
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
M.B.A (Business Law) ซึ่งเปนมิติใหมของการศึกษาที่นํา
กฎหมายธุรกิจมาเปนสาขาวิชาเอก เพื่อบูรณาการความรู                   
ทางดานบริหารธุรกิจหรือกฎหมายธุรกิจ เหมาะสําหรับผู       
ที่ทํางานดานบริหารที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และผูที่สนใจ               
ที่มุงเนนการนํากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจไปปรับใชในการ
บริหารธุรกิจ  ดําเนินการสอนโดยคณาจารยที่มีประสบการณ
ตรงจากภาคเอกชน และภาคราชการ 

 โครงการฯ เปดรับสมัครนักศึกษารุนที่ 4 ประจําภาค 
2  ปการศึกษา 2551  

คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
เ ป น ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ า ร ะ ดั บป ริ ญญ าต รี ทุ ก ส า ข าที่                          
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ              
หรือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
รับรอง 
  

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด (ติดรูปถาย 1 นิ้ว) 
2. สํา เนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ  (ปริญญาบัตร )                        

1 ฉบับ   
3. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี                      

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

หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา 
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ  (ไมตองสอบ

ขอเขียน) 
1.  พิจารณาเบื้องตนจากใบสมัครซึ่งจะครอบคลุม

ทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเปนพื้นฐานในระดับปริญญาตรี      
ผลการศึกษาทักษะในการเรียนรู และประสบการณในการ
ทํางาน รวมทั้ง วัตถุประสงคของการใชผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา และความพรอมที่จะผูกพันตนเองกับการศึกษา
ตลอดระยะเวลา 2 ป ของหลักสูตรอยาง ตอเนื่อง  

2. การสอบสัมภาษณ ผูสมัครที่จะผานการสัมภาษณ 
ตองเปนผูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน ความคิด
สรางสรรค วุฒิภาวะ และการแสดงออกในความพรอม
ดานตาง ๆ  ที่จะสามารถศึกษาไดสําเร็จตามหลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยบัณฑิตวิทยาลัยเปนผู
กําหนดหลักเกณฑ และพิจารณาผลการคัดเลือก โดย
มอบหมายใหเปนเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหาร
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู เขาศึกษาตอผลการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอใหถือเปนที่ยุติ 

ระบบการศึกษา 

เปนแบบ Block Course & Modular system โดยจัด
ใหนักศึกษาเรียนคราวละ1 วิชาตอเนื่องกันตลอดหลักสูตร 
ประมาณ 4 ภาคการศึกษาปกติ 

วัน และเวลาบรรยาย 
สถานที่เรียน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 

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

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร   นอกจากการเรียนปกติ
ดังนี้ 

1. สัมมนาวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และกฎหมายธุรกิจ ในประเด็นสําคัญๆ ในขณะนั้น โดยเชิญ
วิทยากรซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญมาเปนผูบรรยายพิเศษ 

2 .  จั ด ศึ ก ษ า ดู ง า น น อ ก ส ถ า นที่ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ                   
เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณนอกเหนือจากในชั้น
เรียน (จัดศึกษาดูงาน ณ ฮองกง – มาเกา หรือเทียบเทา) 

 
หลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจ รวมทั้งหมด  13 วิชา  39 หนวยกิต  และนักศึกษาตอง
เรียนวิชาบังคับและวิชาปรับพื้นฐานโดยไมนับหนวยกิต        
อีก 3 วิชา ดังนี้ 
วิชาบังคับ (ไมนบัหนวยกิต) 

RU 600 ความรูคูคุณธรรม        0 หนวยกิต 
RU  603 บัณฑิตศกึษา  0 หนวยกิต 

วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนบัหนวยกิต) 
BL  500 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
              และกฎหมายธุรกิจ  
BL  501  การบัญชีการเงินเบื้องตน  
BL  502  ความรูเบื้องตนทางกฎหมายธุรกิจ  
นักศึกษาจะตองสอบผานวชิาปรบัพื้นฐานกอนเริ่ม

ศึกษากระบวนวชิาในหลักสูตร 
 
 
 
 

 
วิชาแกนบังคับ                                             24 หนวยกิต 
BL 600  เศรษฐศาสตรและกฎหมาย     3  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 
ตองเรียนกลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
                    ทั้งหมด 4 วิชา  รวม    12 หนวยกิต   

BL 610 กฎหมายและการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
BL 612 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองคกรธุรกิจ 
            และการวางแผนภาษีอากร 
BL 615 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
BL 619 ประเด็นปจจุบันทางกฎหมายธุรกิจ 

 (หรือตามที่บณัฑติวิทยาลัยกําหนด) 

การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)   
BL 698  การสอบประมวลความรู  

หลังจากไดศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแลว นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูทัง้
ขอเขียนและปากเปลา  ตามระเบียบของบัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 

  



คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ 
(ไมตองสอบขอเขียน) 

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

การรับสมัคร 
ปฏิทินการรับสมคัรนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2551  (รุนที่ 4)   
รับสมัครประมาณ 120 คน 
 เรียนวันศุกร – เสาร  
1. ขอรับใบสมัครและสมัครตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม  - 15 
พฤศจกิายน  2551 (ทุกวัน) เวนวันที่  23  ตุลาคม  2551 
ณ สถานที่ตอไปนี้ 
                   1.1 บณัฑิตวทิยาลัย อาคารทาชัย ชั้น 3  ตั้งแตเวลา 
09.00 – 16.00 น.   โทร.0-2310-8560, 0-2310-8563  กด 8 
                   1.2 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ม.รามคําแหง (ราม 1) 
หัวหมาก  ตั้งแตเวลา 09.00 – 18.00 โทร. 0-2310-8220 , 
02-3108222 , 086-7712442 
ดาวนโหลดทาง Internet ไดที่ http:/ / bl-mba. ru.ac.th 
2. ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  
    วนัที่ 20  พฤศจกิายน  2551 
3. สอบสัมภาษณ วันที่  27 - 28 พฤศจิกายน  2551 
    เวลา  09.00 - 16.00 น.  
4. ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  
    วันที่ 4  ธันวาคม  2551 
5. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม  2551 
6. เปดเรียนวนัที่  9  มกราคม  2552 
  

ผูสมัครจะตองนาํบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน 
มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 

คาใชจายในการศึกษา 

1. คาสมัครสอบ               700   บาท 
2. คาใชจายตลอดหลักสูตร            160,000  บาท 

(รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   เอกสาร  เสื้อรุน  เสื้อสูท  
กระเปา  คาเรียนวิชาปรับพื้นฐาน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงาน ณ ฮองกง – มาเกา หรือเทียบเทา ) 
แบงชําระเปน 4 งวด  
งวดที่ 1  วนัขึ้นทะเบียนนักศึกษา   
   วันที่ 13 ธันวาคม 2551    40,000  บาท 
งวดที่ 2   ลงทะเบยีนเรียน เทอมที่ 2         40,000  บาท 
งวดที่ 3   ลงทะเบยีนเรียน เทอมที่ 3    40,000  บาท 
งวดที่ 4   ลงทะเบยีนเรียนเทอมสุดทาย     40,000  บาท 

 
 

 
 
 
 
 
                
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

หลักสูตร 
บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

รุนที่ 4 
ศึกษาดูงาน  ฮองกง – มาเกา 

 
 
 
 
 
 

   รับสมัครตั้งแตบัดนี้  -  15 พฤศจิกายน 2551 
http://bl-mba.ru.ac.th 

   
 

 

สํานักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ    
คณะบริหารธุรกิจ   ช้ัน 2    มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะป   กรุงเทพฯ 10240 
โทร  02-310-8222  ,  02-310-8220 และ 08-7681-4227 หรือ  http://bl-mba.ru.ac.th  

  Master of Business  
 Administration 
 (Business Law) 


