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พัฒนาบุคลากรสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืน

ขยายขอบเขตแห่งองค์ความรู้สู่โลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ
ในการมองโลกด้วยวิสัยทัศน์และทักษะในการจัดการและ
บริหารอย่างเป็นมืออาชีพ ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ได้
จริงกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยทีม
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป่ียมด้วยประสบการณ์ท้ังในเชิง
ทฤษฎีและการปฎิบัติจริง 



         

         

         

         

         

         

เราสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาทักษะชาวไทยให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เชิงบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ และ
สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แพน โฟ จํากัด ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญในการเป็นผู้จัดการอบรมท้ังในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ได้ร่วมมือกับสถาบันศึกษาช้ันนําได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสร้างช่องทางเพ่ือเข้าถึงความรู้คุณภาพจากทุกมิติให้กับหน่วยงานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ท่ัวประเทศไทย

พันธกิจของเราคือ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการองค์กรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยหลักสูตรความรู้คุณ
ภาพในสายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเงิน การตลาด การบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และภาวะผู้นําเป็นต้น

ทําไมต้องเรา

เรามุ่งม่ันในการองค์กรในประเทศไทยให้ประสบความสําเร็จในระดับโลกด้วย
คณาจารย์ช้ันนําของประเทศ ท่ีจะทําให้คุณม่ันใจกับทักษะของคุณ

Academics Experience
กระบวนการ | Methodology

โครงสร้าง | Structure

ระบบ | System

หลักการ | Principle

กลยุทธ์ | Strategy

ไหวพริบ | Instinct

ประสบการณ์ | Experience

การตัดสินใจ | Decision Making

วิสัยทัศน์ | Vision

กลวิธี | Tactics

และอ่ืนๆ อีกมากมาย

องค์กรท่ีผ่านการอบรมจากเรา



พันธมิตรของเรา

ม่ันใจในมาตรฐานการอบรม ด้วยเน้ือหามาตรฐานวิชาการและปฎิบัติ จาก
มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศไทย

บริษัทของเรามีความภูมิใจท่ีจะนําเสนอบริการฝึกอบรมภายในสําหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ด้วยทีมผู้เช่ียวชาญของเราท่ีมี
ประสบการณ์การออกแบบหลักสูตร จัดอบรม และให้ความรู้ได้ตามความต้องการเฉพาะขององค์กร

ส่ิงท่ีทําให้การฝึกอบรมภายในองค์กรของเราแตกต่างจากท่ีอ่ืน คือ เราได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันนําของ
ประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรด้านวิชาการ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และ คณะสถาปัตย-
กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความร่วมมือเหล่าน้ีช่วยให้เราสามารถเข้าถึงความรู้และความเช่ียวชาญอันกว้าง
ขวางของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้ม่ันใจว่าการฝึกอบรมของเรามีคุณภาพสูงสุด โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านท่ีผ่าน
หลักสูตรของเรา จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันศึกษา* เพ่ือเป็นเคร่ืองการันตีถึงคุณภาพและการเรียนรู้ของ
องค์กรคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการยกระดับทีมบริหารของคุณ เสริมสร้างทักษะให้กับพนักงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรของคุณ หรือ
เพียงแค่เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ บริการฝึกอบรมภายในองค์กรของเราคือโซลูช่ันท่ีสมบูรณ์แบบ ทีมงานของเราจะทํางานร่วมกับคุณ
เพ่ือทําความเข้าใจความต้องการเฉพาะของคุณและออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีปรับแต่งให้ตรงกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของคุณ

*โดยจะข้ึนอยู่กับหัวข้อการสอน*

ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรโดย
บริษัท แพน โฟ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



Human Resources
Management
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เน้ือหาท่ีเปิดสอน
ให้บริการออกแบบและดําเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับองค์กรต่าง ๆ สามารถออกแบบหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจท้ังหมดรวมถึงด้านการพัฒนาตนเองให้
กับผู้เข้าอบรมท้ังในระดับผู้บริหารและพนักงานขององค์กร

หัวข้อหลักสูตรท่ีให้บริการ

Accounting
Management
การบริหารงานบัญชี

Design & Innovation 
การพัฒนาการออกแบบและ
นวัตกรรม

Leadership & Personal
Development
การพัฒนาภาวะผู้นํา

Data Analytics &
Information Management
การวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการ
ข้อมูล

Service Design
Development
การพัฒนาคุณภาพการบริการ

Financial Management
การบริหารการเงิน

Marketing & Branding
Management
การตลาดและการสร้างแบรนด์

Operation Management
การบริหารจัดการดําเนินการ

Business Development
การพัฒนาธุรกิจ

Strategic Management
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

Risk Management
การบริหารจัดการความเส่ียง

International Business
Management
การบริหารจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

Project & Resource
Management
การบริหารจัดการทรัพยากร

System Management
การบริหารจัดการระบบ

Tourism & Hospitality
Management
การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว

Foreign Language
Development
การพัฒนาภาษาต่างชาติ

Sustainability
Development
การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

Digital Literacy
ความเข้าใจในโลกดิจิตอล
และนวัตกรรม

Health & Mental
Wellness
การดูแลสุขภาพและจิตใจ

และอ่ืนๆ อีกมากมาย

พร้อมบริการออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์ต่อ
ความต้องการเฉพาะขององค์กร



เรียนได้จากทุกท่ีท่ัวประเทศ
ด้วยระบบ Virtual Interactive

ตอบโจทย์ผู้เรียนทั่วประเทศ กับระบบ Virtual Interactive ที่จะทําให้ผู้เรียนทุกท่านสามารถเข้า
ถึงการเรียนการสอนได้อย่างครบครัน มีคุณภาพ เสมือนมาเรียนที่ห้องเรียนกับวิทยากร

หากคุณกําลังกังวลว่า Virtual Interactive น้ีจะดีเหมือนกับการน่ังเรียนในห้องหรือไม่? เราขอยืนยันเลยว่า น่ีจะเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดีท่ีสุดคร้ังของคุณ ด้วยการนําเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ PLC หรือ Personal Learning
Cloud มาใช้กับการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ซ่ึงเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ
Harvard Business Review ฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน 2019 ถึงประสิทธิภาพและถูกนําไปใช้ในโครงการสร้างผู้นําของ
องค์กรและมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ McKinsey Academy, BCG Enablement, และ Harvard Business School
Online ด้วยจุดเด่นดังน้ี:

2-Way Communication การเรียนรู้แบบโต้ตอบได้: ให้ผู้เรียนได้ส่ือสารและสอบถามกับผู้สอนได้

อย่างโดยตรงผ่านระบบ Virtual Interactive Experience ท่ีจะไม่รบกวนผู้เรียนผู้อ่ืน เสมือนยก

ห้องเรียนท้ังห้องมาไว้ท่ีคอมพิวเตอร์คุณ

Class Membership Area พ้ินท่ีสําหรับผู้เรียนโดยเฉพาะ: หมดกังวลว่าเอกสารของคุณจะตกหล่น

หรือเรียนตามไม่ทัน ด้วยระบบท่ีเราออกแบบมาเพ่ือรวบรวมความเคล่ือนไหว กิจกรรม ประกาศ

ล้ิงค์เข้าเรียน และการบ้านของหลักสูตรไว้ในท่ีเดียว เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์แบบเต็ม

100%

Learn and Coach เรียนรู้และได้รับคําแนะนํา: เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคําถามท่ีคุณสงสัยถูกตอบและ

ประสบการณ์การเรียนของคุณจะถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ คุณจะถูกจัดกลุ่มและมีทีมงานท่ีคอยให้

คําปรึกษาและคําแนะนําตลอดหลักสูตร ช่วยให้คุณสามารถตามเน้ือหาและสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้

ตลอดเวลา
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