
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา วิทยาเขตขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
———------—— 

 

เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันและประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๘               
จึงเห็นสมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ให้เหมาะสม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้                                                                                      
           ข้อ ๑ ประกาศนี้ ชื่อว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อที่  ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น                          
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ลงวันที่ ๓ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ บรรดาค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน ทั้งนี้ ไม่ให้ใช้
บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ส าหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็น
ต้นไป 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) มีรายละเอียด ดังนี้  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ทุกหลักสูตร) 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก (ตลอดหลักสูตร) 
บาท 

 
๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่      ๑,๕๐๐ 

๑.๒ ค่าท าบัตรนิสิตใหม่  ๒๐๐ 
๑.๓ ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๕๐๐ 

๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ข(รายปีการศึกษา)  
๒.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ   
 
 
  

๓๐๐ 



๓. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท ค(รายภาคการศึกษา)  
๓.๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและพัฒนาวิชาการ ภาคปกติ ๓,๐๐๐ 
๓.๒ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและพัฒนาวิชาการ ภาคสมทบ ๕,๐๐๐ 

 ๓.๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด  ๕๐๐ 
๓.๔  ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๑,๐๐๐ 

 ๓.๕  ค่าธรรมเนียมนิตยสารและสิ่งพิมพ์   ๓๐๐ 
  ๓.๔ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต      ๕๐๐ 
          ๔. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  

๔.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา  หน่วยกิตละ 
ก) นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ     
ข) นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ      

 ค) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคสมทบ   

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๒๕๐ 
๔.๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน หน่วยกิตละ 

ก) นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ      
ข) นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ      
ค) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคสมทบ  

 
 ๖๐๐ 
 ๙๐๐ 
๑,๕๕๐ 

๔.๓ การลงทะเบียนสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ   ๘๐๐ 
 ๕. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท จ (เฉพาะรายการที่เกิด)  
          ๕.๑ ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ 
          ๕.๒ ค่าแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ครั้งละ ๑,๕๐๐ 
          ๕.๓ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ชุดละ ๒๕๐ 
          ๕.๔ ค่าโอนย้ายสังกัด คณะ/วิทยาลัย   ๑,๐๐๐ 
          ๕.๕ ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ - TCI ฐาน ๑  
                                                - TCI ฐาน ๒ 
                                                - สภาวิชาการรับรอง 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

          ๕.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนหลังก าหนด วันละ ๕๐ บาท  
                (ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท) 

  ๕๐ 
 

          ๕.๗ ค่าข้ึนทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร ๒,๐๐๐ 
๖. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ 
    ก่อนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา 

๕๐,๐๐๐ 

 
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) มีรายละเอียดดังนี้  

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทุกหลักสูตร) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก (ตลอดหลักสูตร) 

 
 

๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่      ๒,๕๐๐ 

๑.๒ ค่าท าบัตรนิสิตใหม่   ๒๐๐ 
๑.๓ ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๕๐๐ 

๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ข (รายปีการศึกษา)  
๒.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ    
 
 

 ๓๐๐ 



๓. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท ค(รายภาคการศึกษา)  
๓.๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและพัฒนาวิชาการ   ๖,๐๐๐ 

 ๓.๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด  ๑,๐๐๐ 
๓.๓  ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๑,๐๐๐ 

 ๓.๔  ค่าธรรมเนียมนิตยสารและสิ่งพิมพ์     ๓๐๐ 
  ๓.๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต       ๕๐๐ 
          ๔. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  

๔.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ  ๒,๐๐๐ 
๔.๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน  หน่วยกิตละ ๒,๕๐๐ 
๔.๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ ๒,๐๐๐ 

 ๕. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท จ (เฉพาะรายการที่เกิด)  
          ๕.๑ ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ 
          ๕.๒ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ชุดละ   ๒๕๐ 
          ๕.๓ ค่าแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ครั้งละ ๑,๕๐๐ 
          ๕.๔ ค่าโอนย้ายสังกัด คณะ/วิทยาลัย   ๒,๐๐๐ 
          ๕.๕ ค่าหนังสือรับรองอ่ืนๆ  ๒๕๐ 
          ๕.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนหลังก าหนด วันละ ๕๐ บาท  
                 (ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท) 

  ๕๐ 

          ๕.๗ ค่าสอบวัดคุณสมบัติรายวิชา (ครั้งละ) ๕,๐๐๐ 
          ๕.๘ ค่าสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ  ๒,๕๐๐ 
          ๕.๙ ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ - TCI ฐาน ๑  
                                                - TCI ฐาน ๒ 
                                                - สภาวิชาการรับรอง 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

          ๕.๑๐ ค่าข้ึนทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร ๓,๕๐๐ 
๖. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ 
    ก่อนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าละทะเบียนรายวิชาให้นิสิต  ที่ขอถอนการลงทะเบียนภายหลัง               
จากนิสิตผู้นั้นได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในทุกกรณี  

 
 

  ประกาศ   ณ วันที่  ๑  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


