หลักสูตรของเรำ

Global Business and Management Studies หรื อที่เรี ยกว่า Doshisha Global MBA เป็ นหลักสูตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ระยะเวลาสองปี ซึง่ ดาเนินการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบที่มหาวิทยาลัยโดชิ
ฉะ (Doshisha) ในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปนุ่ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้และทักษะการเป็ นผู้นา
ในโลกที่มีความเชื่อมโยงและเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ผ่านสภาพแวดล้ อมที่มีความเป็ นนานาชาติและหลักสูตรที่ ทนั สมัย
เป้าหมายของเราคือการเตรี ยมผู้นาทางธุรกิจในอนาคตที่มีความพร้ อมและสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่ คนที่มีความ
หลากหลายมากขึ ้นในเวทีเศรษฐกิจโลก Doshisha Business School’s Global Business and
Management Studies มอบประสบการณ์พิเศษให้ กบั นักเรี ยนและอาจารย์ในการทางานร่วมกัน เมื่อต้ องออกไปสารวจ
และเจอสิง่ ท้ าทาย เรี ยนรู้ประเพณีดงเดิ
ั ้ ม รวมถึงแนวโน้ มในโลกธุรกิจและการบริ หารจัดการ

สภำพแวดล้ อมที่มีควำมเป็ นนำนำชำติ

Student Enrollment by Region (2009 – 2018)

ผู้เรี ยนจะได้ เข้ าร่วมชันเรี
้ ยนกับนักเรี ยนจาก
ทัว่ โลก รวมถึงเชื่อมต่อศิษย์เก่าและศิษย์
ปั จจุบนั จากกว่า 60 ประเทศ
นับตังแต่
้ ก่อตังโครงการ
้
คุณลักษณะที่โดด
เด่นของ Doshisha Global MBA คือ
ความหลากหลายของผู้เรี ยนที่จะมอบ
ประสบการณ์พิเศษให้ กบั ผู้ที่เรี ยน MBA
ของเรา นักเรี ยนของเรานันมาจาก
้
หลากหลายพื ้นฐาน โดยเรายินดีเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ อนรับบุคคลที่มีความปรารถนาและมี
แรงบันดาลใจโดยไม่คานึงถึงเพศ,เชื ้อ
ชาติ,ศาสนาหรื อสัญชาติ

ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนพื ้นฐานด้ านการจัดการซึง่ เป็ นสิง่ ที่จาเป็ นในฐานะผู้นาทาง
ธุรกิจผ่านวิชาเอกของเราก่อนที่จะขยับไปสูห่ ลักสูตรวิชาเลือกที่ออกแบบมา
เพื่อกระตุ้นให้ เกิดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงในสังคมร่วม
สมัย
หลักสูตรของเราช่วยปลูกฝั งความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการเป็ นผู้นาใน
โลกที่มีความเชื่อมโยงกัน ด้ วยสาขาวิชาที่มงุ่ เน้ นด้ ำนควำมยั่งยืนและ
ธุรกิจสีเขียว, ด้ ำนวัฒนธรรมและควำมคิดสร้ ำงสรรค์ , และธุรกิจใน
เอเชีย
นักศึกษาต่างชาติของเรายังมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ภาษาญี่ปนและวั
ุ่
ฒนธรรมโดย
ไม่เสียค่าใช้ จ่ายที่ศนู ย์ภาษาและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
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โอกำสในกำรทำงำนในญี่ปนุ่
สาหรับผู้สนใจที่จะทางานต่อในประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อต้ องการทางานบริ ษัท
ญี่ปนในต่
ุ่
างประเทศ Global MBA จัดให้ มีการฝึ กอบรมและให้
คาแนะนาโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการหางานในญี่ปนและยั
ุ่
งสามารถ
เข้ าเรี ยนวิชาภาษาญี่ปนุ่ (ซึง่ ตรงตามระดับภาษาญี่ปนของนั
ุ่
กเรี ยนแต่ละ
คน) ได้ ที่ศนู ย์ภาษาญี่ปนและวั
ุ่
ฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก Doshisha Business School เป็ นที่ตงของหลั
ั้
กสูตร
MBA ทังในหลั
้
กสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาญี่ปนุ่ นักเรี ยนของ
Doshisha Business School ที่มีความสามารถทางภาษา
เพียงพอ สามารถลงเรี ยนในวิชาของทังสองหลั
้
กสูตรได้ นี่เป็ นโอกาสอันดีใน
การพูดคุยแลกเปลีย่ นทัศนคติกบั นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
ที่เป็ นชาวญี่ปนุ่ ซึง่ ส่วนใหญ่ทางานเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทในภูมิภาคคันไซ
ทังนี
้ ้ยังเป็ นโอกาสอันดีที่จะก่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นกันระหว่างนักศึกษา
ของทังสองหลั
้
กสูตร

กำรส่ งใบสมัครเบือ้ งต้ น

สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเรี ยนรู้
Business School ตังอยู
้ ใ่ นอาคาร Kambaikan ที่มีความทันสมัยที่วิทยาเขต Imadegawa ของมหาวิทยาลัย
Doshisha ใช้ เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากพระราชวังหลวงเกียวโต เรามีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน ประกอบไปด้ วยห้ องเรี ยน
ห้ องโครงการ ห้ องนัง่ เล่นและห้ องสมุดเฉพาะทางของคณะบริ หารธุรกิจ โดยเปิ ดให้ นกั ศึกษาปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิ จใช้ บริ การ
ตลอด 24 ชม. โดยไม่มีวนั หยุด

หากท่านสนใจสมัครเข้ าร่วมโปรแกรมของเราแต่ต้องการคาปรึกษาก่อน
ตัดสินใจ สามารถทาได้ โดยการส่งใบสมัครเบื ้องต้ น (preliminary
application) โดยใบสมัครเบื ้องต้ นนี ้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ทา่ น
เรี ยนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมของเรามากขึ ้น รวมถึงช่วยให้ เราเรี ยนรู้ เกี่ยวกับตัว
ท่าน ซึง่ จะช่วยท่านเมื่อท่านต้ องสมัครเข้ าเรี ยนอย่างเป็ นทางการ
ไม่มีคา่ ธรรมเนียมสาหรับการยื่นใบสมัครเบื ้องต้ น และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ใน
ส่วนของผู้สมัครในระหว่างขันตอนการสมั
้
ครเบื ้องต้ น แบบฟอร์ มใบสมัคร
เบื ้องต้ นสามารถกรอกได้ ง่ายและใช้ เวลาไม่นาน โดยท่านสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์ มใบสมัครเบื ้องต้ นได้ ที่เว็บไซต์ของเราในช่วงระยะเวลาการ
รับสมัคร
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