
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ 
(ไมตองสอบขอเขียน) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ M.B.A. (Business 
Law) ซึ่งเปนมิติใหมของการศึกษาที่นํากฎหมายธุรกิจมาเปนสาขา
วิชาเอก เพื่อบูรณาการความรูทางดานบริหารธุรกิจหรือกฎหมายธุรกิจ 
เหมาะสําหรับผูที่ทํางานดานบริหารที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และผูที่
สนใจที่มุงเนนการนํากฎหมายที่ เกี่ยวกับธุรกิจไปปรับใชในการ
บริหารธุรกิจ  ดําเนินการสอนโดยคณาจารยที่มีประสบการณตรงจาก
ภาคเอกชน และภาคราชการ 

 โครงการฯ  เปดรับสมัครนักศึกษารุนที่ 6 ประจําภาค 2         
ปการศึกษา 2552 

คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง  

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด (ติดรูปถาย 1 นิ้ว) 
2. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร)  1 ฉบับ   
3. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี                      

(Transcript of Record) 1 ฉบบั 
4. สําเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรขาราชการ  1  ฉบับ 

ระบบการศึกษา 
เปนแบบ Block Course & Modular system โดยจัดให

นักศึกษาเรียนคราวละ1 วิชาตอเนื่องกันตลอดหลักสูตร ประมาณ 4 ภาค
การศึกษาปกติ 

วัน และเวลาบรรยาย 
สถานที่เรียน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 

เวลาเรียน       วันเสาร  เวลา 17.00 – 21.00 น. 
                วันอาทิตย เวลา 08.00 – 17.00 น. 

หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา 
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ  (ไมตองสอบขอเขียน) 
1.  พิจารณาเบื้องตนจากใบสมัครซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชา      

ที่ศึกษาเปนพื้นฐานในระดับปริญญาตรี  ผลการศึกษาทักษะในการเรียนรู 
และประสบการณในการทํางาน  รวมทั้ง  วัตถุประสงคของการใช
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความพรอมที่จะผูกพันตนเองกับการศึกษา
ตลอดระยะเวลา 2 ป ของหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

2. การสอบสัมภาษณ ผูสมัครที่จะผานการสัมภาษณ ตองเปนผูมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน ความคิดสรางสรรค วุฒิภาวะ และการ
แสดงออกในความพรอมดานตาง ๆ  ที่จะสามารถศึกษาไดสําเร็จตาม
หลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนด
หลักเกณฑ และพิจารณาผลการคัดเลือก โดยมอบหมายใหเปนเอกสิทธิ์
ของคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กฎหมายธุรกิจ ในการพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษา ตอผลการคัดเลือกเขา
ศึกษาตอใหถือเปนที่ยุติ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจจัดใหมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   นอกจากการเรียนปกติดังนี้ 

1. สัมมนาวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ และกฎหมาย
ธุรกิจ ในประเด็นสําคัญๆ ในขณะนั้น โดยเชิญวิทยากรซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
มาเปนผูบรรยายพิเศษ 

2. จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ เพือ่เพิ่มพนูความรูและ
ประสบการณนอกเหนือจากในชัน้เรียน  

การรับสมัคร 
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2552  (รุนที่ 6  กลุมที่ 2)   
1. ขอรับใบสมัครและสมัครตั้งแตวนัที่ 1 –  30 ธันวาคม 2552 ทุกวนั   
ณ สถานที่ตอไปนี้ 
              1.1 บณัฑิตวิทยาลัย อาคารทาชัย ชั้น 3  ตั้งแตเวลา 09.00 – 
16.00 น.   โทร.0-2310-8560, 0-2310-8563  กด 8 
              1.2 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6  ม.รามคําแหง (ราม 1) หัวหมาก  
ตั้งแตเวลา 09.00 – 17.30 น. โทร.0-2310-8222 , 0-2310-8220 ,       
08-6771-2442 
ดาวนโหลดทาง Internet ไดที่ http:/ / www.bl-mba. ru.ac.th 
2. ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  
    วันอังคารที ่5  มกราคม  2553 
3. สอบสัมภาษณ วันที่  11-12  มกราคม  2553 
4.  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  
     วันจันทรที่ 18  มกราคม  2553 
5. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันเสารที ่24  มกราคม 2553 
6. เปดเรียน  เดอืน  กุมภาพันธ  2553  
 

ผูสมัครจะตองนาํบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน 
มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เมื่อสําเร็จการศึกษา จะไดรับปริญญา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
บธ.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
M.B.A.(Business Law) 

คาใชจายในการศึกษา 
1.  คาสมัครสอบ                    700   บาท 
2.  คาใชจายตลอดหลักสูตร           145,000  บาท  (แบงชําระ 5 งวด) 
  งวดที่ 1 -4   งวดละ  35,000   บาท   
  งวดที่ 5      จํานวน  5,000   บาท    
(รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   เอกสาร  เสื้อรุน  เสื้อสูท  กระเปา  
คาเรียนวิชาปรับพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน 
ในประเทศ ) 

โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รวม
ทั้งหมด  13 วชิา  39 หนวยกิต  และนักศึกษาตองเรียนวิชาบังคับและ
วิชาปรบัพืน้ฐานโดยไมนับหนวยกติ  อีก 5 วิชา ดังนี ้
วิชาบังคับ (ไมนบัหนวยกิต) 
RU  600  ความรูคูคุณธรรม         0 หนวยกิต 
RU  603  บัณฑิตศึกษา   0 หนวยกิต 
วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนบัหนวยกิต) 
BL 500  เทคนิคการอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 0 หนวยกิต 

และกฎหมายธุรกิจ  
BL 501  การบัญชีการเงินเบื้องตน  0 หนวยกิต 
BL 502  ความรูเบื้องตนทางกฎหมายธุรกิจ 0 หนวยกติ 
วิชาแกนบังคับ            21  หนวยกิต 
BL 601  การจัดการและภาวะผูนาํ      3  หนวยกิต 
BL 602  การจัดการการเงินธุรกิจ     3  หนวยกิต 
BL 603  การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ    3  หนวยกิต 
BL 604  การบัญชีบริหาร     3  หนวยกิต 
BL 605  การจัดการการดําเนินงานสมัยใหม  3  หนวยกิต 
BL 606  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร     3  หนวยกิต 
BL 607  การจัดการกลยุทธเชิงบูรณาการ      3  หนวยกิต 

วิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง 
BL 697  การคนควาอิสระ               3 หนวยกิต 
กลุมวิชาเฉพาะสาขา 
กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชากฎหมายธรุกิจ   5 วิชา  รวม    15 หนวยกิต 

การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
BL 698  การสอบประมวลความรู  

หลังจากไดศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว 
นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูทั้งขอเขียนและปากเปลา  ตาม
ระเบียบของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
หลักสูตร 

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

รุนที่ 6 (กลุมที่ 2) 
      เรียนวันเสาร - อาทิตย 

Master of Business Administration  (Business Law) 
 

 
 
 

 
 

รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 –  30 ธันวาคม 2552 
http://www.bl-mba.ru.ac.th   

ศึกษาดูงาน 
ในประเทศ 


