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THAMMASAT BUSINESS SCHOOL เปนสถาบันการศึกษาทางดานบร�หารธุรกิจแหงแรกของประเทศไทย

ซ�่งดำเนินงานสรางองคความรูและผลิตบุคลากรทางดานบร�หารธุรกิจที่มีคุณภาพออกไปรุนแลวรุนเลา อีกทั�ง

ยังเปนที่ยอมรับในมาตรฐานการศึกษาจากในระดับชาติ และนานาประเทศทั�วโลก จากการประกวดแขงขัน

เวทีทางดานบร�หารธุรกิจตางๆ ท่ีมักจะกวาดรางวัลมาไดอยางสม่ำเสมอ รวมทั�งยังเปนสถาบันท่ีมี Excellence 

Center ที่จะคอยเปนศูนยกลางของคลังความรู สรางสรรคหลักสูตร และตอยอดใหกับผูเร�ยน และยังเปน

สถาบันเดียวในประเทศไทยที่ไดรับเลือกใหเปนสมาช�กของ Partnership in International Management 

และไดรับการรับรองมาตรฐาน Equis ซ�่งจากสิ�งที่กลาวมาทั�งหมดนี้ 

การเข�าเร�ยน XMBA ที่ TBS จะนำพาคุณมุ�งไปสู�อีกระดับของความเป�นผู�นำในโลกธุรกิจ

LEADERSHIP
SHAPING GLOBAL





BUSINESS
ADMINISTRATION PROGRAM
IN STRATEGIC MANAGEMENT

MASTER OF 

จำนวนที่เปดรับ

เปดรับนักศึกษาปละประมาณ 40 คน

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาศึกษา 2 ป ปละ 3 ภาคการศึกษา 

เวลาเร�ยน

เร�ยนวันพุธ เวลา 18.00 – 21.00 น. 

และวันเสารเต็มวัน ที่มหาว�ทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คาใชจายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 493,400 บาท โดยแบงชำระเปนรายปๆ  ละ

3 งวด คาใชจายดังกลาวรวมคาหนวยกิต คาตำรา

คาเอกสารประกอบการสอน คาสนับสนุนกิจกรรม

การเร�ยนการสอน คาอาหาร และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 

(ไมรวมคาใชจายในการดูงานและศึกษานอกสถานท่ี)

คุณสมบัติผูสมัคร

•สำเร�จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปร�ญญาตร�  ไมจำกัดสาขาว�ชาจาก

  สถาบันการศึกษาที่สภามหาว�ทยาลัยธรรมศาสตรรับรองว�ทยฐานะ

•ประสบการณในการทำงานไมต่ำกวา 5 ป โดยนับตั�งแตเร�่มทำงาน

  เต็มเวลาหลังจบปร�ญญาตร�จนถึงวันปดรับสมัคร

•มีอายุไมต่ำกวา 28 ปบร�บูรณในวันเปดภาคการศึกษา

•ผานการทดสอบทักษะในการว�เคราะหปญหาการจัดการทางธุรกิจ

•ผานการสอบสัมภาษณ

•มีผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

  (TU-GET) หร�อคะแนน TOEFL หร�อ IELTS (ผลสอบไมเกิน 2 ปนับถึง

  วันปดรับสมัคร)

รายว�ชาเลือกที่นาสนใจ
•Global Business Strategy
•Government and Legal Environment of Business
•Investment Strategy and Portfolio Management
•Strategic Corporate Social Responsibility

•Strategic Logistics Management
•Marketing and Management 
  Strategy for Service Industry
•Strategic Cost Management

หลักฐานที่ใชในวันสอบสัมภาษณ
•สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
•สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
•หนังสือใหคำรับรองปดผนึก (Confidential Recommendation) จำนวน 1 ฉบับ ทั�งนี้ ผูใหการรับรองจะตองเปน
  ผูบร�หารหร�อหัวหนางานในองคกรที่ทานทำงานอยู (ดาวนโหลดแบบฟอรมจาก  www.xmba.tbs.tu.ac.th)
•หนังสือรับรองประสบการณการทำงานจากหนวยงาน

การสอบคัดเลือก
•ทดสอบทักษะในการว�เคราะหปญหาการจัดการทางธุรกิจ ในวันสอบสัมภาษณ    
•สอบสัมภาษณ
•ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET จากสถาบันภาษา มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร หร�อคะแนน TOEFL หร�อ IELTS

หลักสูตรบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาว�ชาการจัดการเช�งกลยุทธ (บธ.ม.)
MBA (Strategic  Management)

•มุงเนนใหมีตรรกะในการบร�หารและมีความสามารถในการตัดสินใจ

•การเร�ยนเนนกรณีศึกษา และสถานการณเสมือนจร�งใหตัดสินใจ

•เสร�มสรางทักษะและประสบการณจากผูบร�หารธุรกิจจากบร�ษัทชั�นนำ

•ศึกษาและดูงานจากมหาว�ทยาลัยชั�นแนวหนาและธุรกิจเอกชนที่มีช�่อเสียง

ขอมูลหลักสูตร

จุดเดน

หมายเหตุ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 อยูในระหวางดำเนินการเสนอมหาว�ทยาลัยฯ



ผูจัดการฝาย /         27%
ผูชวยผูจัดการ       
กรรมการผูจัดการ /          23%
รองกรรมการผูจัดการ /
กรรมการ        
ผูจัดการทั�วไป /                  9%
รองผูจัดการทั�วไป / 
Energy Minerals 
Services Manager
เจาของกิจการ /            14%
Medical Representative   
แพทย                            9%
ว�ศวกรเคร�่องกล /             9%
Category Analysis 
Engineer
Senior Receivables        9%
and Collection / 
Researcher and Business 
Development

ลักษณะงาน

แพทยศาสตรศิร�ราช  14%
ว�ศวกรรมศาสตร         14%
ว�ทยาศาสตร  14%
ศิลปศาสตร               14%
นิเทศศาสตร
ศึกษาศาสตร
รัฐศาสตร                     9%
สถาบันเทคโนโลยี           9%
นานาชาติสิร�นธร
ครุศาสตร                     9%
บร�หารธุรกิจ                  9%
อื่นๆ                          10%
  · เภสัชศาสตร
  · สถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาที่จบ

ขอมูลสถิตินักศึกษาป 2559

10 ปข�้นไป   50%

9-10 ป     9%

7-8 ป   23%

5-6 ป   18%

ประสบการณการทำงาน คะแนน TU-GET
700 ข�้นไป     9%

650-699     5%

600-649    18%

550-599     9%

500-549     9%

ต่ำกวา 500    50%

คุณศิวพร ว�ปุลานุสาสน
Senior Account Receivables 
and Collection
บร�ษัท ExxonMobil Limited

"ดิฉันจบปร�ญญาตร�จากมหาว�ทยาลัยแหง
นี้  จ�งมั�นใจกับระบบการเร�ยนการสอนและ 
ยังศรัทธาในคณาจารยซ�ง่ลวนมีความเช�ย่ว
ชาญในการถายทอดความรู  อีกทั�งยังเปน 
ผูทรงคุณวุฒิระดับแนวหนาของประเทศไทย 
หลักสูตร XMBA บรรจุเน้ือหาท่ีครอบคลุม 
ในทุกมิติสำหรับการบร�หารเช�งกลยุทธ แนว 
การสอนเนนใหผูเร�ยนรูจักคิด ว�เคราะห  และ 
แกปญหา รวมทั�งมีการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณจากเพ��อนรวมชั�นเร�ยนซ�ง่เปน
ผูบร�หารจากหลายหนวยงาน และมิตรภาพ 
ของครอบครัว XMBA ก็แนนแฟนและอบ 
อุน เปนความประทับใจที่ได รวมเปนหนึ่ง 
ในครอบครัว XMBA คะ"

คุณอัญรัตน  สัมพันธ
Senior Medical Representative
บร�ษัท เมอรค จำกัด

"XMBA มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร มีช�อ่เสียง 
เปนที ่กลาวถึงในเร� ่อง การแลกเปลี ่ยน 
ประสบการณระหวางอาจารยผูสอน และ 
เพ��อนรวมรุน เลยตัดสินใจมาเร�ยนที่นี่ และ 
เมื่อไดเร�ยนก็เปนแบบนั�นจร�งๆ ประสบ- 
การณตางๆ ทำใหเราไดเร�ยนรู ไปพรอมๆ 
กับหลักการทฤษฎีตางๆ จากหลักสูตรการ 
สอนที่มีคุณภาพ  จนสามารถนำมาคิด 
ว�เคราะหและบูรณาการเขาดวยกัน และนำ 
ไปใชไดจร�ง เกือบทุกว�ชาที่เร�ยนเปนว�ชาที่ 
ไมเคยเร�ยนมากอน เพราะไมไดจบมาทาง 
สายนี้ แตอาจารยสามารถสอนใหเราเขาใจ 
ไดงาย"

คุณทศพร  มวงสาย
ผูอำนวยการศูนยนวตกรรม
โรงพยาบาลเจาพระยา 

"XMBA ท่ีมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ทำให 
ผมรูวา ผมยังมีชองวางใหเติมเต็มความรู 
ดานการบร�หารจัดการอีกมาก เพราะท่ีผาน 
มาถึงแมผมจะเร�ยนรูและศึกษาอยางตอเน่ือง 
แตการนำไปประยุกตใชงานก็ยังตองลองผิด
ลองถูกดวยตัวเอง แตที่นี่คณาจารยแตละ 
ทานลวนแตเปนผูเช�่ยวชาญระดับชาติจาก
หลากหลายสาขาอาช�พ และเปนผูท่ีมีประสบ 
การณสูงๆ ในงานของทานทั�งสิ�น การเร�ยนรู 
จากประสบการณคนอื่น ถูกกวาประสบ 
การณตัวเอง และการเร�ยนรูจากคนที่เปน 
“มืออาช�พ” ก็ยิ�งคุมคา สมกับประโยคที่วา 
“ทุกอาช�พ มีมืออาช�พ” ผมพบแลวครับ 
ที่นี่ XMBA มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร"

คุณสันติพงษ�  เหลาหา
รองผูจัดการทั�วไป
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑว�ศวกรรม จำกัด

"เนื่องจากมีโอกาสเดินทางไปทำงานในตาง
ประเทศ เพราะฉะนั�นก็เลยอยากเร�ยนตอใน 
หลักสูตรท่ีเปน Globalization และ XMBA 
TU ก็ไดรับการรับรองจาก EQUIS ซ�่งเปน 
สถาบันท่ีใหการรับรองหลักสูตรทางบร�หาร
ธุรกิจจากตางประเทศ รุนน้ีเปนรุนท่ี 32 เปด 
สอนมานาน มีว�ธีการสอนท่ีชัดเจน ไมมีการ 
สอนแบบลองผิดลองถูก อาจารยแตละทาน 
ก็มีความเช�่ยวชาญ ถือวาเปนนักว�ชาการ 
อันดับตนๆของประเทศ ศิษยเกาหลักสูตรน้ี 
หลายทานก็อยูบร�ษัทชั�นนำของประเทศ ก็ 
นาจะเปนสิ�งท่ียืนยันความนาเช�อ่ถือได  ถาจะ 
เร�ยน XMBA ตอง XMBA TU เทานั�นครับ"
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กำหนดการรับสมัคร ปการศึกษา 2560

ขอรายละเอียดเพ��มเติมไดที่

โครงการปร�ญญาโทสำหรับผูบร�หาร (XMBA)
หอง 118 ชั�น 1 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช� 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
โทร. 0-2613-2227-8, 0-2226-4509
โทรสาร 0-2222-3834
E-mail : xmba@tbs.tu.ac.th
Website : http://xmba.tbs.tu.ac.th 

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 55/2529

ปทฝ. หนาพระลาน

รับสมัคร online เทานั�น ที่ http://www.grad.tbs.tu.ac.th/
1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

สอบ TU-GET ดูกำหนดการไดที่
http://litu.tu.ac.th

สอบสัมภาษณและทดสอบทักษะในการว�เคราะหปญหาการจัดการทางธุรกิจ
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 3 มีนาคม 2560
http://xmba.tbs.tu.ac.th

เปดเร�ยน Pre-course
มีนาคม 2560


