
 

ข้อมูลแฟรนไชส์สถาบันอบรม JODOI  

สถาบันอบรม JODOI ก าลงัเปิดรับสมัคร Partner ในรูปแบบของแฟรนไชส์ (Franchise) 

กบักระแสการเปิด AEC ในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2558  และกระแสการใชง้าน Internet กนัมากข้ึน อุปกรณ์
เกือบทุกอยา่งจะเป็น SMART ทั้งหมด   ท าใหค้นไทยต่ืนตวัในการพฒันาความรู้ทางดา้น IT และการสอบ 
Certificate IT  กนัมากข้ึน  และดว้ยวธีิการสอนท่ีแตกต่างของสถาบนัอบรม JODOI ท่ีการันตีผลลพัธ์ ส าหรับผู ้
ท่ีเขา้รับการอบรมสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง และสอบ Certificate IT ผา่น 100%   ท าใหมี้เสียงตอบรับท่ีดี
มากๆจากผูเ้ขา้รับการอบรมและบริษทัท่ีจดัส่งพนกังานเขา้อบรมกบัทางสถาบนัอบรม JODOI    มีคนสนใจ
สมคัรอบรมเป็นจ านวนมาก เฉพาะหลกัสูตร CCNA R&S by Jodoi มีเปิดอบรมมาแลว้ถึง  256 รุ่น   ผูส้อบผา่น
และไดรั้บ Certificate CCNA R&S มากกวา่  500 คน 

  

สถาบนัอบรม JODOI หรือ บริษทั โจดอยไอทีแอนดเ์ซอร์วสิ จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  23 สิงหาคม 
2550  ดว้ยการบริการทางดา้นไอซีทีและการบริการดา้นการฝึกอบบรมท่ีมีคุณภาพชั้นเยีย่ม ท าใหส้ถาบนั 
JODOI  กลายเป็นสถาบนัอบรมทางดา้นไอทีท่ีมาแรงและเติบโตเร็วมากๆ อนัดบัตน้ๆของประเทศไทยและยงัมี
ช่ือเสียงถึงประเทศเพื่อนบา้นดว้ยโดยเฉพาะประเทศลาว ( สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ) 

เราตั้งเป้าจะขยายโอกาสไปทัว่ประเทศ มี สถาบนัอบรม JODOI  100 สาขาภายใน 5  ปี ในทุกจงัหวดั 
ทุกหวัเมืองใหญ่ เพื่อใหค้นไทยไดเ้ขา้ถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ทางดา้น IT มากข้ึน ไดเ้รียนรู้และฝึกฝน
แบบฝึกหดักบัอุปกรณ์จริงๆ ทั้ง Router และ Switch  สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง และยงัสามารถสอบ 
Certificate IT ผา่น 100%    เราจึงเปิดรับสมคัร ผูท่ี้สนใจร่วมเป็น Partner ในรูปแบบของแฟรนไชส์ (Franchise)   
เพื่อช่วยกนัพฒันาความรู้ของคนไทย ใหท้ดัเทียมประเทศเพื่อนบา้นใน Asean  โดยลงทุนไม่สูง คืนทุนไวภายใน 
6-12 เดือน มีระบบการตลาด Support  แถมความภาคภูมิใจในการเป็นผูใ้ห ้ในธุรกิจท่ีช่วยเหลือและสร้างอนาคต
ใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมอีกดว้ย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2


 

 

จุดเด่นของสถาบันอบรม JODOI 

1. เรียนเพื่อเนน้ไปท างานไดจ้ริง โดยท าแบบฝึกหดักบัอุปกรณ์จริงทั้ง Router และ Switch 
2. ระบบการเรียนรู้เป็นแบบใหม่ เป็นแบบฝึกหดัท่ีออกแบบโดยสถาบนัอบรม JODOI เท่านั้น  
3. สอนสดทั้งหมด 100%  กลุ่มละ 8- 16 คน   
4. สอนโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีผา่นการฝึกอบรมการสอนจากสถาบนัอบรม JODOI  เท่านั้น อาจารย์

ผูส้อนมี Certificate CCNA ,CCNP หรือ CCIE  
5. มีตารางให้เลือกเรียนหลากหลาย ทั้งวนัธรรมดา , วนัเสาร์-อาทิตย ์และรอบเยน็ 
6. มีสาขาหลากหลาย ใกลบ้า้น ไม่ตอ้งเดินทางไกลเขา้เมือง สามารถเดินทางมาเรียนไดอ้ยา่งสะดวก (ใน

อนาคตจะมีทุกโซนหลกัในกทม และในทุกจงัหวดั) 
7. สามารถมาเรียนซ ้ าได ้ฟรีไม่มีค่าใชจ่้ายตลอด 1 ปี หลงัจากอบรมเสร็จ 
8. มีการรับประกนัผล 100% วา่สามารถท างานไดจ้ริงและสอบ Certificate ผา่น มีระบบ Pre-Test ก่อน

สอบจริง 
9. เป็นสถาบนัการอบรมท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง มีการท า MOU ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลาย

แห่งในการใหค้วามรุ้กบับุคคลากรของหน่วยงานนั้นๆและบุคคลทัว่ไปดว้ย 

 

จุดเด่นธุรกจิสถาบันอบรม JODOI 

1. ลงทุนไม่สูง แต่ก าไรสูงมากและต่อเน่ือง 
2. คืนทุนไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถคืนทุนไดไ้ม่เกิน 6-12 เดือน (บางสาขาคืนทุนภายใน 3 เดือน ) 
3. บริหารงานง่าย เพราะใชลู้กจา้งประจ าในต าแหน่งผูจ้ดัการสาขาเพียง 1 คน และลูกจา้งชัว่คราว 

เป็นอาจารยป์ระจ าสถาบนัอบรม JODOI เพียง 2-3 คน 
4. ดูแลง่าย มีระบบการท างานทั้งหมดซบัพอร์ทจากส่วนกลาง ตั้งแต่ระบบการขาย ระบบ

การตลาด ระบบการจดัการคลาสเรียน ระบบส่ือการสอน ระบบสารสนเทศต่างๆ โดยท่ีเจา้ของ
สาขามีหนา้ท่ีเพียงแค่ท าตามระบบและตรวจสอบใหทุ้กอยา่งเป็นไป ตามระบบท่ีวางไว ้ 



5. มีระบบ Training ท่ีเขม้ขน้ทั้งส าหรับอาจารยผ์ูส้อน (ในแง่ของการสอนท่ีตอ้งรักษาคุณภาพสูง
สุด  ส าหรับอาจารยผ์ูส้อนจะมีทั้ง Training และ Audit) ส าหรับผูจ้ดัการสาขา (ในแง่ของการ
จดัการ การตลาดและการขาย) และส าหรับเจา้ของสาขาเอง ในแง่ของการ Supervise อาจารย์
ผูส้อนและผูจ้ดัการสาขา ท่ีตอ้งปฏิบติัตามระบบของสถาบนั JODOI อยา่งเคร่งครัด 

6. เป็นธุรกิจท่ีอยูใ่นช่วงก าลงัขยายตวั เพราะใกลจ้ะเปิด AEC ในปี 2559  ทุกคนตอ้งใชค้วามรู้
ทางดา้น IT มากข้ึนแน่นอน และการมี Certificate ทางดา้น IT มีแนวโนม้สูงข้ึน แมก้ระทัง่
มหาวทิยาลยัปัจจุบนั มีการเปิดคณะและสาขา IT มากข้ึน 

7. มีแผนการตลาดท่ียอดเยีย่มซบัพอร์ทจากส่วนกลาง ท่ีจะส่งรายช่ือผูส้นใจใหก้บัแต่ละสาขา
อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงส่วนกลางจะมีการท าการตลาดเพื่อสร้างความรับรู้ในแบรนด์ JODOI และมี
กิจกรรมทาง การตลาดออกมาเป็นระยะๆ  

8. คุณภาพ คือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เม่ือผูเ้ขา้อบรมประสบความส าเร็จในการเขา้รับการอบรม จะเกิด
การบอกต่อ ปากต่อปาก ท าใหธุ้รกิจน้ีเจริญเติบโตย ัง่ยนืในระยะยาว 

9. เป็นธุรกิจการศึกษาซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเป็นผูใ้ห้ ท าใหค้นไทยเก่งข้ึน และคุณภาพชีวติของพวกเขา
เหล่านั้นดีข้ึน น าพาซ่ึงความสุขใจ ไม่เหมือนการท าธุรกิจแบบอ่ืนๆ 

 

ผูส้นใจติดต่อ  

อาจารยม์าส 087-991-9981 , อาจารยว์ฒัน์ 089-005-3124 , อาจารยด์อย 081-916-5773      
ขอบคุณครับ 

 


