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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     
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จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร                 40   หน่วยกิต 
 

รูปแบบของหลกัสตูร 
 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดบัปรญิญาโท  
 
     ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย และเอกสารต าราที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนเปน็ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 
 การรับเขา้ศึกษา   
  ระบุการรบันกัศึกษาเข้าศึกษาในหลักสตูร รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่
สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาไทยได ้
 
 



โครงสรา้งหลกัสตูรประกอบด้วย 
 

 รายวิชาส าหรับหลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2   และ แผน ข 
1. หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 2 วิชา (ไมน่ับหนว่ยกิต) 

   *RAM 6001 ความรู้คูคุ่ณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา   1 (1 – 1 - 0)  
                           (Knowledge and Morality for Graduate Studies)              

2. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน จ านวน 2 วิชา (ไม่นบัหน่วยกติ)  
 

 ECO 6000   เศรษฐศาสตรร์ะดบักลาง 3 (3 – 0 - 9)  
          Intermediate Economics                                  (ไม่นับหน่วยกติ) 
 ECO 6001   ภาษาอังกฤษส าหรบันักเศรษฐศาสตร์   3 (3 – 0 - 9) 

 English for Economists       (ไมน่ับหนว่ยกิต) 
 

 นักศึกษาอาจได้รบัการยกเวน้ไมต่้องเรียนวิชาปรับพืน้ฐาน (ECO 6000, ECO 6001) ถ้าได้รบั
การอนุมตัิโดยคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

  3. หมวดวิชาบงัคับพื้นฐาน จ านวน 5 วิชา (15 หนว่ยกติ) 
 

 *ECO 6905 วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 (3 – 0 - 9)  
   Quantitative Analysis for Economists 
 ECO 6906 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์     3 (3 – 0 - 9) 

 Research Methodology in Economics 
ECO 6907  เศรษฐมิติ       3 (3 – 0 - 6)  
  Econometrics 
ECO 6908 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3 – 0 - 9)  
 Microeconomic Theory   
ECO 6909 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3 – 0 - 9)  
 Macroeconomic Theory 

  

4. หมวดวิชาเลือก (นักศกึษาทีเ่ลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน 12 หนว่ยกติ  นักศึกษา
ที่เลือกเรียน  แผน ข  การคน้ควา้อิสระให้เลือกเรียน 18 หนว่ยกติ)  

(1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 
ECO 6103 เศรษฐศาสตร์การเงนิระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 - 9) 
 International Monetary Economics 

 *ECO 6106    วิเคราะห์การลงทนุทางการเงิน 3 (3 – 0 - 9)  
  Financial Investment Analysis 
 ECO 6105    ทฤษฎีและนโยบายการเงนิ   3 (3 – 0 - 9) 
  Monetary Theory and Policy   
 *ECO 6107    ตลาดการเงินและนโยบายการเงนิในประเทศไทย 3 (3 – 0 - 9)  



  Financial Market and Monetary Policy in Thailand 
 *ECO 7108   การศกึษาปญัหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงิน 3 (1 – 2 - 4) 

  Special Topics in Monetary Economics    
(2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครฐัและพฒันา 

 ECO 6201   เศรษฐศาสตร์ภาครัฐบาล 3 (3 – 0 - 9) 
  Economics of the Public Sector 

*ECO 6202    เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์ 3 (3 – 0 - 9) 
 Human Resource Economics 

 *ECO 6203   ทฤษฎแีละนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 3 (3 – 0 - 9)  
  Economic Development Theories and Policies 

ECO 6204    ทฤษฎีภาษีอากร 3 (3 – 0 - 9) 
 Theory of Taxation 
*ECO 6205   วิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 (3 – 0 - 9) 
 Economic Analysis of the Member Countries of ASEAN Community 

 *ECO 6207   เศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข               3 (3 – 0 - 9) 
  Education Economic and Public Health 
 *ECO 6208   การศกึษาปญัหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ภาครฐัและพัฒนา   3 (1 – 2 - 4) 
  Special Topics in Economic of Public Sector and Development 
 ECO 6509    วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย 3 (3 – 0 - 9) 
  Analysis of Thai Economy 
 *ECO 7807   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   3 (3 – 0 - 9)  
  Economics of National Resources and Environment 
   

(3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 
 ECO 6300    เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม 3 (3 – 0 - 9) 
  Industrial Economics 

*ECO 6301    เศรษฐศาสตร์การบริหารเงนิทุนและแผนธุรกิจ 3 (3 – 0 - 9) 
 Economics of Financial Portfolio and Business Plans 

 *ECO 6303    เศรษฐศาสตร์ทีต่ั้งและการจดัการโลจิสติกส์ 3 (3 – 0 - 9) 
  Economics of Locations and Logistic Management 
 *ECO 6305   กฎหมายเศรษฐกิจ 3 (3 – 0 - 9) 
  Economic Law 
 *ECO 6306   เศรษฐศาสตร์ภาคบรกิาร               3 (3 – 0 - 9) 
  Economics of Service Sector 
 
 



 *ECO 6307    เศรษฐศาสตร์ธรุกิจการตลาด 3 (3 – 0 - 9) 
  Economics of Marketing 
 ECO 6702    การจดัการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3 – 0 - 9)  
  Strategic Management 
 *ECO 7708   การศกึษาปญัหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (1 – 2 - 4)  
   Special Topic in Business Economics 

(4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 
 *ECO 6401   ทฤษฎแีละนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 - 9) 
  International trade Theory and Policy 

*ECO 6405   เศรษฐกิจโลก และ โลกาภิวตัน ์ 3 (3 – 0 - 9)  
 The World Economy and Globalization 

 *ECO 7608   การศกึษาปญัหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (1 – 2 - 4)  
    Special Topics in International Economics 
 

5. วิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 2 (12 หน่วยกติ) 
 ECO 7099    วิทยานิพนธ์  12 (0 – 0 - 36) 
    Thesis 

6. หมวดสัมมนาและการค้นควา้อิสระ แผน ข  
แผน ข การค้นคว้าอิสระ 3 หนว่ยกิต และตอ้งเรียนวชิาสัมมนา 1 วชิา ( 3 หน่วยกติ) 
ECO 7908   สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจ 3 (3 – 0 - 9) 
 Seminar on Economics Problems 

   ECO 7096    การคน้คว้าอิสระ  3 (3 – 0 - 18) 
  Independent Study 
 

7. การสอบประมวลความรู ้แผน ข  (0 หนว่ยกติ) 
ECO 7097   การสอบประมวลความรู ้ 0 (0 – 0 - 0) 

  Comprehensive Examination 
 

 (นักศกึษาต้องลงทะเบียน วชิา ECO 7097 เพื่อสอบประมวลความรู ้การสอบประมวลความรู้ให้
รายงานผลเปน็ S หรือ U เท่านั้น ผู้มีสิทธิสอบจะต้องผา่นกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสตูรแล้ว และมี
แตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกวา่ 3.00 โดยให้สอบในภาคการศกึษาที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษามีโอกาสสอบได้ 2 ครั้ง เนื้อหาที่ใช้ในการสอบประกอบด้วย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค และวิชาเอก) 

 

 
 
 



 
อธิบายรายวิชา (Course Description) 
*RAM 6001      ความรู้คูค่ณุธรรมส าหรับบัณฑิตศกึษา   1 (1 – 1 - 0)  
                      (Knowledge and Morality for Graduate Studies)                      
 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้และศักยภาพในการคิด 
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นตัวก ากับการแสดงพฤติกรรมและใช้
ศาสตร์แห่งวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ภูมิใจในความ
เป็นไทยมีส านึกน าในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  อนุรักษ์  ภูมิปัญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝึกการส ารวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การท างานร่วมกับผู้อื่น การวางแผนชีวิตและงาน การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการและแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตและ ครอบครัว สังคม โดยเน้นการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพ่ึงตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 

 

A study of theories, principles, learning processes and approaches involved in 
the creation of knowledge, becoming competent in Thai thinking and the inculcation of 
belief in good values. Morals, ethics and values are examined as guides for appropriate 
behavior and professional activities; human dignity and pride in Thai wisdom; the 
inculcation of a sound awareness of society and national responsibility; conserving Thai 
wisdom and natural resources and protecting the environment. Practice in self-
appraisal, increasing one’s emotional quotient, working with others, establishing 
planning programs for  life and work, vision creation, analytic thinking, synthetic 
thinking, creative thinking, methods and approaches in administrating one’s  life, family, 
society with an emphasis on self-study, self-reliance, an optimistic outlook, the 
constant seeking of  knowledge and the application of  knowledge and skills to one’s 
life and work. 

  



 
ECO 6000 เศรษฐศาสตร์ระดบักลาง                                                  3 (3 - 0 - 9) 
   Intermediate Economics                                            ไม่นับหนว่ยกติ 

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ได้แก่ ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต 
ดุลยภาพตลาดในรูปแบบต่าง ๆ  เป้าหมายเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัด การก าหนดขึ้นเป็นรายได้
ประชาชาติ ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการลงทุน ดุลยภาพตลาดสินค้า ตลาดการเงิน และตลาดแรงงาน 
รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  
                   A study of microeconomic and macroeconomic theories in the following 
topics: consumer theory, production theory,  market equilibrium in various types of 
market, macroeconomic targets and their indicators, national income determination, 
consumption theory, investment theory,  equilibrium in commodity market, money 
market and labor market, including  macroeconomic policies.     

 
 

ECO 6001 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                                  3 (3 – 0 – 9) 
   English for Economists                                              ไม่นับหนว่ยกติ 
 ศึกษาแนวทางในการอ่านต ารา บทความ และเอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่
เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่าน การจับประเด็นความส าคัญ ความเข้าใจ การ
ตีความหมาย และการสรุปเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง 

  This course will study  how to read English textbooks, articles, and 
economic papers efficiently such that one can correctly understand, explain and 
analyze economic issues through the use of English language materials. 
 

*ECO 6905 วิธวีิเคราะห์เชิงปรมิาณส าหรับนกัเศรษฐศาสตร ์                       3 (3 - 0 - 9) 
 Quantitative Analysis for Economists 

 ศึกษาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ 
ได้แก่ ทฤษฎีเซท เมตริกซ์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง แคลคูลัสว่าด้วยอนุพันธ์และอินทิกัล สมการดิฟเฟอร์
เรนและการดิฟเฟอร์เรนเชียล การแจกแจงความน่าจะเป็นและค่าสถิติของการแจกแจง การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์นอนพาราเมตริกซ์ และการค านวณหาเลขดัชนี    
                   A study of mathematical and statistical instruments necessary for 
economic analysis: set theory, matrices, linear programming, differential and integral 
calculus, difference and differential equations, probability distribution and its statistics, 
hypothesis testing, nonparametric analysis and the calculation of index number.  

 
 
 



ECO 6906 วิธวีิจัยทางเศรษฐศาสตร์                                                3 (3 - 0 - 9) 
  Research Methodology in Economics 

ศึกษากระบวนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การก าหนดปัญหาและสร้างกรอบความคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ การก าหนดตัวแบบและทดสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูล 
การวิเคราะห์ การน าเสนอ การสรุปและอภิปรายผล เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการวิจัย
และการเขียนบทความการวิจัย 

 
                    A study of research methodology, determine statement of the problems 
and  formulate the conceptual framework,  modeling and hypothesis testing, data 
collecting and data management, data analysis, presentation, summary and discussion, 
technique for writing a research proposal,  presentation of research findings and writing 
research paper 

 
ECO 6907 เศรษฐมิติ          3 (3 - 0 - 9) 
   Econometrics  

 ศึกษาตัวแบบสมการเชิงเดี่ยว สมการเชิงซ้อน และสมการต่อเนื่อง วิธีการตรวจสอบ
และแก้ไขกรณีสมมติฐานที่ไม่เป็นจริง วิธีค านวณตัวแบบ การประเมินผลตัวแบบ การพยากรณ์และการ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอยกรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ ตรวจสอบ      ยูนิตรูท การตรวจสอบ
โคอินทีเกรชั่น และตัวแบบการปรับตัวระยะสั้น  
                    A study of simple regression, multiple regression and simultaneous-
equation model. assumption testing and corrections,   estimation techniques, model 
evaluation, forecasting and applications, analysis of regression on dummy variables,  
unit root test, cointegration test and error correction model. 
 
ECO 6908 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค          3 (3 - 0 - 9) 

  Microeconomic Theory   
ศึกษาทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีอุปสงค์ ระบบสมการรายจ่าย ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน 

โครงสร้างตลาดและการก าหนดราคา ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีการเลือกข้ามเวลา การแทรกแซงตลาดของ
ภาครัฐ ประเด็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคร่วมสมัย เช่น ทฤษฎีหน่วยผลิตที่แบ่งแยกระหว่างเจ้าของและ
ผู้บริหาร ความรู้ไม่สมมาตร และการเลือกที่เป็นปรปักษ์ เป็นต้น  
                    A study of consumer theory, demand theory,  linear expenditure system, 
production and cost theory, market structures and price determination, game theory, 
intertemporal choice theory, government interventions in the market, contemporary 
economic issues such as principal-agent theory, asymmetric information and adverse 
selection.  



 
ECO 6909 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค          3 (3 - 0 - 9) 
   Macroeconomic Theory   

    ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎี เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีรายได้ประชาชาติ 
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด แบบจ าลอง วัฏจักร
ธุรกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ และกรณีศึกษาการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                     A study of development of macroeconomic theories, theory of national 
income,  effectiveness of macroeconomic policies in closed and open economy, 
business cycle models,  theory of economic development, and case studies of 
macroeconomic policy applications  to solve economic problems both in Thailand and 
other countries. 
 
ECO 6103 เศรษฐศาสตร์การเงนิระหว่างประเทศ              3 (3 - 0 - 9)                                            
    International Monetary Economics 

ศึกษาระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนและ
ทฤษฎีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน  ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินและ
การปรับดุลการช าระเงิน สถาบันการเงินระหว่างประเทศ กรณีศึกษาวิกฤตการเงินระหว่างประเทศ 
สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการจัดการ 

This course covers international monetary system, foreign exchange 
market, foreign exchange rate, the theory of the determinants of foreign and the 
theory of international transfers of capital. Balance of payment and adjustments in the 
balance of payments under various monetary systems, international monetary 
institutions and the case study of the international monetary crisis are included in the 
course. 

 
*ECO 6106 วิเคราะห์การลงทนุทางการเงิน           3 (3 - 0 - 9) 

   Financial Investment Analysis 
ศึกษาแนวคิดการลงทุนทางการเงิน การตดัสินใจภายใตค้วามเสี่ยงและความไมแ่นน่อน 

การวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง ทฤษฎีการจัดสรรการลงทนุในหลกัทรัพย์
ประเภทต่างๆ การวิเคราะหก์ารลงทนุในหลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยทางเทคนิค ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์การก าหนดราคาสินทรัพย์ ทั้งนี้ใชก้รณีศกึษาเป็นตัวอย่างประกอบการศึกษา 

 
 
 



This course covers the concept of financial investment and decision 
marketing under the risk and uncertainty. Analysis of the return on the portfolio 
investment and technique of risk analysis. Theory of allocation resources for portfolio 
investment. Investment analysis in securities by fundamental technique and technical 
technique and security pricing theory. Using case study for example. 

 
ECO 6105 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิ          3 (3 - 0 - 9) 
   Monetary Theory and Policy   

ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงิน กลไกการท างาน
ของนโยบายการเงิน ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อภาคการเงินและภาคที่แท้จริง การก าหนด
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์
ส านักต่าง ๆ  กรณีศึกษาการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศพัฒนาและประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

This course covers the concept and development of monetary theories 
and policies, monetary policy transmission and the effects of monetary policy on 
monetary sector and real sector and setting the target of monetary policy. Monetary 
policy efficiency in view of various economist and the case study of the forms of 
monetary policy operation in development countries and AEC group country. 

 
*ECO 6107 ตลาดการเงินและนโยบายการเงนิในประเทศไทย          3 (3 - 0 - 9) 
    Financial Market and Monetary Policy in Thailand 

   ศึกษาโครงสร้าง การด าเนนิงาน และการก ากบัดแูลตลาดการเงนิของประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ตลาดเงนิ  ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี ้ โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย โครงสร้างและพฤติกรรมของ
สถาบนัการเงนิทั้งเป็นธนาคารพาณิชย์และไม่ใชธ่นาคารพาณิชย์ การก าหนดเป้าหมายและการด าเนิน
นโยบายการเงินของประเทศไทย  วิเคราะห์เครื่องมือทางการเงนิ  และการศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกบั
ตลาดการเงินและนโยบายการเงนิของประเทศไทย 

   A study of the structure, operation and regulatory methods of the 
financial market in Thailand, such as money market, stock exchange and bond market. 
Interest rate structure, monetary institution structure and behavior of commercial bank 
and non-bank. Setting the target and operation of monetary policy in Thailand. Analysis 
of the monetary measure and empirical study of financial market and monetary policy 
in Thailand. 
 
 
 
 



*ECO 7108 การศกึษาปญัหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงนิ                3 (1 - 2 - 4)                 
    Special Topics in Monetary Economics    
 ศึกษาและคน้คว้าหวัข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน  การน าทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งมา
ประยุกต์ใช้ ภายใตค้วามเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 This course focuses on individual study of a topic in monetary economics 
with an advisor (or advisors) with the approval of the Economics Graduate Studies 
Committee. Each topic combines theoretical and empirical economic tools in the 
analysis of a wide range of related issues in monetary economics. 
 

ECO 6201 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐบาล                                                    3 (3 - 0 - 9)                                                   
   Economics of the Public Sector 
         ศึกษาบทบาทหน้าที่ทางเศรษฐกิจของภาครัฐ ความล้มเหลวของตลาดและแนว

ทางแก้ไขของภาครัฐเข้ามาจัดสรรทรัพยากร  นโยบายการคลังเพ่ือการรักษาเสถียรภาพ นโยบายการ
คลังเพ่ือสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจ นโยบายของภาครัฐในการแก้ปญัหาความยากจนและการกระจาย
รายได้ นโยบายภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม หนี้สาธารณะ การกระจายอ านาจทางการคลังสู่
ท้องถิ่น 

   A study of the role of government on economy, market failures and 
their solutions through resources allocation, fiscal policies for preserving stabilization, 
fiscal policies for generating economic growth, government policies in eliminating of 
poverty and income inequality, government policies for the quality of life and 
environment, public debt, and fiscal decentralization to local area.  

     
*ECO 6202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์     3 (3 - 0 - 9) 
  Human Resource Economics 
  ศึกษาตลาดแรงงาน ไดแ้ก่ อุปสงค ์อุปทานแรงงาน และดุลยภาพตลาดแรงงาน  ปญัหา
การวา่งงานและการขาดแคลนแรงงาน การย้ายถิ่นของแรงงาน ปญัหาการเลือกปฏิบัติการจ้างงาน 
นโยบายภาครัฐด้านแรงงาน ไดแ้ก ่นโยบายอตัราค่าจ้างขั้นต่ า การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกบัการลงทุนในทรัพยากรมนษุย์ นโยบายของรัฐในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แรงงาน 
  A study of labor market including demand, supply, and market 
equilibrium, problem of unemployment, labor shortage, labor migration, and 
employment discrimination, government policy towards labor including minimum 
wage, labor protection, social security, economic theories related to an investment in 
human resources, government policies for an increase in the efficiency of labor.  
 



*ECO 6203 ทฤษฎีและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ    3 (3 - 0 - 9)                                                                          
  Economic Development Theories and Policies  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การศึกษาปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนา เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ การขยายตัวของเมือง สุขภาพและการศึกษา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ก าลังพัฒนา การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 

A study of concepts and theories related to economic growth and 
economic development, problems and solutions towards development, for example, 
poverty, income inequality, urbanization, health and education, and environment, 
especially in the developing countries, human development, sustainable economic 
development, policies and plans of economic development in the various countries.
  

ECO 6204 ทฤษฎีภาษีอากร                                                              3 (3 - 0 - 9)                                                                           
    Theory of Taxation 
    ศึกษาแนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  วัตถุประสงค์การจัดเก็บ

ภาษี โครงสร้างของระบบภาษี หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี การวิเคราะห์ภาระภาษีและผลกระทบของการ
จัดเก็บภาษีอากร โครงสร้างภาษีของรัฐบาลไทย โครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา
ของระบบภาษีของประเทศไทย การปฏิรูประบบภาษีไทย เปรียบเทียบโครงสร้างภาษีในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    A study of theoretical frameworks related to tax collection, the 
objectives of tax collection, tax structure, tax principles, an analysis of tax burden and 
its impacts, tax structure in government and local level, problems of Thailand's tax 
system and its reform, and a comparison of tax structure in the ASEAN members.  
 
*ECO 6205 วิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 (3 - 0 - 9) 
  Economic Analysis of the Member Countries of ASEAN Community 
    ศึกษาพัฒนาการและความร่วมมือทางนโยบายเศรษฐกิจภายใต้ข้อตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เปรียบเทียบโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจทั้งทางด้านการผลิต การจ้างงาน การค้า
ระหว่างประเทศ ระบบการเงิน จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละประเทศ เปรียบเทียบการด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลแต่ละประเทศในการหาประโยชน์จากการรวมกลุ่มและป้องกันผลกระทบที่ เกิดจากการ
รวมกลุ่ม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก 
 
 
 



    A study of development and the economic co-operation under the 
ASEAN Economic Community, a comparison of economic structure including 
production, employment, international trade, financial system, strength and weakness 
of each country, a comparison of government policies in each country for the 
utilization and the protection of impacts from economic integration, and economic 
relationship among the ASEAN members.  

 
*ECO 6207 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสาธารณสุข    3 (3 - 0 - 9) 
   Education Economic and Public Health 

             การประยุกต์เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการศึกษาและสาธารณสุข ที่ครอบคลุมเนื้อหา
หลัก ๆ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน อุปสงค์และอุปทาน ผลตอบแทน ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน การ
ประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหภาคที่เน้นบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงทางด้านการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการกระจายการบริการ ปัญหาระบบการศึกษาและสาธารณสุข
ของประเทศไทย นโยบายการปฏิรูป และงานวิจัยเชิงประจักษ์ 
     A study of an application of microeconomic theories on education and 

health which mainly covers cost analysis, demand and supply, yields, performance 
indicators, an application of macroeconomic theories stressed on the roles of 
government in intervening resources allocation for education and health, the 
distribution of services, problems of Thailand's education and health system and its 
reform, and the empirical studies.  

 
*ECO 6208 การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณและพัฒนา         3 (1 - 2 - 4)                              

           Special Topics in Economic of Public Sector and Development  
      ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมโดยการน าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  A study of special topics related to public economics and economic and 

social development through an application of related theories designed according to 
advisors.  
 
ECO 6509 วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย      3 (3 - 0 - 9) 
  Analysis of Thai Economy   
              ศึกษาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งภาคที่แท้จริงและภาคการเงินตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย  ปัญหาเศรษฐกิจ
ปัจจุบันเกี่ยวกับภาคการผลิต การจ้างงาน การเงิน การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การ
พัฒนาเมืองและชนบท ปัญหาประชากรและก าลังแรงงาน ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ 
รวมทั้งศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ 



    A study of Thailand economic structure including both real sector and 
financial sector from the past to the present day, an analysis of Thailand's national 
economic and social development plan, current economic problems related to 
production, employment, monetary and fiscal issues, international trade and finance, 
urban and rural development, problems of population and labor force, poverty, and 
income inequality, and the application of sufficiency economy on the solution of many  
national problems.   

  
*ECO 7807    เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   3 (3 - 0 - 9) 
              Economics of National Resources and Environment 

          ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์และการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องมือและมาตรการควบคุมเพ่ือการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
นโยบาย มาตรการเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แบบจ าลองการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร์ และตัวชี้วัดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนกับนโยบายสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม  นโยบาย และ
มาตรการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ตลอดจนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

  A study of concepts and theories of economics for the environment and 
natural resources' analysis and planning, tools and measures in dealing with the 
environmental problems, an analysis of policies and measures towards environment, 
an application of economic measures affecting environment and natural resources, the 
solutions of environment and natural resources through sustainable development, 
economic sustainable development model, indicators of sustainable development 
towards environment, a case study of environmental changes, policies and measures in 
dealing with environment in Thailand, and the international agreements on 
environment.  
   
 
ECO 6300 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม  3 (3 - 0 - 9) 
    Industrial Economics 

   ศึกษาการน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ ได้แก่ การควบรวมธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนทางการตลาด การ
กระจายหน่วยการผลิต การลงทุนในและต่างประเทศ เป็นต้น การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ศักยภาพ
ในการแข่งขัน และนโยบายอุตสาหกรรม เช่น แผนพัฒนาอุตสาหกรรม การก าหนดเศรษฐกิจพิเศษ เป็น
ต้น  



  A study of economic theory to analyze market structure; producer behaviors 
i.e. merger, research and product development, marketing plan, distribution of firms 
and investment in domestic and international markets, etc.;  firm performance, 
competitiveness and industrial policy i.e. industrial development plan and special 
economic zone, etc. 

 
*ECO 6301 เศรษฐศาสตร์การบริหารเงนิทุนและแผนธุรกิจ  3 (3 - 0 - 9) 
  Economics of Financial Portfolio and Business Plans 
    ประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการบริหารแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรงบลงทุน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การจัดท าแผนธุรกิจ วิเคราะห์
สถานะทางการเงินของธุรกิจ  กลยุทธ์เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    Application of economic theory to manage domestic and international 
capital resources, cost analysis, capital budgeting, management of financial risk, 
business planning, and corporate financial analysis  and strategy for enhancing 
competitiveness. 

 
*ECO 6303  เศรษฐศาสตร์แหล่งทีต่ั้งและการจดัการโลจิสติกส์  3 (3 - 0 - 9) 
  Economics of Locations and Logistic Management 

ศึกษาทฤษฎีและตัวแบบเกี่ยวกับแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมเพ่ือประยุกต์กับการเลือก
แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายการค้าและการลงทุน แบบจ าลอง
การขนส่ง หลักการจัดตั้งกลุ่ม และการด าเนินงาน การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐต่อการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์  

A study of theory and models of industrial locations for selecting of 
production sites in domestic and international markets, trade and investment policies, 
transportation models, cluster establishment and operation, domestic and 
international logistic management, and the role of government toward development of 
logistic hub. 

 
*ECO 6305 กฎหมายเศรษฐกิจ  3 (3 - 0 - 9) 
     Economic Law 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์กฎหมาย ศึกษากฎหมายที่มีผลต่อ
พฤติกรรมและผลการด าเนินงานของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ เช่น  กฎหมาย ลิขสิทธิ์ กฏหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายด้านการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น 

 



 Application of economic theory to analyze laws. A study of the effects 
of laws on the business conducts and performance as well as economic system such 
as property right law, intellectual property law, competition law, international 
investment law, labor law, tax law, anti-money laundering law, etc. 
*ECO 6306 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ  3 (3 - 0 - 9) 
  Economics of Service Sector 

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ภาคบริการ เช่น การ
ท่องเที่ยว การประกัน การค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น ศึกษาการวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจในภาคบริการ นโยบายภาครัฐในการพัฒนาภาคบริการ ผลกระทบ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคบริการ งานศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับภาคบริการ 
  A study of economic theory in analyzing of service sector such as 
tourism,  insurance, e- commerce, retailing and wholesaling, etc. ; A study of 
performance measurement and evaluation of a business in service sector, government 
policy on a development of service sector, impact of ASEAN Economic Community 
toward service sector, and empirical case studies of service sector. 

 

*ECO 6307  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจการตลาด  3 (3 - 0 - 9) 
  Economics of Marketing 

ศึกษาบทบาทของตลาด การจ าแนกประเภทของตลาด การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ
การตลาด การประมาณการอปุสงค์ การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การออกแบบ
กลยุทธ์การตลาด นโยบายการตั้งราคา กลยุทธ์จัดท าแผนงานการจัดจ าหน่าย รวมทั้งศึกษาระบบ
การตลาดระหว่างประเทศ 

A study of the role of market, classification of market, analysis of 
economic environment of marketing, demand estimation, demand forecasts, and 
market share analysis, marketing strategy design, pricing policies, strategy for marketing 
channels, including a study of international marketing system. 
 
ECO 6702  การจดัการเชิงกลยุทธ ์  3 (3 - 0 - 9) 
     Strategic Management  

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตัวแบบการจัดการด้านกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย/พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และกล
ยุทธ์การเจรจาต่อรอง การจัดท ากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หลักการน าแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินแผนกลยุทธ์ รวมทั้งกลยุทธ์การปรับตัวภายใต้ การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรณีศึกษาประกอบ 



  A study of concept and  principle of strategic management, models of 
strategic management, analysis of business environment, domestic and international 
networking/partnership strategy, negotiation strategy, strategic planning for competitive 
advantage, strategic implementation, strategic evaluation and control, strategy on 
adaptation to changes of economic conditions and information technology by using 
case studies.        
 
*ECO 7708 การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3 (1 - 2 - 4) 
  Special Topic in Business Economics 

  ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทางทฤษฎีและการน าทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  This course is designed for individual study in business economics with 
an advisor (or advisors) with the approval of the Committee on Graduate Studies in 
Economics. Each topic combines theoretical and empirical economic tools in the 
analysis of a wide range of related issues in business economics 

 
*ECO 6401 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ   3 (3 - 0 - 9) 
 International trade Theory and Policy 
  ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ลัทธิพาณิชย์นิยม ทฤษฎีความได้เปรียบโดย
สมบูรณ์ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีสัดส่วนปัจจัยการผลิต  ทฤษฎีการค้าภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทฤษฎีการระบายสินค้าส่วนเกิน ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ รวม
ไปถึงทฤษฎีการค้าภายใต้การแข่งขันไม่สมบูรณ์ รูปแบบ และผลกระทบของนโยบายการค้า มาตรการ
การคุ้มกันทางการค้าด้วยภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
  A study of international trade theories including mercantilism, absolute 
advantage, comparative advantage, factor proportion theory, intra-industry trade index, 
vent for surplus, international product life cycle theory, as well as trade theories under 
imperfect competition. Patterns and effects of trade policies, protectionism in terms of 
tariff and non-tariff measures are also studied. 
 
*ECO 6405 เศรษฐกิจโลก และ โลกาภิวัตน์     3 (3 - 0 - 9) 
  The World Economy and Globalization 
  ศึกษาการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตลอดจนแนวคิด
ของการเกิดโลกาภิวัตน์ สาเหตุ ผลกระทบ และข้อพิพาทของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และ
ศึกษาประเด็นตา่งๆ ของเศรษฐกิจโลก เช่น การค้าเสรี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การคุ้มกันทางการค้า 
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศด้านการค้าและการเงิน 



บทบาทของบริษัทข้ามชาต ิตลาดการเงินโลก วิกฤตเศรษฐกิจ และมาตรการการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ
คุ้มครองสภาพแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
  A study of the development of world economy since World War II as 
well as the emergence of globalization, causes and effects, and disputes of 
globalization to the economic system. A number of issues including free trade, 
economic integration, protectionism, international capital movement, the role of 
international institutes in terms of trade and monetary, multinational enterprises, world 
financial market, economic crises, and the measures of international trade towards 
environmental and human rights protection, are also studied. 
 
*ECO 7608 การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3 (1 - 2 - 4) 
  Special Topics in International Economics 
  ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศทางทฤษฎีและการน า
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  This course focuses on individual study of topics in international 
economics with an advisor (or advisors) with the approval of the Committee on 
Graduate Studies in Economics. Each topic combines theoretical and empirical 
economic tools in the analysis of a wide range of related issues in international 
economics. 

 
**ECO 7096   การคน้คว้าอิสระ                                                            3 (0 - 0 - 18) 
   Independent Study 

 ศึกษาค้นคว้า หัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ทางด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ ภายใต้
ความเห็นชอบและควบคุมงานเขียนโดยที่ปรึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการ และน าเสนอการวิเคราะห์ในรูปเล่มรายงาน 

This course focuses on economic topics with the advice and supervision 
of the Committee on Graduate Studies in Economics. Each student is required to 
present the results of study in a written report. 
 
ECO 7097   การสอบประมวลความรู ้                                               0 (0 - 0 - 0) 
    Comprehensive Examination 

    การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะน าหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการศึกษาค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้ 
อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่สาขาวิชาก าหนด 



      A comprehensive examination designed to test the academic knowledge in 
economics of graduate students. Ability to use academic principles and experience 
taken from both core and related areas. Applications to practice in operational tasks 
or research. Comprehensive examinations may be administered in oral or in written 
form or both as required by the area of concentration committee. 
 
ECO 7099 วิทยานิพนธ์                                                               12 (0 - 0 - 36)    
  Thesis  
  การค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เพื่อค้นพบแนวคิดแนวทางใหม่ 
หรือองค์ความรู้ใหม่ เขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที่เสนอในความควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
 Research study in topics related to economics to the end of creating 
new ideas/procedures and a new body of knowledge; writing and organizing a thesis 
report in accordance with the proposals of and supervision by the adviser and thesis 
committee. 

 

**ECO 7908 สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจไทย                                         3 (3 - 0 -9)      
Seminar on Economics Problems 

          การน าเสนอกรณีศึกษา เพ่ือให้นกัศึกษาน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุนหรือ
โตแ้ย้งเพื่อใหไ้ดข้้อสรปุของปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งน าเสนอรายงานการค้นคว้าของ
นักศึกษาต่อกลุ่มผู้ฟัง 
          This course enables students to analyze selected topics concerning 
economic problems with which we are nowadays confronted.  Analysis will focus on 
both theoretical and practical problems.  Solutions to those problems will also be 
suggested and presented for study in the class.  

 


