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การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

“ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” ประจาปีการศึกษา 2566
**************************

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุน
ทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน 40 ทุนๆ ละ 561,900 บาท และหอพักนักศึกษาฟรี สาหรับ
นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก กาหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิตเท่านั้น
1.2 เป็นผู้ทมี่ ีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
1.5 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.6 เป็ น ผู้ที่มีร่า งกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
2.3 เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล........” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
2.3 ผ่านการสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติ คุณธรรม บุคลิกภาพ และความมุ่งมั่นใน
เป็นพยาบาลวิชาชีพ
3. คณะ/สาขาวิชาทีร่ ับเข้าศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
4. จานวนทุนทีใ่ ห้
ทุน 100% จานวน 40 ทุน
- ค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 561,900 บาท
- ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ปีละ 12,000 บาท
หมายเหตุ : หากผู้ รั บ ทุ น ต้ องการความช่ว ยเหลื อ ในเรื่ องค่า ใช้จ่ ายส่ ว นบุ คคลระหว่ างการศึ กษา
โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณาให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนี้
1. ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในอัตราเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และจะต้องผ่อนชาระคืนตั้งแต่
เดือนแรกที่เข้าปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกาหนด จนกว่าจะครบจานวน
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2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทุนจะต้องชาระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืน
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหัวเฉียว
5. เงือ่ นไขการรับทุนการศึกษา
5.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
หากผู้รับทุนมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ผู้รับทุนจะต้องทาหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบผ่านคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์เพื่อแจ้งให้ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
5.2 ระหว่างปิดภาคการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายหรือ
มาฝึกงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวันหยุดจริงในแต่ละภาคการศึกษา
5.3 หากผู้รับทุนต้องการลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือแก้ผลการเรียนในกรณี
สอบไม่ผ่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายเอง
5.4 ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ไม่กระทาการใด ๆ
อันอาจนามาซึ่งความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและตนเองโดยเด็ดขาด และต้องเข้าร่วมกิจกรรมในสาขาที่
ได้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกาหนด ในกรณีผู้รับทุนถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป จะถูกระงับการ
ให้ทุนทั้งหมดทันที
5.5 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะ
ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.6 กรณีที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะ
สละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ลาออก) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. เงือ่ นไขเมื่อสาเร็จการศึกษา
6.1 เมื่อสาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานที่โ รงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตาม
อัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกาหนด
6.2 กรณี ที่ ผู้ รั บ ทุ น มาปฏิ บั ติ ง านได้ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามระยะเวลาที่ ก าหนดในสั ญ ญา หรื อ ไม่ ผ่ า นก าร
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน หรือไม่ใส่ใจหรือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกาหนด ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนเป็นจานวนเงิน 2 เท่าของค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ทั้งหมดที่ได้รับขณะรับทุน โดยลดหย่อนตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้อง
ชาระคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ชดใช้ทุน
7. การทาสัญญารับทุนการศึกษา
ผูท้ ี่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผู้คาประกั
้
น จานวน 2 คน โดยมีคุณสมบัติของผู้ค้าประกัน ดังนี้
5.1 บุคคลค้าประกันต้องไม่ใช่บิดา/มารดาเป็นข้าราชการระดับ 5 (ยกเว้นข้าราชการครูต้องเป็นระดับ
ผู้อานวยการโรงเรียน) หรือพนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000.- บาท ซึ่งผู้ค้าประกันต้องมาทาสัญญา
ค้าประกันที่โรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยตัวเอง
5.2 กรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส (จดทะเบียนสมรส) และคู่สมรสไม่สามารถเดินทางมาทาสัญญาได้ให้คู่
สมรสของผู้ค้าประกันกรอกเอกสารใบยินยอมคู่สมรสเพื่อเป็นหลักฐานแนบไว้ในสัญญา
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8. กาหนดการรับสมัคร
กิจกรรม
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมา ส่งทางไปรษณียแ์ บบ EMS เท่านัน้ นับตราประทับไปรษณีย์
(ไม่รบั ขนส่งเอกชนทุกประเภท) ดังนี้
- ใบรายงานผลการสมัครพร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
- สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ ฉบับ 4 ภาคเรียน
- เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือผู้สมัครเท่านัน้
ทีอ่ ยูจ่ ดั ส่ง แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.เทพรัตน กม.18
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
2. ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
3. สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี จ.สมุทรปราการ
สอบ 2 วิชา แบบปรนัย คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์/เคมี/ชีววิทยา)
วิชาทีใ่ ช้ในการพิจารณา
คณิตศาสตร์ จานวน 30 ข้อ (1 ชั่วโมง)
วิทยาศาสตร์ จานวน 60 ข้อ (2 ชั่วโมง)
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX
รวม

ค่าน้าหนักคะแนน (ร้อยละ)
30
60
10
100

คะแนนเต็ม (คะแนน)
30
60
10
100

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี จ.สมุทรปราการ
6. ประกาศรายชื่อผู้ทไี่ ด้รับทุนการศึกษา เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
7. ผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษากับทางโรงพยาบาล
หัวเฉียว และรับทราบกาหนดการทาสัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้าประกัน
8. ผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์และไม่ได้รับทุนการศึกษา มีความประสงค์จะเข้าศึกษาโดยชาระค่าลงทะเบียน
เรียนเอง
9. เปิดภาคเรียน : ภาคฤดูร้อน

กาหนดการรับสมัคร
9 – 23 ก.ย.65
ฟรีค่าสมัคร

4 ต.ค.64

8 ต.ค.65

12 ต.ค.65
20 ต.ค.65
จะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง
เดือนมิถุนายน 66

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคารอานวยการ 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

