
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
————— 

เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                 
วิทยาเขตขอนแก่น ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายมหาวิทยาลัย มีความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น และให้เป็นไปตาม
ความในข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๙  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒   

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น   ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๒  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ดังต่อไปนี้     
 ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า " ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ " 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ เมื่อนิสิตที่เข้ามาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ้น
สภาพนิสิต 
 ข้อ ๓ บรรดาค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน ทั้งนี้ไม่ให้ใช้
บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๔ ให้ประกาศนี้มีผลบังคบใช้ส าหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้น
ไป 
 ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามรายการดังต่อไปนี้                                                     

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร) 
๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่     ๑,๐๐๐  บาท 
๑.๒ ค่าท าบัตรนิสิตใหม่       ๑๕๐  บาท 
๑.๓ ค่าคู่มือนิสิต       ๒๐๐  บาท 
๑.๔ ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร   ๑,๐๐๐  บาท 



๒ 

 

๑.๕ ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (ปฏิบัติศาสนกิจ)   ๕๐๐  บาท 
๑.๖ ค่าข้ึนทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร   ๑,๕๐๐  บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายปีการศึกษา) 
๒.๑ ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม     ๑๕๐  บาท 
๒.๒ ค่าประกันอุบัติเหตุ       ๓๐๐  บาท 

๓. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา) 
๓.๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในขณะศึกษารายวิชา 
ก) นิสิตบรรพชิต     ภาคการศึกษาละ   ๒,๐๐๐  บาท 
ข) นิสิตคฤหัสถ์     ภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐  บาท 
๓.๒ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

  ๓.๒.๑ ภาคการศึกษาปกติ (หน่วยกิตละ) 
๓.๒.๑.๑ นิสิตบรรพชิตและแม่ชี ภาคปกติ    ๕๐  บาท 
๓.๒.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ์  ภาคปกติ     ๑๐๐  บาท 
๓.๒.๑.๒ นิสิตบรรพชิตและแม่ชี ภาคสมทบ  ๒๐๐  บาท 
๓.๒.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ์   ภาคสมทบ    ๓๐๐  บาท 
๓.๒.๑.๒ นิสิตต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)    

   ก) นิสิตนิสิตบรรพชิตและแม่ชี  ๕๐  บาท 
ข) นิสิตคฤหัสถ์    ๒๐๐  บาท 

๓.๒.๑.๓ นิสิตต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)    
   ก) นิสิตนิสิตบรรพชิตและแม่ชี  ๒๐๐  บาท 

ข) นิสิตคฤหัสถ์    ๒๕๐  บาท 
  ๓.๒.๒ ภาคฤดูร้อน  (หน่วยกิตละ) 

ก) นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ      ๑๕๐  บาท 
ข) นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ      ๒๕๐  บาท 
ค) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคสมทบ  ๓๐๐  บาท 

๓.๒.๓ ค่าลงทะเบียนรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ  
หน่วยกิตละ      ๕๐๐   บาท 

 ๓.๔ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต      ๕๐๐  บาท 
 ๓.๕ ค่าบ ารุงห้องสมุด      ๓๐๐  บาท 
 ๓.๖ ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์     ๔๐๐  บาท 
 ๓.๘ ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ๕๐๐  บาท 

 
 



๓ 

 

๔. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (เรียกเก็บเฉพาะรายการ) 
 ๔.๑ ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอาเซียน (ภาษาละ)   ๓๐๐  บาท 

๔.๒ ค่ารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ    ๓๐๐  บาท 
 ๔.๓ ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต กรณีขอท าใหม่    ๑๕๐  บาท 
 ๔.๔ ค่าใบแสดงผลการศึกษาชุดละ     ๑๕๐  บาท 
 ๔.๕ ค่าเอกสารการศึกษาต่อต่างประเทศ ชุดละ   ๒๐๐  บาท  

๔.๖ ค่าโอนย้ายสังกัดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ  ๒๕๐  บาท 

๔.๗ ค่าหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ชุดละ    ๓๐  บาท 
๔.๘ ค่าคืนสภาพนิสิต      ๓๐๐  บาท 
๔.๙ ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ    ๒๐  บาท 
(เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่วันครบก าหนด 
๔.๑๐ ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ า     ๒๕๐  บาท 
๔.๑๑ ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิต ๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นคฤหัสถ์ก่อนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา 
 ๕. ให้เก็บค่าโอนและเทียบโอนผลการศึกษา ตามข้อ ๓.๒ 
 ๖. ในกรณีนิสิตขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาให้นิสิต 
ในทุกกรณี 
 ๗. กรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษท่ีจะเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้
ให้เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี 
 ๘. ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับนิสิตผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็น
ต้นไป  หากประกาศใดที่เหมือนหรือขัดกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
 

 
( พระโสภณพัฒนบัณฑิต ) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


