
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

*********** 

เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นให้เหมาะสม 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๗
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงออกประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ ช่ือว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๒  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ หมวดค่าธรรมเนียมสามารถแบ่งสัดส่วนดังนี้  

  ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก (ตลอดหลักสูตร) 
  ๓.๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข (รายปีการศึกษา) 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา) 
  ๓.๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา) 
  ๓.๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ (เฉพาะรายการท่ีเกิด) 
 ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้ 
  
 
 
 
 



๔.๑ หลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา 
ภาคการศึกษาที่ ๑  

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ก) ๒,๕๐๐ 

๒ ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต (ก) ๓๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร (ก) ๒,๐๐๐ 

๔ ค่ากิจกรรมนอกสถานท่ี (ก) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม(ก) ๓,๐๐๐ 

๖ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๗ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๘ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๙ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๑๐ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๑๑ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๑๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๑๙,๘๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๙,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๒๙,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๙,๐๐๐ 
 
 



ภาคการศึกษาท่ี ๓ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๗ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๒๙,๑๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๙,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๔ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา และดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย) ๒๙,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๙,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๕ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 



ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 
๗ ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย) ๒๙,๑๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๙,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๖ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 

๖ ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย) ๒๙,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๙,๐๐๐ 
 

ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมส าหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าขึ้นสอบสารนิพนธ์ (จ) ๖,๐๐๐ 
๒ ค่าขึ้นสอบบทวิจารณ์หนังสือ (จ) ๖,๐๐๐ 

๓ 
บทความทางวิชาการ ๑ บทความ (ฐาน TCI ๑ / ๒ หรือ วารสารระดับ
นานาชาติ) และ บทวิจารณ์หนังสือ ๑ บท (กรณีไม่ขอขึ้นสอบตามข้อท่ี 
๒) (จ) 

ตามอัตราค่า
ตีพิมพ์ของ
วารสาร 

๔ 
บทความท่ีสืบเนื่องจากดุษฎีนิพนธ์ ๑ บทความ (ฐาน TCI ๑ / ๒ หรือ 
วารสารระดับนานาชาติ) (จ) 

ตามอัตราค่า
ตีพิมพ์ของ
วารสาร 

๕ ค่าขึ้นสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์(จ) ๖,๐๐๐ 
๖ ค่าอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (จ) ๖,๐๐๐ 
๗ ค่าขึ้นสอบประชาพิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์ (Public Hearing) (จ) ๖,๐๐๐ 

๘ ค่าขึ้นสอบดุษฎีนิพนธ์ (จ) ๖,๐๐๐ 

๙ ค่าเรียน MCU ๐๐๕ (จ) ๔,๕๐๐ 
๑๐ ค่าเรียน MCU ๐๐๖ (จ) ๔,๕๐๐ 



ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 
๑๑ ค่าลงทะเบียนสอบ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี)  (จ) ๒,๕๐๐ 

๑๒ 
ค่ารักษาสถานภาพ ต่อภาคการศึกษา จัดเก็บค่าธรรมเนียม ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (ถ้ามี) (จ) ๑๙,๕๐๐ 

๑๓ 
ค่าปรับล่าช้าหลังจากลงทะเบียนเรียนหลักก าหนดวันละ 
ทังนี้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (จ) 

๕๐ 
 

๑๔ ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร (จ) ๓,๕๐๐ 
๑๕ ค่าขึ้นทะเบียนขอทรานสคริป (Transcript) (จ) ๒๕๐ 

๑๖ 
ค่าธรรมเนียมสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก่อน
เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา (ถ้ามี) (จ) ๕๐,๐๐๐ 

 

๔.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ ๑  

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ก) ๒,๕๐๐ 

๒ ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต (ก) ๓๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร (ก) ๒,๐๐๐ 

๔ ค่ากิจกรรมนอกสถานท่ี (ก) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม(ก) ๓,๐๐๐ 

๖ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๗ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๘ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๙ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๑๐ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๑๑ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๑๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๒๙,๘๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๙,๐๐๐ 
 
 



ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย)  ๓๙,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๙,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๓ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๗ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๓๙,๑๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๙,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๔ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 



ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๖ ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย) ๓๙,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๙,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๕ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๗ ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย) ๓๙,๑๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๙,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๖ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 

๖ ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย)  ๓๙,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๙,๐๐๐ 
 

๔.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ๑  

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ก) ๒,๕๐๐ 



ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๒ ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต (ก) ๓๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร (ก) ๒,๐๐๐ 

๔ ค่ากิจกรรมนอกสถานท่ี (ก) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม(ก) ๓,๐๐๐ 

๖ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๗ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๘ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๙ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๑๐ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๑๑ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๑๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) เหมาจ่าย  ๒๔,๘๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๔,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) เหมาจ่าย  ๓๔,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๔,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๓ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 



ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๗ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๓๔,๑๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๔,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๔ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 

๖ ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย) ๓๔,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๔,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๕ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๗ ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย) ๓๔,๑๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๔,๐๐๐ 



ภาคการศึกษาท่ี ๖ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๖,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๑,๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 

๖ ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (ง) (เหมาจ่าย) ๓๔,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๔๔,๐๐๐ 
 

ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมส าหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน 

๑ 
บทความทางวิชาการ ๓ บทความ (ต้ังแต่การประชุมวิชาการระดับชาติ
ขึ้นไป) (จ) 

ตามอัตราค่า
ตีพิมพ์ของ
วารสาร 

๒ 
บทความท่ีสืบเนื่องจากดุษฎีนิพนธ์ ๑ บทความ (ฐาน TCI ๑ / ๒ หรือ 
วารสารระดับนานาชาติ) (จ) 

ตามอัตราค่า
ตีพิมพ์ของ
วารสาร 

๓ ค่าขึ้นสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์(จ) ๖,๐๐๐ 
๔ ค่าอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (จ) ๖,๐๐๐ 
๕ ค่าขึ้นสอบประชาพิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์ (Public Hearing) (จ) ๖,๐๐๐ 

๖ ค่าขึ้นสอบดุษฎีนิพนธ์ (จ) ๖,๐๐๐ 

๗ ค่าเรียน MCU ๐๐๕ (จ) ๔,๕๐๐ 
๘ ค่าเรียน MCU ๐๐๖ (จ) ๔,๕๐๐ 
๙ ค่าลงทะเบียนสอบ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี)  (จ) ๒,๕๐๐ 

๑๐ 
ค่ารักษาสถานภาพ ต่อภาคการศึกษา จัดเก็บค่าธรรมเนียม ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (ถ้ามี) (จ) สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา ๒๔,๕๐๐ 

๑๑ รักษาสถานภาพ ต่อภาคการศึกษา จัดเก็บค่าธรรมเนียม ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ๒๒,๐๐๐ 



ท่ี รายการ จ านวนเงิน 
ของค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (ถ้ามี) (จ) สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา 

๑๒ 
ค่าปรับล่าช้าหลังจากลงทะเบียนเรียนหลักก าหนดวันละ 
ทังนี้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (จ) 

๕๐ 
 

๑๓ ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร (จ) ๓,๕๐๐ 
๑๔ ค่าขึ้นทะเบียนขอทรานสคริป (Transcript) (จ) ๒๕๐ 

๑๕ 
ค่าธรรมเนียมสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก่อน
เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา (ถ้ามี) (จ) ๕๐,๐๐๐ 

 

๔.๔ หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา 
ภาคการศึกษาที่ ๑  

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ก) ๑,๕๐๐ 

๒ ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต (ก) ๒๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร (ก) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่ากิจกรรมนอกสถานท่ี (ก) ๑,๐๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม(ก) ๒,๐๐๐ 

๖ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๗ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๔,๐๐๐ 

๘ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 

๙ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 

๑๐ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๑๑ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๑๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๗,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๔,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๑๓,๙๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๓ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๔,๐๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 

๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๗ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๑๓,๖๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๔ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๔,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 



ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๑๓,๙๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ 
 

๔.๕ หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาคการศึกษาที่ ๑  

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ก) ๑,๕๐๐ 

๒ ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต (ก) ๒๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร (ก) ๑,๕๐๐ 

๔ ค่ากิจกรรมนอกสถานท่ี (ก) ๑,๐๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม(ก) ๒,๐๐๐ 

๖ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๗ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๔,๐๐๐ 

๘ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 

๙ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 

๑๐ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๑๑ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๑๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๑๒,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๒๕,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๔,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 



ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๑๘,๙๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๒๕,๐๐๐ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๓ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๔,๐๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 

๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๗ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๑๘,๖๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๒๕,๐๐๐ 
ภาคการศึกษาท่ี ๔ 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงการศึกษา(ค) ๔,๐๐๐ 

๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 

๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 

๔ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล(ค) ๑๐๐ 

๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต(ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) (เหมาจ่าย) ๑๘,๙๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 



ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมส าหรับนิสิตปริญญาโททุกหลักสูตร 

ท่ี รายการจ่าย จ านวนเงิน 

๑ ค่าขึ้นสอบโครงร่าง (จ) ๓,๐๐๐ 

๒ ค่าอนุมัติหัวข้อโครงร่าง (จ) ๓,๐๐๐ 

๓ ค่าขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ (จ) ๔,๐๐๐ 

๔ ค่าเรียน MCU ๐๐๓ (จ) ๓,๕๐๐ 
๕ ค่าเรียน MCU ๐๐๔ (จ) ๓,๕๐๐ 

๖ 
บทความท่ีสืบเนื่องจากวิทยานิพนธ์ ๑ บทความ (ฐาน TCI ๑ / ๒ หรือ 
วารสารระดับนานาชาติ) (จ) 

ตามอัตราค่า
ตีพิมพ์ของ
วารสาร 

๘ 
ค่ารักษาสถานภาพ ต่อภาคการศึกษา จัดเก็บค่าธรรมเนียม ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (ถ้ามี) (จ) สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา ๑๐,๐๐๐ 

๙ 
 

ค่ารักษาสถานภาพ ต่อภาคการศึกษา จัดเก็บค่าธรรมเนียม ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (ถ้ามี) (จ) สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ๑๒,๕๐๐ 

๑๐ 
ค่าปรับล่าช้าหลังจากลงทะเบียนเรียนหลักก าหนดวันละ 
ทังนี้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (จ) 

๕๐ 
 

๑๑ ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร (จ) ๒,๐๐๐ 
๑๒ ค่าขึ้นทะเบียนขอทรานสคริป (Transcript) (จ) ๒๕๐ 

๑๓ 
ค่าธรรมเนียมสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก่อน
เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา (ถ้ามี) (จ) ๕๐,๐๐๐ 

 

ข้อท่ี ๕ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาให้นิสิตท่ีขอถอนการลงทะเบียนภายหลังจาก
นิสิตผู้นี้ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในทุกกรณี 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


