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MU TUTOR
MOVE UP TO SUCCESS

NEW SHOP
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 หนังสือเปนสวนหนึ่งของการเรียนที่สำคัญ เราจึงมองเห็น

และพัฒนาหนังสือของเราโดยการปรับโฉมใหมของหนังสือเรียน ท้ังเน้ือหา 

รูปแบบการจัดและการออกแบบรูปเลมหนังสือใหดูงายกับการเรียนรู 

มีสีสันท่ีสวยงาม งายกับการเรียน โดยการจัดสัดสวนของการใหความรู

และการจดบันทึกใหเปนไปตามสเต็ปการเรียน ซ่ึงเม่ือนองๆเรียนจบคอรส

ก็จะสามารถทบทวนบทเรียนเองไดอยางเปนขั้นตอน

NEW BOOK
MU TUTOR
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อ.กอลฟ

อ.มิคกี้

อ.โบว

อ.ขวัญ

อ.เกย อ.ริน

อ.บิ๊ก

อ.เอ

ฝายป
ระถม

TUTOR
ใสใจนักเรียนทุกรายละเอียด

รักทุกคนเหมือนลูกหลานรักทุกคนเหมือนลูกหลาน

TEST
Pre/Post Test จัดอันดับ

พรอมผลการเรียนรายบุคคล

Pre/Post Test จัดอันดับ

พรอมผลการเรียนรายบุคคล

APPLY
สรางสรรค ประยุกตโจทยสรางสรรค ประยุกตโจทย

CARE
ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด

พิชิตทุกแนวโจทยวิเคราะหพิชิตทุกแนวโจทยวิเคราะห

เรียนแลวสอบไมผาน
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ทําไมตองซื้อ
แฟรนไชสกวดวิชา MU TUTOR

“MU TUTOR เปนกวดวิชาระบบแฟรนไชส รายแรกของไทย

ที่ครบถวนทุกองคประกอบ ไดคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล”

1.รางวัลแฟรนไชส ผลงานการันตี
โลรางวัลแฟรนไชสยอดเยี่ยมดานพัฒนาองคความรู TFQA 2012

รางวัลประกันคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส TFQA 2012

รางวัลมาตรฐานแฟรนไชส “Excellent Thai Franchise 2015”

อ.ริน (ผูบริหารMU TUTOR) ไดรับเชิญใหบรรยาย “การสรางธุรกิจใหเปนแฟรนไชส”

จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา(DBD) กระทรวงพาณชิย
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2. มาตรฐานแฟรนไชส ระดับสากล
 ระบบแฟรนไชส MU TUTOR ไดรับการพัฒนา วางแผน และทําหลักสูตรโดย

บริษัท Business Coach & Consulting จํากัด โดย อ.ดร.พีรพงษ กิติเวชโภคาวัฒน

ผูเชี่ยวชาญทางดานแฟรนไชสอันดับ 1 ของไทย
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MU TUTOR  กับระบบแฟรนไชสมาตรฐานสากล
 “มั่นใจไดวา MU TUTOR เปนกวดวิชาระบบแฟรนไชส รายแรกของไทย ที่ครบถวน

ทุกองคประกอบและไดคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล”

 MU TUTOR เรามีทีมสนับสนนุ แยกการบริหารจัดการ ระหวางโรงเรียนกวดวิชาและบริการ

วิชาการ โดยหางหุนสวนจํากัด เอ็มยู ติวเตอร และทีมสนับสนนุแฟรนไชสโดยเฉพาะ คือ บริษัท เอ็มยู

ติวเตอร อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส จํากัด

Why take up Francise?

BRAND

TEAM
KNOW
HOW

MANAGEMENT

Francise Benefits

PROTO

TYPE

SYSTEM SURVIVAL

MANAGEMENT
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เราเปนธุรกิจแฟรนไซส ทางดานกวดวิชา ที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานที่สุดในประเทศ

พรอมแผนกลยุทธ ปรับโฉม Re-Branding & Re-Innovate 

ใหมหมด เพื่อรองรับการขยายสาขาทั่วประเทศ

พัฒนาบูรณาการรอบดาน โดยทีมงานมืออาชีพ บนรูปแบบ 

แบบแผน อยางเปนระบบ

รวมลงทุนกับความสำเร็จและความยั่งยืนไปกับเรา 
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เมื่อแฟรนไซส ”กวดวิชา” มีใหเลือกซื้อมากมาย?
คำนิยามศัพท แฟรนไซสซอร = ผูใหสิทธิ์, แฟรนไซสซีร = ผูรับสิทธิ์

ระบบแฟรนไซสที่ดี มิใชวาแฟรนไซสซีรซื้อระบบเฟรนไซสไปแลว

แฟรนไซสซอรจะปลอยใหแฟรนไซสซีร บริหารจัดการดวยตนเองอยางไรรูปแบบและไมมีระบบ

มิฉะนั้นจะไมตางอะไรกับรูปแบบการซื้อขายขาด 

จะเลือกแฟรนไซส 

Brand ไหนดี
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มีรานตนแบบ สำนักงานที่ชัดเจน

ธุรกิจประสบความสำเร็จมากกวา 12 ป 
และบริหารจัดการและพัฒนาทางดานแฟรนไชส 
อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ป

มีระบบการบริหารจัดการ 
ทีมงานที่สนับสนุน
ในระบบแฟรนไชส

Brand & Know - How are
Success on Sustainable

Prototype

System
& TEAM

Survive

Coach FranchiseMU TUTOR
มีประสบการณและ

ความสำเร็จดานกวดวิชา
มีประสบการณดานการใหคำปรึกษา
กับแฟรนไชนสชั้นนำทั่วประเทศ
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M o v e  U p  t o  S u c c e s s

A l l  N e w  “ M U  T u t o r ”

อ.ยู

อ.แฮกริด

อ.ไก่

อ.กอล์ฟอ.อิทซี่
อ.ออยอ.บิ๊ก

อ.หนึ่งอ.ป๊อบอ.หนุ่ม

อ.เอ็ม
อ.กอล์ฟ

ทีมติวเตอร์คุณภาพ  เพื่อนำพาน้องๆสู่ความสำเร็จ

STAR

 

 -สื่อการเรียนการสอนใหมหมด โดยปรับโฉมใหมเพื่อใหเขากับบรรยากาศแหงการเรียนรูมากขึ้น 

  นองๆจะไดสัมผัสสื่อการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับ MU I-Style ในพื้นที่สวนตัว 

  ผาน Smart Board หรือฉาก Green Screen และการตัดตอดวย CG เพื่อเพิ่มความเขาใจ

  และนาติดตามใหมากข้ึน พรอมกับความคมชัดดวยการบันทึกภาพจากกลอง             เทาน้ัน

 -เอกสารตำรา ที่ไดคุณภาพมาตรฐานสวยงาม ใชกระดาษ Green Read ถนอมสายตา

 -Tutor มืออาชีพ ระดับ Tutor Star ที่ผานการฝกฝนและมีประสบการณ

 -มีคอรสวางแผนการเรียนอนาคตที่ชัดเจน

 -มีระบบ MU TUTOR Innovative System (MIS) ใหมหมด ที่คอยสนับสนุนการทำงานทั้งระบบ

 ของ MU TUTOR 

 -มีการบริหารจัดการ กรอบจุดคุมทุน และกำไรที่ชัดเจน

 -เจาหนาที่แตละสาขาตองผานการอบรมที่เปนระบบไมนอยกวา 5 วัน

 -มีทีม Set Up และ ตลอดการดูแลเปดสาขาใหม เพื่อใหสาขาประสบความสำเร็จ

 -มี Area Coach ชวยดูแล สนับสนุน แกปญหา และลงพื้นที่ทุกเดือนตลอดระยะเวลาสัญญา

 -ระยะสัญญายาวนาน 6-10 ป และบริหารจัดการ ดวยความสัมพันธแบบยั่งยืน

 -มี Shop Concept (รานตนแบบ) และทุกสาขาเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

 -มีทีมงานสนับสนุนเฉพาะระบบแฟรนไชส 

 -ออกโฆษณาตามสื่อตางๆอยางตอเนื่อง

 -นักเรียนสามารถจองเขาเรียน MU I-Style ผาน Application / Website / Call Center
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3. คุณภาพวิชาการ ทั้งผูสอนและหลักสูตร

 ตลอด12 ป ทีมผูสอนเรามีใจรัก มากดวยประสบการณ ทั้งการสอนและความแมนยํา ทางวิชาการ คณาจารย

สวนใหญมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เชี่ยวชาญวิชาการในแตละดานสายการแพทยและสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร จะเปนผูสอน คณติฯ วิทยฯ ฟสิกส เคมี และชีววิทยา สายนานาชาติ ศิลปศาสตร สังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร จะเปนผูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม และสอนวิชาการดานตางๆในระดับประถม คณาจารย

ทั้งหลายไดสรางสรรคผลงานขับเคลื่อน ความฝนใหแกนองๆ นกัเรียนไปแลวรวมแสนคน  14



MU TUTOR TEAM สอนออกรายการTRUE
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รายละเอียดหลักสูตร การเรียนการสอน
ของ MU TUTOR
 MU TUTOR มีคอรสเรียนคุณภาพ ที่ครอบคลุม ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต ป.1 – ม.6 เรียนไดครบ

ทุกชวงตลอดป ทั้ง SUMMER / เทอม1 / ปดเทอม ต.ค. และเทอม 2 รวมหลักสูตรสอนสดและ วีดิโออยางนอย

5,971 ชม. มากที่สุดในประเทศไทย แบงเปนประถมศึกษา 1,611 ชั่วโมง มัธยมศึกษาตอนตน 2,400 ชั่วโมง

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,960 ชั่วโมง

 อีกทั้งยังมีโครงสรางการเรียนการสอนแบบ Progressive Program เราเปนเจาแรกและเจาเดียว ที่แบงขั้นตอน

หลักสูตร แบงกลุมผาน/ไมผาน คอรส Practice ตะลุยโจทยPURE PURE ภาคปฏิบัติ เพื่อใหนกัเรียนทําไดจริง

และทันเวลา

  ระดับประถมศึกษา มี 5 วิชาหลัก คณติ/ วิทย/ อังกฤษ/ ไทย และสังคม

   • คอรสประถมศึกษา ป.1-ป.6 คอรสติวเขม /ตะลุยโจทย

   • คอรสพิเศษ

    - คอรส Genius Elegance ตะลุยโจทย สสวท.คณติ-วิทย ป.3 / ป.6 

    - คอรส Conversation สนทนาภาษาอังกฤษ

    - คอรสสุดติ่งกระดิ่งแมว สรุปแบบสุดๆ คณติ-วิทย พรอมทุกสนามสอบ

    - คอรส Smart & Fun เรียนรูเลน เสริมทักษะ บูรณาการชีวิต

    - คอรสพิเศษ เชน ภาษาจีน การเขียนโปรแกรม 4.0

16
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี 3 วิชาหลัก คณติ/ วิทย/ อังกฤษ

 • คอรสทุกหัวขอรายวิชา คณติ วิทย อังกฤษ

 • คอรสพิเศษ

  - คอรสขั้นเทพ 8 Steps พิชิต มหิดลวิทย จุฬาภรณฯ กําเนดิวิทย และทุกโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนํา

  - คอรสเตรียมอุดมฯ 

  - คอรสสุดติ่งกระดิ่งแมว สรุปแบบสุดๆ คณติ-วิทย พรอมทุกสนามสอบ
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 โทร. 02 889 3400
WWW.MUTUTOR.COM

มหิดลวิทยฯ • จุฬาภรณฯ • เตรยีมอุดมฯ • กําเนิดวิทย

All New

อยาก...สอบติด!!!

SCAN เลย

อ. เกมส์

02 889 3400
www.mututor.com 19



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งสายวิทยและศิลป 5 วิชาหลัก คณติ/ อังกฤษ/ ฟสิกส/ เคมี /ชีววิทยา

 • คอรสทุกหัวขอรายวิชา คณติ อังกฤษ ฟสิกส เคมี ชีววิทยา

 • คอรสพิเศษ

  - คอรสคนหัวหมอ พิชิต กสพท.แพทยทุกสถาบัน

  - คอรส TCAS 4.0

  - คอรสเก็บกระเปาเขามหาวิทยาลัย

  - คอรสพื้นฐานวิศวะ 

   - คอรสสุดติ่งกระดิ่งแมว สรุปแบบสุดๆ ฟสิกส พรอมทุกสนามสอบ
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โครงสรางการเรียนการสอน Progressive Program
 MU Tutor ถือเปนเจาพอและเจาเดียว แหง Progressive Program ทั้งขั้นตอนและหลักสูตรตั้งแต

ประถม-มัธยมฯ ที่เหนือชั้น แบงกลุมผาน/ไมผาน และคอรส Practiceตะลุยโจทย PURE PURE แหงภาคปฏิบัติ

เพื่อใหนกัเรียนทําไดจริง และทันเวลา
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โครงการตางๆ ของ MU TUTOR
 โครงการสอบเสมือนจริง มหิดลวิทย – จุฬาภรณฯ
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โครงการติวเขม TCAS 4.0 และเก็บกระเปาเขามหาวิทยาลัย

ตั้งแตป53 ถึงปจจุบัน
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โครงการทัศนศึกษาประจําป
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โครงการ ON TOUR ติว GAT/PAT และถายทอดสด ผานชอง 3 SD
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โครงการติว O-NET ป.6 ตั้งแตป 57 ถึงปจจุบัน
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4.รูปแบบการเรียนที่ตอบโจทยทุกความตองการยุค 4.04.รูปแบบการเรียนที่ตอบโจทยทุกความตองการยุค 4.0
 สอนสด (Live Style) วีดิโอ (I-Style) ไฟลการสอนแบบใหม ตัดตอ ประกอบดวย CG (Computer Graphics)

และAnimation ที่ไดภาพและเสียงคมชัดระดับ HD (High Definition) อัดในหอง Studio Green Screen ที่ไดคุณภาพ

มาตฐานซึ่งทุกสาขาของเราจะไดรับไฟลการเรียน การสอน แบบอัพเดทใหม ตลอดป คอรสเรียนตัวตอตัว/กลุมยอย

(Private Class) สอนสด Conference (Class Conference) เรียนเดี่ยว Conference (Private Conference) Road

Show (สงติวเตอรจากสํานกังานใหญ ใหไปสอนเปนคอรส หรือแบบคอนเสิรตในสาขาของทาน) และ ON TOUR

(จัดเวทีสอนสด ตามหอประชุมตางๆ)

 4.1 สอนสด
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 4.2 วีดิโอ (I-Style)
 ไฟลการสอนแบบใหม ตัดตอ ใสCG(Computer Graphics) และประกอบดวย Animation ที่ไดภาพและเสียง

คมชัดระดับ HD (High Definition ) อัดในหอง Studio Green Screen ที่ไดคุณภาพมาตฐาน ซึ่งทุกสาขาของเรา

จะไดรับไฟลการเรียน การสอน แบบอัพเดทใหม ตลอดป
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 4.3 เรียนตัวตอตัว/กลุมยอย (Private Class)
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 4.4 สอนสด Conference (Course Conference)
 พรอมเสิรฟความรู สดใหมแบบ Real Time ถามตอบไดทันที เสมือนสงติวเตอรมืออาชีพไปอยูสาขาทาน

NEW
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 4.5 เรียนเดี่ยว Conference (Private Conference)
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 4.6 Road Show
 (สงติวเตอรจากสํานกังานใหญไปสอนสด เสมือนจัดคอนเสิรตในสาขาของทาน)
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 4.7 ON TOUR
 (จัดเวทีสอนสด ตามสถานที่ตางๆ)
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5.การดูแลทุกสาขาอยางมืออาชีพ และจริงใจ
 เราดูแลทุกสาขาอยางใกลชิด ตั้งแตการ Open House เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนใหขอมูลที่เปนประโยชนกอนการ

ตัดสินใจ โดยพิจารณาความพรอมและ Passionรวมกัน จากนัน้นดัหมาย Surveyสถานที่ และใหสัญญาอานลวงหนา

กอนนดัวันลงนามทําสัญญา กอนเปดสาขาเราสนับสนนุทุกๆดาน เพื่อทําใหสาขาของทานพรอมเปดตาม Prototype

จากนัน้ทําการฝกอบรมและWorkshop ทั้งผูบริหารและพนกังาน

 ระหวางการทํางาน Area Coach ผูมากดวยประสบการณ จะลงพื้นที่เพื่อประเมินความพรอม และทําการ

Training On Job และกําหนดวัน Grand Opening รวมกัน ทุกครั้งที่ลงพื้นที่เราจะชวยสนับสนนุ วางแผนหารือ เพื่อ

ทําการตลาดในพื้นที่ Local Store Marketing (LSM) สมํ่าเสมอ เพื่อกระตุนยอดขาย ปองกันพื้นที่ตลาดหรือตอกร

กับคูแขง บนหลักการ Blue & White Ocean 
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 จากตาราง Franchise Schedule ดานบนนี้ แสดงใหเห็นวาเราไดทํางานรวมกับทุกสาขาตลอดเวลา โดยจะมี

การประชุม Conference ทุกๆ เดือนหรือสองเดือน ทั้งแบบประชุมพรอมกันทุกสาขาและแบบประชุมหารือเฉพาะสาขา

ของทาน มีการสัมมนาประจําปเพื่อกระชับความสัมพันธและแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางสรรคแผนงาน แนวทางและ

นโยบายใหมๆ ใหกับ MU TUTOR ทั้งนี้ Area Coach จะลงตรวจเยี่ยมทุกสาขาเปนระยะตลอดป รวมถึงการเปดโอกาส

ใหพนกังานมาอบรมซํ้าไดตลอดปเพื่อความแมยํา สมบูรณแบบและอัพเดทขอมูลตางๆ
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6. ความยั่งยืนตลอดอายุสัญญา กับ MU TUTOR6. ความยั่งยืนตลอดอายุสัญญา กับ MU TUTOR
 อายุสัญญาคือ 6+4 ป เสมือนตอใหฟรีอีก 4 ป (เงื่อนไขตามที่แฟรนไชสซอรกําหนด) ซึ่งเปนสัญญา

ที่ถูกตองเหมาะสม และเปนธรรม ตามมาตรฐานระบบแฟรนไชสสากล คํานวณจุดคุมทุนและความเหมาะสมโดย

บริษัทที่ปรึกษา Business Coach & Consulting อันดับ 1 ดานแฟรนไชสของไทย ผูซึ่งเปนที่ปรึกษาและโคชหลัก

ใหกับเราและกรมการคาภายใน กระทรวงพาณชิย ซึ่งอายุสัญญา ยาวนอนพอที่แฟรนไชสซีรจะไดสรางความมั่นคง

มั่งคั่งและยั่งยืนไปดวยกัน
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ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของเรา
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ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของเรา
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ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของเรา
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DIRECTION

4 ขั้นตอนการเริ่มลงมือประกอบธุรกิจ
 1. ศึกษาขอดี-ขอเสียของระบบแฟรนไชส และระบบแฟรนไซสที่ถูกตองคืออะไร

 2. ปรึกษาครอบครัวและทีมงาน กอนดําเนนิการใดๆ

 3. สอบถามขอสงสัยกับสํานกังานใหญ พรอมสงใบสมัครแฟรนไชส

 4. นดัหมายเขามาพูดคุย ทําความเขาใจเรื่องระบบแฟรนไชส
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ขับเคลื่อนทุกความฝนสูความสําเร็จ

086 907 0061
02 889 3400


