ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสาขาวิชาที่เปิดรับ
หลักสูตร 6 ปี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการแพทย์แผนจีน*
หลักสูตร 4 ปี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน **
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจจีน
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
กลุ่มวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์
กลุ่มวิชาชีพการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
กลุ่มวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาชีพศิลปะการแสดง
กลุ่มวิชาชีพสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะกายภาพบําบัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน***
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย (ชาวต่างชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ (B.B.A) เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
หมายเหตุ : * ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 2 ปี
** ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี
*** ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

1. รอบก่อน Admission ครัง้ ที่ 1
กรณีสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย
สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้เลือกเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 – 4 เลือกคณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ
ที่เปิดรับรวมทั้งคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
- จํานวนรับ : คณะหรือสาขาวิชา ประมาณ 30 – 50 คน
วัน เดือน ปี
2 – 26 ธ.ค.57

กิจกรรม
รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th

เปิดวัน-เวลาราชการ

1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และพิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 500 บาท ไปชําระที่ธนาคารกรุงไทย/กสิกร

เวลา 09.00 – 15.00

ไทย

น.

2. จัดส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) แบบ 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
ส่งด้วยตนเองที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือนําใส่ซอง A4 ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9 ม.ค.58
24 ม.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และทีน่ ั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชําระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อย
แล้ว ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th เวลา 15.00 น.
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบ
09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 30 ข้อ ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 30
10.30 – 12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 60 ข้อ ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 30
13.30 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา) จํานวน 60 ข้อ ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 30
15.00 – 15.30 น. วิชาตรรกวิทยา (คิดวิเคราะห์เหตุและผล) จํานวน 20 ข้อ ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 10

3 ก.พ.58
14 ก.พ.58
17 ก.พ.58
18 – 24 ก.พ.58

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th เวลา 15.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th เวลา 10.00 น.
ชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
1. ดาวน์โหลดใบชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
2. นําใบชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และเงินตามจํานวน ไปชําระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย/กสิกรไทย

หากไม่ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิก์ ารเข้าศึกษา และเมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
2 มิ.ย.58

มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2557

2. รอบก่อน Admission ครัง้ ที่ 2
กรณีสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย
สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้เลือกเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 – 4 เลือกคณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ
ที่เปิดรับรวมทั้งคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
- มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
- จํานวนรับ : คณะหรือสาขาวิชา ประมาณ 30 – 50 คน
วัน เดือน ปี
11 – 31 มี.ค.58

กิจกรรม
รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th

เปิดทุกวันไม่เว้น

1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และพิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 500 บาท ไปชําระที่ธนาคารกรุงไทย/กสิกร

วันหยุด
เวลา 09.00 – 15.00
น.

ไทย
2. จัดส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) แบบ 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
- สําเนาผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
ส่งด้วยตนเองที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือนําใส่ซอง A4 ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

20 เม.ย.58

18/18 ถ.บางนา
กม.18
ประกาศรายชื
่อผู้ม–ีสตราด
ิทธิ์สอบข้
อเขีต.บางโฉลง
ยน และทีน่อ.บางพลี
ั่งสอบให้จ.สมุ
กับผูท้สรปราการ
มัครที่ชํา10540
ระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อย

25 เม.ย.58

แล้ว ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th เวลา 15.00 น.
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบ
09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 30 ข้อ ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 30
10.30 – 12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 60 ข้อ ค่าน้าํ หนักคะแนนร้อยละ 30
ผลคะแนนสอบความถนัดทัว่ ไป GAT ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 10
ผลคะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพ PAT2 ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 30

8 พ.ค.58
18 พ.ค.58
18 พ.ค.58
18 – 19 พ.ค.58
09.00-15.00 น.
2 มิ.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th เวลา 15.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ บอร์ดด้านหน้าสํานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอํานวยการ
ชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอํานวยการ ชั้น 1
หากไม่ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิก์ ารเข้าศึกษา และเมือ่ ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2557

2. รอบก่อน Admission ครัง้ ที่ 2
กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
สํา หรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัส ดิการสังคม ศิล ปศาสตร์ บริหารธุร กิจ นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ไม่กําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ํา คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
วัน เดือน ปี
11 มี.ค. – 29 พ.ค.58
เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด
เวลา 09.00 – 15.00 น.

กิจกรรม
รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และพิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 500 บาท ไปชําระด้วยตนเองที่
สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอํานวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
2. ยื่นหลักฐานการสมัครทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) ฉบับสําเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

ในวันทีย่ ื่นหลักฐานการสมัคร สอบสัมภาษณ์ และทราบผลสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
ภายใน 5 วัน
หลังผ่านสอบสัมภาษณ์

ชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
นําใบชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และเงินตามจํานวน ไปชําระเงินที่ กองคลัง อาคารอํานวยการ หรือ
ธนาคารกรุงไทย/กสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

หากไม่ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิก์ ารเข้าศึกษา และเมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี
2 มิ.ย.58

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2557

โครงการพิเศษ
1. โครงการเภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา)
- สมัครรอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 เท่านั้น
- เป็นลูก หรือหลาน เจ้าของร้านขายยา (บิดา/มารดา/ปู/่ ย่า/ตา/ยาย/ผู้สมัครเท่านั้น)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 – 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
- มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 2
- ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย และสอบสัมภาษณ์
- จํานวนรับ 5 คน
2. โครงการส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- สมัครรอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 หรือรอบหลัง Admission
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ปี หรือ 2 ปี (ไม่ต้องมีต้นสังกัด)
- หรือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
- เป็นผู้ที่กําลังปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์ชันสูตร/พยาธิวิทยาคลินิค/ธนาคารโลหิต/พยาธิวิทยา
กายภาพ/เซลล์วิทยา
- สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์ และสอบสัมภาษณ์ โดยคณะเทคนิคการแพทย์

3. รอบ Admission
การคัดเลือกในระบบกลาง Admission ดําเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อ
เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผู้ ส มั ค รจะเลื อ กสมั ค รหลั ก สู ต รต่ า งๆ ได้ 4 อั น ดั บ ตามปฏิ ทิ น การรั บ สมั ค ร เว็ บ ไซต์
http://www.cuas.or.th และเกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกดังนี้
ค่าน้ําหนัก

คณะสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะกายภาพบําบัด / คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ฯ / คณะการแพทย์แผนจีน / คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะเภสัชศาสตร์

GPAX (%)

O-NET (%)

GAT (%)

PAT (%)

20

30

20

PAT 2 = 30

20

30

10

PAT 2 = 40

คะแนนสูงสุด – ต่ําสุด รอบ Admission ปีการศึกษา 2557
คณะสาขาวิชา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ําสุด

จํานวนรับ (คน)

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบําบัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะการแพทย์แผนจีน

16,594.10

15,031.20

90

15,797.50
18,994.50
18,299.46
17,719.45

10,955.30
18,020.60
15,700.10
14,659.40

36
50
50
30

15,781.00
14,042.00
15,415.70
22,402.05

8,949.55
9,484.55
8,873.30
16,649.40

76
23
41
30

วัน เดือน ปี
10 – 17 พ.ค. 58
5 มิ.ย.58
15 มิ.ย.58
15 – 16 มิ.ย.58

17 ส.ค.58

กิจกรรม
รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ www.cuas.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอํานวยการ ชั้น 1
หากไม่ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิก์ ารเข้าศึกษา และเมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558

4. รอบหลัง Admission
กรณียื่นคะแนน Admission
สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้เลือกเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 – 4 เลือกคณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ
ที่เปิดรับรวมทั้งคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป GAT และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2
- จํานวนรับ : คณะหรือสาขาวิชา ประมาณ 30 – 50 คน
วัน เดือน ปี
11 – 25 มิ.ย.58

กิจกรรม
รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th

เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด

1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และพิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 500 บาท ไปชําระที่ธนาคารกรุงไทย/กสิกร

เวลา 09.00 – 15.00 น.

ไทย
2. จัดส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) แบบ 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
- สําเนาผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
- สําเนาผลคะแนนสอบ O-NET
ส่งด้วยตนเองที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือนําใส่ซอง A4 ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

3 ก.ค.58

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

9 ก.ค.58

สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ และทราบผลสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

9 – 10 ก.ค.58

ชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
หากไม่ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิก์ ารเข้าศึกษา และเมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี

17 ส.ค.58

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558

4. รอบหลัง Admission
กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
สํ าหรั บผู้ ที่ ต้ องการสมั ครคณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ และสวั สดิ การสั งคม ศิ ลปศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ นิ ติ ศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ไม่กําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ํา คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
วัน เดือน ปี
11 มิ.ย. – 29 ก.ค.58

กิจกรรม
รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th

เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด

1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และพิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 500 บาท ไปชําระด้วยตนเองที่ สํานัก

เวลา 09.00 – 15.00 น.

ทะเบียนและประมวลผล อาคารอํานวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
2. ยื่นหลักฐานการสมัครทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) ฉบับสําเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

ในวันที่ยื่นหลักฐานการสมัคร สอบสัมภาษณ์ และทราบผลสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
ภายใน 5 วัน
หลังผ่านสอบสัมภาษณ์

ชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
นําใบชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และเงินตามจํานวน ไปชําระเงินที่ กองคลัง อาคารอํานวยการ หรือ
ธนาคารกรุงไทย/กสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

หากไม่ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิก์ ารเข้าศึกษา และเมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี
17 ส.ค.58

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558

สวัสดิการหอพักนักศึกษา
จํานวน ค่าบํารุงหอพักต่อภาคการศึกษา
ผู้เข้าพัก
/ต่อคน (บาท)
มฉก.1 – อาคาร 1-2 ห้องพัดลม เตียง 2 ชั้น ห้องน้ํารวม
ซื้อบัตร
4 คน 6,000 (รวมค่าน้ํา-ค่าไฟฟรี 50 ยูนิต)
มฉก.1 – อาคาร 3
ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว ห้องน้ําในตัว
7,800 (ไม่รวมค่าน้ํา-ค่าไฟ)
300 บาท 3 คน
มฉก.2 – อาคาร 10 ชั้น ห้องปรับอากาศ เตียงเดี่ยว ห้องน้ําในตัว
ฟรี
4 คน
10,560 (รวมค่าน้ํา)
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ค่ามัดจํากุญแจ 100 บาท ค่าบัตร Keycard และบัตรประจําตัวนักศึกษาหอพัก 120 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมอื่น : ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 6 บาท ค่าน้ําประปา ยูนิตละ 18 บาท
หมายเหตุ : ค่าประกันความเสียหาย จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อนักศึกษาเข้าอยูห่ อพักครบ 1 ปี
ประเภทหอพัก

รูปแบบหอพัก

Wi-fi

ค่าประกัน
ความเสียหาย
3,000
3,900
5,100

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 ภายหลังชําระเงินค่าลงทะเบียน

นักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2312-6300 ต่อ 1410, 1411 หรือเว็บไซต์ http://sdo.hcu.ac.th
อัตราค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่โดยประมาณ
คณะ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เภสัชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบําบัด
สาธารณสุขศาสตร์และ
การแพทย์แผนจีน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศิลปศาสตร์

บริหารธุรกิจ

นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การจัดการโรงพยาบาล
อนามัยสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
การบัญชี
การจัดการ
การตลาด
การเงิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ธุรกิจจีน
B.B.A (นานาชาติ)
ภาษาจีน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน

จํานวนหน่วยกิต
146
133
131
135
141
229
143
142
135
145
145
186
139
144
132
150
144
135
135
135
135
135
135
135
138
138
138
142
131
144
144

ค่าใช้จ่ายภาค 1
44,550
32,910
35,610
41,010
41,710
44,450
44,050
46,450
28,650
34,650
35,950
50,650
30,250
28,470
29,770
36,770
33,670
30,110
25,310
25,310
31,010
26,510
29,510
29,510
30,410
27,910
37,650
29,150
33,950
34,270
34,270

หมายเหตุ : การประมาณค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายภาค 2
43,300
33,100
34,600
33,100
40,200
45,600
43,700
41,200
27,000
37,200
38,600
68,850
27,300
27,700
26,400
33,500
26,700
26,700
25,500
26,700
25,800
24,300
30,100
31,500
25,800
27,300
33,600
26,600
34,700
34,500
34,000

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
413,500
299,180
294,290
292,890
312,790
914,550
453,000
414,900
288,450
333,550
336,050
868,400
254,950
235,930
247,530
277,130
260,030
221,190
214,290
212,390
214,290
214,290
260,140
215,790
227,140
225,890
271,150
216,000
273,650
256,580
255,580

ข้อกําหนดในการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น และรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร รวมทั้งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยเฉพาะเลขประจํา ตัวประชาชนต้องกรอกให้ถูก ต้อง นอกจากนี้หากพบในภายหลังว่าข้อมูล อื่นๆ ไม่ถูกต้องไม่
ครบถ้วน การสมัครและการสอบทุกขั้นตอนจะให้เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. ผู้สมัครต้องศึกษาและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร การสอบ และอื่นๆ อย่างละเอียด
ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ผู้ส มั ครจะต้อ งตรวจสอบความถูก ต้อ งการบั น ทึ กข้ อมู ล ก่ อนยื น ยั น การสมัค ร เมื่ อกดยืน ยัน แล้ ว ผู้ ส มัค รจะไม่มี สิท ธิ์
เปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกได้
4. หลังการสมัคร จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้สมัครควรหมั่นตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย
ทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th หรือ Page Facebook : Huachiew Admission ทั้งเพื่อ
ประโยชน์ของผู้สมัครเอง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
- เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป็ น ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครขอเข้าศึกษาปริญญาที่ 2
2. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดอัน
เป็นลหุโทษ
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
5. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
กรุณาเตรียมใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิม (ฉบับเป็นทางการ) และคําอธิบายรายวิชา (Courses
Description) ให้พร้อมก่อนการขึ้น – ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่
เงื่อนไขการขอเทียบโอนรายวิชา 1. มีผลการศึกษาไม่ต่ํากว่า C หรือ แต้มเฉลี่ยเท่ากับ 2.00
2. มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยพิจารณาจาก
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
3. ค่าเทียบโอนรายวิชาละ 500 บาท
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาคารอํานวยการ 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
Page Facebook : Huachiew Admission
Admission Hotline : 085-489-3710-13
LINE ID : huachiew_admission

