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XMBA
Master of Business Administration Program 

in Global Business Management

โครงการปริญญาโทสำหรับผูบริหาร (XMBA) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    (ทาพระจันทร) โทรศัพท 0-2226-4509 , 0-2613-2227-8 

โทรสาร 0-2222-3834  Email : xmba@tbs.tu.ac.th  http://xmba.tbs.tu.ac.th

จุดเดนจุดเดน
โครงการปริญญาโทสำหรับผูบริหาร

1.  ศึกษาจากสถานการณจริง กระชับ เนนผลลัพธ

2.  บูรณาการหลากหลายศาสตรทางดานการบริหาร

     และการจัดการเพื่อตอบสนองตอยุคแหงการเปลี่ยนแปลง

3.  ระยะเวลา และตารางเรียนเหมาะสมกับผูบริหาร

Application Link
Scan here

XMBA รับสมัคร รอบ 2/63

#สมัครเลย ตั้งแตบัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 #เราจะผานวิกฤตโควิด-19 ไปดวยกัน

ยังไมมีคะแนน TU-GET สามารถสมัครเรียนได 
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หลักฐานที่ใชในการสมัคร

ขอมูลหลักสูตร

คุณสมบัติผูสมัคร

จำนวนที่เปดรับ   ปละประมาณ 30 คน
ระยะเวลาในการศึกษา  ระยะเวลาศึกษา 17 เดือน
เวลาเรียน    วันเสาร - วันอาทิตย  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
     ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
คาใชจายตลอดหลักสูตร ประมาณ 493,620 บาท

กำหนดการรับสมัคร ปการศึกษา 2563

1. สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ไมจำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา
 ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ
2. ประสบการณในการทำงานไมนอยกวา 5 ป
3. เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
           การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-GET) 
 หรือคะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไมเกิน 2 ป นับถึงวันปดรับสมัคร)
5. ผานการสอบสัมภาษณ

- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือคะแนน TOEFL หรือ IELTS ผลสอบไมเกิน 2 ปี 
 (ใชใบรายงานผลตัวจริง)

รับสมัคร Online เทานั้น   ตั้งแต บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2563
ที่ http://grad.tbs.tu.ac.th/

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ   ภายใน 04 ธันวาคม 2563
ที่ โครงการ XMBA

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ   06 สิงหาคม 2563
ที่ http://www.xmba.tbs.tu.ac.th/

สอบสัมภาษณ     09 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   14 สิงหาคม 2563
ที่ http://www.xmba.tbs.tu.ac.th/

รายงานตัว     17 สิงหาคม 2563  



ขอมูลสถิตินักศึกษาป 2562

รายวิชาที่นาสนใจ

-  GLOBAL ECONOMY AND ASEAN ECONOMIC        
   COMMUNITY II
-  CEO VISION SERIES II
-  INNOVATION MANAGEMENT FOR GLOBAL 
   BUSINESS

สาขาที่จบ

Business and Economic        45%
Science and Engineering  36%
Art     18%

ต่ำกวา 500 18%
550 - 590 9%
600 - 640 9%
650 - 690 9%
700 ขึ้นไป 55%

คะแนน TU-GET

โครงสรางหลักสูตร 
(36 หนวยกิต) (วันเสาร - อาทิตย)

ปที่ 1

ภาคการเรียนท่ี 1
12 หนวยกิต (ส.ค. - ต.ค.)

ภาคการเรียนท่ี 2
12 หนวยกิต (ม.ค. - พ.ค.)

ภาคฤดูรอน
6 หนวยกิต (มิ.ย. - ก.ค.)

ปที่ 2

รูปแบบธุรกิจในยุค
โลกาภิวัฒน

ผูบริโภคและตลาด
สากล

การตัดสินใจโดยขอมูล
และสารสนเทศดาน
การบัญชีและการเงิน

เศรษฐกิจโลกและ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 1

วิสัยทัศนซีอีโอ 1

ภาวะผูนำในธุรกิจ
สากล

การจัดการกลยุทธ
ธุรกิจสากล

การบริหารการเงิน
ธุรกิจสากล

เศรษฐกิจโลกและ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2

วิสัยทัศนซีอีโอ 2

การจัดนวัตกรรมใน
ธุรกิจสากล

วิชาเลือก

การคนควาอิสระ

ศึกษาดูงานตางประเทศ

ภาคการเรียนท่ี 1
6 หนวยกิต (ส.ค. - ต.ค.)

ประสบการณการทำงาน

ลักษณะการทำงาน

Management  73%
Business owner 9%
Technical  18%

10 ป ขึ้นไป 82%
9-10 ป  9%
7-8 ป  9%

โครงการปริญญาโทสำหรับผูบริหาร (XMBA) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    (ทาพระจันทร) โทรศัพท 0-2226-4509 , 0-2613-2227-8 

โทรสาร 0-2222-3834  Email : xmba@tbs.tu.ac.th  http://xmba.tbs.tu.ac.th



 หลักสูตร XMBA ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไดผานการตรวจรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานในระดับสากลจาก AMBA 

(Association of MBAs) สหราชอาณาจักร สงผลให Thammasat Business School (TBS) เปนสถาบันการศึกษาท่ีบรรลุสถานะ 3 มงกุฎ 

นับเปนแหงเดียวในประเทศไทย สถานะ 3 มงกุฎ หรือ Triple Crown หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอยางครบถวน 

จากสถาบันหลักดานบริหารธุรกิจของโลก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา 

EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ XMBA มุงเนนไปในเรื่องของการทำใหผูที่มีประสบการณการทำงานมาแลวมีการสรางทักษะเพิ่มพูนความสามารถที่จำเปน

เพ่ือยกระดับสถานะในวิชาชีพนั้นๆ เกณฑการประเมินของ AMBA จึงเนนย้ำในดาน Host Graduated Experience
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 Premium education for leaders and managers for globally disruptive era.


