
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 
 
 1.   รหัสวิชา    2604271  
 2.   จ านวนหน่วยกิต   บรรยาย 3 หนว่ยกิต 
 3.   ชื่อวิชา    เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 4   ภาควิชา    การธนาคารและการเงิน 
 5.   ภาคการศึกษา   ปลาย      
 6.   ปีการศึกษา    2560 
 7.   ชื่อผู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์  [pornpitchaya@cbs.chula.ac.th] 

(ห้อง 1008.08 อาคารมหิตลาธิเบศร ชัน้ 10) 
ตารางการท างาน: By appointment only 

8.   เงื่อนไขรายวิชา   วิชาทีต้่องเรียนก่อน 2900111 Economics I 
9.   สถานภาพของวชิา   วิชาบงัคบั 

10.  ชื่อหลกัสูตร    บริหารธุรกิจ 
11.  วิชาระดับ    ปริญญาตรี 
12.  จ านวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์  3 ชัว่โมง/ สปัดาห์ (วนัองัคาร 09.00 – 12.00) ห้อง MAHIT 717 
13.  เนือ้หารายวิชา วตัถปุระสงค์ของธุรกิจ การน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และความรู้ในต่างสาขาวิชา

มาช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ แนวความคิดเก่ียวกับก าไร การวิเคราะห์อุปสงค์และ
อปุทานและความยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทนุ  การตัง้ราคาในตลาดแข่งขนัสมบรูณ์
และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รวมถึงการตัง้ราคาในทางปฏิบัติ  ภาพรวมของ
เศรษฐศาสตร์มหภาคตลาดหลกัในระบบเศรษฐกิจ วฏัจกัรธุรกิจ   การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจโดยใช้แบบจ าลองAggregate Demand(AD)และ Aggregate Supply 
(AS)นโยบายทางการคลงัและผลกระทบตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ปริมาณเงินใน
ระบบ และนโยบายทางการเงิน  

14.  ประมวลการเรียนรายวิชา   
14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป                  เพื่อให้นิสติทราบถึงความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ สามารถน าทฤษฎี 

ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้วางนโยบาย เพื่อช่วยตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในการ
บริหารธุรกิจ รวมถึงมีความเข้าใจในภาพรวมของเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบาย
ทางการคลงัและการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sec.1 



14.2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/พัฒนา วิธีการประเมิน 

1 เพื่อให้นิสติเข้าใจความหมาย
ของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

1.1 รู้รอบ 
1.2 รู้ลกึ 

บรรยาย สอบ 

2 เพื่อให้นิสติสามารถน าทฤษฏี
ทางเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้ใน
การวางนโยบาย และวางกล
ยทุธ์ เพื่อชว่ยในการตดัสนิใจ
และแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ 

3.1 คิดอยา่งมี
วิจารณญาน 
3.3  มีทกัษะในการ
แก้ปัญหา 

บรรยาย สอบ 
แบบฝึกหดั 

3 
 
 
 
 

เพื่อให้นิสติเข้าใจภาพรวมของ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
เสถียรภาพของการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ และการด าเนิน
นโยบายการคลงัและการเงิน 

1.1 รู้รอบ 
1.2 รู้ลกึ 
3.1คิดอยา่งม ี
วิจารณญาน 

บรรยาย 
 
 
 

สอบ 
แบบฝึกหดั 

 
 

14.3  วธีิการจัดการเรียนการสอน 
-   การสอนแบบบรรยาย 
      -   ท าบทฝึกหดัท้ายบท และ/หรือ แบบฝึกหดัที่แจกโดยอาจารย์ผู้สอน 

14.4   สื่อการสอน 
-    ใช้เคร่ืองฉายแผน่ทบึ, power point และจอทบึ 

14.5    การวัดผลการเรียน 
    -      สอบกลางภาค  50        คะแนน 
    -      สอบปลายภาค         50        คะแนน 

รวม            100        คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.6เนือ้หารายวิชา/สัปดาห์[Tentative] 
สัปดาห์ที่ เนือ้หาที่สอน วัตถุประสงค์เชิง

พฤตกิรรม 
การ

มอบหมาย
งาน 

อาจารย์ผู้สอน 

1 
วนัองัคารท่ี 9 มกราคม 2561 

(09.00 – 12.00) 
 

เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจ 
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วตัถปุระสงค์ของธุรกิจและปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ธุรกิจ กระบวนการวเิคราะห์ปัญหา 
แนวคดิเก่ียวกบัก าไร ความแตกต่างของก าไร
ทางธุรกิจและก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 

1.1, 1.2 

  

ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

2 
วนัองัคารท่ี 16 มกราคม 2561 

 (09.00 – 12.00) 

การก าหนดราคาโดยการวเิคราะห์อุปสงค์ 
อุปทาน 
บทบาทของอปุสงค์ อปุทาน 
วธีิการประมาณอปุสงค์ 

3.1 

  

ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

3 
วนัองัคารท่ี 23 มกราคม 2561 

 (09.00 – 12.00) 

การวเิคราะห์อุปสงค์ : ความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ 
วธีิการวดัความยืดหยุ่น 
การวเิคราะห์ความยืดหยุ่น 

3.1   ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

4 
วนัองัคารท่ี 30 มกราคม 2561 

 (09.00 – 12.00) 

พฤตกิรรมผู้บริโภค ทฤษฏีอัตถประโยชน์ 
การวเิคราะห์การตดัสินใจโดยใช้ทฤษฎี
อรรถประโยชน์ 
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤตกิรรม 

3.1, 3.3   ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

5 
วนัองัคารท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 

(09.00 – 12.00) 
 

ประเภทของต้นทุน 
การวเิคราะห์ต้นทุนด้วยเส้นต้นทุนทัง้ระยะ
สัน้และยาว 
ต้นทนุและประสิทธิภาพในการผลิต 

3.1, 3.3   ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

6 
วนัองัคารท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 

(09.00 – 12.00) 

การตัง้ราคาในทางปฏิบัติ 3.1, 3.3  ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

7 
วนัองัคารท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

 (09.00 – 12.00) 

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด 
ลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบรูณ์และตลาด
ผกูขาด 
วธีิการตัง้ราคา 

3.1, 3.3 

 

ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 (เวลา 13.00 –16.00 น.) สอบกลางภาค 

9 
วนัองัคารท่ี 13 มีนาคม 2561 

(09.00 – 12.00) 

ตลาดผู้ขายมากราย [Monopolistics] 
ลกัษณะตลาดผู้ขายมากราย 
การตัง้ราคา 

3.1, 3.3  ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

10 
วนัองัคารท่ี 20 มีนาคม 2561 

 (09.00 – 12.00) 

ตลาดผู้ขายน้อยราย [Oligopoly] 
ลกัษณะตลาดผู้ขายน้อยราย 
Game Theory 
 

3.1, 3.3 

 

ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 



สัปดาห์ที่ เนือ้หาที่สอน วัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรม 

การ
มอบหมาย

งาน 

อาจารย์ผู้สอน 

11 
วนัองัคารท่ี 27 มีนาคม 2561 

(09.00 – 12.00) 
 

Problem of Adverse Selection & Moral 
Hazard 
Adverse selection vs Moral Hazard 
Anticipate Adverse Selection, Screening 
Anticipate Moral Hazard, Monitoring 

3.1, 3.3 

แบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

12 
วนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2561 

 (09.00 – 12.00) 
 

ภาพรวมของเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ   
ตลาดหลกัในระบบเศรษฐกิจ 
วฐัจกัรธุรกิจ 

3.1, 3.3 
 

  ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

13 
วนัองัคารท่ี 10 เมษายน 2561 

 (09.00 – 12.00) 
 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้
แบบจ าลอง Aggregate Demand (AD) และ 
Aggregate Supply (AS) 
ดลุยภาพตามกลไกแบบจ าลอง 
AggregateDemand (AD) และ Aggregate 
Supply(AS) 
ปัจจยักระทบการขยายตวัในระยะสัน้และระยะ
ยาวของระบบเศรษฐกิจ 

3.1, 3.3 
 

  ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

14 
วนัองัคารท่ี 17 เมษายน 2561 

 (09.00 – 12.00) 
 

นโยบายทางการคลังและผลกระทบต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
การด าเนินนโยบายทางการคลงัและผลกระทบ
ตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
นโยบายการคลงัตามแบบจ าลองของ 
เคนส์  / Crowding - Out กลไกการส่งผ่าน
นโยบายทางการคลงัไปสู่การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ 

3.1, 3.3 
 

 ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

15 
วนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 

 (09.00 – 12.00) 
 

นโยบายทางการเงิน 
กลไกการด าเนินนโยบายทางการเงิน 
และผลกระทบตอ่การขยายตวัทาง 
เศรษฐกิจ 
กลไกการส่งผ่านนโยบายทางการเงินไปสู่การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

3.1, 3.3 

แบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.พรพิชยา กวุลยัรัตน์ 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 (เวลา 13:00 – 16:00 น.) สอบปลายภาค 

 
15.   รายชื่อหนังสอือ่านประกอบ 
       15.1   หนังสอืบังคบั 

           -   เศรษฐศาสตร์การจดัการ (Managerial Economics), รุ่งโรจน์ เบญจมสทุิน 
15.2   หนังสอือ่านเพิ่มเติม 
 -   The Logic of Life by Tim Harford, เศรษฐศาสตร์แหง่ชีวิต สฤณี อาชวานนัทกลุ แปล 

-Russell S. Sorbel, James D. Gwartney, Richard L. Stroup, and David A. Macpherson. Understanding  



  Economics. South Western, Cengage Learning; 13th edition, 2011.  
 -   Michael Parkin. Economics. Pearson; 11th edition 
 -  Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 9th Edition. 
 
 

16.  การประเมินผลการเรียนการสอน 
16.1 รูปแบบการประเมินการสอน  การสอนแบบบรรยาย 
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนท่ีผา่นมา เปิดโอการให้นสิติได้แสดงความคิดเห็นตอ่การเรียนการสอนได้ทนัที 
16.3 การอภิปรายหรือการวเิคราะห์ที่เสริมสร้างคณุลกัษณะของบณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ด้านสติปัญญาและวิชาการ: สง่เสริมให้มีการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  
ด้านทกัษะและวชิาชีพ: สง่เสริมให้ติดตามขา่วสารทางเศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ เพื่อน าความรู้ที่เรียนจากรายวชิามาปรับ
ใช้และท าให้เข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึน้ 
 


