มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
(Ratchathani University Udonthani Campus : มรธ.วอ. / RTU.UD)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญา “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”(ร.ม.)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิ ต
ปริ ญญา “รัฐศาสตรมหาบัณฑิ ต”(ร.ม.)
Master of Political Science Program (M.Pol.Sc.)
รูปแบบของหลักสูตร: หลักสูตรระดับที่ 4 ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
จานวนหน่ วยกิ ต : ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
1. แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิตและเรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต
2. แผน ข
ทำการค้นคว้าอิสระ(IS) 6 หน่วยกิตและเรียนรายวิชา 30 หน่วยกิต
สถานะหลักสูตรฯ
อยู่ในระหว่างดาเนินการเสนอ สกอ.เพือ่ รับทราบหลักสูตร
งานที่สามารถปฏิ บตั ิ ได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ข้าราชการตารวจ ข้าราชการทหาร เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิน่
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ และข้าราชการพลเรือนของกระทรวงต่างๆ เป็ นต้น
2. นักการเมืองระดับท้องถิน่ นักการเมืองระดับชาติ
3. ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบุคคล เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เป็ นต้น
4. นักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
5. นักสือ่ สารมวลชน
6. นักการทูต
7. นักธุรกิจ

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่าง เวลา 09.00 – 17.00 น.
ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน 2565– เดือนตุลาคม 2565
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2565– เดือนมีนาคม 2566
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น เดือนเมษายน 2566 – เดือนพฤษภาคม 2566
เปิ ดรับสมัครนักศึกษา ตัง้ แต่วนั ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ถึง วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
จานวนนักศึกษาที่รบั เข้า
แผน ก แบบ ก 2 จานวน 15 คน
แผน ข
จานวน 30 คน
รวม
จานวน 45 คน
วิ ธีการรับสมัครนักศึกษา
1. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ เข้าเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัคร
แล้วสัง่ Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา) พร้อมโอนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัญชี ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิ ทยาลัยราชธานี
วิ ทยาเขตอุดรธานี เลขที่บญ
ั ชี 950 – 6 – 00119 - 7 สาขา บิ๊กซีอดุ รธานี พร้อมแนบสลิปการโอน
เงิน และจัดส่งเอกสารทัง้ หมดทางไปรษณียล์ งทะเบียนมายัง สานักอธิ การบดี (ฝ่ ายรับสมัคร
นักศึกษาใหม่) มหาวิ ทยาลัยราชธานี วิ ทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 293 ถนนเลี่ยงเมือง อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
2.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ระหว่าง เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า 1,000 บาท
ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร 90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 22,500 บาท)
(สามารถแบ่งจ่ายเป็ นงวดรายเดือนได้)

ช่องทางชาระเงิ น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาเขตอุดรธานี เลขทีบ่ ญ
ั ชี 950 – 6 – 00119 - 7 สาขา บิก๊ ซีอุดรธานี
หมายเหตุ:
1) หากปรากฏในภายหลังว่า ผูส้ มัครขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลัง
ว่า ข้อความทีไ่ ด้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็ นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็ นเอกสารเท็จหรือปลอม
ผูส้ มัครจะถูกเพิกถอนสิทธิในการรั
์
บคัดเลือกในครัง้ นี้ แม้ว่าผูส้ มัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้ว
ก็ตาม นอกจากนี้อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายด้วย
2) กรณีทช่ี าระเงินค่าสมัครและค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิหรื
์ อไม่มา
รายงานตัวเพือ่ เข้าศึกษาตามกาหนดการในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คนื เงินค่า
สมัครและ
ค่าเทอมในทุกกรณี
ขอทราบรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
หมายเลขโทร 081-380-5273 , 081-9993980 , 064-1969329 ,081-2659907

อาจารย์ผ้ทู รงคุณวุฒิ

ดร.ดิ เรก ถึงฝัง่
อดีตผูว้ ่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
อดีตสมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ(คณาจารย์)

ผศ.ดร.กัลยา ยศคาลือ

ดร.ถนอม คะตะวงศ์

ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย

ดร.สุรีรตั น์ โบจรัส

ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วนาค

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
(Ratchathani University Udonthani Campus : มรธ.วอ. / RTU.UD)

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญา “รัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต”(ร.ด.)

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
ปริ ญญา “รัฐศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิ ต”(ร.ด.)
Doctor of Political Science Program (D.Pol.Sc.)
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับที่ 6 ปริญญาโท หลักสูตร 3 ปี
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1 แบบ 1.1 ทาดุษฎีนิพนธ์(อย่างเดียว) 60 หน่วยกิต
2. แบบ 2.1 ทาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต
รวม 60 หน่วยกิต
สถานะหลักสูตรฯ
อยู่ในระหว่างดาเนินการเสนอ สกอ.เพือ่ รับทราบหลักสูตร
งานที่สามารถปฏิ บตั ิ ได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจยั
2. นักการเมืองระดับท้องถิน่ นักการเมืองระดับชาติ
3. นักบริหารระดับสูงในองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร
เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
4. องค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
องค์การไม่แสวงหากาไร
5. นักสังคมสงเคราะห์
6. ทีป่ รึกษาด้านการเมือง
7. นักธุรกิจ

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่าง เวลา 09.00 – 17.00 น.
ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน 2565– เดือนตุลาคม 2565
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2565– เดือนมีนาคม 2566
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น เดือนเมษายน 2566 – เดือนพฤษภาคม 2566
เปิ ดรับสมัครนักศึกษา ตัง้ แต่วนั ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ถึง วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
จานวนนักศึกษาที่รบั เข้า
1.แบบ 1.1
2.แบบ 2.1
รวม
วิ ธีการรับสมัครนักศึกษา

จานวน 5 คน
จานวน 10 คน
จานวน 15 คน

1. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ เข้าเว็บไซต์www.ratchathani.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วสัง่
Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา) พร้อมโอนเงิ นค่าธรรมเนี ยมแรก
เข้า ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิ ทยาลัยราชธานี วิ ทยา
เขตอุดรธานี เลขที่บญ
ั ชี 950 – 6 – 00119 - 7 สาขา บิ๊ กซี อุดรธานี พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน และ
จัดส่งเอกสารทัง้ หมดทางไปรษณีย์ล งทะเบียนมายัง สานักอธิ การบดี (ฝ่ ายรับสมัครนักศึกษาใหม่)
มหาวิ ทยาลัยราชธานี วิ ทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 293 ถนนเลี่ยงเมือง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 41000
2.สมัครด้วยตนเอง ที่ สานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ระหว่าง เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

1,500 บาท

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร 300,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท)
(สามารถแบ่งจ่ายเป็ นงวดรายเดือนได้)

ช่องทางชาระเงิ น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาเขตอุดรธานี เลขทีบ่ ญ
ั ชี 950 – 6 – 00119 - 7 สาขา บิก๊ ซีอุดรธานี

หมายเหตุ:
1) หากปรากฏในภายหลังว่า ผูส้ มัครขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่า ข้อความทีไ่ ด้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็ นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็ นเอกสารเท็จหรือ
ปลอม ผูส้ มัครจะถูกเพิกถอนสิทธิในการรั
์
บคัดเลือกในครัง้ นี้ แม้ว่าผูส้ มัครจะได้สมัครหรือผ่านการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายด้วย
2) กรณีทช่ี าระเงินค่าสมัครและค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิหรื
์ อไม่มา
รายงานตัวเพือ่ เข้าศึกษาตามกาหนดการในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คนื เงินค่า
สมัครและค่าเทอมในทุกกรณี
ขอทราบรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
หมายเลขโทร 081-380-5273 , 081-9993980 , 064-1969329 ,081-2659907

อาจารย์ผ้ทู รงคุณวุฒิ

ดร.ดิ เรก ถึงฝัง่
อดีตผูว้ ่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
อดีตสมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ(คณาจารย์)

ผศ.ดร.กัลยา ยศคาลือ

ดร.ถนอม คะตะวงศ์

ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย

ดร.สุรีรตั น์ โบจรัส

ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วนาค

