
 
 

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พัฒนาสังคม ตามความร่วมมือระหว่าง มน. กับ ทภ.๓  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ๑. ทภ.๓ เปิดรับสมัครก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ตำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
นเรศวรกับ ทภ.๓ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
   ๑.๑ เปิดรับสมัครในหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำพัฒนำสังคม (ระบบทวิภำค แบบ   ๓ ภำคกำรศึกษำ) โดย
กำรเทียบโอนประสบกำรณ์ท ำงำน  รับสมัครจ ำนวน ๖๐ คน 
(ผู้สมัครจ ำนวน ๖๐ คนขึ้นไปถึงจะเปิดกำรสอน) ระยะเวลำศึกษำ ๒ 
ปี (๖ ภำคเรียน) ค่ำใช้จ่ำยเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร ๗๕,๐๐๐.- 
บำท (แบ่งเฉลี่ยเป็นรำยภำคเรียน) ศึกษำวันเสำร์ – อำทิตย์ และ/
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ณ ห้องเรียนคณะ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  
  ๑.๒  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๒.๑  ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ (ปวส.) 
หรือระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำ 
   ๑.๒.๒  มีอำยุรับรำชกำรทหำรตั้งแต่ ๕ ปีขึ้น
ไป นับตั้งแต่บรรจุเข้ำรับรำชกำร โดยผู้บังคับบัญชำรับรอง (นับถึง
เปิดกำรศึกษำ) 
   ๑.๒.๓  มีสัญชำติ ไทยและเป็นผู้ที่ อยู่ ใน
ประเทศไทยโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
 



 
   ๑.๒.๔  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี 
   ๑.๒.๕  ไม่เป็นผู้ทุพพลภำพไร้ควำมสำมำรถ 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและปรำศจำกโรคเหล่ำนี้ คือ โรคเรื้อน 
โรคเท้ำช้ำง ในระยะที่ปรำกฏอำกำรที่น่ำรังเกียจ วัณโรคในระยะ
อันตรำย หรือ/และติดยำเสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง โรคพิษสุรำ
เรื้อรัง 
   ๑.๒.๖  ไม่เคยต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของ
ศำลถึงที่สุดให้จ ำคุกเว้นแต่ในกรณีควำมรับผิดอันได้กระท ำโดย
ประมำทหรือควำมผิดอันลหุโทษ 
   ๑.๒.๗  สำมำรถศึกษำตำมห้วงระยะเวลำ
ศึกษำ โดยไม่อ้ำงเรียนเงื่อนไขกำรท ำงำนต้นสังกัด 
   ๑.๓  หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
   ๑.๓.๑  ใบสมัครตำมแบบของมหำวิทยำลัย
นเรศวร  กรอกข้อควำมให้ชัดเจนถูกต้อง และสมบูรณ์ สำมำรถ 
Download ใบสมัครได้ที่ งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
   ๑.๓.๒  หลักฐำนแสดงคุณวุฒิ พร้อมส ำเนำ 
(รับรองส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๑.๓.๓  ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำบัตร
ข้ำรำชกำร รับรองส ำเนำถูกต้อง (ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง)  จ ำนวน
อย่ำงละ   ๑ ฉบับ 
   ๑.๓.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง)  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
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   ๑.๓.๕   รูปถ่ำยขำวด ำ หรือรูปสีหน้ำตรง แต่ง
กำย เครื่องแบบปกติกำกีแกมเขียวคอพับแขนยำว จะต้องถ่ำยในครั้ง
เดียวกัน ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  ๖ เดือน  ๒ นิ้ว  จ ำนวน ๒ รูป และให้
ปฏิบัติดังนี้ 
      - ติดในช่องติดรูปลงใบสมัครมุมบน
ด้ำนขวำ จ ำนวน ๑ รูป 
       - ใช้ลวดเย็บกระดำษ เย็บติดกับใบ
สมัคร เขียนช่ือ – นำมสกุล  ด้ำนหลังรูป จ ำนวน ๑ รูป 
   ๑.๓.๖  หลักฐำนกำรเปลี่ยนช่ือ หรือนำมสกุล  
(ถ้ำมี)  พร้อมส ำเนำ  (รับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
   ๑.๓.๗  แฟ้มสะสมผลงำนและ/หรือภำระงำนที่
รับผิดชอบ  จ ำนวน   ๑   ชุด 
     ๑.๓.๘  มีใบรับรองกำรสอน กำรอบรม กำร
สัมมนำ ที่เกี่ยวกับรำยวิชำในหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ ๔๕ ชม./รำยวิชำ 
หรือ ๖๐ ชม./รำยวิชำ (ถ้ำมี)  
   ๑.๓.๙ ใบรับรองแพทย์ของโรงพยำบำลทหำร 
จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
    ๑.๓.๑๐ ส ำเนำค ำสั่งบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
จ ำนวน ๑ ฉบับ 
    ๑.๓.๑๑ หนังสือยินยอมกำรเข้ำศึกษำต่อ
จำก ต้นสังกัด จ ำนวน  ๑  ฉบบั 
 
 
 
 



 
  ๑.๔ กำรปฏิบัติอื่น ๆ 
     ๑.๔.๑ ประกำศผลรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
เข้ำศึกษำต่อ ใน ๒ มิ.ย. ๖๓ 
     ๑.๔.๒ รำยงำนตัว และท ำบัตรประจ ำตัวนิสิตผู้
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เตรียมหลักฐำนและมำรำยงำนตัว ในวันเสำร์ที่ 
๑๓ มิ.ย. ๖๓ ณ งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะสังคมศำสตร์  ช้ัน ๒ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร    เวลำ ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ 
        ๑.๔.๓ เปิดภำคเรียน ๑/๒๕๖๓ ในวันเสำร์ที่ 
๒๗ มิ.ย. ๖๓ 
   ๑.๕ กำรสมัครและสถำนที่รับสมัคร 
       ยื่นหลักฐำนกำรสมัครทำงไปรษณีย์ หรือด้วย
ตนเองที่ศูนย์กำรศึกษำค่ำยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ตั้งแต่บัดนี้ 
ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๓ โดยส่งใบสมัครและหลักฐำนที่ ศูนย์กำรศึกษำค่ำย
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ.เมือง จว.พ.ล. ๖๕๐๐๐ (สมัครเรียน
ปริญญำตรี) 
    ๑.๖ รำยละเอียดกำรปฏิบัติสำมำรถดำวน์โหลดได้
ที่เว็ปไซต์ กองก ำลังพลกองทัพภำคที่ ๓  
http://www.div3rta.com/  
   ๒. ให้หน่วยประชำสัมพันธ์ให้ก ำลังพลรับทรำบ 
   ๓. ประสำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  พ.อ. อดิ เรก        
ศรีอ ำไพวรำภรณ์  โทร. ๐๘ ๙๖๔๒ ๙๔๒๐  โทร.ทบ. ๗๓๔๘๙ 
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