กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
1. โครงการ “ทุนร่มโพธิ์ทอง”
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คณะทีร่ ับเข้าศึกษา :
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจจีน
สาขาวิชาการเงิน
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว

วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์
จํานวนทุนที่ให้ : 57 ทุน แบ่งเป็น ทุน 100% จํานวน 19 ทุน และทุน 50% จํานวน 38 ทุน
ทุนที่ได้รับ : ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษา
เงื่อนไขระหว่างที่เข้าศึกษา : จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00 หากมีผลการเรียนต่ํากว่า 3.00 ใน
ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงับทุนตลอดหลักสูตรทันที
เงื่อนไขเมื่อสําเร็จการศึกษา : ไม่ต้องชดใช้ทุนคืน

2. โครงการ “ทุนภาษาจีน”
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
- ไม่กําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี
คณะทีร่ ับเข้าศึกษา : คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
จํานวนทุนที่ให้ : 5 ทุน
ทุนที่ได้รับ : ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษา
เงื่อนไขระหว่างที่เข้าศึกษา : จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00 (คํานวณแต้มเฉลี่ยสะสมในรายวิชา
ภาษาจีนเท่านั้น) หากมีผลการเรียนต่ํากว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงับทุน
ตลอดหลักสูตรทันที
เงื่อนไขเมื่อสําเร็จการศึกษา : ไม่ต้องชดใช้ทุนคืน

3. โครงการ “ทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)”
คุณสมบัติผู้สมัคร
(MOU)

- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

- ไม่กําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี
- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คณะทีร่ ับเข้าศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะการแพทย์แผนจีน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านัน้ )
วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ ยกเว้น ผู้ที่เลือกคณะการแพทย์แผนจีน ต้องสอบข้อเขียน
จํานวนทุนที่ให้ : 10 ทุน
ทุนที่ได้รับ : ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษา
เงื่อนไขระหว่างที่เข้าศึกษา : จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00 หากมีผลการเรียนต่ํากว่า 3.00 ในภาค
การศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงับทุนตลอดหลักสูตรทันที
เงื่อนไขเมื่อสําเร็จการศึกษา : ไม่ต้องชดใช้ทุนคืน

4. โครงการ “ทุนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์”
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25
- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คณะทีร่ ับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
จํานวนทุนที่ให้ : 4 ทุน
ทุนที่ได้รับ : ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษา
เงื่อนไขระหว่างที่เข้าศึกษา : จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00 หากมีผลการเรียนต่ํากว่า 3.00 ใน
ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงับทุนตลอดหลักสูตรทันที
เงื่อนไขเมื่อสําเร็จการศึกษา : ปฏิ บั ติ งานที่ โรงพยาบาลหั วเฉี ยวอย่ างต่ อเนื่ องเป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี โดยได้ รั บ ค่ า จ้ า งและสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกําหนด ทั้งนี้การปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
ไม่นับเป็นการชดใช้ทุน จากนั้นจะต้องรายงานตัวและปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และสอบเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพยาบาล
ศาสตร์ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเห็นสมควร โดยต้องได้รับทุน
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะต้อง
รายงานตั วและเข้ า ปฏิบั ติ ง านที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อย่ างต่ อเนื่ องเป็ น ระยะเวลาสองเท่า ของ
ระยะเวลาที่รับทุนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งหมดรวมกัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
หลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท โดยได้ รั บ ค่ า จ้ า งและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่น ๆ ตามอั ต ราที่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกําหนด

5. โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” (มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คณะทีร่ ับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
จํานวนทุนที่ให้ : 40 ทุน
ทุนที่ได้รับ : ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าหอพักของมหาวิทยาลัย
เงื่อนไขระหว่างที่เข้าศึกษา : จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 หากมีผลการเรียนต่ํากว่า 2.50 ใน
ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงับทุนตลอดหลักสูตรทันที
เงื่อนไขเมื่อสําเร็จการศึกษา : ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน นับตั้งแต่
วันเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกําหนด

ข้อกําหนดในการสมัคร
1. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 คณะ 1 โครงการ เท่านั้น
2. ผูส้ มัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น และรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร รวมทั้งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะ
เลขประจําตัวประชาชนต้องกรอกให้ถูกต้อง นอกจากนี้หากพบในภายหลังว่าข้อมูลอื่นๆ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน การสมัครและ
การสอบทุกขั้นตอนจะให้เป็นโมฆะ
3. ผู้สมัครต้องศึก ษาและรับทราบรายละเอี ยดเกี่ย วกับคุณ สมบัติ ผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร การสอบ และอื่นๆ อย่างละเอีย ด
ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลก่อนยืนยันการสมัคร เมื่อกดยืนยันแล้วผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
อันดับการเลือกได้
5. หลังการสมัคร จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้สมัครควรหมั่นตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยทาง
Internet ที่เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th หรือ Page Facebook : Huachiew Admission ทั้งเพื่อประโยชน์ของ
ผู้สมัครเอง

ปฏิทินการรับสมัคร
วัน เดือน ปี
2 – 26 ธ.ค.57

กิจกรรม
รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และพิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร ฟรีค่าสมัคร
2. จัดส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) แบบ 5 ภาคการศึกษา
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติของแต่ละโครงการทีผ่ ู้อํานวยการโรงเรียน หรือผู้แทนลงนามเรียบร้อยแล้ว
- เรียงความของแต่ละโครงการที่กําหนด ขนาด 1 หน้ากระดาษ (พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ)
ส่งด้วยตนเองที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือนําใส่ซอง A4 ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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9 ม.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบข้อเขียน และทีน่ ั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ทาง
เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th เวลา 15.00 น.

วัน เดือน ปี
24 ม.ค.58

กิจกรรม
สอบข้อเขียน ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบ
ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน/ทุนอาจารย์พยาบาล

ทุนภาษาจีน สอบวันที่ 20 ม.ค.58

ศาสตร์/ทุน MOU ที่เลือกคณะการแพทย์แผนจีน

09.00 – 12.00 น. วัดความสามารถทางการอ่านและการเขียน

09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
10.30 – 12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ

13.00 – 15.00 น. วัดความสามารถทางการฟังและการพูด

13.30 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
15.00 – 15.30 น. วิชาตรรกวิทยา

3 ก.พ.58
14 ก.พ.58
17 ก.พ.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 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.

23 ก.พ.58

ยืนยันสิทธิก์ ารรับทุนการศึกษา เวลา 09.00 – 13.00 น.ทางโทรศัพท์หมายเลข 085-4893711 / 0854893712
หากพ้นกําหนดให้ถือว่าสละสิทธิก์ ารรับทุน มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวสํารองทดแทน

13 มี.ค.58

การทําสัญญารับทุนการศึกษา
1. นําผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกันมาทําสัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้ําประกัน
2. นําใบชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และเงินตามจํานวน ไปชําระเงินที่ กองคลัง อาคารอํานวยการ ชั้น 1

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

คืนมหาวิทยาลัยในส่วนทีช่ ําระไปแล้วเป็นจํานวน 2 เท่า
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2557

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

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

ค่าประกัน
ความเสียหาย
3,000
3,900
5,100

