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ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ที่        /2565 

เรื่อง  การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีการศึกษา 2566 
----------------------------- 

ตามท่ี  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันพุธที่ 
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการรับนักศึกษาพิการ  ดังต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจำแนกประเภทและการพิจารณาบุคคลที่มีความบกพร่อง        
เพ่ือจัดประเภทของคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2552  ซึ่งกำหนดประเภทของคนพิการ  ดังนี้ 

(1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
(3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
(5) บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
(6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
(7) บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม และอารมณ์ 
(8) บุคคลออทิสติก 
(9) บุคคลพิการซ้อน 

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต ิ

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท         
จากสถาบันการศึกษาท่ีผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา  สำหรับ
คนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   กำหนดการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่ ปีการศึกษา 2566  ดังนี้ 
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 3. คณะ/สาขาวิชา จำนวนที่เปดิรับ 
คณะ/สาขาวิชา จำนวน 

(คน) 
ประเภทความพิการ หมายเหตุ 

1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสงัคม 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

 

2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ 

2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

 

3. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ –ภาษาจีน หลักสตูร
นานาชาต ิ

2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

การไปศึกษาต่อตา่งประเทศ 1 ภาค
การศึกษาจะต้องมีผูป้กครองติดตาม
ไปดูแลนักศึกษาได้ หรือยินยอมให้
นักศึกษาไปได้เทา่นัน้ 

4. คณะบริหารธุรกิจ  10 บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

2 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

สามารถพิมพ์เขียนหนังสือได้ และ
สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ 
หรือมีผู้ติดตามที่สามารถช่วยดแูลได้ 

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาขาวชิาปัญญาประดิษฐ ์

2 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

สามารถใช้แปน้พิมพ์พิมพ์เอกสาร 
และเขียนหนังสือได ้

7. คณะเภสัชศาสตร ์ 1 – 2  - บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น 

- รับเฉพาะตาบอดสีทีไ่ม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

8. คณะเทคนิคการแพทย์ 1 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

ความพิการต้องไม่เปน็อุปสรรคต่อ
การเรียนและการประกอบวชิาชีพ
เทคนิคการแพทย์ 

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม   
สาขาวชิาการบริการทางการแพทย์ 

1 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

รับในกรณีที่มีผู้เรียนสามารถ
เคลื่อนไหวได้โดยใช้ขาเทียม 

 1 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รับในกรณีที่มีเคร่ืองช่วยฟัง และ
สามารถเรียนได ้

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน 

1 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการหลักสูตร เช่นความ
พิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ
การประกอบอาชีพ 
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คณะ/สาขาวิชา จำนวน 
(คน) 

ประเภทความพิการ หมายเหตุ 

9. คณะการแพทย์แผนจนี 2 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - ตาบอด 1 ข้าง หรือตาบอดสี
เล็กน้อย 

  - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

- มีแขนและมือครบทั้ง 2 ข้างและ
สามารถใช้มือไดท้ั้ง 2 ข้าง 
- สามารถเคลื่อนที่เดินได้โดยใช้ขาเทียม 

10. คณะนิติศาสตร ์ 5 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

 

 5 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

11. คณะนิเทศศาสตร์ 4 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

 

12. วิทยาลัยจีนศึกษา 5 - บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

 

4. วิธีการคัดเลือก 
 4.1 คัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  จากสถาบันเดิม หรือยื่นผลคะแนนสอบ 

  Admission 
 4.2 พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ 

   ประกาศ  ณ  วันที่         กันยายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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