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สีประจำามหาวิทยาลัย สีขาวแดง

ความ หมาย : สี ขาว หมาย ถึง ศาสนา ความ บริสุทธิ์ การ เสีย สละ สี แดง หมาย ถึง ชาติ ความ แข็งแกร่ง  กล้า หาญ

ความ หมาย โดย รวม : มหาวทิยาลยั หาดใหญ ่ให ้ความ สำาคญั สำาหรบั การ ใหก้าร ศกึษา ของ เยาวชน ใน ทอ้ง ถิน่ และ มุง่ มัน่ ที ่จะ ให ้นกัศกึษา ของ มหาวทิยาลยั 

หาดใหญ่ มี ความ ทุ่มเท ด้าน การ เรียน รู้ อย่าง จริงจัง เพื่อ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต และ สิ่ง แวดล้อม ใน สังคม ให้ ดี ยิ่ง ขึ้น รวม ทั้ง การ เสีย สละ เพื่อ ส่วน รวม

ปรัชญาประจำามหาวิทยาลัย

รู้คิดรู้ธรรมรู้สำาเร็จ

 มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ มี ปณิธาน และ ความ มุ่ง ม่ัน ท่ี จะ จัด กระบวนการ เรียน การ สอน ทุก อย่าง เพ่ือ พัฒนา ศักยภาพ ของ นักศึกษา แต่ละ คน ให้ 

เจริญ เติบโต สูง ท่ีสุด แห่ง สมรรถภาพ  ให้ เป็น บุคคล ท่ี เพียบ พร้อม สมบูรณ์ ท้ัง ใน ด้าน วินัย คุณธรรม และ สติ ปัญญา ความ รอบรู้ โดย มี จุด มุ่ง หมาย หลัก  

คือ ให้ นักศึกษา เป็น บัณฑิต ที่ มี วิสัย ทัศน์ กว้าง ไกล เน้น เป็น พิเศษ ให้ นักศึกษา เจริญ ก้าวหน้า เป็น มือ อาชีพ ใน สาขา วิชา ที่ เรียน มี จิตสำานึก ที่ ดี งาม 

สมบรูณ์ ใน คณุธรรม และ จรยิธรรม ตอ่ สงัคม เพือ่น มนษุย ์แตล่ะ หลกัสตูร การ ศกึษา จะ ม ีสว่น ประกอบ รายวชิา  กระบวนการ เรยีน ที ่จะ ปลกู ฝงั สง่ เสรมิ 

สนับสนุน ให้ เกิด การ พัฒนา ใน ทาง ที่ ดี โดย เฉพาะ ใน ด้าน ความ เป็น คน ดี และ ใน ด้าน ทักษะ ความ รู้ ความ สามารถ

ความ หมาย : นอก เหนือ จาก ความ ตั้งใจ ใน การ พัฒนาการ ศึกษา ใน ระดับ สูง แก่ เยาวชน และ ประชาชน ใน ท้อง ถิ่น ทาง มหาวิทยาลัย หวัง เป็น อย่าง ยิ่ง 

ที่ จะ พัฒนา เยาวชน ของ ชาติ ให้ มี การ พัฒนา ความ คิด ความ รู้ ความ สามารถ  การ ไตร่ตรอง ใน การ ที่ จะ กระทำา สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง เพื่อ มี ประโยชน์ แก่ ตัว 

เยาวชน และ ส่วน รวม มาก ที่สุด โดย ตั้ง อยู่ บน พื้น ฐาน ของ ความ ถูก ต้อง และ ใน ที่สุด เยาวชน ก็ จะ รู้จัก กับ ความ สำาเร็จ เมื่อ รู้คิด และ รู้ ธรรม

ปณิธาน
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วิสัยทัศน์

 ม.หาดใหญ่ 2560 : มหาวิทยาลัย เอกชน ชั้น นำาของเมืองไทย  ก้าว ไกล สู่ สากล  สร้าง คน มือ อาชีพ

พันธกิจ

 วตัถปุระสงค ์ของ แตล่ะ หลกัสตูร ที ่จดั สอน อาจ ม ีความ แตก ตา่ง กนั ตาม ลกัษณะ ธรรมชาต ิแต ่จะ กลมกลนื และ รว่ม กนั สรา้งสรรค ์สงัคม 

ที่ ดี งาม โดย ให้ แต่ละ คน มี คุณค่า สมบูรณ์ ของ ตัว เอง ใน ส่วน รวม ดังนี้

 1. เพื่อ ให้ บัณฑิต มี ความ รู้ ทาง ทฤษฎี  มี ความ สามารถ ทาง ปฏิบัติ และ เป็น บุคลากร ที่ มี คุณภาพ ของ สังคม

 2. ความ สามารถ ใน การ พัฒนา ศักยภาพ ของ ตนเองให้ ทัน ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ของ โลก และ สังคม

 3. ให้ เป็น บุคคล ที่ มี คุณธรรม จริยธรรม เห็น ประโยชน์ ส่วน รวม ก่อน ประโยชน์ ส่วน ตน

 4. เพ่ือ ให้ บัณฑิต มี ความ รู้ ความ สามารถ  และ มี คุณภาพ ของ สังคม เพ่ือ การ พัฒนา อุตสาหกรรม การ ค้า และ เศรษฐกิจ ท่ัวไป ของ ภาค ใต้

 5. ให้ บริการ วิชาการ แก่ ประชาชน ทั่วไป ใน การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ ให้ มี ความ รู้ ความ สามารถ  และ เพื่อ ช่วย พัฒนา ท้อง ถิ่น สืบไป

 6. เพ่ือ พัฒนา และ วิจัย ทาง วิชาการ เพ่ือ นำา ไป ใช้ ใน การ พัฒนาการ เรียน การ สอน การ จัด การ บริการ และ เศรษฐกิจ ท่ัวไป ของ ภาค ใต้ 

  เพื่อ ให้ เกิด การ พัฒนา ใน ทาง ที่ ถูก หลัก วิชาการ

 7. เพื่อ การ ทำานุ บำารุง ศิลป วัฒนธรรม ของ ภาค ใต้ และ ของ ชาติ เพื่อ ถ่ายทอด แก่ ประชาชน ทั่วไป และ เยาวชน ของ ชาติ

 มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ มุ่ง ตอบ สนอง และ สร้างสรรค์ สังคม โดย ผลิต บัณฑิต วิจัย บริการ วิชาการ  และ ทำานุ บำารุง ศิลป วัฒนธรรม          

ด้วย คุณภาพ ของ การ บริหาร จัดการ การ มี ส่วน ร่วม ของ บุคลากร อย่าง มี ความ สุข ภาย ใต้ การ ประยุกต์ ใช้ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย

วัตถุประสงค์
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