
สรุปจ านวนประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างปี ๒๕๔๐-๒๕๖๑ 
ประเภท 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
ประกาศ 1.การใช้ตรา เข็ม

สัญลักษณ์ สี ประจ า
มหาวิทยาลัย ชื่อเต็ม

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
อักษรย่อภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2541 
2.การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 

2541 
3.การแบ่งส่วนงาน

ภายในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2541 

4.ก าหนดรหัสพยัญชนะ
และเลขประจ าของส่วน
งาน ในมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

พ.ศ. 2541 
5.การจัดการศึกษา

รายวิชาภาษาบาล2ี541 
 
 

1.การบรรจุและ
แต่งต้ังผู้ที่เคยเป็น

บุคลากรกลับเข้าเป็น
บุคลากร2542 

2.การสรรหา การ
คัดเลือก การทดลอง

ปฏิบัติงาน พ.ศ. 
2542 

3.เครื่องเเบบ
บุคลากร2542 

4.การจัดท าระบบ
การเงินการบัญชีของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2542 
5.การเลื่อนขั้น

เงินเดือนบุคลากร 
พ.ศ. 2542 

6.เงินเดือนบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2542 
7.ปริญญาใน

สาขาวิชาและอักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชา

2542 
8.ใช้ตรา เข็ม

สัญลักษณ์ สี ประจ า
มหาวิทยาลัย ชื่อเต็ม

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ อักษร

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย2541 

1.วันและเวลาปฏบิัติงาน 
พ.ศ. 2543 

2.หลักเกณฑ์และวธิีการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาเร่ือง
ร้องทุกข์ของบุคลากร พ.ศ. 

2543 
3.หลักเกณฑ์และวธิีการลา

ของบุคลากร  2543 
4.หลักเกณฑ์และวธิีการ
สอบสวนบุคลากรผู้ถกู

กล่าวหาวา่กระท าผิดวินัย 
พ.ศ. 2543 

5.หลักเกณฑ์และวธิีการส่ัง
พักงานบุคลากร พ.ศ. 

2543 
6.หลักเกณฑ์และวธิีการ
อุทธรณ์และการพิจารณา
เร่ืองอุทธรณ์ของบุคลากร 

พ.ศ. 2543 

1.การพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 

2544 
2.บัตรประจ าตัว

บุคลากรมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2544 

3.หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
พ.ศ. 2544 

4.หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจา่ยค่า

รักษาพยาบาล2544 
5.การให้ทุนบุคลากร
ศึกษาต่อ พ.ศ. 2544 
6.ขั้นตอนในการเปิด

และปิดหลักสูตร2544 
7.การด าเนินการทาง

วินัย2543 

1.เงินส ารองจ่าย พ.ศ. 
2545 

1.การให้ทุนการศึกษาบุคลากร
2546 

2.ก าหนดรหัสตวัพยัญชนะและเลข
ประจ าของส่วนงานในมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 

2546 
3.เงินยืมทดรองจ่ายของ

มหาวิทยาลัย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2546 

4.เงินยืมทดรองจ่ายของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

5.เงินส ารองจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2546 

6.บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงิน
ประจ าต าแหน่ง2546 

7.หลักเกณฑ์และวธิีการเบิกจา่ยค่า
รักษาพยาบาลของลูกจา้ง พ.ศ. 

2546 
8.เทียบความรู้ (ประกาศนยีบัตร

จากอภิธรรมโชตกิะวิทยาลยั)
2546 

 

1.การจ่าย
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานพินธ์
และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
วิทยานพินธ ์(ฉบับที ่

2) พ.ศ. 2547 
(ยกเลิก) 
2.การจ่าย
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบสารนิพนธ์ 
หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 

2547 

รวม 5 8 6 7 1 7 2 
 



 
 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ประกาศ 1.การแบ่งส่วนงาน

ภายใน
มหาวิทยาลัย (ฉบบั
ที่ 2) พ.ศ. 2548 

2.ก าหนดรหัส
พยัญชนะและเลข
ประจ าของส่วน

งาน ใน
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั (เพิ่มเติม) 
- วิทยาลยัสงฆ์พุทธ

ชินราช2548 
3.เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี2548 

4.การจ่าย
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
พิจารณาหวัข้อและ

โครงร่าง
วิทยานพินธ ์พ.ศ. 
2548(ฉบับ3) 

5.การจ่าย
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
พิจารณาหวัข้อและ

โครงร่าง
วิทยานพินธ ์พ.ศ. 

2548 
6.เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี2548 

 

1.ก าหนดรหัสตวั
พยัญชนะและเลข
ประจ าของส่วน

งาน ใน
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั (เพิ่มเติม) 
- วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม

2549 
2.การจ่าย

ค่าตอบแทนแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินผลงานเพื่อ
การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 

2549 
3.ค่าตอบแทน

อาจารย์บรรยาย
พิเศษ (ระดับตรี 
ระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญา
เอก)2549 

1.ค่าตอบแทน
อาจารย์บรรยาย
พิเศษ (โครงการ
หลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต
นานาชาติ)2550 
2.เงินประจ าต า

เเหน่งบริหารเเละ
วิชาการ2550 

3.หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าอาหาร
และเครื่องดื่มใน
การจัดกิจกรรม 
พ.ศ. 2550 

4.หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจา่ยเงิน

ช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร

บุคลากร พ.ศ. 
2550 

5.หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป

ต่างประเทศ พ.ศ. 
2550 

6.หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป

ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ 
พ.ศ. 2550 

1.ก าหนดรหัสตวั
พยัญชนะและเลข
ประจ าของส่วน

งาน ใน
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั (เพิ่มเติม) 
- หนว่ยวิทยบริการ 

4 แห่ง2551 
2.ผลการเลือกตั้ง

กรรมการสภา
วิชาการจาก

คณาจารย์ประจ า
คณะมนุษยศาสตร์

2551 
3.การจ่ายค่าร่วม
บ าเพ็ญกุศลศพ 

ท าบุญกับ
หน่วยงานภายนอก 
และค่ารับรองพิธี
กรรมการ พ.ศ. 

2551 
4.การบริหาร
งบประมาณ
ค่าธรรมเนียม

การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต วิชาชีพครู 
พ.ศ. 2551 

1.การแบ่งส่วนงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย (ฉบบั
ที่ 3) พ.ศ. 2552 
2.การแบ่งส่วนงาน

ภายใน
มหาวิทยาลัย (ฉบบั
ที่ 4) พ.ศ. 2552 
3.การเปิดใช้ระบบ

สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2552 
4.ก าหนดรหัสตวั
พยัญชนะและเลข
ประจ าของส่วน

งาน ใน
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั (เพิ่มเติม)
2552 

5.จรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์

2552 
6.ชื่อต าแหน่ง

บุคลากร
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั2552 

 

1.การแบ่งส่วนงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย (ฉบบั
ที่ 5) พ.ศ. 2553 
2.ก าหนดรหัสตวั
พยัญชนะและเลข
ประจ าของส่วน

งาน ใน
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั (เพิ่มเติม) 
- วิทยาลยัสงฆ์
บุรีรัมย์2553 

3.หลักเกณฑ์และ
วิธีการท าความ

ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

พ.ศ. 2553 

1.ก าหนดรหัสตวั
พยัญชนะและเลข
ประจ าของส่วน

งาน ใน
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั (เพิ่มเติม) 
- วิทยาลยัสงฆ์
ปัตตานี2554 

2.หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร 
(การศึกษาต่อ) 
พ.ศ. 2554 

3.การปรับฐาน
เงินเดือนบุคลากร
มหาวิทยาลัยรอ้ย

ละ 5 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 

2554 
4.หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกผู้รับ
ทุนการศึกษา พ.ศ. 

2554 
5.หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจา่ย

สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล

บุคลากร พ.ศ. 
2554 

1.การต่ออายกุาร
ท างานของ

บุคลากรประเภท
วิชาการ 2555 

2.การบรรจุผู้ที่เคย
เป็นบุคลากรกลับ
เข้าเป็นบุคลากร 

(ฉบับที่ ๒) 2555 
3.การแบ่งส่วนงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2555 
4.การแบ่งส่วนงาน

ภายใน
มหาวิทยาลัย (ฉบบั
ที่ 6) พ.ศ. 2555 
5.การแบ่งส่วนงาน

ภายใน
มหาวิทยาลัย (ฉบบั
ที่ 7) พ.ศ. 2555 
6.ประกาศบุคคกร
ก าหนดต าเเหน่ง

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

2555 
7.ประกาศบุคค

การจัดบุคลากรให้
ด ารงต าเเหน่ง

มาตรฐานก าหนด
ต าเเหน่ง 2555 

1.การแบ่งส่วนงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2556 
2.การแบ่งส่วนงาน

ภายใน
มหาวิทยาลัย (ฉบบั
ที่ 8) พ.ศ. 2556 
3.การปรับฐาน

เงินเดือนบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

2556 
4.บัญชีอัตรา

เงินเดือนบุคลากร
ขั้นต่ า ขั้นสูง และ

บัญชีอัตรา
เงินเดือนบุคลากร 

2556 
5.แบ่งส่วนงาน 

2556 
6.บัญชีขั้นต าขั้นสูง

2556 
7.หลักเกณฑ์เเละ
วิธีการจ่ายเงินยืม
ทดลองจ่าย2556 
8.หลักเกณฑ์เเละ

วิธีการจ่ายเงิน
ส ารองจ่าย2556 

9.โครงสร้าง
หลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี)

2556 



 
 
 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ประกาศ 7.เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

2548 
8.การรับเข้าศึกษา

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร

การบริหารกจิการ
คณะสงฆ์2548 

9.การจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร

การบริหารกจิการ
คณะสงฆ์2548 

 9.หลักเกณฑ์การ
ก าหนดรหัสประจ า

รายวิชา2550 
10.หลักเกณฑ์ 
วิธีการและการ
บริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต วิชาชีพครู
(ป.บัณฑิต วิชาชีพ

ครู)2550 

5.ค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต วิชาชีพครู 
พ.ศ. 2551 

6.หลักเกณฑ์การ
จ่ายเบีย้ประชุม
และอัตราเบี้ย
ประชุม พ.ศ. 

2551 
7.หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าสมนาคุณ
วิทยากรในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 

2551 
8.หลักเกณฑ์การ
โอนและเทียบโอน

ผลการศึกษา
2551 

9.หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติศาสนกิจ

ส าหรับนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจผู้เข้า

ศึกษาต่อปริญญา
โท2551 

10.หลักเกณฑ์ 
วิธีการและการ
บริหารหลักสูตร
ประกาศนีบัตร

บัณฑิต สาขาวิชา
พระไตรปิฎกศึกษา

2551 
 

7.ชื่อต าแหน่ง
บุคลากร

ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั2552 
8.ชื่อส่วนงาน
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั พ.ศ. 

2552 
9.ประกาศ

บุคคลากรจ้างผู้
เกษียณอายุการ

ท างานอยู่
ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. 

2552 
10.ระบบสาร

บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2552 
11.ว่าดว้ยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2552 
12.ว่าดว้ยสถาบัน
สมทบ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2552 
13.หลักเกณฑ์และ
วิธีการจ้างลูกจา้ง

ชั่วคราว พ.ศ. 
2552 

 6.เป้าหมายตัวบ่งชี้
การประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 
7.แนวปฏิบัติการ

ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2554 
8.ตัวบ่งชี้ส าหรับ
ประเมินส่วนจัด
การศึกษา ปี

การศึกษา 2554 

8.หลักเกณฑ์การ
พิจารณาต่ออายุ
การท างานของ

บุคลากรต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั พ.ศ. 

2555 
9.เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัย อัต
ลักษณ์

มหาวิทยาลัย 
และอัตลักษณ์

บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั2555 
10.การเลื่อนขั้น
เงินเดือนบุคลากร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2555 
11.มาตรการ

ก ากับดูเเลการยืม
เงินทดรองจ่าย

2555 
12.ส่วนงานจัดท า
และเก็บรวบรวม

ข้อมูลตัวบ่งชี้
สนับสนุนการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา2555 

10.การรับผู้ส าเร็จ
กาศึกษาหลักสูตร
การเทศนา(ป.ทศ.)

2556 



 
ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ประกาศ    11.ว่าดว้ยการโอน

และการเทียบโอน
ผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที ่

2) 2551 
12.ว่าด้วย

การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 

2542 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 

12.ค่าตอบแทน
การบรรยายพิเศษ 

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพครู พ.ศ. 

2552 
13.ค่าตอบแทน
พิเศษเจ้าหน้าที่
ประจ าโครงการ

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 

14.ค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต วิชาชีพครู 
พ.ศ. 2552 

15.อนุมัติจัดตั้ง
ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั พ.ศ. 

2552 
16.อัตราค่าบ ารุง
การใช้อาคารและ

สถานที่ มจร 
อยุธยา พ.ศ. 

2552 
17.อัตราค่าบ ารุง

ห้องพักอาคาร
รับรองอาคันตุกะ 
(92 ปี ปัญญานัน

ทะ)2552 

  13.การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที ่

2) 2555 

 



 
 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ประกาศ     18.การศึกษา

ส าหรับชาว
ต่างประเทศ พ.ศ. 

2552 
19.การจัดการ
ศึกษารายวิชา
สามัญเพิ่มเติม
ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนก
บาลีชั้นเปรียญ

ธรรม 3 ประโยค
2552 
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ประเภท 2557 2558 2559 2560 2561 2540-ปัจจุบัน 
ประกาศ 1.การปรับอัตราเงินเดือน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทอัตราค่าจา้ง 2557 
2.ก าหนดรหัสตวัพยัญชนะ
และเลขประจ าของส่วนงาน

ใน ม จ ร พ.ศ. 2557 
3.ภารกจิ อ านาจหน้าที่เเละ
ความรับผิดชอบของส่วนงาน

ในมหาวิทยาลัย 2557 
4.อัตราเงินเดือนลูกจ้าง

2557 
5.การจ่ายเงินปฏิบัติงานนอก

เวลา2557 
6.ปริญญาในสาขาวิชาเเละ
อักษรย่อในสาขาวิชา(ฉบับ

2)2557 

1.ก าหนดรหัสตวัพยัญชนะ
และเลขประจ าของส่วนงาน
ใน ม จ ร (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

2558 
2.ก าหนดรหัสตวัพยัญชนะ
และเลขประจ าของส่วนงาน
ใน ม จ ร (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

2558 
3.หลักเกณฑ์และวธิีการ

ประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่

สูงขึ้น ส าหรับต าเเหน่ง
ปฏิบัติการ 2558 

4.หลักเกณฑ์การวัดผลของ
หลักสูตรนิติศาสตร์2558 
5.ปริญญาในสาขาวิชาเเละ
อักษรย่อในสาขาวิชา(ฉบับ

3)2558 

1.ประกาศ-เร่ืองค้ าประกัน 
2559 

2.หลักเกณฑ์และวธิีการการ
ก าหนดแต่งตั้ง ก าหนดภาระ
งาน การบรรจุแต่งตั้งลกูจ้าง 

2559 
3.หลักเกณฑ์และวธิีการคิด
ภาระงานของคณาจารย์ 

2559 
4.วินัยทางงบประมาณเเละ

การคลัง2559 
5.ประกาศค านยิาม รูปแบบ 
ลักษณะการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2559 

6.เเนวปฏิบัติในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร2559 

1.ประกาศชื่อต าแหน่ง
บุคลากรภาษาอังกฤษ พ.ศ.

2560 
2.ประกาศชื่อสว่นงาน

ภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ 
3.ประกาศมาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจ า พ.ศ. 

2560 
4.ประกาศข้อปฏิบัติในการ
สอบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2560 
5.ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2560 

1.ว่าด้วยการเเบ่งส่วนงาน
2561 

2.ประกาศโครงสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนานาชาต ิพ.ศ.

2561 
3.ประกาศโครงสร้าง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ 

ปี) พ.ศ.2561 
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