ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง กำหนดวันซ้อมรับปริญญาบัตรสำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก
ประจำปี ๒๕๖๕
--------------------------------------เพื่อ ให้นิสิต ที่ส ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของ มหาวิท ยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้ทราบวัน
ซ้อมรับปริญญา และวันประสาทปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้บัณฑิตได้ซ้อมรับปริญญาและทราบ
แนวทางปฏิบัติในวันประสาทปริญญา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง กำหนด
วันซ้อมรับปริญญาบัตร สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. วันซ้อมรับปริญญา
๑.๑ ระดับวิทยาเขต
วันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบ ัณฑิต ต้องเข้าพิธีซ ้อมรับปริญญา
ทุกท่าน หากท่านใดไม่เข้าร่วมพิธีซ้อมรับปริญญาที่วิทยาเขตจะถูกติดสิทธิ์ในการเข้ารับประสาทปริญญา
๑.๒ ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ต้องเข้าพิธีซ้อมรับปริญญาทุก
รูป/คน ผู้ที่ไม่เข้าซ้อมจะถูกติดสิทธิ์ในการเข้ารับประสาทปริญญา
๒.วันประสาทปริญญา วันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการซ้อมรับปริญญาและค่าขึน้ ทะเบียนบัณฑิต สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๖๕
----------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดวันประสาทปริญญาในวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดวันซ้อมรับปริญญาระดับ
วิทยาเขต ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ทราบแล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ และมติประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการซ้อมรับปริญญาและค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนิสิตทีส่ ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี -โท-เอก
ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
บัณฑิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบ
บริการการศึกษาที่เว็บไซต์ http://regweb.mcu.ac.th/
๒. อัตราค่าธรรมเนียมการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๒.๑ ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่เข้าศึกษาก่อนปี 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
๒.๒ ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่เข้าศึกษาหลังปี 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
การชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ http://regweb.mcu.ac.th/ ให้พิมพ์เอกสารรายงานตัว
และชำระเงินได้ที่
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- โอนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่บัญชี 155-1-07032-7 เมื่อโอนแล้วให้แจ้งยอดการโอนที่ Facebook ส่วนคลังและทรัพย์สนิ
สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, Jit jai หรือ chutipon
yaikaew

๒.๓ ค่าธรรมเนียมการซ้อมรับปริญญาวิทยาเขตและการชำระค่าธรรมเนียมการพิธีซ้ อมรับ ปริญญา
บัตร วิทยาเขตขอนแก่น
- 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
๒.๓.๑ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ชำระได้ที่ส่วนคลังและทรัพย์สิน
(กลุ่มงานการเงินและบัญชี) สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น หรือสามารถชำระโอนผ่านบัญชีตามตารางแผนภาพที่
แนบภายในวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้นิสิต แจ้งยอดการโอนที่เบอร์ 085-4614887,0834183797 หรือ Facebook ส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, Jit jai หรือ chutipon yaikaew

๒.๓.๒ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบ ัณฑิต สัง กัดวิท ยาลัยสงฆ์เ ลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด,วิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม ชำระได้ที่ กลุ่มงานการเงิน และบัญชี ที่ท่านสังกัด และให้วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด,
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม รวบรวมส่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยโอนผ่าน
บัญชี ตามตารางแผนภาพที่แนบภายในวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อทำรายการแล้ว ให้แจ้งบันทึก
การโอนผ่านทางส่วนคลังและทรัพย์สิน วิทยาเขตขอนแก่น และทำบันทึกข้อความถึงวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมแนบ
หลักฐานการโอนและรายชื่อนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

