
 

 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยหาดใหญ่ 

เร่ือง อตัราการเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอืน่ ตลอดหลักสูตร 
  

 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานในดา้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  มีความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่จึงขอแจง้อตัราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบแบ่งจ่ายและค่าธรรมเนียม
อ่ืน ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี(หลกัสูตร 4 ปี) ภาคปกติและภาคสมทบ 
 

คณะ หลกัสูตร/สาขาวชิา 
แบ่งจ่าย 8 ภาค
การศึกษา 
(ภาคละ) 

ภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน 3 ภาค
การศึกษา 
 (ภาคละ) 

บริหารธุรกิจ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
1) สาขาวชิาการจดัการ  
2) สาขาวชิาการบญัชี   
3) สาขาวชิาการตลาด   
4) สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
5) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
และแฟรนไชน์ 

26,700  บาท 7,000  บาท 

6) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7) สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ 

28,400 บาท 8,000  บาท 

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
1) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

28,400  บาท 8,000  บาท 

นิเทศศาสตร์ 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
1)สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

30,200  บาท 8,000  บาท 

วทิยาลยั
นานาชาติ 
ดิษยะศริน 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
1) สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

 
 

   37,100  บาท 

 
 

10,000  บาท 

ล าดบัท่ี      266 / 2558 



 
 

คณะ 

 
 

หลกัสูตร/สาขาวชิา 

 
แบ่งจ่าย 8 ภาค
การศึกษา 
 (ภาคละ) 

 

 
ภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน 3 ภาค
การศึกษา 
 (ภาคละ) 

 
 

2)สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่ง 
ประเทศ 
3)สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
(แขนงธุรกิจการบิน) 

37,100  บาท 10,000  บาท 

รัฐศาสตร์ 

หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 
1)สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
2) สาขาวชิาการเมืองการปกครอง 
3) สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน 
4) สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

27,500  บาท 7,000  บาท 

นิติศาสตร์ 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
1)สาขาวชิานิติศาสตร์ 

28,200  บาท 7,000  บาท 

ศิลปศาสตร์
และ

ศึกษาศาสตร์ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
1)สาขาวชิาดนตรีสมยันิยม 

31,700  บาท 9,000  บาท 

2) สาขาวชิาพฒันาสังคม 
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
3) สาขาวชิาออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 

27,300  บาท 7,000  บาท 

 
 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
 

คณะ หลกัสูตร/สาขาวชิา แบ่งจ่าย 8 ภาค
การศึกษา 
 (ภาคละ) 

แบ่งจ่าย 2 ภาค
การศึกษา (ปี 5) 

 

ภาคฤดูร้อน 

ศิลปศาสตร์
และ

ศึกษาศาสตร์ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
1) สาขาวชิาภาษาไทย  

 
26,600  บาท 

 
14,000 บาท 

 
7,000  บาท 

2) สาขาวชิาดนตรีศึกษา 29,200  บาท 14,600 บาท 9,000  บาท 
 



คณะ หลกัสูตร/สาขาวชิา แบ่งจ่าย 8 ภาค
การศึกษา 
 (ภาคละ) 

แบ่งจ่าย 2 ภาค
การศึกษา (ปี 5) 

 

ภาคฤดูร้อน 

วทิยาลยั
นานาชาติ 
ดิษยะศริน 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
1) สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

 
38,600  บาท 

 
20,800 บาท 

 
10,000  บาท 

 
      3.  ค่าธรรมเนียมอืน่ ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี ให้เรียกเกบ็อตัราตามรายการ ดังนี ้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบเขา้      300     บาท 
3.2 ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนบณัฑิต     2,200  บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมปัจฉิมนิเทศ      300     บาท 
3.4 ค่าธรรมเนียมยา้ยคณะ/สาขาวชิา     คร้ังละ  200     บาท 
3.5 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนชา้กวา่ก าหนด     ภาคละ  650     บาท 
3.6 ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษา               ภาคละ  500     บาท  
3.7 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวชิา     1,000  บาท 
3.8 ค่าธรรมเนียมศึกษาต่างประเทศ     ภาคละ  5,000  บาท 
3.9 ค่าใบแสดงผลการศึกษา/ค่าใบรับรอง    ฉบบัละ  100     บาท 
3.10 ค่าวฒิุบตัร/ปริญญาบตัร     ฉบบัละ  500     บาท 
3.11 ค่าธรรมเนียมส่งหนงัสือคืนห้องสมุดชา้กวา่ก าหนด      วนัละ       5     บาท 
3.12 ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษา     ฉบบัละ  500     บาท 
3.13 ค่าประกนัของเสียหาย (คืนใหเ้ม่ือพน้สภาพ)    500     บาท 

 
 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรปริญญาโท 
 

คณะ หลกัสูตร/สาขาวชิา 
แบ่งจ่าย 4 ภาค
การศึกษา 
(ภาคละ) 

ภาคฤดูร้อน  
 

บริหารธุรกิจ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
1)สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

27,400  บาท 12,000  บาท 

ศิลปศาสตร์
และ

ศึกษาศาสตร์ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
1)สาขาวชิาบริหารการศึกษา 

24,800  บาท 9,000  บาท 



คณะ หลกัสูตร/สาขาวชิา 
แบ่งจ่าย 4 ภาค
การศึกษา 
(ภาคละ) 

ภาคฤดูร้อน  
 

รัฐศาสตร์ 
หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
1)สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน 

29,700  บาท 12,000  บาท 
 

5. ค่าธรรมเนียมอืน่ ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท ให้เรียกเกบ็อตัราตามรายการ ดังนี้ 
5.1 ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบเขา้      500     บาท 
5.2 ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเป็นบณัฑิต     2,500  บาท 
5.3 ค่าธรรมเนียมปัจฉิมนิเทศ      1,000  บาท 
5.4 ค่าธรรมเนียมยา้ยสาขาวชิา    คร้ังละ   500     บาท 
5.5 ค่าลงทะเบียนชา้กวา่ก าหนด    ภาคละ  650     บาท 
5.6 ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษา   ภาคละ  2,000  บาท 
5.7 ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้   คร้ังละ  1,500  บาท 
5.8 ค่าธรรมเนียมสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์  คร้ังละ  1,500  บาท 
5.9 ค่าใบแสดงผลการศึกษา/ค่าใบรับรอง   ฉบบัละ  100     บาท 
5.10 ค่าวฒิุบตัร/ปริญญาบตัร    ฉบบัละ  500     บาท 
5.11 ค่าธรรมเนียมส่งหนงัสือคืนห้องสมุดชา้กวา่ก าหนด     วนัละ      5     บาท 
5.12 ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษา    ฉบบัละ  500     บาท 
5.13 ค่าประกนัของเสียหาย (คืนใหเ้ม่ือพน้สภาพ)    500     บาท 
 

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรปริญญาเอก 

 
 

คณะ หลกัสูตร/สาขาวชิา 
แบ่งจ่าย 6 ภาคการศึกษา 

(ภาคละ) 

บริหารธุรกิจ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
1)สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

90,000  บาท 

ศิลปศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
1)สาขาวชิาบริหารการศึกษา 
 

81,667  บาท 
 

รัฐศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
1)สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน 

90,000  บาท 



7. ค่าธรรมเนียมอืน่ ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก ให้เรียกเก็บตามรายการ ดังนี ้ 
7.1 ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบเขา้      500     บาท 
7.2 ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเป็นบณัฑิต     3,000  บาท 
7.3 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนชา้กวา่ก าหนด   ภาคละ  650     บาท 
7.4 ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษา   ภาคละ  5,000  บาท 
7.5 ค่าใบแสดงผลการศึกษา/ค่าใบรับรอง   ฉบบัละ  100     บาท 
7.6 ค่าวฒิุบตัร/ปริญญาบตัร    ฉบบัละ   500     บาท 
7.7 ค่าธรรมเนียมส่งหนงัสือคืนหอ้งสมุดชา้กวา่ก าหนด      วนัละ      5     บาท 
7.8 ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษา    ฉบบัละ  500     บาท 

 
8. ในกรณีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไว้ ให้เรียกเก็บอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีระบุไวข้องหลกัสูตรนั้น ๆ  ทั้งน้ี จ  านวน
ภาคการศึกษาตามแผนการเรียน ให้นบัภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัรวม
ภาคการศึกษาท่ีรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 

9. ประกาศน้ี ให้ใช้บงัคบัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงเขา้
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป 

 
                        ประกาศ  ณ  วนัท่ี   29   กรกฎาคม 2558 
 
 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วทิวสั ดิษยะศริน สัตยารักษ)์ 
                                                                                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 
 


