
เมื่อสําเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวชิากฎหมายธุรกจิ 

บธ.ม. (กฎหมายธุรกจิ) 

M.B.A.(Business Law) 

            ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

1.  ค่าสมคัรสอบ                    700   บาท 

2.  ค่าใชจ้่ายตลอดหลกัสูตร           165,000 บาท  (แบ่งชาํระ 6 งวด) 

  งวดที่ 1 - 5  งวดละ  32,000   บาท   

 งวดที่ 6      จาํนวน  5,000    บาท    

(รวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   เอกสาร  เสื้อรุ่น  ชุดสูท  กระเป๋า  

ค่าเรียนวชิาปรับพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรศึกษาดูงาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ)้ )  

โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายธุรกิจ รวม

ทั้งหมด 13 วชิา 39 หน่วยกิต  นกัศึกษาตอ้งเรียนวชิาบงัคบัและวชิา

ปรับพื้นฐานโดยไม่นบัหน่วยกิต  อีก 5 วชิา ดงันี้ 

วชิาบังคบั (ไม่นบัหน่วยกิต) 

RAM 6000  ความรู้คู่คุณธรรม         (3) หน่วยกิต 

RAM 6003  บณัฑิตศึกษา   (3)  หน่วยกิต 

วชิาปรับพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) 

BUS 6000  เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษทางธุรกิจ (3)  หน่วยกิต    

BUS 6001  การบญัชีการเงิน    (3)  หน่วยกิต 

BUS 6002  ความรู้เบื้องตน้ทางกฎหมายธุรกิจ (3)  หน่วยกิต 

วชิาแกนบังคบั           (21  หน่วยกติ) 

BUS 6011 การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร    3  หน่วยกิต 

BUS 6012  การจดัการการเงิน      3  หน่วยกิต 

BUS 6013 การจดัการการตลาด     3  หน่วยกิต 

BUS 6014 การบญัชีสาํหรับผูบ้ริหาร    3  หน่วยกิต 

BUS 6015  การจดัการการดาํเนินงาน   3  หน่วยกิต 

BUS 6016 วธิีการวจิยัทางธุรกิจ      3  หน่วยกิต 

BUS 7017 การจดัการเชิงกลยทุธ์      3  หน่วยกิต 

 

 

 

วชิาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     (3  หน่วยกติ) 

BUS 7096 การคน้ควา้อิสระ 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเฉพาะสาขา       (15  หน่วยกติ) 

BUS 7810 กฎหมายและการจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา 3  หน่วยกิต 

BUS 7812 กฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการองคก์รธุรกิจ 

  และการวางแผนภาษีอากร 3  หน่วยกิต 

BUS 7815 กฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3  หน่วยกิต 

BUS 7819 ประเดน็ปัจจุบนัทางกฎหมายธุรกิจ  3  หน่วยกิต 

BUS 7820 เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย 3  หน่วยกิต 
 

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

BUS 7097 การสอบประมวลความรู้  

หลงัจากไดศ้ึกษารายวชิาครบถว้นตามที่กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ 

นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ทั้ งข้อ เ ขียนและปากเปล่า 

ตามระเบียบของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

สาขาวชิากฎหมายธุรกจิ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

โทร. 0-2310-8220, 087-680-0093 

098-356-3610, 087-518-3212 

 

 

 

 

 
 

 

Master of Business Administration 

         (Business Law) 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

สาขาวชิากฎหมายธุรกจิ 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คดัเลอืกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

         (ไม่ต้องสอบข้อเขยีน) 

ศึกษาดูงาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(เซี่ยงไฮ้) 

 



  ดาวน์โหลดใบสมคัรหรือสมัคร ONLINE ได้ที ่  

www.bl-mba.ru.ac.th หรือ 

http://www.iregis.ru.ac.th/Scenter.jsp 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

สาขาวชิากฎหมายธุรกจิ (หลกัสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555) 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดสอนหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ M.B.A. (Business 

Law) ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการศึกษาที่นาํกฎหมายธุรกิจมาเป็นสาขา

วิชาเอก เพื่อบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจหรือกฎหมาย

ธุรกิจ เหมาะสําหรับผูท้ี่ทาํงานด้านบริหารที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย 

และผูท้ี่สนใจที่มุ่งเน้นการนาํกฎหมายที่เกี่ยวกบัธุรกิจไปปรับใชใ้น

การบริหารธุรกิจ เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเ ชียน  (AEC)  หลักสูตรดํา เ นินการสอนโดยคณาจารย์ที่ มี

ประสบการณ์ตรงจากภาคเอกชนและภาคราชการ ใช้หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามเกณฑม์าตรฐานของ ส.ก.อ.  

 โครงการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 15 ประจาํภาค  

2 ปีการศึกษา 2557 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

เ ป็นผู ้สํ า เ ร็ จการ ศึกษาระดับป ริญญาต รี ทุกสาขา 

ที่สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง  

หลกัฐานการสมัคร 

1. ใบสมคัร จาํนวน 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว) 

2. สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒุิ (ปริญญาบตัร)  1 ฉบบั   

3. สาํเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี                      

(Transcript of Record) 1 ฉบบั 

4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ  1  ฉบบั 

ระบบการศึกษา 

                ศึกษาแบบ Block Course & Modular system โดยจดัให้

นกัศึกษาเรียนคราวละ1 วิชาต่อเนื่องกนัตลอดหลกัสูตร ประมาณ 4 

ภาคการศึกษาปกติ 

วนั และเวลาบรรยาย 

สถานที่เรียน  คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก 

เวลาเรียน       วนัเสาร์  เวลา 17.00 – 21.00 น. 

                วนัอาทิตย ์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกเข้าศึกษา 

คดัเลือกโดยการสอบสมัภาษณ์  (ไม่ตอ้งสอบขอ้เขียน) 

1.  พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมคัรซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชา      

ที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี  ผลการศึกษา ทักษะในการ

เรียนรู้ และประสบการณ์ในการทาํงาน รวมทั้ง วตัถุประสงคข์องการใช้

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความพร้อมที่จะผกูพนัตนเองกบัการศึกษา

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ของหลกัสูตรอยา่งต่อเนื่อง  

2. การสอบสัมภาษณ์ ผูส้มคัรที่จะผ่านการสัมภาษณ์ ตอ้งเป็นผูม้ี

บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทศัน์ ความคิดสร้างสรรค ์วฒุิภาวะ และการ

แสดงออกในความพร้อมด้านต่าง ๆ  ที่จะสามารถศึกษาได้สําเร็จตาม

หลกัสูตร 

3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู ้ก ําหนด

หลกัเกณฑ ์และพิจารณาผลการคดัเลือก โดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์

ของคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ ในการพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาต่อ ผลการคดัเลือกเขา้

ศึกษาต่อให้ถือเป็นที่ยตุิ การเปิดการเรียนการสอนได้นั้น ต้องมีจํานวน

นักศึกษาขั้นตํ่า 30 คน 

 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายธุรกิจจดัใหม้ี

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   นอกจากการเรียนปกติดงันี้ 

1. สมัมนาวชิาการ เกี่ยวกบัการบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ และกฎหมาย

ธุรกิจ  ในประเด็นสําคัญ  ๆ  ในขณะนั้ น  โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญมาเป็นผูบ้รรยายพิเศษ 

2. จดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์

นอกเหนือจากในชั้นเรียน  

การรับสมัคร 

ปฏิทินการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา  

ประจาํภาค 2  ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 15)   

1. ขอรับใบสมคัรและสมคัรไดต้ั้งแต่บดันี้ –  22 กมุภาพนัธ์ 2558   

ทุกวนั (เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  ณ หอ้งโครงการ M.B.A กฎหมาย

ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคาํแหง (ราม 1)  ชั้น 2  (วนัจนัทร์ - 

ศุกร์ ) และ ชั้น 3 (วนัเสาร์ – อาทิตย ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 

โทร.02-310-8220, 087-680-0093, 098-356-3610, 087-518-3212 

 2. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์วนัจนัทร์ที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

3.  สอบสมัภาษณ์วนัพธุที่  25  กมุภาพนัธ์  2558 

4.  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เขา้ศึกษาวนัพธุที่  25 กมุภาพนัธ์  2558 

5.  ขึ้นทะเบียนนกัศึกษาวนัเสาร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์  2558 

6.  เปิดเรียน วนัเสาร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์  2558 

  

ผู้สมัครจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือ 

บัตรประจําตัวข้าราชการ 

มาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    


