
เมื่อสําเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา
บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวชิากฎหมายธุรกจิ 

บธ.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
M.B.A.(Business Law) 

    
 

            ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 1.   ค่าสมัครสอบ                 700 บาท 

 2.   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (เหมาจ่าย)    
  

ศึกษาดูงานในประเทศ (รถบัส) ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
งวดที่ 1    จํานวน  19,000 บาท   

งวดที่ 2 – 7 จํานวน  17,500 บาท 

งวดที่ 8       จํานวน   5,000 บาท   

งวดที่ 1    จํานวน  26,000 บาท   

งวดที่ 2 – 7 จํานวน  23,500 บาท 

งวดที่ 8       จํานวน   5,000 บาท   

รวม             129,000 บาท รวม             172,000 บาท
 (รวมศึกษาดูงาน เอกสารประกอบการบรรยาย  เสื้อรุน่ ค่าเรียนวิชา

ปรับพื้นฐาน และน้ําดื่ม) 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รวม

ทั้งหมด 13 วิชา 39 หน่วยกิต  นักศึกษาต้องเรียนวิชาบังคับและวชิา

ปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต  อีก 5 วิชา ดังนี้ 

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
RAM 6000  ความรูคู้คุ่ณธรรม         (3) หน่วยกิต 

RAM 6003  บัณฑิตศึกษา   (3)  หน่วยกิต 

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 6000  เทคนคิการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (3)  หน่วยกิต    

BUS 6001  การบัญชีการเงิน    (3)  หน่วยกิต 

BUS 6002  ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายธุรกิจ (3)  หน่วยกิต 

วิชาแกนบังคับ           (21  หน่วยกิต) 
BUS 6011  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ    3  หน่วยกิต 

BUS 6012  การจัดการการเงิน      3  หน่วยกิต 

BUS 6013  การจัดการการตลาด    3  หน่วยกิต 

BUS 6014  การบญัชีสําหรับผู้บริหาร    3  หน่วยกิต 

BUS 6015  การจัดการการดําเนินงาน   3  หน่วยกิต 

BUS 6016  วิธีการวิจัยทางธรุกิจ     3  หน่วยกิต 

BUS 7017  การจัดการเชิงกลยทุธ ์      3  หน่วยกิต 

 

วชิาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     (3  หน่วยกติ) 
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ   3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา       (15  หน่วยกิต) 
BUS 7810 กฎหมายและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3  หน่วยกิต 

BUS 7812 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองค์กรธุรกิจ 

       และการวางแผนภาษีอากร 3  หน่วยกิต 

BUS 7815 กฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนษุย ์ 3  หน่วยกิต 

BUS 7819 ประเดน็ปัจจุบันทางกฎหมายธุรกิจ  3  หน่วยกิต 

BUS 7820 เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย 3  หน่วยกิต 
 

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
BUS 7097 การสอบประมวลความรู้  

หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 

นักศึ กษาจะต้องสอบประมวลความ รู้ทั้ ง ข้ อ เขี ยนและปากเปล่ า 

ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 

 

 

 

 

สํานักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โทร. 0-2310-8220,  087-518-3212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Master of Business Administration 
         (Business Law) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 
         (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) 

 

ศกึษาดงูาน 
ในประเทศ 129,000 
ญีปุ่่ น 172,000 



ดาวน์โหลดใบสมคัรหรือสมัคร ONLINE ได้ที ่

www.bl-mba.ru.ac.th หรือ 

www.oros.ru.ac.th/Scenter.jsp 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ M.B.A. (Business 

Law) ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการศึกษาที่นํากฎหมายธุรกิจมาเป็นสาขา

วิชาเอก เพื่อบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจหรือกฎหมายธุรกิจ 

เหมาะสําหรับผู้ที่ทํางานด้านบริหารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และ 

ผู้ที่สนใจที่มุ่งเน้นการนํากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจไปปรับใช้ในการ

บริหารธุรกิจ เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

(AEC)  หลักสูตรดําเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง

จากภาคเอกชนและภาคราชการ ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ส.ก.อ.  

 โครงการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 16 ประจําภาค  

1 ปีการศึกษา 2559 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เ ป็ นผู้ สํ า เ ร็ จการศึ กษาระดั บปริญญาตรี ทุ กสาขา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง  

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว) 

2. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร)  1 ฉบับ   

3. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี                      

(Transcript of Record) 1 ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  1  ฉบับ 

ระบบการศึกษา 
                ศึกษาแบบ Block Course & Modular system  

โดยจัดให้นักศึกษาเรียนคราวละ1 วิชาต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร  

ประมาณ 4 ภาคการศึกษาปกต ิ

วัน และเวลาบรรยาย 
สถานที่เรยีน  คณะบริหารธุรกิจ ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัรามคําแหง หัวหมาก

เวลาเรียน วันอาทติย์    เวลา 08.00 – 21.00 น. 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศกึษา 
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) 

1.  พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชา  

ที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี  ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู ้

และประสบการณ์ในการทํางาน รวมทั้ง วัตถุประสงค์ของการใช้ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา และความพร้อมที่จะผูกพันตนเองกับการศึกษาตลอด

ระยะเวลา 2 ป ีของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่จะผ่านการสัมภาษณ์ ต้องเป็นผู้มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ และการ

แสดงออกในความพร้อมด้านต่าง ๆ  ที่จะสามารถศึกษาได้สําเร็จตาม

หลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ กําหนด

หลักเกณฑ์ และพิจารณาผลการคัดเลือก โดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์

ของคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ผลการคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อให้ถือเป็นที่ยุติ การเปิดการเรียนการสอนได้นั้น ต้องมีจํานวน
นักศึกษาขั้นต่ํา 30 คน 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจจัดให้มี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร   นอกจากการเรียนปกติดังนี้ 

1. สัมมนาวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ และกฎหมายธุรกิจ 

ในประเด็นสําคัญ ๆ ในขณะนั้น โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเป็น

ผู้บรรยายพิเศษ 

2. จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

นอกเหนือจากในชัน้เรียน  

 

 

 

การรับสมัคร 
 

     ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาค  1  ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 16)   
บัดนี้ – 12 มิถุนายน 2559  รับสมัคร 

จ.       13 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

ส.       18 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ ์

อ.       21 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตอ่ 

ส.       25 มิถุนายน 2559 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

              กรกฎาคม 2559 เปิดบรรยาย 

 

  ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
ห้องสํานักงานโครงการ M.B.A กฎหมายธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ         

ม.รามคําแหง (ราม 1) ชัน้ 2 (จันทร์ - ศุกร)์  

และชัน้ 3 (เสาร ์– อาทิตย)์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.  

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

 

โทร. 02-310-8220, 087-518-3212 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       


