คําอธิบายรายวิชา
บม5101
MA5101

การบัญชีพืนฐาน
Fundamental of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ และความสําคัญของบัญชี หลัก-และวิธีการ
บันทึกบัญชี ทังในสมุดบันทึกรายการขันต้น และสมุดบันทึกรายการขันปลายของกิจการขาย
บริ การและขายสินค้า การจัดทํางบทดลอง เพือพิสูจน์ความถูกต้องของการลงรายการบัญชี การใช้
กระดาษทําการเพืออํานวยความสะดวกในการทํางบการเงิน การปรับปรุ งบัญชีเมือสิ นงวดและการ
จัดทํางบการเงินเพือวัดผลการดําเนินงาน และแสดงฐานะการเงิน
บม5102
MA5102

คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics
ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์ขนต้
ั นทางคณิ ตศาสตร์ทีใช้ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ทีเกียวกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยเน้นทฤษฎีเบืองต้น
และการใช้ประโยชน์ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง และการประยุกต์กบั ปัญหาทางธุรกิจ เช่น ปัญหา
การขนส่งและปัญหาสินค้าคงเหลือ
บม5103
MA5103

เศรษฐศาสตร์พืนฐาน
Fundamental of Economics
ศึกษาถึงการกําหนดราคาสินค้า ราคาปัจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายได้
ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการเงินและการคลัง การติดต่อกับ
ต่างประเทศ ตลอดจนการใช้นโยบายต่างๆ เพือให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
บม5104
MA5104

ธุรกิจพืนฐาน
Fundamental of Business
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ รู ปแบบต่างๆ ขององค์การธุรกิจ สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจขององค์การธุรกิจ การผลิตและกระบวนการผลิต การตลาด กระบวนการจัดการ และ
บุคลากรโดยเน้นความเข้าใจเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
บม5105
MA5105

ความรู้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์
Introduction to Computer

ศึกษาความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับเครื องคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของเครื อง
คอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ ทีใช้กบั เครื องคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม เทคนิค และ
กรรมวิธีในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการประยุกต์กบั ปัญหาทางธุรกิจ

บม5201
MA5201

การจัดการการตลาด
Marketing Management
ศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่วน
ตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกําหนดนโยบายการวางกลยุทธ์การ
จัดการเกียวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผน การจัดองค์การควบคุมและการประเมินผล
รวมทังการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาด
บม5202
MA5202

การจัดการการเงิน
Financial Management
ศึกษากลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการในการจัดการการเงิน ในด้านการจัดหา จัดสรร
เงินทุนนโยบาย การตัดสินใจจัดการทางการเงินภายใต้ภาวะต่างๆ โดยศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง
บม5203
MA5203

องค์การและการจัดการ
Organization and Management
ศึกษารู ปแบบของกลุ่มในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม การ
สือสารสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม บทบาทของผูน้ าํ การสังการบุคคลในองค์การ อิทธิพลของกลุ่มทีมี
ผลกระทบต่อองค์การ สาเหตุและแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ ขบวนการเปลียนแปลง
ในองค์การโดยเน้นการประยุกต์ในการบริ หาร
บม5204
Ma5204

การจัดการการปฏิบตั ิการ
Operations Management
ศึกษาลักษณะของกิจการในการผลิตสินค้าและบริ การ วัตถุประสงค์ของการผลิต
การบริ หารการผลิต การวางระบบ การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิต กระบวนการทํางาน
และความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจของระบบงานนัน การวางแผน และควบคุมการผลิตโดยการจัดทํา

งบประมาณ การกําหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคเชิงปริ มาณในการจัดสรร
ทรัพยากรเพือแสวงหากําไรสูงสุด ตลอดจนผลกระทบของการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
โดยศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง
บม5205
MA5205

ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information System
ศึกษาถึงระบบสารสนเทศ เพือเป็ นเครื องมือในการวางแผน ควบคุม และ
ตัดสินใจในระดับการจัดการทุกระดับ โดยศึกษาสารสนเทศในลักษณะเป็ นทรัพยากรในองค์การ
และนําระบบสารสนเทศทีทันสมัยมาใช้ในองค์การ รวมทังศึกษาผลกระทบของระบบสารสนเทศ
ทีมีต่อพฤติกรรมในองค์การ
บม5206
MA5206

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ศึกษาแนวความคิดและนโยบายเกียวกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นบทบาท และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การในด้านการวางแผนกําลังคน การ
คัดเลือก การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ ตลอดจนวิเคราะห์
ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ เพือเป็ นแนวทางใน
การประยุกต์สาํ หรับการบริ หาร
บม5221
MA5221

การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
Quantitative Analysis
บุรพวิชา บม5102 คณิตศาสตร์ ธุรกิจ
ศึกษาการใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง ฟังก์ชนทางธุ
ั
รกิจ เทคนิคเชิงปริ มาณใน
องค์การการวิเคราะห์เชิงปริ มาณในการวางแผนงาน วางแผนบุคลากร และการตัดสินใจแก้ปัญหา
ทางธุรกิจ
บม5222
MA5222

เศรษฐศาสตร์เพือการจัดการ
Managerial Economics
บุรพวิชา บม5103 เศรษฐศาสตร์ พนฐาน
ื
ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในการกําหนดนโยบาย และการ
ตัดสินใจของธุรกิจ โดยเน้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีอุปสงค์ของผูบ้ ริ โภค ลักษณะของ
กําไรการวัดผลกําไรและการจัดสรรเงินทุน ลักษณะของตลาดแข่งขันประเภทต่างๆ ประเภท

ต้นทุนการวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์ ผลกระทบของการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจต่อการ
ดําเนินธุรกิจในระยะสันและระยะยาว การกําหนดนโยบายการผลิตสินค้าหลายชนิดใน
ขณะเดียวกัน โดยศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง
บม5223
MA5223

การบัญชีเพือการจัดการ
Managerial Accounting
บุรพวิชา บม5101 การบัญชีพนฐาน
ื
ศึกษาการรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี เพือจัดทํารายงานทางการเงิน การ
วิเคราะห์แปลความหมายของข้อมูล การแยกประเภทต้นทุน การประยุกต์ตน้ ทุนทางการบัญชีไปสู่
ปัญหาทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ เพือประโยชน์ในการวางแผนการบริ หาร การ
ควบคุมตลอดจนการตัดสินใจ ปัญหาการตังราคาโอนของบริ ษทั ข้ามชาติ
บม5224
MA5224

ระเบียบวิธีวิจยั ธุรกิจ
Business Research Methodology
บุรพวิชา บม5221 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
ศึกษาแนวความคิด หลักการ ระเบียบวิธีดาํ เนินการวิจยั เช่น การวิจยั ทาง
การตลาด การวิจยั เพือการลงทุน รวมทังปัญหาในการวิจยั ทีเกิดขึน โดยนักศึกษาทีต้องมี
ผลงานวิจยั อย่างน้อยหนึงโครงการ
บม5225
MA5225

นโยบายธุรกิจ
Business Policy
บุรพวิชา เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้าย
ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆทางธุรกิจ การกําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และกล
ยุทธ์ให้เหมาะสมกับความสามารถและสภาพการณ์ต่างๆ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของธุรกิจที
เกียวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง

บม5321
MA5321

ทฤษฎีการบัญชีชนสู
ั ง
Advanced Accounting Theory
บุรพวิชา ทฤษฎีการบัญชี

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี แนวความคิดและมาตรฐานทางการบัญชี รวมทัง
แนวทางปฏิบตั ิทางการบัญชี และปัญหาทีเกิดขึนในการรายงานข้อมูลทางการบัญชีในปัจจุบนั
โดยศึกษาจากบทความ แถลงการณ์ มาตรฐานทางการบัญชี เอกสารเผยแพร่ ทีเกียวข้องกับวิชาชีพ
และกรณี ตวั อย่าง
บม5322
MA5322

การบัญชีเพือการจัดการชันสูง
Advanced Managerial Accounting
บุรพวิชา บม5223 การบัญชีเพือการจัดการ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลทางการบัญชี กับข้อมูลทางการบริ หาร
วิธีการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพือการวางแผนทังในระยะสันและระยะยาว การประสานงานการ
ควบคุมการวัดผลการปฏิบตั ิงาน รวมทังการตัดสินใจของฝ่ ายบริ หารด้วยวิธีการทีเป็ นระบบ โดย
ศึกษาจากกรณีตวั อย่าง
บม5323
MA5323

การวางระบบบัญชีเฉพาะกิจการ
Institutional Accounting System Design
บุรพวิชา ระบบและการวางรู ปบัญชี
ศึกษาขันตอนการวางระบบบัญชีของธุรกิจประเภทต่างๆ การจัดระบบข้อมูล
ทางบัญชี การประมวลข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ การปรับปรุ งระบบ การเสนอรายงานต่อฝ่ าย
บริ หารและการจัดระบบบัญชีเพือการบริ หารหน่วยงานต่างๆ โดยศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง
บม5324
MA5324

การรายงานทางการเงินและปัญหา
Financial Reporting and Problems
บุรพวิชา บม5321 ทฤษฎีการบัญชีชันสู ง
ศึกษาเกียวกับการจัดทํารายงานทางการเงิน รวมทังการเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญชี
เพือเสนอต่อบุคคลหรื อหน่วยงานอืนๆ โดยศึกษาถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด ทฤษฎี
ความสําคัญและปัญหาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดทํารายงานทางการเงิน อันเนืองมาจากกฎหมาย
และข้อกําหนดของสมาคมทางการบัญชี โดยเน้นหนักในเชิงการวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนในทาง
ปฏิบตั ิ เช่น ปัญหาทีเกิดขึนเนืองจากการคํานวณกําไร การเปลียนแปลงระดับราคา การแปลง
เงินตราต่างประเทศ
บม5325
MA5325

การสัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting

บุรพวิชา บม5322 การบัญชีเพือการจัดการชันสู ง
ศึกษาระบบบัญชีตน้ ทุนของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ และการ
ตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลทางการบัญชี การเปิ ดเผยข้อมูล ปัญหาต่างๆ ทีเกียวข้องกับทางการ
บัญชี และการคํานวณต้นทุนโดยเฉพาะธุรกิจทีมีลกั ษณะพิเศษ เช่น ธุรกิจการเกษตร โดยศึกษา
จากกรณี ตวั อย่าง และบทความจากวารสารทางวิชาชีพ
บม5421
MA5421

กลยุทธ์และนโยบายการเงิน
Financial Strategy and Policy
บุรพวิชา บม5202 การจัดการการเงิน
ศึกษาการบริ หารของสถาบันการเงินต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศใน
ด้านการระดมเงินทุน การบริ หารการลงทุน การบริ หารความเสียงและสภาพคล่อง กําไร และ
ผลตอบแทน การแข่งขันและนโยบายของรัฐทีเกียวข้องกับการบริ หารงานของสถาบันการเงิน
ต่างๆ
บม5423
MA5423

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
บุรพวิชา บม5202 การจัดการการเงิน
ศึกษาการบริ หารการเงินของกิจการระหว่างประเทศ โดยศึกษาในรายละเอียดที
เกียวข้องกับภาวะเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และสภาวะแวดล้อมทางการเงิน รวมถึงการ
กําหนดนโยบายและการดําเนินงาน เพือบริ หารความเสียงของอัตราแลกเปลียน การบริ หารทุน
หมุนเวียน แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ โครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุน วิธีการทางบัญชี
และโอนเงินระหว่างประเทศ
บม5424
MA5424

การจัดการเครื องมือทางการเงิน
Financial Instruments Management
บุรพวิชา บม5202 การจัดการการเงิน
ศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจการเช่า ธุรกิจรับซือลูกหนี หรื อกิจการประเภท
อืนทีเป็ นเครื องมือทางการเงินของธุรกิจในส่วนของแนวคิด การปฏิบตั ิงาน การคํานวณราคา การ
คัดเลือกลูกค้า ลักษณะของสัญญา ข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง การแก้ปัญหาหนีเสีย
ระบบการบันทึกและรายงานผล ตลอดจนการตัดสินใจทีเกียวข้องต่างๆ
บม5425

สัมมนาปัญหาทางการเงิน

MA5425

Seminar in Financial Problems
บุรพวิชา บม5202 การจัดการการเงิน
ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาทางการเงินของธุรกิจ และสถาบันการเงินใน
อดีตและปัจจุบนั หาข้อสรุ ปและแนวทางทีเหมาะสม ด้วยการอภิปราย และแลกเปลียนความ
คิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิทีเกียวข้องและผูร้ ่ วมศึกษา
บม5501
MA5501

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behaviour
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับธุรกิจ โดยอาศัยการวิเคราะห์ตาม
แนวทางพฤติกรรมศาสตร์ การรับรู้ของผูบ้ ริ โภค และอิทธิพลต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริ ภค ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ ริ โภค และการใช้แนวคิดทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเพือเป็ นพืนฐาน ในการกําหนดการแบ่ง
ส่วนตลาด และการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

บม5521
MA5521

การจัดการการจําหน่าย
Distribution Management
บุรพวิชา บม5201 การจัดการการตลาด
ศึกษาบทบาท หน้าที ขอบเขตของงานในด้านการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การ
วางแผนและกําหนดกลยุทธ์การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด การ
ดําเนินการเกียวกับคําสังซือ การเลือกสถานทีตังคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การคํานวณ
ต้นทุนค่าขนส่งและค่าเก็บรักษา การจัดการขนส่งและหน่วยงานขนส่ง การบรรจุภณั ฑ์เพือการ
ขนส่งและการเก็บรักษา การควบคุมระบบการจัดจําหน่าย
บม5522
MA5522

การจัดการการโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
Advertising and Sales Promotion Management
บุรพวิชา บม5201 การจัดการตลาด
ศึกษาบทบาทความสําคัญของการโฆษณาและการส่งเสริ มการขายต่อระบบ
การตลาด การกําหนดนโยบาย การวางแผน และการปฏิบตั ิการทางด้านการโฆษณา และส่งเสริ ม
การขาย ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ทีเกียวกับการโฆษณา และการส่งเสริ มการขาย
บม5523

การจัดการการส่งออก

MA5523

Export Management
บุรพวิชา บม5201 การจัดการการตลาด
ศึกษาถึงการวิเคราะห์เพือการตัดสินใจส่งออกการกําหนดตลาดเพือการส่งออก
สินค้าความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน กําไร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีการหาตลาด การขนส่ง การ
ประกันภัย การให้สินเชือการเรี ยกเก็บเงิน การเงินและเอกสารเพือการส่งออก นโยบาย และ
ปัญหาการส่งออกของไทย
บม5524
MA5524

การวิจยั ตลาด
Marketing Research
บุรพวิชา บม5201 การจัดการการตลาด
ศึกษากระบวนการการวิจยั ตลาด การจัดองค์การ การวิจยั การตลาด ต้นทุนใน
การวิจยั การวิเคราะห์สถานการณ์ทวไป
ั การสํารวจไม่เป็ นทางการ การวางแผนวิจยั การระบุ
ปัญหา การออกแบบวิจยั การเก็บข้อมูล การบันทึก การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความหมาย
และการเสนอรายงานโดยเน้นการนําผลวิจยั ไปใช้เพือการแก้ปัญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจ
บม5525
MA5525

สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
บุรพวิชา บม5201 การจัดการการตลาด
ศึกษาถึงการนําทฤษฎีทางการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ มเติมเพือใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ การแก้ปัญหา กําหนดนโยบาย กยลุทธ์ และการวางแผนทางการตลาดโดน
เน้นกรณี ศึกษา และเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริ งในปัจจุบนั

บม5621
MA5621

การออกแบบองค์การ
Organization Design
บุรพวิชา บม5203 องค์การและการจัดการ
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการออกแบบองค์การ การออกแบบงาน แบบจําลอง การมี
ส่วนร่ วมในการบริ หาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเสริ มสร้างวิธีการเฉพาะในการออกแบบ ตังแต่
ส่วนย่อยขององค์การรวมถึงโครงสร้างองค์การทังหมด สามารถนําไปปรับใช้ได้ในสภาวะ
แวดล้อมทีมีการเปลียนแปลง

บม5622
MA5622

การพัฒนาองค์กร
Organization Development
บุรพวิชา บม5203 องค์การและการจัดการ
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกียวกับการพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ระบุ
ปัญหาการพัฒนากลวิธีการเปลียนแปลงองค์การ บทบาทของผูร้ ิ เริ มการเปลียนแปลงโดยพิจารณา
ในแง่ของภายในและภายนอกขององค์การ การศึกษากรณีตวั อย่าง จะนํามาใช้เพือให้ทราบ
สถานการณ์ทีเกิดขึนจริ ง และฝึ กความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
บม5623
MA5623

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
บุรพวิชา บม5203 องค์การและการจัดการ
ศึกษาแนวความคิด หลักการและขันตอนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์การ การกําหนดเป้ าหมาย และนโยบายของการพัฒนา การวางแผน การสํารวจความจําเป็ น
การจัดโครงการพัฒนา การใช้เทคนิคต่างๆ การประเมินผลรวมทังการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของ
การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
บม5624
MA5624

การแรงงานสัมพันธ์
Labour Relation
บุรพวิชา บม5206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาแนวความคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับฝ่ ายจัดการโครงสร้าง และการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน ทังนีเน้น
ถึงปัญหา และสถานการณ์ดา้ นแรงงานสัมพันธ์เพือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
โดยศึกษากรณี ตวั อย่าง
บม5625
MA5625

ภาวะการเป็ นผูน้ าํ
Leadership
บุรพวิชา บม5206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาทฤษฎีการเป็ นผูน้ าํ ความสัมพันธ์ของกลุ่มในองค์การ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจมนุษย์สมั พันธ์ การปฏิบตั ิตวั ทีเหมาะสมกับสถานการณ์ การใช้ความสามารถโน้มน้าวจูง
ใจในพฤติกรรมของกลุ่ม ในการทํางานทีมีประสิทธิภาพสูงสุด

บม5626
MA5626

สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management
บุรพวิชา บม5203 องค์การและการจัดการ
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการบริ หารองค์การ การบริ หารงานแบบมีส่วน
ร่ วมการประสานงานและการลดข้อขัดแย้งอันอาจเกิดขึน ระหว่างผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ การประยุกต์
เทคนิคและนวัตกรรมสมัยใหม่ทางด้านการบริ หาร เพือนํามาใช้ในการแก้ปัญหา และช่วยในการ
บริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ การนําหลักและทฤษฎีองค์การมาปรับปรุ งองค์การ
บม5628

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ศึกษาถึงปัญหาด้านต่างๆ ทางการบริ หารธุรกิจ ในระดับการวางแผน การ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมงานการดําเนินงานโดยเน้นถึงการวิเคราะห์ การกําหนดปัญหา การ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาและการหาแนวทางแก้ไขทางการบริ หารธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุ งการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยใช้กรณี ศึกษาถึงกิจการทีประสบความสําเร็ จและประสบความล้มเหลว
ในด้านต่างๆ ทังในอดีตและปัจจุบนั ฝึ กหัดให้นกั ศึกษารู้จกั นําวิชามาประยุกต์และแก้ปัญหาทังใน
รู ปการทํารายงาน รวมทังการอภิปรายในลักษณะต่างๆ
บม5627

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์องค์ประกอบในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ข้อจํากัดทาง
วัฒนธรรม การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แนว
คอดของการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ องค์กร การตลาด การเงิน และการจัดการ
จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

