
การรบัสมคัรนกัศกึษาใหมโ่ครงการสนบัสนนุทนุการศกึษา  
จากบรษิทั ปญัจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร ์จ ากดั 

  “หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปญัญาประดษิฐ์ (AI)” 
ประจ าปกีารศกึษา 2563 ครัง้ที่ 2   

************************** 
  

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก าหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการความร่วมมือสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จ ากัด เพ่ือรับเข้าศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ จ านวน 4 ทุน ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยก าหนดคุณสมบัติของ

ผู้สมัคร สาขาวิชาที่เปิดรับ เกณฑ์การคัดเลือก และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้ 

1. คณุสมบตัิของผูส้มัคร 

1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา จากสถาบันการศึกษา 

1.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ

ความผิดอันเป็นลหุโทษ 

1.3 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

1.4 ไม่เป็นคนวิกลจริต 

1.5 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ต่อและการประกอบอาชีพ 

2. คณะ/สาขาวชิาทีร่ับเข้าศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 

3.1 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00  

3.2 ผ่านการสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติ คุณธรรม บุคลิกภาพ และความมุ่งมั่นใน

การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์  

 

 

 

 

 

 



4. ก าหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ก าหนดการรับสมัคร 

1. กรอกข้อมูลผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
และสแกนเอกสารการสมัคร ส่งมาที่ E-mail : hcucomputing.digital@gmail.com
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- ใบรายงานผลการสมัครพร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ
- ส าเนาวุฒิการศกึษา (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ
กรณีท่ีมีปัญหาการส่ง E-mail สอบถามได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1219, 1180

13 เม.ย. – 10 พ.ค.63 
ฟรีค่าสมัคร 

2. ประกาศรายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. ทางเวบ็ไซต์
http://admission.hcu.ac.th

13 พ.ค.63 

3. ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ เวลา 09.00 น. 22 พ.ค.63 

4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์
http://admission.hcu.ac.th

25 พ.ค.63 

5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษา 26 พ.ค.63 
6. ท าสัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้ าประกัน พร้อมลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ขอให้นักเรียนน า บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่มีบิดา–มารดา) และ
ผู้ค้ าประกัน (ทีไ่ม่ใช่บิดา – มารดา)

28 พ.ค.63 

7. เปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน 63 

5. เงือ่นไขการรบัทุนการศึกษา

5.1  ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จ ากัด
จ านวน 4 ทุน ทั้งหมดตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจ านวนเงิน 479,090.00 บาท 

5.2  เมื่อส าเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 
จ ากัด อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ ตามอัตราที่บริษัทก าหนด 

5.3  กรณีผู้ได้รับทุนมาปฏิบัติงานได้ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา หรือไม่ผ่านการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน หรือไม่ใส่ใจหรือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทก าหนด  
ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้ทุนเป็นจ านวนเงิน 3 เท่าของค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษ ทั้งหมดที่ได้รับ
ขณะรับทุน โดยลดหย่อนตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งนี้ผู้ ได้รับทุนจะต้องช าระคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบให้ชดใช้ทุน 

5.4  ผู้ได้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรนั้น ๆ โดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีผล
การเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 หากผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 



(GPAX) ต่ ากว่า 3.00 ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงับการให้ทุนทั้งหมดทันที แต่ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อจน
จบหลักสูตรได้ โดยช าระค่าใช้จ่ายเอง 

5.5  ผู้ได้รับทุนตกลงว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้งหรือเลิกการศึกษาก่อน
เรียนส าเร็จการศึกษา จะประพฤติตัวเรียบร้อย และจะไม่ประพฤติหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้ 

- ไม่เชื่อฟังค าสั่ง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือไม่เคารพต่อครู อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล 
- เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท หรือมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเล่นพนันไว้ในครอบครองโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
- สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือปน เสพยาเสพติดทุกชนิด หรือมีไว้ครอบครอง

ซึ่งยาเสพติดทุกชนิด 
- มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทางชู้สาว หรือไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา 
- ลักขโมย หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักขโมยทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน  
- ท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ของส่วนรวม หรือบุคคลอื่น  
- ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายบุคคลอ่ืน หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่อไปในทางก้าวร้าว 

คุกคาม สิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น  
- มีพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่เข้าข่ายหรือพิจารณาได้ว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม จารีต

ประเพณีอย่างร้ายแรง  
 ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนมีความประพฤติหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ผู้ได้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุน

ตัดสิทธิการรับทุนของผู้ได้รับทุน และอาจถูกเรียกให้ชดใช้เงินทุนการศึกษา เป็นจ านวนเท่ากับทุนที่ได้รับไปตามระยะเวลาที่
ศึกษาไปแล้วคืนโดยทันที โดยไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา เว้นแต่มี
เหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน โดยให้ถือดุลยพินิจของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด 

5.6  เมื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้ได้รับทุนยินยอมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้ผู้ให้ทุนทราบทุกปีการศึกษา 

5.7  ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กรของผู้ให้ทุน โดยจะประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ตลอดจนไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ให้ทุนตลอด
ระยะเวลาการได้รับทุน 

5.8  หากผู้ได้รับทุนต้องการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือแก้ผลการเรียนในกรณี
สอบไม่ผ่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเอง 

5.9  ผู้ได้รับทุนต้องท ากิจกรรมช่วยเหลืองานภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 8 ชั่วโมงต่อ
เดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา 

5.10  ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ไม่กระท าการใด ๆ อัน
อาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและตนเองโดยเด็ดขาด และต้องเข้าร่วมกิจกรรมในสาขาที่ได้รับทุนตามที่
ผู้ให้ทุนก าหนด ในกรณีผู้รับทุนถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป จะถูกระงับการให้ทุนทั้งหมดทันที 

5.11  ผู้ได้รับทุนที่มีเหตุผลจ าเป็นประสงค์จะขอลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา จะต้องมีเหตุผล
จ าเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนและมหาวิทยาลัยก่อน มิฉะนั้นอาจจะต้องชดใช้ทุนการศึกษาที่
ได้รับไปคืนตามที่ผู้ให้ทุนก าหนด 



5.12  ผู้ได้รับทุนซึ่งพ้นสภาพตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย จะต้องชดใช้ทุนการศึกษา เว้นแต่ได้รับการยกเว้นการ
ชดใช้ทุนการศึกษาโดยได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนเมื่อมีเหตุผลอันสมควร  

5.13 นักศึกษารหัส 63 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ กรณีที่สอบวัดระดับ
ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นักศึกษาจะต้องลงเรียน Language Extra Course ด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมในภาคการศึกษาท่ีเข้าเป็นนักศึกษา จ านวน 60 ชั่วโมง/ภาค  

5.14  ส าหรับการเรียนด้านภาษาจีนจัดให้มีเรียนเพ่ิมเติมในทุกภาคการศึกษาปกติ จ านวน 24 ชั่วโมง/ภาค 
ยกเว้น คณะการแพทย์แผนจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ กรณีที่ไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อน จะต้องลงเรียน Language 
Extra Course ด้านภาษาจีน จ านวน 60 ชั่วโมง/ภาค  

5.15  หากผู้สมคัรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือ
ว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

5.16  กรณีที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะ
สละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ลาออก) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

แผนกรบันักศกึษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิอาคารอ านวยการ ชัน้ 1 

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท ์0-2312-6300 ต่อ 1711 – 1718  โทรสาร 0-2312-6412 

เวบ็ไซต ์: http://admission.hcu.ac.th   Admission Hotline : 085-489-3710-14 

 


