
 

 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยหาดใหญ่ 

เร่ือง อตัราการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  
ส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปี (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ปี 2558) 

  

 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานในดา้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงการศึกษา ส าหรับ
นกัศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท  มีความถูกตอ้งและเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลยัหาดใหญ่จึงขอ
แจง้อตัราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ระดับปริญญาตรี 
 

1. อตัราค่าธรรมเนียม (ค่าหน่วยกิต) ใหถื้อปฏิบติัตามประกาศมหาวทิยาลยั ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  
2. ค่าบ ารุงการศึกษา ประกอบดว้ย 
      2.1 ค่าบ ารุงการศึกษา      ภาคละ    650    บาท 
      2.2 ค่าบ ารุงการศึกษา (เฉพาะหลกัสูตรนานาชาติ)  ภาคละ  1,500   บาท 
      2.3 ค่าบ ารุงห้องสมุด      ภาคละ     500    บาท 
      2.4 ค่าบ ารุงกิจกรรมเสริมหลกัสูตร    ภาคละ      400    บาท 
      2.5 ค่าบ ารุงและพฒันาการกีฬา    ภาคละ     400    บาท 
      2.6 ค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา     ภาคละ     400    บาท 
      2.7 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต     ภาคละ  1,000   บาท 
      2.8 ค่าบ ารุงการใชห้้องปรับอากาศ    ภาคละ     900    บาท 
      2.9 ค่าบ ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน    ภาคละ  1,200  บาท 
 3.  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ประกอบดว้ย 
      3.1 ค่าธรรมเนียมยา้ยคณะ/สาขาวชิา      คร้ังละ     200    บาท 
      3.2 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนชา้กวา่ก าหนด  จดัเก็บดงัน้ี 
            - ลงทะเบียนเรียนสายวนัท่ี 1     วนัละ     300    บาท 
            - ลงทะเบียนเรียนสายวนัท่ี 2    วนัละ     350    บาท 
            - ลงทะเบียนเรียนสายวนัท่ี 3    วนัละ     400    บาท 
            - ลงทะเบียนเรียนสายวนัท่ี 4 เป็นตน้ไป   วนัละ     650    บาท 
      3.3 ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษา                ภาคละ     500    บาท  
      3.4 ค่าธรรมเนียมศึกษาต่างประเทศ    ภาคละ   5,000    บาท 
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      3.5 ค่าใบแสดงผลการศึกษา/ค่าใบรับรอง    ฉบบัละ     100    บาท 
      3.6 ค่าวฒิุบตัร/ปริญญาบตัร      ฉบบัละ     500    บาท 
      3.7 ค่าธรรมเนียมส่งหนงัสือคืนหอ้งสมุดชา้กวา่ก าหนด      วนัละ          5    บาท 
      3.8 ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษา      ฉบบัละ     500    บาท 
  4. ค่าบ ารุงพิเศษ ประกอบดว้ย 
       4.1 ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   ภาคละ     600     บาท 
             ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะนกัศึกษา ภาคละ  1,500    บาท 
             สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิานิเทศศาสตร์)  
             ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะนกัศึกษา ภาคละ  3,000   บาท 
             สาขาวชิาออกแบบส่ือดิจิทลัและสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
       4.2 ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ (เฉพาะนกัศึกษา วชิาละ  1,000  บาท 
              สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
       4.3 ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการทางภาษา (เฉพาะวชิาท่ี  วชิาละ     500     บาท 
              ใชห้อ้งปฏิบติัการทางภาษา) 
       4.4 ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการทางบญัชี (เฉพาะนกัศึกษา  วชิาละ   1,500   บาท 
             ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาฝึกงานทางบญัชี) 
       4.5 ค่าบ ารุงการฝึกงาน (เฉพาะนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน วชิาละ   1,000    บาท 
             วชิาฝึกงาน) 
       4.6 ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการทางนิเทศศาสตร์   วชิาละ   1,000    บาท 
       4.7 ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการมลัติมีเดียและกราฟิกดีไซน์  วชิาละ   1,000    บาท 
             (เฉพาะนกัศึกษาสาขาวชิาออกแบบส่ือดิจิทลั) 
       4.8 ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการทางดนตรี  (ภาคการศึกษาปกติ) ภาคละ   3,000   บาท 
             ค่าบ ารุงห้องปฏิบติัการทางดนตรี  (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) ภาคละ   1,500   บาท 
       4.9 ค่าบ ารุงการศึกษาพิเศษ กรณีนกัศึกษาไม่สามารถ  ภาคละ    3,000   บาท 
             ลงทะเบียนในรายวชิาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดใหไ้ด ้
 

ระดับปริญญาโท 
 

  5. อตัราค่าธรรมเนียม (ค่าหน่วยกิต) ใหถื้อปฏิบติัตามประกาศมหาวทิยาลยั ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 
  6. ค่าบ ารุงการศึกษา ประกอบดว้ย 
     6.1 ค่าบ ารุงการศึกษา      ภาคละ   2,500   บาท 
     6.2 ค่าบ ารุงห้องสมุด      ภาคละ   1,000   บาท 



     6.3 ค่าบ ารุงกิจกรรมเสริมหลกัสูตร    ภาคละ      500   บาท 
     6.4 ค่าบ ารุงการใชห้้องปรับอากาศ    ภาคละ   1,000   บาท 
     6.5 ค่าบริการห้องอินเทอร์เน็ต     ภาคละ      600   บาท 
     6.6 ค่าบ ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน     ภาคละ       2,800   บาท 
  7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ประกอบดว้ย 
      7.1 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนชา้กวา่ก าหนด  จดัเก็บดงัน้ี 
            - ลงทะเบียนเรียนสายวนัท่ี 1     วนัละ     300    บาท 
            - ลงทะเบียนเรียนสายวนัท่ี 2    วนัละ     350    บาท 
            - ลงทะเบียนเรียนสายวนัท่ี 3    วนัละ     400    บาท 
            - ลงทะเบียนเรียนสายวนัท่ี 4 เป็นตน้ไป   วนัละ     650    บาท 
      7.2 ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษา                ภาคละ  2,000    บาท 
      7.3 ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้    คร้ังละ  1,500    บาท 
      7.4 ค่าธรรมเนียมสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์   คร้ังละ  1,500    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 
 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
                        ประกาศ  ณ  วนัท่ี   21  สิงหาคม  2558 
 
 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วทิวสั ดิษยะศริน สัตยารักษ)์ 
                                                                                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 
 


