
คาํอธบิายรายวชิา 

 

บม5101  การบญัชีพืนฐาน 

MA5101  Fundamental of Accounting 

  ศึกษาความหมาย  วตัถุประสงค ์ และความสาํคญัของบญัชี  หลกั-และวิธีการ

บนัทึกบญัชี  ทงัในสมุดบนัทึกรายการขนัตน้  และสมุดบนัทึกรายการขนัปลายของกิจการขาย

บริการและขายสินคา้  การจดัทาํงบทดลอง  เพือพิสูจน์ความถกูตอ้งของการลงรายการบญัชี  การใช้

กระดาษทาํการเพืออาํนวยความสะดวกในการทาํงบการเงิน  การปรับปรุงบญัชีเมือสินงวดและการ

จดัทาํงบการเงินเพือวดัผลการดาํเนินงาน  และแสดงฐานะการเงิน 

 

บม5102  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

MA5102  Business Mathematics 

  ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์ขนัตน้ทางคณิตศาสตร์ทีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจ  

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ทีเกียวกบัการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน  โดยเนน้ทฤษฎีเบืองตน้  

และการใชป้ระโยชน์  การโปรแกรมเชิงเสน้ตรง  และการประยกุตก์บัปัญหาทางธุรกิจ  เช่น  ปัญหา

การขนส่งและปัญหาสินคา้คงเหลือ 

 

บม5103  เศรษฐศาสตร์พืนฐาน 

MA5103  Fundamental of Economics 

  ศึกษาถึงการกาํหนดราคาสินคา้  ราคาปัจจยัการผลิต  ทฤษฎีการผลิต  รายได้

ประชาชาติ  ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ  ทฤษฎีการเงินและการคลงั  การติดต่อกบั

ต่างประเทศ  ตลอดจนการใชน้โยบายต่างๆ  เพือใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 

 

บม5104  ธุรกิจพืนฐาน 

MA5104  Fundamental of Business 

  ศึกษาลกัษณะของธุรกิจ  รูปแบบต่างๆ  ขององคก์ารธุรกิจ  สภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจขององคก์ารธุรกิจ  การผลิตและกระบวนการผลิต  การตลาด  กระบวนการจดัการ  และ

บุคลากรโดยเนน้ความเขา้ใจเชิงทฤษฎีและการประยกุตใ์ช ้

 

บม5105  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัคอมพิวเตอร์ 

MA5105  Introduction to Computer 



  ศึกษาความรู้ทวัไปเกียวกบัเครืองคอมพิวเตอร์  หลกัการทาํงานของเครือง

คอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ  ทีใชก้บัเครืองคอมพิวเตอร์  หลกัการเขียนโปรแกรม  เทคนิค  และ

กรรมวิธีในการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการประยกุตก์บัปัญหาทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

บม5201  การจดัการการตลาด 

MA5201  Marketing Management 

  ศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การแบ่งส่วน

ตลาด  การวิเคราะห์และพยากรณ์ความตอ้งการของตลาด  การกาํหนดนโยบายการวางกลยทุธก์าร

จดัการเกียวกบัส่วนประสมการตลาด  การวางแผน  การจดัองคก์ารควบคุมและการประเมินผล

รวมทงัการวิเคราะห์และแกปั้ญหาทางการตลาด 

 

บม5202  การจดัการการเงิน 

MA5202  Financial Management 

  ศึกษากลยทุธ ์ เทคนิคและวิธีการในการจดัการการเงิน  ในดา้นการจดัหา  จดัสรร

เงินทุนนโยบาย  การตดัสินใจจดัการทางการเงินภายใตภ้าวะต่างๆ  โดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 

 

บม5203  องคก์ารและการจดัการ 

MA5203  Organization and Management 

  ศึกษารูปแบบของกลุ่มในองคก์าร  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและกลุ่ม  การ

สือสารสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม  บทบาทของผูน้าํ  การสงัการบุคคลในองคก์าร  อิทธิพลของกลุ่มทีมี

ผลกระทบต่อองคก์าร  สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในองคก์าร  ขบวนการเปลียนแปลง

ในองคก์ารโดยเนน้การประยกุตใ์นการบริหาร 

 

บม5204  การจดัการการปฏิบติัการ 

Ma5204             Operations Management 

                        ศึกษาลกัษณะของกิจการในการผลิตสินคา้และบริการ  วตัถุประสงคข์องการผลิต  

การบริหารการผลิต  การวางระบบ  การปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละขบวนการผลิต  กระบวนการทาํงาน

และความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจของระบบงานนนั  การวางแผน  และควบคุมการผลิตโดยการจดัทาํ



งบประมาณ  การกาํหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ  การใชเ้ทคนิคเชิงปริมาณในการจดัสรร

ทรัพยากรเพือแสวงหากาํไรสูงสุด  ตลอดจนผลกระทบของการเปลียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี

โดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 

 

บม5205  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 

MA5205  Management Information System 

  ศึกษาถึงระบบสารสนเทศ  เพือเป็นเครืองมือในการวางแผน  ควบคุม  และ

ตดัสินใจในระดบัการจดัการทุกระดบั  โดยศึกษาสารสนเทศในลกัษณะเป็นทรัพยากรในองคก์าร  

และนาํระบบสารสนเทศทีทนัสมยัมาใชใ้นองคก์าร  รวมทงัศึกษาผลกระทบของระบบสารสนเทศ

ทีมีต่อพฤติกรรมในองคก์าร  

 

บม5206  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

MA5206  Human Resource Management 

  ศึกษาแนวความคิดและนโยบายเกียวกบัการใชท้รัพยากรมนุษยอ์ยา่งมี

ประสิทธิภาพโดยเนน้บทบาท  และความรับผดิชอบของผูจ้ดัการในดา้นการวางแผนกาํลงัคน  การ

คดัเลือก  การพฒันา  การจ่ายค่าตอบแทน  การประเมินผลงานและการจูงใจ  ตลอดจนวิเคราะห์

ปัญหาการจดัการทรัพยากรมนุษยที์มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์าร  เพือเป็นแนวทางใน

การประยกุตส์าํหรับการบริหาร 

 

บม5221  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

MA5221  Quantitative Analysis 

  บุรพวชิา  บม5102  คณติศาสตร์ธุรกจิ 

  ศึกษาการใชโ้ปรแกรมเชิงเสน้ตรง  ฟังกช์นัทางธุรกิจ  เทคนิคเชิงปริมาณใน

องคก์ารการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวางแผนงาน  วางแผนบุคลากร  และการตดัสินใจแกปั้ญหา

ทางธุรกิจ 

 

บม5222  เศรษฐศาสตร์เพือการจดัการ 

MA5222  Managerial Economics 

  บุรพวชิา  บม5103  เศรษฐศาสตร์พนืฐาน 

  ศึกษาการประยกุตท์ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  ในการกาํหนดนโยบาย  และการ

ตดัสินใจของธุรกิจ  โดยเนน้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ทฤษฎีอุปสงคข์องผูบ้ริโภค  ลกัษณะของ

กาํไรการวดัผลกาํไรและการจดัสรรเงินทุน  ลกัษณะของตลาดแข่งขนัประเภทต่างๆ  ประเภท



ตน้ทุนการวิเคราะห์อุปสงคแ์ละการพยากรณ์  ผลกระทบของการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจต่อการ

ดาํเนินธุรกิจในระยะสนัและระยะยาว  การกาํหนดนโยบายการผลิตสินคา้หลายชนิดใน

ขณะเดียวกนั  โดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 

 

บม5223  การบญัชีเพือการจดัการ 

MA5223  Managerial Accounting 

  บุรพวชิา  บม5101  การบญัชีพนืฐาน 

  ศึกษาการรวบรวมขอ้มลูทางการบญัชี  เพือจดัทาํรายงานทางการเงิน  การ

วิเคราะห์แปลความหมายของขอ้มลู  การแยกประเภทตน้ทุน  การประยกุตต์น้ทุนทางการบญัชีไปสู่

ปัญหาทางธุรกิจ  ความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่างๆ  เพือประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร  การ

ควบคุมตลอดจนการตดัสินใจ  ปัญหาการตงัราคาโอนของบริษทัขา้มชาติ 

 

บม5224  ระเบียบวิธีวิจยัธุรกิจ 

MA5224  Business Research Methodology 

  บุรพวชิา  บม5221  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

  ศึกษาแนวความคิด  หลกัการ  ระเบียบวิธีดาํเนินการวิจยั  เช่น  การวิจยัทาง

การตลาด  การวจิยัเพือการลงทุน  รวมทงัปัญหาในการวิจยัทีเกิดขึน  โดยนกัศึกษาทีตอ้งมี

ผลงานวิจยัอยา่งนอ้ยหนึงโครงการ 

 

บม5225  นโยบายธุรกิจ 

MA5225  Business Policy 

  บุรพวชิา  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆทางธุรกิจ  การกาํหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และกล

ยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัความสามารถและสภาพการณ์ต่างๆ  โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธข์องธุรกิจที

เกียวกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  การเมืองและสงัคม  โดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 

 

 

 

บม5321             ทฤษฎีการบญัชีชนัสูง 

MA5321  Advanced Accounting Theory 

  บุรพวชิา  ทฤษฎีการบัญชี 



  ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี  แนวความคิดและมาตรฐานทางการบญัชี  รวมทงั

แนวทางปฏิบติัทางการบญัชี  และปัญหาทีเกิดขึนในการรายงานขอ้มลูทางการบญัชีในปัจจุบนั  

โดยศึกษาจากบทความ  แถลงการณ์  มาตรฐานทางการบญัชี  เอกสารเผยแพร่ทีเกียวขอ้งกบัวิชาชีพ

และกรณีตวัอยา่ง 

 

บม5322  การบญัชีเพือการจดัการชนัสูง 

MA5322    Advanced Managerial Accounting  

    บุรพวชิา  บม5223  การบญัชีเพอืการจดัการ 

    ศึกษาถึงความสมัพนัธข์องระบบขอ้มลูทางการบญัชี  กบัขอ้มลูทางการบริหาร  

วิธีการใชข้อ้มลูทางการบญัชีเพือการวางแผนทงัในระยะสนัและระยะยาว  การประสานงานการ

ควบคุมการวดัผลการปฏิบติังาน  รวมทงัการตดัสินใจของฝ่ายบริหารดว้ยวิธีการทีเป็นระบบ  โดย

ศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 

 

บม5323  การวางระบบบญัชีเฉพาะกิจการ 

MA5323  Institutional Accounting System Design 

  บุรพวชิา  ระบบและการวางรูปบญัชี 

  ศึกษาขนัตอนการวางระบบบญัชีของธุรกิจประเภทต่างๆ  การจดัระบบขอ้มลู

ทางบญัชี  การประมวลขอ้มลูโดยคอมพิวเตอร์  การปรับปรุงระบบ  การเสนอรายงานต่อฝ่าย

บริหารและการจดัระบบบญัชีเพือการบริหารหน่วยงานต่างๆ  โดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 

 

บม5324  การรายงานทางการเงินและปัญหา 

MA5324  Financial Reporting and Problems 

  บุรพวชิา บม5321 ทฤษฎกีารบญัชีชันสูง 

  ศึกษาเกียวกบัการจดัทาํรายงานทางการเงิน  รวมทงัการเปิดเผยขอ้มลูทางบญัชี

เพือเสนอต่อบุคคลหรือหน่วยงานอืนๆ  โดยศึกษาถึงวตัถุประสงค ์ แนวความคิด  ทฤษฎี

ความสาํคญัและปัญหาต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํรายงานทางการเงิน  อนัเนืองมาจากกฎหมาย  

และขอ้กาํหนดของสมาคมทางการบญัชี  โดยเนน้หนกัในเชิงการวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนในทาง

ปฏิบติั  เช่น  ปัญหาทีเกิดขึนเนืองจากการคาํนวณกาํไร  การเปลียนแปลงระดบัราคา  การแปลง

เงินตราต่างประเทศ 

 

บม5325  การสมัมนาการบญัชี 

MA5325  Seminar in Accounting 



  บุรพวชิา  บม5322  การบญัชีเพอืการจดัการชันสูง 

  ศึกษาระบบบญัชีตน้ทุนของธุรกิจ  การวางแผน  การวิเคราะห์  และการ

ตดัสินใจ  โดยอาศยัขอ้มลูทางการบญัชี  การเปิดเผยขอ้มลู  ปัญหาต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบัทางการ

บญัชี  และการคาํนวณตน้ทุนโดยเฉพาะธุรกิจทีมีลกัษณะพิเศษ  เช่น  ธุรกิจการเกษตร  โดยศึกษา

จากกรณีตวัอยา่ง  และบทความจากวารสารทางวิชาชีพ 

 

บม5421  กลยทุธแ์ละนโยบายการเงิน 

MA5421  Financial Strategy and Policy 

  บุรพวชิา  บม5202  การจดัการการเงิน 

  ศึกษาการบริหารของสถาบนัการเงินต่างๆ  ในระบบเศรษฐกิจของประเทศใน

ดา้นการระดมเงินทุน  การบริหารการลงทุน  การบริหารความเสียงและสภาพคล่อง  กาํไร  และ

ผลตอบแทน  การแข่งขนัและนโยบายของรัฐทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานของสถาบนัการเงิน

ต่างๆ 

 

บม5423  การจดัการการเงินระหว่างประเทศ 

MA5423  International Financial Management 

  บุรพวชิา  บม5202  การจดัการการเงิน 

  ศึกษาการบริหารการเงินของกิจการระหว่างประเทศ  โดยศึกษาในรายละเอียดที

เกียวขอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  และสภาวะแวดลอ้มทางการเงิน  รวมถึงการ

กาํหนดนโยบายและการดาํเนินงาน  เพือบริหารความเสียงของอตัราแลกเปลียน  การบริหารทุน

หมุนเวียน  แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ  โครงสร้างเงินทุน  การตดัสินใจลงทุน  วิธีการทางบญัชี

และโอนเงินระหว่างประเทศ 

 

บม5424  การจดัการเครืองมือทางการเงิน 

MA5424  Financial Instruments Management 

  บุรพวชิา  บม5202  การจดัการการเงิน 

  ศึกษาการดาํเนินงานของธุรกิจการเช่า  ธุรกิจรับซือลกูหนี  หรือกิจการประเภท

อืนทีเป็นเครืองมือทางการเงินของธุรกิจในส่วนของแนวคิด  การปฏิบติังาน  การคาํนวณราคา  การ

คดัเลือกลกูคา้  ลกัษณะของสญัญา  ขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้ง  การแกปั้ญหาหนีเสีย  

ระบบการบนัทึกและรายงานผล  ตลอดจนการตดัสินใจทีเกียวขอ้งต่างๆ 

 

บม5425  สมัมนาปัญหาทางการเงิน 



MA5425  Seminar in Financial Problems 

  บุรพวชิา  บม5202  การจดัการการเงิน 

  ศึกษาวิเคราะห์  วิจารณ์ปัญหาทางการเงินของธุรกิจ  และสถาบนัการเงินใน

อดีตและปัจจุบนั  หาขอ้สรุปและแนวทางทีเหมาะสม  ดว้ยการอภิปราย  และแลกเปลียนความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุทีเกียวขอ้งและผูร่้วมศึกษา 

 

บม5501  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

MA5501  Consumer Behaviour 

  ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริโภคกบัธุรกิจ  โดยอาศยัการวิเคราะห์ตาม

แนวทางพฤติกรรมศาสตร์  การรับรู้ของผูบ้ริโภค  และอิทธิพลต่างๆ  ทีมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ตดัสินใจของผูบ้ริภค  ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มต่างๆทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ

ผูบ้ริโภค  และการใชแ้นวคิดทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพือเป็นพืนฐาน  ในการกาํหนดการแบ่ง

ส่วนตลาด  และการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด 

 

 

บม5521  การจดัการการจาํหน่าย 

MA5521  Distribution Management 

  บุรพวชิา  บม5201  การจดัการการตลาด 

  ศึกษาบทบาท  หนา้ที  ขอบเขตของงานในดา้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ การ

วางแผนและกาํหนดกลยทุธก์ารจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธก์ารตลาด  การ

ดาํเนินการเกียวกบัคาํสงัซือ  การเลือกสถานทีตงัคลงัสินคา้  การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั  การคาํนวณ

ตน้ทุนค่าขนส่งและค่าเก็บรักษา  การจดัการขนส่งและหน่วยงานขนส่ง  การบรรจุภณัฑเ์พือการ

ขนส่งและการเก็บรักษา  การควบคุมระบบการจดัจาํหน่าย 

 

บม5522  การจดัการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

MA5522  Advertising and Sales Promotion Management 

  บุรพวชิา  บม5201  การจดัการตลาด 

  ศึกษาบทบาทความสาํคญัของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายต่อระบบ

การตลาด  การกาํหนดนโยบาย  การวางแผน  และการปฏิบติัการทางดา้นการโฆษณา  และส่งเสริม

การขาย  ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  ทีเกียวกบัการโฆษณา  และการส่งเสริมการขาย 

 

บม5523  การจดัการการส่งออก 



MA5523  Export Management 

  บุรพวชิา  บม5201  การจดัการการตลาด 

  ศึกษาถึงการวิเคราะห์เพือการตดัสินใจส่งออกการกาํหนดตลาดเพือการส่งออก

สินคา้ความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ทุน  กาํไร  การพฒันาผลิตภณัฑ ์ วิธีการหาตลาด  การขนส่ง  การ

ประกนัภยั  การใหสิ้นเชือการเรียกเก็บเงิน  การเงินและเอกสารเพือการส่งออก  นโยบาย  และ

ปัญหาการส่งออกของไทย 

 

บม5524  การวจิยัตลาด 

MA5524  Marketing Research 

  บุรพวชิา  บม5201  การจดัการการตลาด 

  ศึกษากระบวนการการวิจยัตลาด  การจดัองคก์าร  การวจิยัการตลาด  ตน้ทุนใน

การวจิยั  การวิเคราะห์สถานการณ์ทวัไป  การสาํรวจไม่เป็นทางการ  การวางแผนวิจยั  การระบุ

ปัญหา  การออกแบบวจิยั  การเก็บขอ้มลู  การบนัทึก  การวิเคราะห์ขอ้มลู  การแปลความหมาย  

และการเสนอรายงานโดยเนน้การนาํผลวิจยัไปใชเ้พือการแกปั้ญหา  และการตดัสินใจทางธุรกิจ 

 

บม5525  สมัมนาทางการตลาด 

MA5525  Seminar in Marketing 

  บุรพวชิา  บม5201  การจดัการการตลาด 

  ศึกษาถึงการนาํทฤษฎีทางการตลาด  และการศึกษาคน้ควา้เพิมเติมเพือใชใ้นการ

วิเคราะห์สถานการณ์  การแกปั้ญหา  กาํหนดนโยบาย  กยลุทธ ์ และการวางแผนทางการตลาดโดน

เนน้กรณีศึกษา  และเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริงในปัจจุบนั 

 

 

บม5621  การออกแบบองคก์าร 

MA5621  Organization Design 

  บุรพวชิา  บม5203  องค์การและการจดัการ 

  ศึกษาทฤษฎีและวิธีการออกแบบองคก์าร  การออกแบบงาน  แบบจาํลอง  การมี

ส่วนร่วมในการบริหาร  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเสริมสร้างวิธีการเฉพาะในการออกแบบ  ตงัแต่

ส่วนยอ่ยขององคก์ารรวมถึงโครงสร้างองคก์ารทงัหมด  สามารถนาํไปปรับใชไ้ดใ้นสภาวะ

แวดลอ้มทีมีการเปลียนแปลง 

 

 



บม5622  การพฒันาองคก์ร 

MA5622  Organization Development 

  บุรพวชิา  บม5203  องค์การและการจดัการ 

  ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกียวกบัการพฒันาองคก์าร  การวิเคราะห์ระบุ

ปัญหาการพฒันากลวิธีการเปลียนแปลงองคก์าร  บทบาทของผูริ้เริมการเปลียนแปลงโดยพิจารณา

ในแง่ของภายในและภายนอกขององคก์าร  การศึกษากรณีตวัอยา่ง  จะนาํมาใชเ้พือใหท้ราบ

สถานการณ์ทีเกิดขึนจริง  และฝึกความสามารถในการวิเคราะห์และแกปั้ญหา 

 

บม5623  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

MA5623  Human Resource Development 

  บุรพวชิา  บม5203  องค์การและการจดัการ 

  ศึกษาแนวความคิด  หลกัการและขนัตอนการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ

องคก์าร  การกาํหนดเป้าหมาย  และนโยบายของการพฒันา  การวางแผน  การสาํรวจความจาํเป็น  

การจดัโครงการพฒันา  การใชเ้ทคนิคต่างๆ  การประเมินผลรวมทงัการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของ

การพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

 

บม5624  การแรงงานสมัพนัธ ์

MA5624  Labour Relation 

  บุรพวชิา  บม5206  การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

  ศึกษาแนวความคิดและหลกัการแรงงานสมัพนัธ ์ ความสมัพนัธร์ะหว่าง

พนกังานกบัฝ่ายจดัการโครงสร้าง  และการดาํเนินงานของสหภาพแรงงาน  กฎหมาย  และ

กระบวนการยติุธรรมดา้นแรงงานสมัพนัธ ์ การเจรจาต่อรอง  การระงบัขอ้พิพาทแรงงาน  ทงันีเนน้

ถึงปัญหา  และสถานการณ์ดา้นแรงงานสมัพนัธเ์พือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา  

โดยศึกษากรณีตวัอยา่ง 

 

บม5625  ภาวะการเป็นผูน้าํ 

MA5625  Leadership 

  บุรพวชิา  บม5206  การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

  ศึกษาทฤษฎีการเป็นผูน้าํ  ความสมัพนัธข์องกลุ่มในองคก์าร  พฤติกรรมการ

ตดัสินใจมนุษยส์มัพนัธ ์ การปฏิบติัตวัทีเหมาะสมกบัสถานการณ์  การใชค้วามสามารถโนม้นา้วจูง

ใจในพฤติกรรมของกลุ่ม  ในการทาํงานทีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 



 

บม5626  สมัมนาการจดัการ 

MA5626  Seminar in Management 

  บุรพวชิา  บม5203  องค์การและการจดัการ 

  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารองคก์าร  การบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วมการประสานงานและการลดขอ้ขดัแยง้อนัอาจเกิดขึน  ระหว่างผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ  การประยกุต์

เทคนิคและนวตักรรมสมยัใหม่ทางดา้นการบริหาร  เพือนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา  และช่วยในการ

บริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ  การนาํหลกัและทฤษฎีองคก์ารมาปรับปรุงองคก์าร 

 

บม5628  การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

  ศึกษาถึงปัญหาดา้นต่างๆ  ทางการบริหารธุรกิจ  ในระดบัการวางแผน  การ

ปฏิบติังานและการควบคุมงานการดาํเนินงานโดยเนน้ถึงการวิเคราะห์  การกาํหนดปัญหา  การ

คน้หาสาเหตุของปัญหาและการหาแนวทางแกไ้ขทางการบริหารธุรกิจ  ตลอดจนการปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของกิจการ  โดยใชก้รณีศึกษาถึงกิจการทีประสบความสาํเร็จและประสบความลม้เหลว

ในดา้นต่างๆ  ทงัในอดีตและปัจจุบนั  ฝึกหดัใหน้กัศึกษารู้จกันาํวิชามาประยกุตแ์ละแกปั้ญหาทงัใน

รูปการทาํรายงาน  รวมทงัการอภิปรายในลกัษณะต่างๆ 

 

บม5627  การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

  การวิเคราะห์องคป์ระกอบในการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ขอ้จาํกดัทาง

วฒันธรรม  การศึกษา  การเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  ในการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ แนว

คอดของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  ดา้นกลยทุธ ์องคก์ร  การตลาด การเงิน  และการจดัการ 

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
 


