
เมื่อส าเร็จการศกึษา จะได้รับปริญญา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

บธ.ม. (กฎหมายธุรกจิ) 

M.B.A.(Business Law) 

 

    
 

            ค่าใช้จ่ายในการศกึษา 
 1.   ค่าสมัครสอบ                 700 บาท 

 2.   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (เหมาจ่าย)    
  

ศึกษาดูงานในประเทศ (รถบัส) ศึกษาดูงานประเทศญีปุ่่น 

งวดที่ 1    จ านวน  19,000 บาท   

งวดที่ 2 – 7 จ านวน  17,500 บาท 

งวดที่ 8       จ านวน   5,000 บาท    

งวดที่ 1    จ านวน  26,000 บาท   

งวดที่ 2 – 7 จ านวน  23,500 บาท 

งวดที่ 8       จ านวน   5,000 บาท    

รวม             129,000 บาท รวม             172,000 บาท 

 (รวมศึกษาดูงาน เอกสารประกอบการบรรยาย  เสื้อรุ่น ค่าเรยีนวิชา

ปรับพื้นฐาน และน้ าดืม่) 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รวม

ทั้งหมด 13 วิชา 39 หน่วยกิต  นักศกึษาต้องเรียนวิชาบังคับและวิชา

ปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต  อกี 5 วิชา ดังนี ้

วชิาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

RAM 6000  ความรู้คู่คุณธรรม         (3) หน่วยกิต 

RAM 6003  บัณฑิตศกึษา   (3)  หน่วยกิต 

วชิาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) 

BUS 6000  เทคนิคการอา่นภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (3)  หน่วยกิต    

BUS 6001  การบัญชีการเงิน    (3)  หน่วยกิต 

BUS 6002  ความรู้เบือ้งต้นทางกฎหมายธุรกิจ (3)  หน่วยกิต 

วชิาแกนบังคับ           (21  หน่วยกิต) 

BUS 6011  การจัดการและพฤตกิรรมองคก์าร    3  หน่วยกิต 

BUS 6012  การจัดการการเงิน      3  หน่วยกิต 

BUS 6013  การจัดการการตลาด    3  หน่วยกิต 

BUS 6014  การบัญชีส าหรับผูบ้รหิาร    3  หน่วยกิต 

BUS 6015  การจัดการการด าเนินงาน   3  หน่วยกิต 

BUS 6016  วิธีการวิจัยทางธุรกิจ     3  หน่วยกิต 

BUS 7017  การจัดการเชิงกลยุทธ ์      3  หน่วยกิต 

 

วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     (3  หน่วยกิต) 
BUS 7096 การค้นคว้าอสิระ   3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา       (15  หน่วยกิต) 
BUS 7810 กฎหมายและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3  หน่วยกิต 

BUS 7812 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองค์กรธุรกิจ 

       และการวางแผนภาษีอากร 3  หน่วยกิต 

BUS 7815 กฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 3  หน่วยกิต 

BUS 7819 ประเด็นปัจจุบันทางกฎหมายธุรกิจ  3  หน่วยกิต 

BUS 7820 เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย 3  หน่วยกิต 
 

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

BUS 7097 การสอบประมวลความรู้  
หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 

นั กศึกษาจะต้ องสอบประมวลความ รู้ทั้ ง ข้ อ เขี ยนและปาก เปล่ า 

ตามระเบียบของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 

 
 
 

ส านักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โทร. 0-2310-8220,  087-518-3212 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Master of Business Administration 
         (Business Law) 

 

หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต 

สาขาวชิากฎหมายธรุกจิ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

คัดเลอืกโดยการสอบสัมภาษณ ์

         (ไม่ต้องสอบขอ้เขียน) 
 

ศกึษาดงูาน 

ในประเทศ 129,000 
ญีปุ่่ น 172,000 



ดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัคร ONLINE ได้ท่ี 

www.bl-mba.ru.ac.th หรือ 

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

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชากฎหมายธุรกจิ 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหงเปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ M.B.A. (Business 

Law) ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการศึกษาที่น ากฎหมายธุรกิจมาเป็นสาขา

วิชาเอก เพื่อบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจหรือกฎหมายธุรกิจ 

เหมาะส าหรับผู้ที่ท างานด้านบริหารที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และ 

ผู้ที่สนใจที่มุ่งเน้นการน ากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจไปปรับใช้ในการ

บริหารธุรกิจ เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

(AEC)  หลักสูตรด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง

จากภาคเอกชนและภาคราชการ ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ส.ก.อ.  

 โครงการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่  17 ประจ าภาค  

2 ปีการศึกษา 2559 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เ ป็ น ผู้ส า เ ร็ จก ารศึ กษ าระดั บป ริญญาต รีทุ กส าข า 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง  

หลักฐานการสมคัร 

1. ใบสมัคร จ านวน 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว) 

2. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร)  1 ฉบับ   

3. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปรญิญาตร ี                     

(Transcript of Record) 1 ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  1  ฉบับ 

ระบบการศึกษา 
                ศึกษาแบบ Block Course & Modular system  

โดยจัดให้นักศึกษาเรียนคราวละ1 วิชาต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร  

ประมาณ 4 ภาคการศึกษาปกติ 

วัน และเวลาบรรยาย 
สถานที่เรียน  คณะบรหิารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก

เวลาเรียน วนัเสาร์    เวลา 08.00 – 21.00 น. 
 

หลักเกณฑ์การคดัเลือกเขา้ศกึษา 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ์ (ไม่ตอ้งสอบข้อเขียน) 

1.  พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชา  

ที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี  ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ 

และประสบการณ์ในการท างาน รวมทั้ง วัตถุประสงค์ของการใช้ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา และความพร้อมที่จะผูกพันตนเองกับการศึกษาตลอด

ระยะเวลา 2 ปี ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่จะผ่านการสัมภาษณ์ ต้องเป็นผู้มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ และการ

แสดงออกในความพร้อมด้านต่าง ๆ  ที่จะสามารถศึกษาได้ส าเร็จตาม

หลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด

หลักเกณฑ์ และพิจารณาผลการคัดเลือก โดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์

ของคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ผลการคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อให้ถือเป็นที่ยุติ การเปิดการเรียนการสอนได้นั้น ต้องมีจ านวน

นักศกึษาขั้นต่ า 30 คน 

 

กจิกรรมเสริมหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจจัดให้มี

กิจกรรมเสรมิหลักสูตร   นอกจากการเรียนปกติดังนี้ 

1. สัมมนาวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ และกฎหมายธุรกิจ 

ในประเด็นส าคัญ ๆ ในขณะนั้น โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเป็น

ผู้บรรยายพิเศษ 

2. จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิม่พูนความรู้และประสบการณ์

นอกเหนือจากในชัน้เรียน  

 

 

 

การรับสมัคร 

 
     ปฏิทินการรับสมัครนักศกึษาใหม่ระดับบัณฑิตศกึษา  

ประจ าภาค  2  ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 17)   

บัดนี ้– 30 พฤศจิกายน 2559  รับสมัคร 

ศ.       2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

อา.     11 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ ์

ศ.       16 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

ส.       24 ธันวาคม 2559 ขึน้ทะเบียนนักศกึษา 

              มกราคม 2560 เปิดบรรยาย 

 

  ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ท่ี 

ห้องส านกังานโครงการ M.B.A กฎหมายธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจ         

ม.รามค าแหง (ราม 1) ชั้น 2 (จันทร์ - ศุกร์)  

และชั้น 3 (เสาร์ – อาทิตย์) ตั้งแตเ่วลา 09.00 – 17.00 น.  

(เว้นวันหยุดนักขตัฤกษ์)  

 

โทร. 02-310-8220, 087-518-3212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


