
การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI)”   

ประจ าปีการศึกษา  2566 

 

มูลนิธิป่อ เต็กตึ๊ ง  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สนับสนุนทุนการศึกษา 

ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 10 ทุนๆ ละ 479,090 บาท รวมมูลค่า 4,790,900 บาท ส าหรับนักเรียนที่

มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาในชุมชน  

โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ก าหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา  

1.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

1.3 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

1.4 ไม่เป็นคนวิกลจริต 

1.5 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

2. คณะสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1  ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00  

3.2  ผ่านการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติ คุณธรรม บุคลิกภาพ และ  

ความมุ่งม่ันในการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์  

4. ก าหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม ก าหนดการรับสมัคร 

1. กรอกข้อมูลผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th   
จากนั้นส่งหน้าใบสมัครมาที่ Line Id : @huachiew  และสแกนเอกสารการสมัคร  
ส่งมาที่  E-mail : hcucomputing.digital@gmail.com  
 

8 พ.ย. – 15 ธ.ค.65 
สมัครออนไลน์ 
ฟรีคา่สมัคร 
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กิจกรรม ก าหนดการรับสมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
- ใบรายงานผลการสมัครพร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) 
- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ  
กรณีที่มีปัญหาการส่ง E-mail  สอบถามได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1219, 1180 

 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต ์
http://admission.hcu.ac.th 

20 ธ.ค.65 

3. ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ   

ก าหนดการจะแจ้ง 
ให้ทราบภายหลัง 

4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต ์
http://admission.hcu.ac.th 

5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษา 

6. ท าสัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้ าประกัน พร้อมลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ขอให้นักเรียนน า บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่มีบิดา–มารดา)  
และผู้ค้ าประกัน (ไม่ใช่บิดา – มารดา) 

7. เปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน 66 

5. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 
5.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ านวน  

10 ทุน ทั้งหมดตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจ านวนเงิน 479,090.00 บาท ไม่รวมค่าสอบคอมพิวเตอร์ และ 
ค่าสอบภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา 

5.2 ผู้ได้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรนั้น ๆ โดยผู้ได้รับทุนจะต้อง  
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 หากผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ ากว่า 2.75 ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงับการให้ทุนทั้ งหมดทันที แต่ผู้รับทุน
สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรได้ โดยช าระค่าใช้จ่ายเอง 

5.3 หากผู้รับทุนต้องการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือแก้ผลการเรียนในกรณี
สอบไม่ผ่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเอง 

5.4 ผู้ได้รับทุนต้องท ากิจกรรมช่วยเหลืองานภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 8 ชั่วโมง
ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา 

5.5 ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ไม่กระท า  
การใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและตนเองโดยเด็ดขาด และต้องเข้าร่วมกิจกรรมใน
สาขาที่ได้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนก าหนด ในกรณีผู้รับทุนถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป จะถูกระงับ
การให้ทุนท้ังหมดทันท ี
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5.6 ส าหรับการเรียนด้านภาษาจีนจัดให้มีเรียนเพ่ิมเติมในทุกภาคการศึกษาปกติ จ านวน 24 ชั่วโมง/ภาค  
5.7 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะ

ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.8 กรณีท่ีรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะ
สละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ลาออก) มหาวิทยาลัยจะไมค่ืนเงนิค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อาคารอ านวยการ ชั้น 1 
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1711 – 1718   โทรสาร 0-2312-6412   
เว็บไซต์ : http://admission.hcu.ac.th   Admission Hotline  :  085-489-3710-14 
        Huachiew Admission            @huachiew 
 
 


