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เรียนรู้เพื่อรับใช้สงั คม

กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
1. โครงการ “ทุนร่มโพธิ์ทอง”
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คณะทีร่ ับเข้าศึกษา :
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจจีน
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
วิธีการคัดเลือก :
1. เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
2. สอบสัมภาษณ์
จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 50% จํานวน 38 ทุน
ทุนที่ได้รับ : ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษา
เงื่อนไขระหว่างที่เข้าศึกษา :
1. ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00 หากมีผลการเรียนต่ํากว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงับทุนตลอดหลักสูตรทันที
2. ผู้ได้รับทุนต้องทํากิจกรรมช่วยเหลืองานภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง 8 – 12 ชั่วโมงต่อเดือน
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา
เงื่อนไขเมื่อสําเร็จการศึกษา : ไม่ต้องชดใช้ทุนคืน
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2. โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” (มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการคัดเลือก :
1. เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล........” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 100% จํานวน 30 ทุน
ทุนที่ได้รับ : - ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทั้งหมด
- ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ปีละ 12,000 บาท
หมายเหตุ : หากผู้รับทุนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลระหว่างการศึกษา โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณา
ให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนี้
1. ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในอัตราเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และจะต้องผ่อนชําระคืนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้า
ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกําหนด จนกว่าจะครบจํานวน
2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทุนจะต้องชําระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหัวเฉียว
เงื่อนไขระหว่างที่เข้าศึกษา :
1. จะต้องมีผ ลการเรีย นคะแนนเฉลี่ย สะสม (GPAX) ไม่ต่ํา กว่า 2.50 เมื่อสิ้น ภาคการศึ กษาหากผู้ รับ ทุน มีผ ลการเรีย น
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ผู้รับทุนจะต้องทําหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบผ่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อแจ้งให้
ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
2. ระหว่ า งปิ ด ภาคการศึ ก ษา ผู้ รับ ทุ น จะต้ อ งเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมตามที่ค ณะพยาบาลศาสตร์ ม อบหมายหรื อมาฝึ กงานที่
โรงพยาบาลหัวเฉียวจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวันหยุดจริงในแต่ละภาคการศึกษา
เงื่อนไขเมื่อสําเร็จการศึกษา :
1. เมื่อสําเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เท่า
ของระยะเวลาที่รับทุน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามอัตราที่โรงพยาบาล
หัวเฉียวกําหนด
2. กรณีที่ผู้รับทุนมาปฏิบัติงานได้ ไม่ครบถ้ว นตามระยะเวลาที่กํา หนดในสัญ ญา หรือไม่ผ่า นการประเมิน ผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน หรือไม่ใส่ใจหรือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
กําหนด ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนเป็นจํานวนเงิน 2 เท่าของค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษ ทั้งหมด
ที่ได้รับขณะรับทุน โดยลดหย่อนตามระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องชําระคืนภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ชดใช้ทุน
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3. โครงการ “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์”
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อครอบครัว และสถาบัน
- เป็นผู้ที่มสี ุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
คณะทีร่ ับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
จํานวนทุนที่ให้ : จํานวน 4 ทุน
ทุนที่ได้รับ : ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา
เงื่อนไขระหว่างที่เข้าศึกษา :
1. จะต้องมีผ ลการเรีย นคะแนนเฉลี่ย สะสม (GPAX) ไม่ต่ํา กว่า 3.00 เมื่อสิ้น ภาคการศึ กษาหากผู้ รับ ทุน มีผ ลการเรีย น
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ผู้รับทุนจะต้องทําหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบผ่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อทราบ
และพิจารณาดําเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
2. ระหว่างปิดภาคการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะคณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของวันหยุดจริงในแต่ละภาคการศึกษา
เงื่อนไขเมื่อสําเร็จการศึกษา :
1. เมื่อสําเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งปี
นับ แต่วั น เริ่มปฏิบัติง านในแผนกต่ า งๆ ของโรงพยาบาลหัว เฉีย วตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย หั ว เฉีย ว
เฉลิ ม พระเกี ย รติ กํ าหนด โดยได้ รั บค่ า จ้ า งและสิ ทธิ ป ระโยชน์ อื่ นๆ ตามที่ อั ต ราที่ โ รงพยาบาลหั ว เฉี ย วกํ าหนด ทั้ งนี้
การปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวไม่นับเป็นการชดใช้ทุน
2. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวและปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และสอบเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ตามที่คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเห็นสมควร โดยต้องได้รับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่า ด้วยการให้ทุนการศึกษา
สําหรับบุคลากร พ.ศ.2546 ทั้งนี้ก่อนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทไม่ถือเป็นการชดใช้ทุน
3. เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
เป็น ระยะเวลาสองเท่า ของระยะเวลาที่รับ ทุน ทั้งระดับ ปริญ ญาตรีและปริญ ญาโททั้งหมดรวมกัน นับตั้งแต่วัน ที่เ ริ่ม
ปฏิบัติงานหลังสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยได้รับ ค่า จ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามอัต ราที่มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกําหนด
4. กรณีที่ผู้รับทุนมาปฏิบัติงานได้ ไม่ครบถ้ว นตามระยะเวลาที่กํา หนดในสัญ ญา หรือไม่ผ่า นการประเมิน ผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน หรือไม่ใส่ใจหรือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
หรือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกําหนด ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนเป็นจํานวนเงินสามเท่าของค่าหน่วยกิต ค่าบํารุง
การศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา ทั้งหมดที่ได้รับขณะรับทุน โดยลดหย่อนตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา
ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องชําระคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ชดใช้ทุน
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ข้อกําหนดในการสมัคร
1. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 คณะ 1 โครงการ เท่านั้น
2. ผู้ส มัครต้องกรอกข้อมูล ด้วยตนเองเท่า นั้น และรับผิด ชอบข้อมูล ที่กรอกในใบสมัคร รวมทั้งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้ว น
โดยเฉพาะเลขประจําตัวประชาชนต้องกรอกให้ถูกต้อง นอกจากนี้หากพบในภายหลังว่าข้อมูลอื่นๆ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
การสมัครและการสอบทุกขั้นตอนจะให้เป็นโมฆะ
3. ผู้สมัครต้องศึกษาและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร การสอบ และอื่นๆ อย่างละเอียด
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 (เขียนด้วยลายมือเท่านั้น)
ส่งด้วยตนเองที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือนําใส่ซอง A4 ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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9 ม.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และทีน่ ั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ทาง

24 ม.ค.58

เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th เวลา 15.00 น.
สอบข้อเขียน ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบ
ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน และทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์
09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
10.30 – 12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ
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

5
วัน เดือน ปี
13 มี.ค.58

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

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

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 จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักครบ 1 ปี
ประเภทหอพัก

รูปแบบหอพัก

Wi-fi

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาคารอํานวยการ ชั้น 1
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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

