาชิกได�

 - ยืม-คืน ทรัพยากรห�องสมุด ด�วยเคร�่องอ�าน
         บาร�โค�ด
 - มีการคำนวนค�าปรับ (แบบชดเชยวันหยุด)

• ระบบลงทะเบียนและจัดการสมาชิก

• นำเข�าและจัดเก็บไฟล�ดิจ�ทัลต�าง ๆ ได�

- จัดเก็บและเร�ยกดูไฟล�ดิจ�ทัลต�าง ๆ เช�น Word, 
   Excel และ PowerPoint
- สามารถสร�างส�่อการเร�ยนการสอนแบบง�าย ๆ
   เพ�่อช�วยแบ�งเบาภาระของผู�สอน
- สะดวกในการแบ�งป�นข�อมูลนำออกมาใช�งาน
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         MARC 21
 - พ�มพ�บาร�โค�ด Call Number และบัตรรายการ

- กำหนดจำนวนวันที่ให�บร�การยืม
- กำหนดค�ามัดจำ-ค�าปรับการยืม
- กำหนดจำนวนครั้งและจำนวนวันของ
   การยืมต�อ

• ใช�งานผ�าน Website และ Mobile Application 
  ทั้ง iOS และ Android

• ระบบ Cataloging และระบบช�วยลงรายการ

 - ยืม-คืน ทรัพยากรห�องสมุด ด�วยเคร�่องอ�าน
         บาร�โค�ด
 - มีการคำนวนค�าปรับ (แบบชดเชยวันหยุด)

• ระบบยืมคืน (Circulation) และคำนวณค�าปรับ

• ระบบกำหนดนโยบายการให�บร�การ

ห�องสมุดออนไลน�ยุค 4.0 ท่ีไม�ว�าจะอยู�ท่ีไหน ก็สามารถเข�าถึงแหล�งความรู� 
ได�ตลอดเวลา ให�เราสามารถพัฒนาและเพ��มพ�นความรู�  ด�วยองค�ความรู�
ด�านต�าง ๆ ที่หลากหลาย ได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว

ReadDi - Digital Library

• ระบบอัพโหลดและจัดเก็บว�ดีโอคล�ป

- ใส�ว�ดีโอคล�ปได�ทั้ง YouTube Link และนำเข�าไฟล�  
   ว�ดีโอ นามสกุล .MP 4 หร�อไฟล�เส�ยง .MP 3 ได�
- สามารถนำเสนอ และสร�างส�่อการเร�ยนการสอน
   สมัยใหม� ในรูปแบบว�ดีโอคล�ป เพ�่อเพ��มความ
   น�าสนใจในการเร�ยนรู�
- สามารถจัดเก็บว�ดีิโอคล�ปขององค�กรได�

• ระบบส�บค�นหนังส�อ Advance Search

- มีระบบส�บค�น ที่ค�นหาทั้งหนังส�อเล�ม, 
  E-book, ส�่อ CD/DVD ได�พร�อมกัน
  ผ�าน Web Browser และ Application
- ระบบ Advance Search ค�นหาแบบละเอียด   
   ตามหมวดหมู�
- แสดงผลการค�นหาในรูปแบบหน�าปกพร�อม
   ข�อมูล

• ระบบสถิติและระบบว�เคราะห�ทรัพยากรห�องสมุด

- รายงานสถิติโดยละเอียดแบบกราฟ
- รายงานสถิติยอดการอ�าน
- รายงานสถิติการใช�งานตามช�วงเวลาที่ต�องการดู

- สร�างสมาชิกได�ทันทีโดยผู�ดูแลระบบ
- สามารถค�นหา ตรวจสอบ และดูข�อมูลพ�้นฐานต�าง ๆ  
   ของสมาชิกได�
- สามารถจัดบทบาท (Role) ของผู�ใช�บร�การได�
- สามารถจัดกลุ�ม (Section) ของผู�ใช�และสามารถ
   กำหนดระบบการเข�าถึงข�อมูลของสมาชิกได�

 - ยืม-คืน ทรัพยากรห�องสมุด ด�วยเคร�่องอ�าน
         บาร�โค�ด
 - มีการคำนวนค�าปรับ (แบบชดเชยวันหยุด)

• ระบบลงทะเบียนและจัดการสมาชิก

• นำเข�าและจัดเก็บไฟล�ดิจ�ทัลต�าง ๆ ได�

- จัดเก็บและเร�ยกดูไฟล�ดิจ�ทัลต�าง ๆ เช�น Word, 
   Excel และ PowerPoint
- สามารถสร�างส�่อการเร�ยนการสอนแบบง�าย ๆ
   เพ�่อช�วยแบ�งเบาภาระของผู�สอน
- สะดวกในการแบ�งป�นข�อมูลนำออกมาใช�งาน
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