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โครงการปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ 
เนนการบร�หารทรัพยากรมนุษยและองคการ
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DRIVING FORCE
EXCELLENT



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-HRM ที่ TBS จะนำพาคุณมุ�งไปสู�อีกระดับของความเป�นเลิศของตัวคุณและ
องค�กร

DRIVING FORCE
EXCELLENT





จำนวนที่เปดรับ

เปดรับนักศึกษาปละประมาณ 50 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 321,200 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร

•สำเร�จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปร�ญญาตร�  ไมจำกัดสาขาว�ชาจาก

  สถาบันการศึกษาที่สภามหาว�ทยาลัยธรรมศาสตรรับรองว�ทยฐานะ

•มีประสบการณในการทำงานไมต่ำกวา 1 ป โดยนับตั�งแตเร�่มทำงาน

  เต็มเวลาหลังจบปร�ญญาตร�จนถึงวันปดรับสมัคร หร�อเกรดเฉลี่ย

  สะสม 3.00 ข�้นไป

•มีผลคะแนนสอบ SMART– II (ผลสอบไมเกิน 2 ป นับถึงวันปดรับสมัคร)

•มีผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

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

  วันปดรับสมัคร)

รายว�ชาเลือกที่นาสนใจ

•Human Resource Information System

•Knowledge Management

•Strategic Compensation and Performance 

  Management

•Human Resource Planning and Staffing

•Consulting in Human Resource Management

•Contemporary Issues in Human Resource

  Management

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)

•เนนใหเปนนักบร�หารทรัพยากรมนุษยที่มีมุมมองในเช�งกลยุทธ

•เนนใหมีความรูทั�งดาน “บร�หารธุรกิจ” และ “บร�หารทรัพยากรมนุษย” 

•ฝกฝนการตัดสินใจภายใตสถานการณเสมือนจร�ง

ขอมูลหลักสูตร

จุดเดน

หมายเหตุ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 อยูในระหวางดำเนินการเสนอมหาว�ทยาลัยฯ



พาณิชยศาสตร  15%
และการบัญช�
ศิลปศาสตร  11%
สังคมศาสตร  11%
สังคมสงเคราะหศาสตร  11%
รัฐศาสตร  11%
การสื่อสารเพ��อ  11%
การทองเที่ยว
มนุษยศาสตร    7%
เศรษฐศาสตร    7%
อื่นๆ   16%
  · อักษรศาสตร
  · ศึกษาศาสตร
  · นิติศาสตร
  · พยาบาลศาสตร

สาขาที่จบ

ขอมูลสถิตินักศึกษาป 2559

600 ข�้นไป   44%

550-599    11%

500-549    7%

ต่ำกวา 500   37%

คะแนน SMART-|| คะแนน TU-GET
700 ข�้นไป     7%

650-699   15%

600-649      4%

550-599     4%

500-549   11%

ต่ำกวา 500    59%

คุณภักดิ์ วาร�พันธน 
Consultant Pasona
HR Consulting Recruitment 
(Thailand) Co., Ltd.

"MBA-HRM เปนหลักสูตรที่ชวยพัฒนา 
ความเขาใจและทักษะในมุมมองของผูบร�หาร 
ทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ 
ทำใหเราพรอมที่จะรับมือกับปญหาภายใน
องคกรในทุกขนาด และรูปแบบไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  สำหรับผมแลวมันไมใชแค 
การเร�ยนแตมันคือการเติมเต็มประสบการณ 
อีกมิติหน่ึงเพ��อใหเรานำมาใชกับตัวเอง และ 
ชวยพัฒนาคนในองคกร"

คุณศุภาพ�ชญ ชัยช�ตาทร 
ลูกเร�อ สายการบิน
jetstar airway

"เหตุผลที่เลือกเร�ยน MBA-HRM เนื่อง 
จากวา ที่นี ่สามารถเร�ยนไดทั �งหลักสูตร 
บร�หารธุรกิจและบร�หารทรัพยากรมนุษย
ไปพรอมๆกัน การที่จะบร�หารองคกรให 
ประสบความสำเร�จได จำเปนที่จะตองรูจัก 
ว�ธีการบร�หารคนในองคกรดวย เพราะเร�อ่ง 
คนถือเปนเร�่องใหญและยากที่จะทำความ 
เขาใจ ถาเราสามารถจัดการกับปญหาเก่ียว 
กับคนในองคกรได ก็จะสามารถขับเคลื่อน 
ใหองคกรไปสูจุดมุงหมายไดไมยาก"

"นอกจากความรูความเช�ย่วชาญในสายงาน 
ทรัพยากรบุคคลแลว การเขาใจองคกรในทุก 
มิติของการบร�หารธุรกิจ มีความสำคัญอยาง 
ยิ�งในอาช�พ HR ยุคใหม หลักสูตร MBA- 
HRM สามารถตอบโจทยนี้ไดเปนอยางดี 
เพราะเราจะไดศึกษาทั�งในสวนพ��นฐานการ 
บร�หารธุรกิจ พรอมทั�งความเช�ย่วชาญเฉพาะ 
ดานทรัพยากรบุคล ความรูทั�งหมดท่ีไดรับ 
สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงาน HR 
ยุคใหมไดเปนอยางดี"

คุณณัฐพล รอยพรมมา
Performance, Structure and 
Workforce Designer
บร�ษัท เอพ� (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

"MBA-HRM ตอบโจทยในการนำความรูท่ี 
ไดไปประยุกตใชในการทำงานไดจร�ง เวลา 
เจอ case หร�อปญหาในองคกร เราก็จะ 
ออ! น่ีไงท่ีเราเคยเร�ยน อีกทั�งยังชวยใหเรามี 
มุมมองที่กวางข�้น กลาแสดงความคิดเห็น 
และไดฝกการทำงานรวมกับผูอ่ืน"

คุณลักษณสุภา พ��งผล
Senior Officer Human Resources 
Department
บร�ษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด 
(มหาชน)

นอยกวา 2 ป   11%

2-3 ป           41%

4-5 ป            22%

5 ปข�้นไป        26%

ประสบการณการทำงาน

41%

22%

11%

26%15%16%

11%

11%

11%11%

11%

7%

7%



กำหนดการรับสมัคร ปการศึกษา 2560

ขอรายละเอียดเพ��มเติมไดที่

โครงการปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจเนนการบร�หารทรัพยากรมนุษย
และองคการ (MBA-HRM) 
หอง 118 ชั�น 1 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช� 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
โทร. 0-2613-2227-8, 0-2226-4509
โทรสาร 0-2222-3834
E-mail : hrmtu@tbs.tu.ac.th
Website : http://hrm.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-HRM
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560

ประกาศรายช�่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560

สอบสัมภาษณ
วันที่ 12 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://hrm.tbs.tu.ac.th


