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1. ทีตัง
เลขที 125/502 ถนนพลพิ ชัย ตํา บลคอหงส์ อํา เภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา 90110 โทรศัพ ท์ โทรสาร0-7442-5467 E-mail : info@hu.ac.thwww.hu.ac.th

-

-

2. การจัดการศึกษา
เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี 7 คณะ ดังนี
คณะบริหารธุรกิจ เปิ ดสอนหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริ การ (บช.บ.) สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
คณะนิติศาสตร์ เปิ ดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

คณะศึ กษาศาสตร์ และศิ ลปศาสตร์ เปิ ดสอนหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรี สมัยนิ ยม
สาขาวิชาภาษาไทยเพือการสื อสารธุ รกิจ, หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชา คือสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) สาขาวิชา คือสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะรัฐศาสตร์ เปิ ดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (รป.บ.) สาขาวิชา คือ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการบริ หารจัดการท้องถิน

คณะนิเทศศาสตร์ เปิ ดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น เปิ ดสอนหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที ยว
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศษ.บ.) สาขาวิชา คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

. อัตราค่าธรรมเนียม
คณะ/สาขา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
-กลุ่มวิชาเอกการจัดการทัวไป
-กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-กลุ่มวิชาเอกการจัดการการตลาด
-กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริ การ
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ประมาณการค่ าลงทะเบียนเรียนทัง
หลักสู ตรจํานวนเงิน (บาท)
หลักสู ตร 4 ปี

หมายเหตุ

234,960

234,960
234,960

249,920
249,920
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คณะนิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาดนตรี สมัยนิยม
สาขาวิชาภาษาไทยเพือการสื อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
-กลุ่มวิชาเอกการเมืองการปกครอง
-กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการบริ หารจัดการท้องถิน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติดษิ ยะศริน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
-กลุ่มวิชาเอกการจัดการทัวไป
-กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-กลุ่มวิชาเอกการจัดการการตลาด
-กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะนิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
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236,880
266,280
223,440
239,440
239,440
239,440
249,920
289,520
231,000
231,000

231,000
265,760
319,100
311,640
311,640
234,960

(ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์)

234,960
234,960

(ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์)

249,920

(ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์)
(ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์)

236,800

(ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์)

231,000

(ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์)
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4. ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาใหม่ ระดับปริ ญญาตรี จํานวน
ทุน ดังนี
. ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริ น
1.1 ทุนให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนประจําจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
1.2 ทุนเรี ยนดี กิจกรรมเด่นประจําคณะ
1.3 ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านผูน้ าํ นักศึกษา และด้านอืนๆ)
1.4 ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น
. ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
3. ทุนโครงการอุดมศึกษาเพือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับ สกอ. เพือ ศอ.บต.)
4. ทุนน้องใหม่ 62
(สมัครและรายงานตัวตามระยะเวลาทีกําหนด)
5. ทุนน้องใหม่ 62 “เพือนชวนเพือน”
(สมัครและรายงานตัวตามระยะเวลาทีกําหนด
. ทุนสร้างอนาคต (Restart Your Future
(สมัครและรายงานตัวตามระยะเวลาทีกําหนด)
. ทุนโค้งสุดท้าย Dek HU 62
(สมัครและรายงานตัวตามระยะเวลาทีกําหนด)
. ทุนภาคสมทบ Dek 62
(สมัครและรายงานตัวตามระยะเวลาทีกําหนด)
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จํานวน ทุน
จํานวน ทุน
จํานวน ทุน
จํานวน ทุน
จํานวน 0 ทุน
จํานวน 50 ทุน
ไม่จาํ กัดจํานวนทุน
ไม่จาํ กัดจํานวนทุน
ไม่จาํ กัดจํานวนทุน
ไม่จาํ กัดจํานวนทุน
ไม่จาํ กัดจํานวนทุน
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