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หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันเศรษฐศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญา
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางดานเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศและการพัฒนาที่มีความสามารถในการ
วิเคราะหและการวิจัยทาง เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศและการพัฒนา ที่สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความสําคัญ
การศึ ก ษา เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งระหวา งประเทศ จํ าเป น ต อ งศึ ก ษาในลั ก ษณะสหวิช าการ ทั้ งด า น
เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา มนุษยวิทยา และความสัมพันธระหวางประเทศ ฯลฯ
เนื้อหาที่ดีและเหมาะสมคือการหลอมรวมความรูหลายสาขาเขาดวยกัน จนเปนเนื้อเดียวกัน อุปมา เหมือนการ
หลอมรวมออกซิเจนและไฮโดรเจนเขาดวยกันอยางถูกตองเหมาะสม จนกลายเปนน้ําเปนตน
สาระหลั ก ๆ ของการศึ กษาเศรษฐศาสตรการเมื องระหวางประเทศ คื อการศึ กษาวิเคราะห ป ฏิ สั มพั น ธ
ระหว า งการเมื อ งระหว า งประเทศกั บ พลวั ต รทางเศรษฐกิ จ ใช วิ ธี ก ารสหวิ ช าการ วิ เคราะห โครงสร า งและ
กระบวนการของโลกาภิวัตน และการบูรณาการทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกของเศรษฐกิจและการเมือง เปนวิชาการที่หลอมรวมการเมืองและเศรษฐกิจ เขาดวยกัน เนนการศึกษา
วิเคราะห ป ฏิ สั มพั น ธ ระหวางอํ านาจรัฐ (state power) กับ พลังของตลาด (market force) ศึ กษาวิ เคราะห
ความสัมพันธของความมั่งคั่ง (wealth) และพลังแหงอํานาจ (power) ทั้งในระดับกลุมคนและชนชั้นในประเทศ
และระหวางประเทศ ศึกษาวิเคราะหการปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ
สิ่ ง แวดล อ ม ยุ ค โลกาภิ วั ต น ศึ ก ษาวิ เคราะห เ ศรษฐกิ จ และการเมื อ งตามลั ก ษณะของภู มิ รั ฐ ศาสตร แ ละภู มิ
เศรษฐศาสตร ศึกษาความสัมพันธระหวางรัฐกับบริษัทขามชาติ ศึกษาบทบาทขงองคการระหวางประเทศ ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีและวิถีปฏิบัติของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กาวหนาและ
กําลังพัฒนา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศใน
ยุคโลกาภิวัตน
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และการ
ตางประเทศ ชวยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการในสถานการณตาง ๆ
3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิจัยและการนําเสนอที่ดี
4. เพื่อใหดุษฎีบัณฑิตมีวิสัยทัศน และรูจักการทํางานเปนทีม
5. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
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. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ ากว า ปริ ญ ญาโท จากสถาบั น การศึก ษาที่ กระทรวงศึก ษาธิการหรือสํ านั กงาน
คณะกรรมการข าราชการพลเรือนรับ รอง ตองมี ป ระสบการณ การทํ างานไมน อยกว า 3 ป สําหรับ ผูที่ไมไดทํ า
วิทยานิพนธ สวนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่เคยทําวิทยานิพนธมาแลวไมจําเปนตองมีปรนะสบการณการ
ทํางานมากอนก็ได ทั้งนี้ใหเปนดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
3. ไมเปนคนวิกลจริต
4. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภ าษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี บัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
2. อาจมีการจัดการศึ กษาภาคฤดู รอนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไมน อยกวา 6 สั ปดาห
หรือตามดุลยพินิจของผูอํานวยการสาขาวิชา
3. ระยะเวลาการศึกษา 3 ป
4. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผล ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เขี ย น
วิทยานิพนธ 100% โดยไมมีการเรียนรายวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตร
3. ทุกรายวิช าที่ล งทะเบียนเรียน นั กศึกษาต องมีเวลาศึกษาไม น อยกวารอยละแปดสิบ ของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
วาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
5. การวัดและประเมินผลใหประเมินเปนระดับขั้นคุณภาพของวิทยานิพนธดังตอไปนี้
ผาน
pass
ดี
good
ดีมาก very good
ดีเยี่ยม excellent
6. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ
ยกเลิกการศึกษา ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 หรื อ เมื่ อ ได รั บ การอนุ มั ติ ให ล าพั ก
การศึกษา
IP หมายความวา การศึ ก ษาในรายวิ ช านั้ น ยั งไม สิ้ น สุ ด การให สั ญ ลั ก ษณ IP จะกระทํ า ได เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการเรียน
หรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เมื่ อ การเรี ย นหรื อ การปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช านั้ น สิ้ น สุ ด และมี ก ารประเมิ น ผล
การศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. แบบ 1.1
1.1 ไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1.2 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ
และได เสนอวิ ทยานิ พ นธแ ละสอบผ านการสอบปากเปล าขั้ น สุ ด ท ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ แ ละต อ งเป น ระบบเป ด ให ผู ส นใจเข า รั บ ฟ งได รวมทั้ ง เกณฑ อื่ น ๆครบถ ว นตาม
หลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
1.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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อุ ดมศึ กษาเรื่ องหลั กเกณฑ การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการสํ าหรับ การเผยแพรผ ลงานทาง
วิชาการอยางนอย 2 เรื่อง
1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
1.5 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1 (ทําวิทยานิพนธ) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
นักศึกษาที่ยังไมผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ จะตองลงทะเบียนภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENL 601 ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
(English for Academic Presentations)
นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทมี พื้ น ฐานความรู แ ละผ า นการทดสอภาษาอั ง กฤษตามที่
มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ไมตองเรียนรายวิชานี้
PEG 601 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและการพัฒนา
3(3-0-6)
(International Political Economy and Deveopment)
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทไมมีพื้นความรูทางเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร หรือการเมืองระหวาง
ประเทศ
2. ดุษฎีนิพนธ
PEG 700 การสอบประมวลความรู
(Qualifiing Examination)
PEG 709 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)
(Dissertation)
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แผนการศึกษา

PEG 709 ดุษฎีนิพนธ 1
(Dissertation I)
PEG 709 ดุษฎีนิพนธ 2
(Dissertation II)

PEG 709 ดุษฎีนิพนธ 3
(Dissertation III)
PEG 709 ดุษฎีนิพนธ 4
(Dissertation IV)

PEG 709 ดุษฎีนิพนธ 5
(Dissertation V)
PEG 709 ดุษฎีนิพนธ 6
(Dissertation VI)

ชั้นปที่ 1
แบบ1.1
(ทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 8 หนวยกิต
8(0-16-8)
รวม 8 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
แบบ1.1
(ทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปที่ 3
แบบ1.1
(ทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
ENL 601 ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ
(English for Academic Presentations)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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8(0-16-8)
รวม 8 หนวยกิต

8(0-16-8)
รวม 8 หนวยกิต
8(0-16-8)
รวม 8 หนวยกิต

3(3-0-6)

6

Graduate School : Rangsit University

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) ทั้งระดับอํานาจเชิงประเด็น (relational power) และ
อํานาจเชิงโครงสราง (Structural power) ศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางประเทศที่เกิดจากพลังอํานาจทั้ง 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. หมวดดุษฎีนิพนธ
PEG 700 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
การสอบทดสอบความรูในเชิงทฤษฎีสําหรับประเมิน ผลการเรียนรูของนั กศึกษาและเพื่อทดสอบความรู
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)
การคนควาเพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดปญหาการวิจัย พรอมทั้งเขียนโครงรางแบบ
ยอ พัฒนาจนไดรางงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมทั้งวางแผนกําหนด สําหรับการเก็บขอมูลอยางละเอียด เก็บรวบ
รวบขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูล มีรายงานความคืบหนา จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ มีขอมูลเพียงพอสําหรับการ
นําเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการและ/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.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือดุษฎีนิพนธ
1. คําอธิบายโดยยอ
การทําดุษฎีนิพนธ : ทํ า การศึ ก ษาในประเด็ น หรื อ ป ญ หาทางด า นหมวดวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน
(ไม นั บ หน วยกิ ตรวม) และ การพั ฒ นาภายใต การให คําปรึกษาของอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธ: ทํ าวิจัย และ
นําเสนอผลการวิจั ยในเนื้ อหาสาระ ประเด็น ที่ เกี่ย วของกั บ เศรษฐศาสตร ตามระเบี ยบขั้ นตอนที่ มหาวิทยาลั ย
กําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
เปนงานวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธใหมที่สรางสรรค มีองคความรูจากการวิจัย สามารถวิเคราะหปญหา
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือ และ/หรืออุปกรณที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย
สามารถใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสืบ คน ขอมู ล ใชโปรแกรมคอมพิ วเตอรในการวิเคราะห สถิติ ขอมู ลและ
อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใช
ภาษาพูดและเขียนที่ถูกตองสามารถสื่อสารใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย
3. ชวงเวลา
แบบ 1.1 (ดุษฎีนิพนธ) : ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่3
4. จํานวนหนวยกิต
แบบ 1.1 (ดุษฎีนิพนธ) : 48 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
นักศึกษาเป นผู เลือกหั วข อที่ส นใจที่จะศึกษาและเลือกอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธโดยไดรับ ความ
เห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา
หลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยใหแกนักศึกษา เชน เครื่องคอมพิวเตอร
หองทํางาน คนควาขอมูลผานระบบสืบคนออนไลน เปนตน
6. กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ไดแก
6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือการทําวิทยานิพนธโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการทําวิทยานิพนธ
6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาฯ จากการรายงานดวยวาจา
และเอกสารของนักศึกษา
6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแตละ
ขั้นตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ
6.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่
และความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไป ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัย ครู อาจารย นักวิชาการดานเศรษฐศาสตร รัฐศาสตรและการตางประเทศ
2. นักวิเคราะหเศรษฐกิจ การเมือง ธุรกิจ การคาและการลงทุนระหวางประเทศ
3. นั ก การเมื อ ง ข า ราชการ พนั ก งานของรั ฐ เช น กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนตน
4. นักวางแผนงานและกําหนดนโยบายขององคกร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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5. เจาของกิจการ อาชีพอิสระ
6. ที่ปรึกษาดาน ดานนโยบาย การเงินการธนาคาร ธุรกิจและการเมือง
7. ผูปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ อาทิเชน องคการสหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย บริษัทขามชาติ และองคกรไมแสวงหากําไรระหวางประเทศ
เปนตน
สถานที่ติดตอ
สถาบันเศรษฐศาสตร

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
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