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มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ  สนับสนนุทนุการศกึษา  
ส าหรบันกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย หรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

ในโครงการ “ทนุกระจายโอกาสทางการศกึษา” ปีการศกึษา 2566 
 

หลักการและเหตผุล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่

ก าลังศึกษาในโรงเรียนระดับต าบลหรืออ าเภอประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ส่วนต่างของ
ค่าลงทะเบียนเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือความก้าวหน้าสร้างอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียนที่มี 
ความพยายาม ขวนขวายที่จะช่วยเหลือตนเองด้านค่าใช้จ่ายการศึกษา ผ่านโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) ซึ่งตามกรอบวงเงินการให้กู้ยืมของกองทุนฯ ไม่เพียงพอต่อการช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าหอพัก เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา และสร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงจัดท าโครงการ 
“ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา” โดยการสนับสนุนทุนการศึกษานี้เป็นทุนประเภทให้เปล่าส าหรับส่วนต่าง
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าหอพักนักศึกษาต่อเนื่อง 4 ปีจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพ่ือให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความขยันมั่นเพียร แต่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียน และค่าหอพักที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนระดับต าบลหรืออ าเภอประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหัว เฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

3. เพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
4. เพ่ือปลูกฝังให้มีความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่การศึกษาของตนเอง และน าความรู้ที่ได้รับจาก

การศึกษามาพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
1. นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนระดับต าบลหรืออ าเภอประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือการศึกษาได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงขึ้น และเป็นการช่วยแบ่ง

เบาภาระให้แก่ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จาก
โรงเรียนระดับต าบลหรืออ าเภอประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2. นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 4 – 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. รายได้ของผู้ปกครองรวมกันแล้ว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 
 4. นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) เพื่อด าเนินการกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ 
 5. นักเรียนต้องมีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีจิตใจเมตตา กรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 1. ค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระยะเวลา 4 ปี ตามจ่ายจริง 
 2. ค่าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (ห้องปรับอากาศ เข้าพัก 1 ห้องต่อ 4 คน จะต้องช าระ 
ค่าน้ า – ค่าไฟฟ้าเอง) ระยะเวลา 4 ปี 
 

จ านวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 ประมาณทุนละ 85,000 – 280,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับคณะวิชาตลอดระยะเวลา 4 ปี   
 

คณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา 
 1. คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสังคม  
 2. คณะนเิทศศาสตร ์   
 3. คณะนติิศาสตร ์  
 4. คณะศลิปศาสตร ์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)* 

 5. วทิยาลยัจนีศกึษา   
 - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน*    
 - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ* 
 - สาขาวิชาจีนศึกษา*   
 6. คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม    

 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
 - สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ 
 - สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล 
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 7. คณะบรหิารธรุกจิ 
 - สาขาวิชาการบัญชี 
 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ*  

 8. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
 - สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หมายเหตุ  *คณะสาขาวิชาดังกล่าว มีการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

 

เงื่อนไขเมื่อได้รับทุนการศึกษา 
 1. ผู้ได้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะต้องมี 
ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา  
 2. ผู้ได้รับทุนต้องท ากิจกรรมช่วยเหลืองานภายในมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว  
เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 8 ชั่วโมงต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา 

3.  หากผู้ได้รับทุนต้องการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือแก้ผลการเรียนใน
กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเอง 

4.  นักศึกษาช าระคืนทุนการศึกษาในส่วนของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเท่านั้น 
 

ค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566 
คณะ สาขาวชิา คา่ใชจ้า่ย 

ภาค 1 
คา่ใชจ้า่ย 
ภาค 2 

ตลอดหลกัสตูร 
4 ป ี

 

กรอบวงเงนิทนุกูย้มื
ต่อป ีกยศ./กรอ. 

ศลิปศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 42,800 39,300 325,550 60,000 
 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ) * 57,500 43,900 370,640 60,000 
บริหารธรุกจิ การบัญช ี 37,000 37,100 284,350 60,000 
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 36,800 34,600 278,350 60,000 
 บริหารธุรกิจ * 36,800 35,400 330,200 50,000 
วทิยาลยัจนีศกึษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน * 44,300 41,000 323,950 60,000 
 ภาษาจนีธุรกิจ * 44,300 43,400 324,950 60,000 
 จีนศึกษา * 49,100 38,600 327,940 60,000 
วทิยาศาสตร ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 47,700 45,300 351,750 70,000 
และเทคโนโลย ี ปัญญาประดิษฐ ์ 60,300 60,700 481,150 70,000 
 วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 45,700 46,300 374,350 90,000 
สาธารณสขุศาสตรแ์ละ อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 45,800 44,400 398,650 90,000 
สิง่แวดลอ้ม สาธารณสุขชุมชน 40,200 46,600 384,600 90,000 
 การบริการทางการแพทย ์ 46,600 38,500 285,450 200,000 
 การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติฯ 39,000 43,000 336,750 90,000 
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คณะ สาขาวชิา คา่ใชจ้า่ย 
ภาค 1 

คา่ใชจ้า่ย 
ภาค 2 

ตลอดหลกัสตูร 
4 ป ี

 

กรอบวงเงนิทนุกูย้มื
ต่อป ีกยศ./กรอ. 

สงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ละสวสัดกิารสงัคม 38,300 33,600 325,550 50,000 
นติศิาสตร ์ 36,100 32,300 260,150 50,000 
นเิทศศาสตร ์ 42,100 46,300 326,950 50,000 

 

วิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา 
 1. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ เพ่ือ
พิจารณารับทุนการศึกษา 
 2. คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร เรียงความเรื่อง “ทุนนี้เพ่ิมประโยชน์ทาง
การศึกษาให้กับตนเองได้อย่างไร” และการสอบสัมภาษณ์ 
 

ก าหนดการรับสมัคร 

กิจกรรมที่ตอ้งด าเนนิการ ก าหนดการรับสมัคร 
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th  
จากนั้น พิมพ์ใบรายงานผลการสมัครพร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในใบสมัคร 
และเตรยีมเอกสารประกอบการสมคัรสง่ทางไปรษณยีแ์บบ EMS เทา่นัน้   
วนัสดุทา้ยการสง่เอกสาร 15 พ.ย.65 (ไมร่บัขนสง่เอกชนทกุประเภท) 
จ่าหน้าซองที่อยู่จัดส่ง แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540   
(ทุนกระจายโอกาส)  ดังนี้ 
- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 
- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ 
- เรียงความเรื่อง “ทุนนี้เพิ่มประโยชน์ทางการศึกษาให้กับตนเองได้อย่างไร” 
หลงัจากส่งเอกสารเรยีบร้อยแลว้ Add Line ID : @huachiew แจง้ข้อมลูดังนี ้
ชื่อ – นามสกลุ เลขทีส่มัคร และหมายเลขโทรศัพท ์

15 ก.ย. – 15 พ.ย.65 

2. ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. หรือ กรอ. จากแผนกทุนการศึกษา 
ขอให้ Add Line ID : @373tznuv หลังจากนั้นแจ้งชื่อ – นามสกุล เลขที่สมัคร คณะสาขาวิชาที่สมัคร  
จะต้องด าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่18 พ.ย.65  มิฉะนัน้จะไม่มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์ 
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ แผนกทุนการศึกษาและบริการนักศึกษา โทร.02-3126300 ต่อ 1411, 1412, 
1461, 1517  
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ 
http://admission.hcu.ac.th  

21 พ.ย.65 
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กิจกรรมที่ตอ้งด าเนนิการ ก าหนดการรับสมัคร 

4. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  26 พ.ย.65 

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ 
http://admission.hcu.ac.th 

2 ธ.ค.65 

6. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษา 6 – 8 ธ.ค.65 
7. ท าสัญญารับทุนการศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ขอให้นักเรียนมาพร้อม 
บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่มีบิดา–มารดา) 

แจ้งให้ทราบภายหลัง 

8. เปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน 66 

 
 
ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
แผนกรบันกัศึกษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 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   
เวบ็ไซต ์: http://admission.hcu.ac.th   Admission Hotline  :  085-489-3710-13 
        Huachiew Admission            @huachiew 
 


