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 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ปร.ด.(เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและการพัฒนา) 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สถาบนัเศรษฐศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางดานเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศและการพัฒนาท่ีมีความสามารถในการ
วิเคราะหและการวิจัยทาง เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศและการพัฒนา ท่ีสามารถสื่อสารและทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญ 
 การศึกษา เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ จําเปนตองศึกษาในลักษณะสหวิชาการ ท้ังดาน
เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา มนุษยวิทยา และความสัมพันธระหวางประเทศ ฯลฯ 
เนื้อหาท่ีดีและเหมาะสมคือการหลอมรวมความรูหลายสาขาเขาดวยกัน จนเปนเนื้อเดียวกัน อุปมา เหมือนการ
หลอมรวมออกซิเจนและไฮโดรเจนเขาดวยกันอยางถูกตองเหมาะสม จนกลายเปนน้ําเปนตน 
 สาระหลัก ๆ ของการศึกษาเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ คือการศึกษาวิเคราะหปฏิสัมพันธ 
ระหวางการเมืองระหวางประเทศกับพลวัตรทางเศรษฐกิจ ใชวิธีการสหวิชาการ วิเคราะหโครงสรางและ
กระบวนการของโลกาภิวัตน และการบูรณาการทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกของเศรษฐกิจและการเมือง เปนวิชาการท่ีหลอมรวมการเมืองและเศรษฐกิจ เขาดวยกัน เนนการศึกษา
วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางอํานาจรัฐ (state power)  กับพลังของตลาด  (market force)  ศึกษาวิเคราะห
ความสัมพันธของความม่ังค่ัง (wealth)  และพลังแหงอํานาจ (power) ท้ังในระดับกลุมคนและชนชั้นในประเทศ 
และระหวางประเทศ ศึกษาวิเคราะหการปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหเศรษฐกิจและการเมืองตามลักษณะของภูมิรัฐศาสตรและภูมิ
เศรษฐศาสตร  ศึกษาความสัมพันธระหวางรัฐกับบริษัทขามชาติ ศึกษาบทบาทขงองคการระหวางประเทศ ศึกษา
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วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีและวิถีปฏิบัติของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกาวหนาและ
กําลังพัฒนา 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศใน
ยุคโลกาภิวัตน 
 2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และการ
ตางประเทศ ชวยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการในสถานการณตาง ๆ 
 3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิจัยและการนําเสนอท่ีดี 
 4. เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตมีวิสัยทัศน และรูจักการทํางานเปนทีม 
 5. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  เรียน  วันจันทร - วันศุกร    เวลา  08.30 - 16.30 น.   หรือ 
    วันจันทร - วันศุกร    เวลา  17.00 - 21.00 น.   หรือ 
    วันเสาร – วันอาทิตย    เวลา  09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง ตองมีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูท่ีไมไดทํา
วิทยานิพนธ สวนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเคยทําวิทยานิพนธมาแลวไมจําเปนตองมีปรนะสบการณการ
ทํางานมากอนก็ได ท้ังนี้ใหเปนดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไมเปนคนวิกลจริต   
 4. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2. อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  
หรือตามดุลยพินิจของผูอํานวยการสาขาวิชา 
 3. ระยะเวลาการศึกษา 3  ป 
 4. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขียน
วิทยานิพนธ 100% โดยไมมีการเรียนรายวิชา 
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 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตร 
 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
วาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลใหประเมินเปนระดับข้ันคุณภาพของวิทยานิพนธดังตอไปนี ้
   ผาน  pass 
   ดี   good 
   ดีมาก  very good 
   ดีเยี่ยม  excellent 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ

ยกเลิกการศึกษา ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา 

  IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1.1 

  1.1 ไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.2 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 
และไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตาม
หลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.3  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 2 เรื่อง 

  1.4  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

  1.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 แบบ 1.1  (ทําวิทยานิพนธ) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) วิทยานิพนธ           48 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาท่ียังไมผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ จะตองลงทะเบียนภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
                จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 601  ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                          3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 
  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทมีพ้ืนฐานความรูและผานการทดสอภาษาอังกฤษตามท่ี
มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ไมตองเรียนรายวิชานี้ 
PEG 601  เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและการพัฒนา 3(3-0-6) 
   (International Political Economy and Deveopment) 
  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทไมมีพ้ืนความรูทางเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร หรือการเมืองระหวาง
ประเทศ 
 
 2.  ดุษฎีนิพนธ   
PEG 700  การสอบประมวลความรู        (0-0-0)   
   (Qualifiing Examination)  
PEG 709  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)        48(0-96-48) 
   (Dissertation) 
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แผนการศึกษา   
ช้ันปท่ี 1 
แบบ1.1 

(ทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

PEG 709  ดุษฎีนิพนธ 1                                                                                        8(0-16-8)
         (Dissertation I)   
                                                                                                            รวม   8 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
PEG 709  ดุษฎีนิพนธ 2                                                                                        8(0-16-8)
         (Dissertation II) 
                                                                                                              รวม   8  หนวยกิต 
 

ช้ันปท่ี 2 
แบบ1.1 

 (ทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

PEG 709  ดุษฎีนิพนธ 3                                                                                        8(0-16-8)
         (Dissertation III) 
                                                                                                            รวม   8 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 PEG 709  ดุษฎีนิพนธ 4                                                                                            8(0-16-8)
         (Dissertation IV)                                                                    รวม   8  หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 3 
แบบ1.1 

 (ทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

PEG 709  ดุษฎีนิพนธ 5                                                                                            8(0-16-8)
         (Dissertation V)                                                                 
                                                                                                          รวม   8 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 PEG 709  ดุษฎีนิพนธ 6                                                                                           8(0-16-8)
          (Dissertation VI)                                                             รวม   8 หนวยกิต 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 601  ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                           3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
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 การวิเคราะหภาษาและองคประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ และการฝกภาคปฏิบัติ การ
จัดระบบเนื้อหาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and 
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic 
presentations.  
 
PEG 601  เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและการพัฒนา    3(3-0-6) 
      (International Political Economy and Deveopment)    
 ศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจ (Power interaction) ท้ังระดับอํานาจเชิงประเด็น (relational power) และ
อํานาจเชิงโครงสราง (Structural power) ศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางประเทศท่ีเกิดจากพลังอํานาจท้ัง 6 
คือการคาการลงทุน การเงินการธนาคาร ความรูและเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน วัฒนธรรม และกองกําลังอาวุธ  
 To study power interaction both relational and structural power, study international 
power interaction of six power, these are trade and investment, financial system, knowledge 
and technology, mass media , culture,  and armforce 
 
 2. หมวดดุษฎนีิพนธ  
PEG 700  การสอบวัดคุณสมบัติ                 0(0-0-0) 
   (Qualifying  Examination) 
 การสอบทดสอบความรูในเชิงทฤษฎีสําหรับประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและเพ่ือทดสอบความรู
ภาคทฤษฎีของนักศึกษา 
 An exam to evaluate the depth of student’s learning achievement on his/her theoretical 
knowledge. 
 
PEG 709  ดุษฎีนิพนธ (แบบ1.1)            48(0-48-96) 
   (Dissertation) 
 การคนควาเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดปญหาการวิจัย พรอมท้ังเขียนโครงรางแบบ
ยอ พัฒนาจนไดรางงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมท้ังวางแผนกําหนด สําหรับการเก็บขอมูลอยางละเอียด เก็บรวบ
รวบขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูล มีรายงานความคืบหนา จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ มีขอมูลเพียงพอสําหรับการ
นําเสนอในท่ีประชุมสัมมนาวิชาการและ/หรือ บทความสําหรับตีพิมพในวารสารวิชาการ สงเลมวิทยานิพนธฉบับบ
สมบูรณและตีพิมพบทความ 
 Focusing on study and research for literature reviews to set the research statement and 
hypothesis and writing the draft of research proposal. Completing the full proposal and 
planning for the full information. Data collection, report preliminary, sufficient data and study 
for an academic conference or a paper journal submission including completion of dissertation 
and journal publication. 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือดุษฎีนิพนธ  
1. คําอธิบายโดยยอ 

  การทําดุษฎีนิพนธ :  ทํ าการศึกษาในประเด็นหรือปญ หาทางด านหมวดวิชาเสริม พ้ืนฐาน                                              
(ไมนับหนวยกิตรวม) และ การพัฒนาภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ทําวิจัยและ
นําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับเศรษฐศาสตร ตามระเบียบข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธใหมท่ีสรางสรรค มีองคความรูจากการวิจัย สามารถวิเคราะหปญหา 
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือ และ/หรืออุปกรณท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและ
อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใช
ภาษาพูดและเขียนท่ีถูกตองสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยงาย   
 3. ชวงเวลา 
  แบบ 1.1 (ดุษฎีนิพนธ) : ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 และ ชั้นปท่ี3  
 4. จํานวนหนวยกิต 
  แบบ 1.1 (ดุษฎีนิพนธ) : 48  หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอท่ีสนใจท่ีจะศึกษาและเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธโดยไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 
หลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยใหแกนักศึกษา เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
หองทํางาน คนควาขอมูลผานระบบสืบคนออนไลน เปนตน 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ไดแก 

6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือการทําวิทยานิพนธโดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการทําวิทยานิพนธ 

  6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษาฯ จากการรายงานดวยวาจา
และเอกสารของนักศึกษา 

  6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนในแตละ
ข้ันตอน และรายงานในรปูแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ 

  6.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ี
และความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไป ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  นักวิจัย ครู อาจารย นักวิชาการดานเศรษฐศาสตร รัฐศาสตรและการตางประเทศ 
 2. นักวิเคราะหเศรษฐกิจ การเมือง ธุรกิจ การคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
 3. นักการเมือง ขาราชการ พนักงานของรัฐ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนตน 
 4. นักวางแผนงานและกําหนดนโยบายขององคกร 
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 5. เจาของกิจการ อาชีพอิสระ 
 6.  ท่ีปรึกษาดาน ดานนโยบาย การเงินการธนาคาร ธุรกิจและการเมือง 
 7.  ผูปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ อาทิเชน องคการสหประชาชาติ ธนาคารโลก   กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย บริษัทขามชาติ และองคกรไมแสวงหากําไรระหวางประเทศ  
เปนตน 
 
สถานท่ีติดตอ 
สถาบนัเศรษฐศาสตร    ชั้น 4  อาคารประสิทธิรัตน(ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
       โทร 0-2997-2222 ตอ 1002 
       www.rsu.ac.th/econ     
        
  
 


