
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง การฝึกซ้อมรับปริญญาส าหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

---------------------------------- 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามความท่ีทราบแล้ว 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เตรียมความพร้อม
ในการเข้ารับปริญญาบัตร  ในวันที่ ๑๒ – ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่             
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศเรื่อง  การฝึกซ้อมรับปริญญาส าหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ                     
ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๓ ไว้ดังต่อไปนี้    

 

  ๑.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ก าหนดพิธีซ้อมรับปริญญา             
ในวันที่ ๕– ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 ๒ .  ใ ห้ บั ณ ฑิ ต  ม ห า บั ณ ฑิ ต  แ ล ะดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๒                                
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด             
และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีซ้อมรับในวันที่ ๕ - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓ .  ห ากบัณฑิ ต  มห าบัณฑิ ต  แล ะดุ ษฎี บั ณฑิ ตที่ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ าปี ก า ร ศึ กษ า  ๒๕๖๓                    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด                
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ไม่เข้าร่วมพิธีซ้อมรับปริญญา  ในวันที่ ๕ – ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การเข้ารับปริญญาบัตร  ในวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

                                                     
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั 



 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการช าระค่าธรรมเนียมซ้อมรับปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่

ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ก าหนดการ
ฝึกซ้อมรับปริญญาส าหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามความท่ีทราบแล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๒ ได้ทราบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการช าระค่าธรรมเนียมซ้อมรับปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่

ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ าประจ า ปี ก า ร ศึ กษ า  ๒๕๖๒  ร ะดั บป ริ ญญาตรี  ป ริ ญญา โท  และปริ ญญา เ อก                                        

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                         

พ.ศ. ๒๕๔๐ และอาศัยมติคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ 

๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการ

ช าระค่าธรรมเนียมซ้อมรับปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญา

ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้ 

 ๑. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 บัณฑิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบ

บริการการศึกษาที่เว็บไซต์ http://regweb.mcu.ac.th/ 

 ๒. อัตราค่าธรรมเนียม 

  ๒.๑ ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่เข้าศึกษาก่อนปี ๒๕๕๙ 

   -ระดับปริญญาตรี เข้าพิธี ๑,๒๐๐ บาท ไม่เข้าพิธี ๘๐๐   บาท 

   -ระดับปริญญาโท  เข้าพิธี ๑,๔๐๐ บาท ไม่เข้าพิธี ๑,๔๐๐ บาท 

   -ระดับปริญญาเอก เข้าพิธี ๒,๙๐๐ บาท ไม่เข้าพิธี ๒,๙๐๐ บาท 

   

 

http://regweb.mcu.ac.th/


 
 

  ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่เข้าศึกษาหลังปี ๒๕๕๙ 

   -ระดับปริญญาตรี เข้าพิธี ๑,๗๐๐ บาท ไม่เข้าพิธี    ๑,๗๐๐  บาท 

   -ระดับปริญญาโท  เข้าพิธี ๒,๒๐๐ บาท ไม่เข้าพิธี    ๒,๒๐๐  บาท 

   -ระดับปริญญาเอก เข้าพิธี ๓,๗๐๐ บาท ไม่เข้าพิธี   ๓,๗๐๐  บาท 

  ๒.๓ ค่าธรรมเนียมการซ้อมรับปริญญาวิทยาเขต 

   -ระดับปริญญาตรี เข้าพิธี ๘๐๐    บาท ไม่เข้าพิธี          ๘๐๐  บาท 

   -ระดับปริญญาโท  เข้าพิธี ๑,๐๐๐    บาท ไม่เข้าพิธี   ๑,๐๐๐   บาท 

   -ระดับปริญญาเอก เข้าพิธี ๑,๒๐๐    บาท ไม่เข้าพิธี  ๑,๒๐๐   บาท 

 ๓. ช่องทางการช าระเงิน 

  ๓.๑ หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบแล้วให้พิมพ์เอกสารรายงานตัว และช าระเงินได้ที่ 

   -ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

   -ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

  ๓.๒ การช าระค่าธรรมเนียมการซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาเขตขอนแก่น 

   -บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาเขตขอนแก่น ช าระค่าธรรมเนียม

การซ้อมรับปริญญา ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่ส่วนคลังและทรัพย์สิน (กลุ่มงานการเงินและ

บัญชี) หรือ ช าระผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

   ๑.) โอนช าระผ่านชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายเลขบัญชี                  
๔๖๔-๒๑๗๐๑๖-๓  ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาแฟรี่พลาซ่า และสามารถช าระผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ดังนี้             
   ๒.) โอนช าระผ่าน Prompt PAY / Wallet ID หมายเลข 0994000395566 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๓.) ช าระค่าธรรมเนียมผ่าน QR code ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

   



 
 

   ๔.) เมื่อท ารายการแล้ว ให้แจ้งบันทึกการโอนผ่านทาง ID LINE : kaewmongcol หรือเบอร์โทร 

๐-๘๐๗๕๖๐๙๙๔ และ เบอร์โทร ๐๘๕-๔๖๑๔๘๘๗ 

   ๕.) วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด,วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ช าระได้ที่ ฝ่ายการเงินที่

ท่านสังกัด และโอนช าระผ่านชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายเลขบัญชี                           

๔๖๔-๒๑๗๐๑๖-๓  ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาแฟรี่พลาซ่า ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน            

พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อท ารายการแล้ว ให้แจ้งบันทึกการโอนผ่านทาง ID LINE : kaewmongcol หรือเบอร์โทร                   

๐-๘๐๗๕๖๐๙๙๔  และ เบอร์โทร ๐๘๕-๔๖๑๔๘๘๗ พร้อมท าบันทึกแจ้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมแนบหลักฐานการโอนและรายชื่อนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียบการขึ้นทะเบียนด้วย 

 ๔. วันซ้อมรับปริญญา 

  ๔.๑ ระดับวิทยาเขต 

  วันที่ ๕ – ๖  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตต้องเข้าพิธีซ้อมรับปริญญาทุกรูป/คน ผู้ที่ไม่เข้าซ้อมจะ

ถูกติดสิทธิ์ในการเข้ารับประสาทปริญญา 

  ๔.๒ ระดับมหาวิทยาลัย 

   วันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ บัณฑิตต้องเข้าพิธีซ้อมรับปริญญาทุกรูป/คน ผู้ที่ไม่เข้าซ้อมจะ

ถูกติดสิทธิ์ในการเข้ารับประสาทปริญญา 

 ๕. วันประสาทปริญญา 

   วันที่  ๑๒ – ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   

                ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 

                                    
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


