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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 MBA ที่ TBS จะนำพาคุณมุ�งไปสู�อีกระดับของความสำเร�จในอนาคตของคุณ

SUCCESS
FULFILL YOUR





จำนวนที่เปดรับ

เปดรับนักศึกษาปละประมาณ 150 คน

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาศึกษา 2 ป ปละ 3 ภาคการศึกษา 

เวลาเร�ยน

วันธรรมดาเร�ยนเวลา 18.00-21.00 น. 

และวันเสาร หร�อ วันอาทิตยเต็มวัน ที่

มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คาใชจายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 298,170 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร

•สำเร�จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปร�ญญาตร�  ไมจำกัดสาขาว�ชาจาก

  สถาบันการศึกษาที่สภามหาว�ทยาลัยธรรมศาสตรรับรองว�ทยฐานะ

•ประสบการณในการทำงานไมต่ำกวา 1 ป โดยนับตั�งแตเร�่มทำงาน

  เต็มเวลาหลังจบปร�ญญาตร�จนถึงวันปดรับสมัคร

•มีผลคะแนนสอบ SMART– II (ผลสอบไมเกิน 2 ป นับถึงวันปดรับ

  สมัคร)

•มีผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

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

  วันปดรับสมัคร)

รายว�ชาเลือกที่นาสนใจ

•Investment Analysis and 

  Portfolio Management

•Personal Wealth Management

•Tax Management

•Integrated Marketing 

  Communications Management

•International Marketing

•Product and Brand Management 

•Pricing Strategy

•Logistics  Management

•Quantitative Analysis for 

  Decision Making

•International  Business  

  Management

•Business Consulting

•Modern Real Estate 

  Business

หลักฐานที่ใชในการสมัคร
•ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) หร�อคะแนน TOEFL หร�อ IELTS ผลสอบไมเกิน 2 ป (ใชใบรายงานผลตัวจร�ง)

•ผลคะแนนสอบ SMART– II (ไมตองยื่นผลสอบ โครงการฯจะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดจากศูนยทดสอบฯโดยตรง)

BUSINESS
ADMINISTRATION PROGRAM

MASTER OF 

หลักสูตรบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปร�ญญาบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) 
Master of Business Administration (MBA)

•มุงเนนการผลิต “ผูบร�หารมืออาช�พ” และ “เจาของธุรกิจ”

•เนนใหมีความสามารถนำไปประยุกตใชไดกับทุกสถานการณ

•ฝกฝนการตัดสินใจโดย Business Simulation ซ�่งใชในมหาว�ทยาลัยชั�นนำของโลก

•มีโครงการแลกเปลี่ยนกับ MBA ชั�นนำทั�วโลกกวา 52 แหง

ขอมูลหลักสูตร

จุดเดน

หมายเหตุ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 อยูในระหวางดำเนินการเสนอมหาว�ทยาลัยฯ



นอยกวา 2 ป   11%

2-3 ป           41%

4-5 ป            22%

5 ปข�้นไป        26%

ประสบการณการทำงาน

ว�ศวกรรมศาสตร  27%
พาณิชยศาสตร  17%
และการบัญช�
เภสัชศาสตร  11%
เศรษฐศาสตร    9%
ว�ทยาศาสตร    5%
ครุศาสตร    4%
รัฐศาสตร   3%
ศิลปศาสตร    3%
มนุษยศาสตร    3%
สัตวแพทยศาสตร    3%
สังคมศาสตร    2%
เทคโนโลยีสารสนเทศ     1%
และการส่ือสาร    
อักษรศาสตร    1%
อื่นๆ   11%
  · เทคโนโลยีและสิ�งแวดลอม
  · แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
  · โลจ�สติกส

สาขาที่จบ

  · กายภาพบำบัด  
  · การแพทยแผนจ�น
  · จ�ตว�ทยา
  · ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
  · นิเทศศาสตรบัณฑิต
  · นิติศาสตร
  · พยาบาลศาสตร

  · มัณฑณศิลป
  · วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  
  · ว�ทยาการจัดการ             
  · สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิร�นธร  
  · สถาปตยกรรมศาสตร       
  · อุตสาหกรรมเกษตร

ขอมูลสถิตินักศึกษาป 2559

700 ข�้นไป   11%

650-699   18%

600-649   23%

550-599   27%

500-549   12%

ต่ำกวา 500     9%

คะแนน SMART-|| คะแนน TU-GET
700 ข�้นไป   10%

650-699     6%

600-649    11%

550-599   21%

500-549   23%

ต่ำกวา 500    29%

คุณเมธาว� สายัญ
Senior Assistant Auditor
บร�ษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

"MBA ธรรมศาสตร มีคณาจารยที่เต็ม 
เปยมไปดวยคุณภาพ มีการเร�ยนการสอน 
ที่หลากหลายเนนการประยุกตใชในช�ว�ต 
ประจำวัน ทำใหนักศึกษาไดฝกคิดว�เคราะห 
และสามารถนำใชในการทำงานไดจร�ง มี 
การเนนการทำงานเปนทีมทำใหไดมุมมอง 
ท่ีหลากหลาย และไดรูจักเพ��อนในแตละสาย 
อาช�พ ทำใหมีเคร�อขายที่กวางขวางมากข�้น 
นับวาเปนการลงทุนดานความรูที ่คุ มคา 
มากคะ"

คุณปฏิภาณ เต็งไตรสรณ
Assistant Research Analyst
AIRA Securities Public Co., Ltd.

"จากประสบการณตอนเร�ยนปร�ญญาตร�
ที ่คณะพาณิชยฯธรรมศาสตรผมรู ส ึก 
ชอบบรรยากาศในการเร�ยนที่เปดโอกาส 
ใหไดโตเถียงและซักถามกับคณาจารยที่มี 
ความรูความสามารถ ผนวกกับช�่อเสียง 
ของธรรมศาสตรทำใหเมื ่อตัดสินใจที่จะ 
เร�ยน MBA ธรรมศาสตรจ�งเปนตัวเลือก 
แรกของผม“

"ถาพูดถึง MBA ปจจุบันมีหลาก หลายที่ 
แตสุดทายที่ตอบโจทยตัวเองมากที่สุด คือ 
MBA ธรรมศาสตร เหตุผลก็เพราะทุกคน 
รูจักดีอยูแลวในช�อ่เสียงท่ีมีมานาน การเร�ยน 
การสอนท่ีเนนการนำความรูไปใชไดจร�ง เนน 
การทำงานรวมกันเปนทีมซ�ง่สำคัญมากเรา
สามารถนำไปปรับใชในการทำงานจร�งได 
เพ��อนๆ ท่ีเร�ยนดวยกันก็หลากหลาย ทำให 
ไดเห็นมุมมองใหมๆที่เราไมเคยรูมากอน"

คุณวรรณภรณ ราษฎรดี
UM & TPPS Deputy Head of 
Department
รพ.กรุงเทพสำนักงานใหญ

"การเร�ยน MBA ทำใหเขาใจวา”โลกของ 
ธุรกิจท่ีแทจร�ง”เปนอยางไร โดยเฉพาะอยาง 
ยิ�งการเร�ยนMBAที่ธรรมศาสตร มีความ 
โดดเดนทางดานความหลากหลายในสาขา
อาช�พของเพ��อนรวมชั�น และคณาจารยที่ 
มากดวยประสบการณ สามารถถายทอด 
องคความรูใหเขาใจไดงายผานกรณีศึกษา 
ที่ทันสถานการณ ซ�่งเปนองคประกอบที่ 
จำเปนอยางยิ�งในการพัฒนาผูเร�ยนใหกาว
ไปเปนผูบร�หาร และผูประกอบการที่ดีไดใน 
อนาคต"

คุณธีรพุฒิ แองขุมทรัพย
Regional Logistics Engineer
บร�ษัท Michelin ROH Co., Ltd.
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กำหนดการรับสมัคร ปการศึกษา 2560

ขอรายละเอียดเพ��มเติมไดที่

โครงการปร�ญญาโททางบร�หารธุรกิจ  (MBA) 
หอง 118 ชั�น 1 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช� 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
โทร. 0-2613-2227-8, 0-2226-4509
โทรสาร 0-2222-3834
E-mail : mbatu@tbs.tu.ac.th
Website : http://mba.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 - 15 มกราคม 2560

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่โครงการ MBA
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560

ประกาศรายช�่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560

สอบสัมภาษณ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560

รายงานตัว/ยื่นเทียบว�ชา Pre-course
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2560

เปดเร�ยน Pre- course
มีนาคม 2560

ประกาศรายช�่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
และผลการสอบคัดเลือกที่ 
http://mba.tbs.tu.ac.th




