ตารางกําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560
รายละเอียด/รอบการสมัคร
คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะด้านศิลป์-สังคม
กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านเว็บไซต์
ชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดเรียน Language Extra Course
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

ครั้งที่ 1
สอบตรง 4 วิชา
16-28 ก.ย.59
4 ต.ค.59
8 ต.ค.59
14 ต.ค.59
21 ต.ค.59
26 ต.ค.59
26 ต.ค.-6 พ.ย.59

รอบก่อน Admission
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ยื่นคะแนน GAT / PAT2
16 ธ.ค.59-6 ม.ค.60

21 ก.พ.-7 มี.ค.60

13 ม.ค.60
14 มี.ค.60
21 ม.ค.60
23 มี.ค.60
24 ม.ค.60
23 มี.ค.60
24 ม.ค.-5 ก.พ.60
23-24 มี.ค.60
ประมาณเดือนมิถุนายน
ประมาณเดือนมิถุนายน

รอบ Admission
รอบหลัง Admission
ครั้งที่ 4
ผ่าน ทปอ.
คณะด้านวิทย์ฯ
คณะศิลป์-สังคม
ยื่นคะแนน O-Net / GAT / PAT2
สัมภาษณ์อย่างเดียว
25 เม.ย.-10 พ.ค.60

20-27 พ.ค.60

17 พ.ค.60
23 พ.ค.60
23 พ.ค.60
23-24 พ.ค.60

15 มิ.ย.60
23 มิ.ย.60
23 มิ.ย.60
23-24 มิ.ย.60

ประมาณเดือนสิงหาคม

หมายเหตุ : 1. กําหนดให้นักศึกษารหัส 60 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1
2. การเรียน Language Extra Course เป็นการเรียนเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ระยะเวลา 2 เดือน

16-23 มิ.ย.60

16 มิ.ย.-31 ก.ค.60

30 มิ.ย.60
4 ก.ค.60
ในวันที่ยื่นใบสมัคร
4 ก.ค.60
4-5 ก.ค.60
ภายใน 5 วัน
ประมาณเดือนสิงหาคม
-

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสาขาวิชาทีเ่ ปดรับ
หลักสูตร 6 ป
คณะเภสัชศาสตร
คณะการแพทยแผนจีน*
หลักสูตร 4 ป
คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
คณะนิเทศศาสตร
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน **
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจจีน ***
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการทองเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว
สาขาวิชาการสือ่ สารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง (สําหรับชาวตางชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย
คณะพยาบาลศาสตร
คณะกายภาพบําบัด
คณะนิตศิ าสตร
คณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่ แวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน****
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย (ชาวตางชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ (B.B.A) เลือกเรียนเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

หมายเหตุ : * ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 2 ปี ชั้นปีที่ 1 ภาค 2 และปีที่ 5 – 6
** ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี ชั้นปีที่ 3
*** ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 6 เดือน ชั้นปีที่ 2
**** ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ชั้นปีที่ 3
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ขอกําหนดในการสมัคร
1. ผูสมัครตองบันทึกขอมูลดวยตนเองเทานั้น และรับผิดชอบขอมูลที่กรอกในใบสมัคร รวมทั้งเอกสารใหถูกตองครบถวน
โดยเฉพาะเลขประจํ า ตั ว ประชาชนต อ งกรอกให ถู ก ต อ ง นอกจากนี้ ห ากพบในภายหลั ง ว า ข อ มู ล อื่ น ๆ ไม ถู ก ต อ ง
ไมครบถวน การสมัครและการสอบทุกขั้นตอนจะใหเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครให
2. ผูสมัครตองศึกษาและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผูสมัคร ขั้นตอนการสมัคร การสอบ และอื่นๆ อยาง
ละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
3. ผูส มัครจะต องตรวจสอบความถูกตองการบันทึกขอมู ลก อนยืนยันการสมั คร เมื่อกดยืนยันแลว ผูสมัครจะไมมีสิ ทธิ์
เปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกได
4. หลังการสมัคร จนถึงวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ผูสมัครควรหมั่นตรวจสอบ ขอมูลขาวสารจากมหาวิทยาลัย
ทาง Internet ที่เว็บไซต http://admission.hcu.ac.th หรือ Page Facebook : Huachiew Admission
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูสมัครเอง
คุณสมบัตผิ สู มัคร
1. คุณวุฒิของผูมสี ิทธิ์สมัครเขาศึกษา
- เปนผูที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป น ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ในประเทศหรื อ ต า งประเทศ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครขอเขาศึกษาปริญญาที่ 2
2. ไม เ คยต อ งโทษตามคํ า พิ พ ากษาของศาล เว น แต ใ นกรณี โ ทษนั้ น เกิ ด จากความผิ ด อั น ได ก ระทํ า โดยประมาท หรื อ
ความผิดอันเปนลหุโทษ
3. มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไมเปนคนวิกลจริต
5. เปนผูที่มีรางกายและสุขภาพสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ
การเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต
กรุณาเตรียมใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบั นเดิ ม (ฉบั บเป นทางการ) และคําอธิ บายรายวิช า
(Courses Description) ใหพรอมกอนการขึ้น – ลงทะเบียนเรียนเปนนักศึกษาใหม
เงื่อนไขการขอเทียบโอนรายวิชา 1. มีผลการศึกษาไมต่ํากวา C หรือ แตมเฉลี่ยเทากับ 2.00
2. มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยพิจารณาจาก
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
3. คาเทียบโอนรายวิชาละ 500 บาท
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รอบการรับสมัคร
รอบกอน Admission ครั้งที่ 1
กรณีที่ 1 : สมัครคณะดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ สอบตรง 4 วิชา ไมกาํ หนด GPAX
สํ า หรั บ ผู ที่ ต อ งการสมั ค รคณะด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ได แ ก คณะพยาบาลศาสตร เภสั ช ศาสตร
เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม การแพทยแผนจีน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ให เ ลื อ กเป น อั น ดั บ ที่ 1 ส ว นอั น ดั บ ที่ 2 – 4 สามารถเลื อ กได ทุ ก คณะสาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอนใน
มหาวิทยาลัย
วิชาทีส่ อบ
จํานวนขอ (ปรนัย)
ระยะเวลาสอบ
คาน้าํ หนัก (รอยละ)
1. วิชาคณิตศาสตร
40 ขอ
1.5 ชม.
30
2. วิชาวิทยาศาสตร
60 ขอ
2.5 ชม.
30
3. วิชาภาษาอังกฤษ
60 ขอ
1.5 ชม.
30
4. วิชาตรรกวิทยา
20 ขอ
0.5 ชม.
10
รวม
180 ขอ
6 ชม.
100
หมายเหตุ : ใช GPAX 4 ภาคเรียนสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยู

กรณีที่ 2 : กรณีใชผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) สอบสัมภาษณอยางเดียว ไมกาํ หนด GPAX ขั้นต่าํ
คณะ/สาขาวิชาทีเ่ ปดรับสมัคร
คณะนิติศาสตร / คณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ / คณะศิลปศาสตร / คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิเทศศาสตร /
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม /
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
หมายเหตุ : ใช GPAX 4 ภาคเรียนสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยู

กําหนดการรับสมัคร
รายการ

กําหนดการ

บันทึกขอมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th พิมพใบรายงานผล
การสมัคร นําไปชําระเงินคาสมัครผานธนาคาร เก็บสวนผูส มัครไวเปนหลักฐาน
ไมตอ งสงเอกสารประกอบการสมัคร
(โดยคาธรรมเนียมการสมัครนี้มหาวิทยาลัยจะไมคนื ใหไมวา กรณีใดๆ)
ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สอบขอเขียน

วันศุกรที่ 16 – วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

สอบขอเขียน

วันเสารที่ 8 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สมั ภาษณ

วันศุกรที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.

สอบสัมภาษณ

วันศุกรที่ 21 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิเ์ ขาศึกษา

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันพุธที่ 26 ตุลาคม – วันอาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2559

เปดเรียนเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ หรือ จีน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

เปดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

เดือนสิงหาคม

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
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รอบกอน Admission ครั้งที่ 2
กรณีที่ 1 : สมัครคณะดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ยืน่ ผลคะแนนสอบ GAT/PAT2
สํ า หรั บ ผู ที่ ต อ งการสมั ค รคณะด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ได แ ก คณะพยาบาลศาสตร เภสั ช ศาสตร
เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม การแพทยแผนจีน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย ใหเลือกเปนอันดับที่ 1 สวนอันดับที่ 2 – 4 สามารถเลือกไดทุกคณะสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
คะแนนทีใ่ ชยนื่
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT
3. ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดวิทยาศาสตร PAT2

รวม

คาน้ําหนัก (รอยละ)
20
40
40
100

หมายเหตุ : ใช GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียนสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยู

โครงการพิเศษรับรวมดวย ไดแก

คณะ/สาขาวิชา

GPAX ขั้นต่าํ

- โครงการสงเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย (สอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ)
- โครงการเภสัชชุมชน (ยื่นคะแนน GAT/PAT2 และสอบสัมภาษณ) จํานวนรับ 5 คน

ไมกําหนด
2.50

กรณีที่ 2 : กรณีใชผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) สอบสัมภาษณอยางเดียว ไมกาํ หนด GPAX ขั้นต่าํ
คณะ/สาขาวิชาทีเ่ ปดรับสมัคร
คณะนิติศาสตร / คณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ / คณะศิลปศาสตร / คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิเทศศาสตร /คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม / วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
หมายเหตุ : ใช GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียนสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยู

กําหนดการรับสมัคร

รายการ
กําหนดการ
บันทึกขอมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th พิมพใบรายงานผลการ
วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 – วันศุกรที่ 6 มกราคม 2560
สมัคร นําไปชําระเงินคาสมัคร 500 บาท (โดยคาธรรมเนียมการสมัครนีม้ หาวิทยาลัย - สงดวยตนเอง ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือ
จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ) พรอมเอกสารประกอบการ ดังนี้
- นําใสซอง A4 สงทางไปรษณีย (EMS)
- แบบฟอรมใบรายงานผลการสมัคร พรอมติดรูปถาย และลงลายมือชือ่ ผูสมัคร
ถือวันประทับตราไปรษณีย ไปยัง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) จํานวน 1 ฉบับ
18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
จ.สมุทรปราการ 10540
- สําเนาผลคะแนน GAT และ PAT2
ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สมั ภาษณ
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิเ์ ขาศึกษา
ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1
เปดเรียนเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ หรือ จีน
เปดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันศุกรที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.
วันเสารที่ 21 มกราคม 2560
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
วันอังคารที่ 24 มกราคม – วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2560
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560
เดือนสิงหาคม
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โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สมัครพรอมรอบกอน Admission ครัง้ ที่ 2
สําหรับผูท กี่ าํ ลังศึกษาอยูร ะดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทานั้น
- โครงการทุน “รมโพธิท์ อง” จํานวนทุนสาขาวิชาละ 2 ทุน รวมเปน 46 ทุน
- โครงการทุน “ปลูกตนกลาพยาบาล 3 สถาบัน” จํานวน 30 ทุน
- โครงการทุน “อาจารยคณะพยาบาลศาสตร” จํานวน 2 ทุน
รายละเอียด

ทุน “รมโพธิท์ อง”

ทุน “ปลูกตนกลาพยาบาล 3 สถาบัน”

ทุน “อาจารยคณะพยาบาลศาสตร”

1. ผลคะแนนเฉลีย่ สะสม

กําหนด GPAX ไมตา่ํ กวา 2.75

กําหนด GPAX ไมตา่ํ กวา 2.50

กําหนด GPAX ไมตา่ํ กวา 3.25

(GPAX) 4 หรือ 5 ภาคเรียน

- สังคมสงเคราะหศาสตรฯ

- พยาบาลศาสตร

- พยาบาลศาสตร

2. คณะทีเ่ ปดรับ

- ศิลปศาสตร
- บริหารธุรกิจ
- นิติศาสตร
- นิเทศศาสตร
- ภาษาและวัฒนธรรมจีน
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สาธารณสุขศาสตรและสิง่ แวดลอม
ยกเวน หลักสูตรนานาชาติ ไมเขารวม

เงือ่ นไขการสมัคร
ทุนทีไ่ ดรบั

เรียงความ 1 หนากระดาษ A4 เรื่อง

เรียงความ 1 หนากระดาษ A4 เรื่อง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรูจัก

เมื่อฉันไดเปนพยาบาล…

รอยละ 50 ของคาหนวยกิตและ

รอยละ 100 ตลอดหลักสูตร

คาบํารุงการศึกษา
เงือ่ นไขการรับทุน

คาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมนักศึกษา

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ไมต่ํากวา 2.75 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ไมต่ํากวา 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ไมต่ํากวา 3.00 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

- ทุนใหเปลา

- ชดใชทุนตามเงือ่ นไข

- ชดใชทุนตามเงือ่ นไข
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รอบกอน Admission ครั้งที่ 3
กรณีที่ 1 : สมัครคณะดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ยืน่ ผลคะแนนสอบ GAT/PAT2
สํ า หรั บ ผู ที่ ต อ งการสมั ค รคณะด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ได แ ก คณะพยาบาลศาสตร เภสั ช ศาสตร
เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม การแพทยแผนจีน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย ใหเลือกเปนอันดับที่ 1 สวนอันดับที่ 2 – 4 สามารถเลือกไดทุกคณะสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
คะแนนทีใ่ ชยนื่
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT
3. ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดวิทยาศาสตร PAT2

รวม

คาน้ําหนัก (รอยละ)
20
40
40
100

หมายเหตุ : ใช GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียนสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยู

กรณีที่ 2 : กรณีใชผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) สอบสัมภาษณอยางเดียว ไมกาํ หนด GPAX ขั้นต่าํ
คณะ/สาขาวิชาทีเ่ ปดรับสมัคร
คณะนิติศาสตร / คณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ / คณะศิลปศาสตร / คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิเทศศาสตร /
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม /
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
หมายเหตุ : ใช GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียนสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยู

กําหนดการรับสมัคร
รายการ

กําหนดการ

บันทึกขอมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
พิมพใบรายงานผลการสมัคร นําไปชําระเงินคาสมัคร 500 บาท
(โดยคาธรรมเนียมการสมัครนี้มหาวิทยาลัยจะไมคนื ใหไมวา กรณีใดๆ)
พรอมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- แบบฟอรมใบรายงานผลการสมัคร พรอมติดรูปถาย และลงลายมือชือ่ ผูสมัคร

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ – วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ

- สงดวยตนเอง ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือ
- นําใสซอง A4 สงทางไปรษณีย (EMS)
ถือวันประทับตราไปรษณีย ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

- สําเนาผลคะแนน GAT และ PAT2
ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สมั ภาษณ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.

สอบสัมภาษณ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิเ์ ขาศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560

เปดเรียนเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ หรือ จีน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

เปดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

เดือนสิงหาคม
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รอบกอน Admission ครั้งที่ 4
กรณีที่ 1 : สมัครคณะสายวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ยื่นผลคะแนนสอบ Admission
สํ า หรั บ ผู ที่ ต อ งการสมั ค รคณะด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ได แ ก คณะพยาบาลศาสตร เภสั ช ศาสตร
เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม การแพทยแผนจีน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย ใหเลือกเปนอันดับที่ 1 สวนอันดับที่ 2 – 4 สามารถเลือกไดทุกคณะสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
คะแนนทีใ่ ชย่นื
คะแนนเต็ม คาน้าํ หนัก (รอยละ)
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6,000
20
2. ผลคะแนนสอบ O-NET (5 วิชา)
9,000
30
3. ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT
6,000
20
4. ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดวิทยาศาสตร
9,000
30
รวม 30,000
100
กรณีที่ 2 : กรณีใชผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) สอบสัมภาษณอยางเดียว ไมกาํ หนด GPAX ขั้นต่าํ
คณะ/สาขาวิชาทีเ่ ปดรับสมัคร
คณะนิติศาสตร / คณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ / คณะศิลปศาสตร / คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิเทศศาสตร /
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม /
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

กําหนดการรับสมัคร
รายการ

กําหนดการ

บันทึกขอมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
พิมพใบรายงานผลการสมัคร นําไปชําระเงินคาสมัคร 500 บาท
(โดยคาธรรมเนียมการสมัครนี้มหาวิทยาลัยจะไมคนื ใหไมวา กรณีใดๆ)
พรอมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- แบบฟอรมใบรายงานผลการสมัคร พรอมติดรูปถาย และลงลายมือชือ่ ผูสมัคร

วันอังคารที่ 25 เมษายน – วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ

- สงดวยตนเอง ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือ
- นําใสซอง A4 สงทางไปรษณีย (EMS)
ถือวันประทับตราไปรษณีย ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

- สําเนาผลคะแนน O-NET และ GAT และ PAT2
ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สมั ภาษณ

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.

สอบสัมภาษณ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิเ์ ขาศึกษา

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1

วันอังคารที่ 23 – วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

เปดเรียนเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ หรือ จีน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

เปดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

เดือนสิงหาคม
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รอบ Admission กลาง ผาน สํานักงานอธิการบดีแหงประเทศไทย
เกณฑการคัดเลือก

คาน้าํ หนัก
GPAX (%) O-NET (%) GAT (%)

คณะสาขาวิชา

PAT (%)

คณะพยาบาลศาสตร / คณะเทคนิคการแพทย / คณะ
กายภาพบําบัด / คณะสาธารณสุขศาสตรฯ / คณะการแพทย
แผนจีน / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

20

30

20

PAT 2 =
30

คณะเภสัชศาสตร

20

30

10

PAT 2 =
40

คะแนนสูงสุด – ต่าํ สุด รอบ Admission ปการศึกษา 2559
คณะสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเทคนิคการแพทย
คณะกายภาพบําบัด
คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะการแพทยแผนจีน

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ําสุด

จํานวนรับ (คน)

16,698.00

15,009.40

80

14,783.40
12,137.40
18,751.00
17,955.00
17,940.00

8,306.40
9,862.60
17,850.84
15,861.60
14,133.80

50
50
45
50
50

14,890.50
14,247.50
15,724.40
18,578.00

9,715.20
9,715.20
9,322.60
11,065.60

50
50
50
40

กําหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

กําหนดการ

จําหนายระเบียบการรับสมัคร

วันที่ 16 – 27 พฤษภาคม 2560

รับสมัคร

วันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2560

ชําระเงิน

วันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2560

ตรวจสอบคะแนน

วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560

ประกาศผลผูม สี ทิ ธิส์ มั ภาษณ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ

วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันศุกรที่ 23 – วันเสารที่ 24 มิถุนายน 2560

เปดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

เดือนสิงหาคม
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รอบหลัง Admission
กรณีที่ 1 : ยืน่ คะแนน Admission (เฉพาะคณะวิทยาศาสตรสขุ ภาพ) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ
สํ า หรั บ ผู ที่ ต อ งการสมั ค รคณะด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ได แ ก คณะพยาบาลศาสตร เภสั ช ศาสตร
เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม การแพทยแผนจีน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย ใหเลือกเปนอันดับที่ 1 สวนอันดับที่ 2 – 4 สามารถเลือกไดทุกคณะสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
คณะสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร / คณะเทคนิคการแพทย / คณะกายภาพบําบัด /
คณะสาธารณสุขศาสตรฯ / คณะการแพทยแผนจีน / คณะเภสัชศาสตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

GPAX
20

คาน้ําหนัก (รอยละ)
O-NET
GAT
PAT
30
20
PAT 2 = 30

กําหนดการรับสมัคร
รายการ
บันทึกขอมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
พิมพใบรายงานผลการสมัคร นําไปชําระเงินคาสมัคร 500 บาท
(โดยคาธรรมเนียมการสมัครนี้มหาวิทยาลัยจะไมคนื ใหไมวา กรณีใดๆ)
พรอมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- แบบฟอรมใบรายงานผลการสมัคร พรอมติดรูปถาย และลงลายมือชือ่ ผูสมัคร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ

กําหนดการ
วันศุกรที่ 16 – วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560
- สงดวยตนเอง ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือ
- นําใสซอง A4 สงทางไปรษณีย (EMS)
ถือวันประทับตราไปรษณีย ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

- สําเนาผลคะแนน O-NET และ GAT และ PAT2
ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สมั ภาษณ

วันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

สอบสัมภาษณ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
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กรณีที่ 2 : กรณีใชผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) สอบสัมภาษณอยางเดียว ไมกาํ หนด GPAX ขั้นต่าํ
คณะ/สาขาวิชาทีเ่ ปดรับสมัคร
คณะนิติศาสตร / คณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ / คณะศิลปศาสตร / คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิเทศศาสตร /คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
/ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม / วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

กําหนดการรับสมัคร
รายการ

กําหนดการ

บันทึกขอมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
พิมพใบรายงานผลการสมัคร นําไปชําระเงินคาสมัคร 500 บาท
พรอมเอกสารประกอบการสมัครดวยตนเองเทานั้น ดังนี้
- แบบฟอรมใบรายงานผลการสมัคร พรอมติดรูปถาย และลงลายมือชือ่
ผูส มัคร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) จํานวน 1 ฉบับ

วันศุกรที่ 16 มิถุนายน – วันจันทรที่ 31 กรกฎาคม 2560
เปดทุกวัน ไมเวนวันหยุดเสาร – อาทิตย
(ยกเวนวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2560 หยุด)
สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอํานวยการ ชั้น 1
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
เวลา 09.00 – 15.00 น.

- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
สอบสัมภาษณรายวัน

ในวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

ภายใน 5 วันหลังจากสอบสัมภาษณ

สวัสดิการหอพักนักศึกษา
ประเภทหอพัก

รูปแบบหอพัก

Wi-fi

จํานวน
ผูเ ขาพัก
4 คน
3 คน
4 คน

คาบํารุงหอพักตอภาคการศึกษา
/ตอคน (บาท)
6,000 (รวมคาน้ํา-คาไฟฟรี 50 ยู
7,800 (ไมรวมคาน้ํา-คาไฟ)
10,560 (รวมคาน้ํา)

มฉก.1 – อาคาร 1-2 หองพัดลม เตียง 2 ชั้น หองน้ํารวม
ซื้อบัตร
มฉก.1 – อาคาร 3
หองพัดลม เตียงเดี่ยว หองน้ําในตัว
300
มฉก.2 – อาคาร 10
หองปรับอากาศ เตียงเดี่ยว หองน้ําในตัว
ฟรี
ชั้น
อัตราคาธรรมเนียมแรกเขา : คามัดจํากุญแจ 100 บาท คาบัตร Keycard และบัตรประจําตัวนักศึกษาหอพัก 120 บาท
อัตราคาธรรมเนียมอื่น : คาไฟฟา ยูนิตละ 6 บาท คาน้ําประปา ยูนิตละ 18 บาท
หมายเหตุ : คาประกันความเสียหาย จะไดรับคืนก็ตอเมื่อนักศึกษาเขาอยูหอพักครบ 1 ป

คาประกัน
ความเสียหาย
3,000
3,900
5,100
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อัตราคาขึน้ – ลงทะเบียนนักศึกษาใหมโดยประมาณ
จํานวนหนวยกิต คาใชจา ยภาค 1
คณะ
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรและ การจัดการโรงพยาบาล
135
33,750
สิ่งแวดลอม
อนามัยสิ่งแวดลอม
145
39,350
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
145
41,750
วิทยาศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร
131
42,710
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
131
40,610
วิทยาศาสตรการแพทย
132
45,610
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
141
46,510
ศิลปศาสตร
ภาษาอังกฤษ
141
35,270
การทองเที่ยว
132
34,070
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
150
46,970
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว
144
37,970
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
132
37,620
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
135
35,210
การจัดการ
135
29,810
การตลาด
135
29,810
ธุรกิจระหวางประเทศ
135
31,010
คอมพิวเตอรธุรกิจ
135
34,010
การจัดการอุตสาหกรรม
135
34,610
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
138
32,810
ธุรกิจจีน
138
32,710
B.B.A (นานาชาติ)
138
44,450
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีน
144
41,470
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
144
41,470
สังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
139
34,750
นิตศิ าสตร
142
34,650
นิเทศศาสตร
129
40,250
พยาบาลศาสตร
146
49,350
เภสัชศาสตร
231
49,150
เทคนิคการแพทย
143
50,150
กายภาพบําบัด
142
53,950
การแพทยแผนจีน
186
59,650
หมายเหตุ : การประมาณคาใชจาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

คาใชจา ยภาค 2

คาใชจา ยตลอดหลักสูตร

31,400
41,900
43,100
36,300
38,800
37,700
43,300
34,300
31,300
35,400
32,300
36,400
31,200
30,000
31,800
28,800
35,100
37,800
34,800
32,900
36,600
37,000
37,000
30,900
31,700
40,100
47,600
49,800
49,200
48,400
82,650

319,950
364,350
366,850
315,290
323,590
319,990
342,790
270,830
277,130
306,680
289,230
283,580
255,890
255,390
254,090
255,590
283,440
255,590
263,040
264,540
291,150
276,680
273,680
284,450
248,400
308,850
451,100
1,233,850
495,600
479,100
928,150

ติดตอสอบถามขอมูลเพิม่ เติม
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคารอํานวยการ ชั้น 1
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2312-6300 ตอ 1711 – 1718
โทรสาร 0-2312-6412
Admission Hotline : 085-489-3710-14
เว็บไซต : http://admission.hcu.ac.th
@huachiew
Huachiew Admission
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