
สรุป ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยแยกตามประเภท  ระหว่างปี ๒๕๔๐ – ๒๕๖๑ 
ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ข้อบังคับ การขอพระราชทานสมณศักดิ์2559 กองทุนวิปัสสนาธุระ2556 การจัดตั้งวิทยาเขต2554 
การด ารงต าเเหน่งหัวหน้าภาควิชา

2541 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจด

ทะเบียนแล้ว 

การจัดการศึกษาและบริหารอภิธรรม
โชติกะวิทยาลัย2550 

การบริหารงานบุคคล 2559 การเงินเเละทรัพย์สิน2556 การปฏิบัติงานบริการสังคม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.2550 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย2541 หอพักนิสิต2552 การปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ.2546 
การมอบเข็มเกียรติคุณ2542  การปฏิบัติศาสนกิจ2546 

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์2542  การประกันคุณภาพการศึกษา2557 
การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่2) 

2555 
 การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

2541 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2553 

 การศึกษาระดับบัณฑิต(ฉบับที่ 2)2548 

คณะกรรมการประจ าเเละการจัดระบบ
บริหารงานภายในวิทยาลัย 2557 

 การศึกษาระดับบัณฑิต(ฉบับที่ 3)2549 

คณะกรรมการประจ าเเละจัดระบบ
บริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 

2559 

 การศึกษาระดับบัณฑิต2541 

คณะกรรมการประจ าการบริหารสถาบัน 
ส านัก หรือศูนย์2541 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 4)

แก้ไขเพ่ิมเติม2553 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจ าคณะ2541 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 
5)2553 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะเเละครุย 

ประจ าต าเเหน่ง 2558 
 

 การศึกษาระดับบัณทิตศึกษา(ฉบับที่
6)2558 



ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการประจ าวิทยาเขตจากคณาจารย์

ประจ าวิทยาเขต๒๕๔๑ 

 การศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 
2)2550 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

ประจ าคณะ๒๕๔๑ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 
3)2551 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์(ฉบับที่ ๒)๒๕๔๘ 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2554 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๒ 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร
มหาบัณฑิต 2557 

ประมวลจริยธรรม 2555 การศึกษาระดับปริญญาตรี2542 
ภาระงานอาจารย์ ผศ รศ ศ 2558 วินัยนิสิต2549 
ว่าด้วยการด ารงต าแหน่งหัวหน้า

สาขาวิชา2542 
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2554 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2542 (ยกเลิก) 
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร

มหาบัณฑิต 2557 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2551 (ยกเลิก) 
ข้อบังคับการบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

2541 (ยกเลิก) 
ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2561 
ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2553 

เกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎี

บัณฑิต2559 



ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

 การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 

ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
2541 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์เเละวิธีการเเต่งต้ัง
อาจารย์(ฉบับที่4)2555 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าและการ
จัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ. 

2541 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์เเละวิธีการเเต่งตั้ง
อาจารย์(ฉบับที่5)2558 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เลือกกรรมการประจ าวิทยาเขตจาก

คณาจารย์ประจ าวิทยาเขต พ.ศ. 2541 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์2541 
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ

เครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ. 2543 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการขยาย
ห้องเรียน ระดับปริญญาตรี2547 

ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ. 2541 ส่งเสริมการแต่งต ารา2544 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัจากผูด้ ารงต าแหน่งรอง

อธิการบดีหรือคณบดี พ.ศ. 2541 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ

2541 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณบดี พ.ศ. 2541 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วย

วิทยบริการ พ.ศ. 2547 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ
วิทยาลัย พ.ศ. 2541 

หลักเกณฑ์เเละวิธีการเปิดหน่วยวิทย
บริการ(ฉบับ2)2559 

สถาบันสมทบ(ฉบับที่ 2)2552 องค์กรนิสิต2548 
สถาบันสมทบ2543  

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย
2547 

หลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน
ระดับปริญญาตรี2547 

รวม 36 4 32 



 

ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบ2548 กองทุน2557 การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2)2551 

การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2548 กองทุนพระไตรปิฎก2557 การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี2547 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2545 กองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
2556 

 

ว่าด้วยบัตรประจ าตัวบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

กองทุนพระพรหมบัณทิต2557  

ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2546 

กองทุนพระสอนศีลธรรม2559  

ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร พ.ศ. 2542 กองทุนพุทธวิปัสสนานานาชาติ2556  
ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย2548  

ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

การจ่ายค่าร่วมบ าเพ็ญกุศลศพ ท าบุญ
กับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรอง

พิธีกรรม2551 

 

ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 

การใช้ห้องประชุม2557  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย2551 การได้รับเงินประจ าต าแหน่งใน
มหาวิทยาลัย2542 

 

 
 
 
 
 
 
 



ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ระเบียบ  การบริหารจัดการด้านการเงินของ
หลักสูตรภาคพิเศษ พ.ศ.2559 

 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การ
เก็บรักษาเอกสารการเงิน และการ

บริหารกองทุนสวัสดิการพ.ศ.2555 
พัสดุ(ฉบับที่2)2557 

พัสดุ2544 
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 

2548 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2544 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2546 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 

2541 
ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 
ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2542 
ว่าด้วยการจัดประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 2557 
 



ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ระเบียบ  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

 

ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนต าแหน่ง
ที่ปรึกษาอธิการบดี2545 

ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2545 
ว่าด้วยการได้รับเงินประจ าต าแหน่งใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2553 

ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตร
บุคลากร พ.ศ. 2545 

ว่าด้วยส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
สวัสดิการรักษาพยาบาล2544 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร 

พ.ศ. 2554 
หลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน

เเละการเบิกจ่ายรายได้2556 
รวม 10 35 2 

 



ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ประกาศ การใช้ตรา เข็มสัญลักษณ์ สี ประจ า
มหาวิทยาลัย ชื่อเต็มภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ อักษรย่อภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2541 

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2547 (ยกเลิก) 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจส าหรับ
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้เข้าศึกษาต่อ

ปริญญาโท2551 

การต่ออายุการท างานของบุคลากร
ประเภทวิชาการ 2555 

การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคณุวฒุิในการ
ประเมินผลงานเพื่อการด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ พ.ศ. 2549 

หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ. 2551 

การบรรจุผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้า
เป็นบุคลากร (ฉบับที่ ๒) 2555 

การจัดท าระบบการเงินการบัญชีของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 

หลักเกณฑ์การวัดผลของหลีกสูตรนืติ
ศาสตร์2558 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากร
กลับเข้าเป็นบุคลากร2542 

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
สารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑติ 

พ.ศ. 2547 

หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ า
รายวิชา2550 

การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2555 

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548(

ฉบับ3) 

หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหารหลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ วิชาชีพครู(ป.บัณฑิต 

วิชาชีพครู)2550 
การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2556 
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 2551 

การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2541 การจ่ายเงินปฏิบัติงานนอกเวลา2557 ขั้นตอนในการเปิดและปดิหลักสูตร2544 

การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

การจ่ายค่าร่วมบ าเพ็ญกุศลศพ ท าบุญกับ
หน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธี

กรรมการ พ.ศ. 2551 

ส่วนงานจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ี
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา2555 

การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 
2542 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากร(ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2555 

เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2554 

การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 

การให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อ พ.ศ. 
2544 

ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา2542 



 

ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ประกาศ การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 

ค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ หลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 

ปริญญาในสาขาวิชาเเละอักษรย่อใน
สาขาวิชา(ฉบับ3)2558 

 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 

ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหนา้ที่ประจ าโครงการ
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2552 

ปริญญาในสาขาวิชาเเละอักษรย่อใน
สาขาวิชา(ฉบับ2)2557 

การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 

ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ (โครงการ
หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิตนานาชาติ)

2550 

ประกาศโครงสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 2561 

การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2541 

ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ (ระดับตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปรญิญาเอก)

2549 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) 2561 

การปรับฐานเงินเดือนบุคลากร
มหาวิทยาลัย 2556 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ วิชาชีพครู  2551 

ประกาศค านิยาม รูปแบบ ลักษณะการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2559 

การปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยประเภทอัตราค่าจ้าง 

2557 

การปรับฐานเงินเดือนบุคลากร
มหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2560 
การเปิดใช้ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์2552 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสตูร

ประกาศนียบตัรบณัฑติ วิชาชีพครู 2552 
ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2560 
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2544 
เงินประจ าต าเเหน่งบริหารเเละวิชาการ

2550 
แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

การสรรหา การคัดเลือก การทดลอง
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 

เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

เทียบความรู้ (ประกาศนียบัตรจาก
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย)2546 

การให้ทุนการศึกษาบุคลากร2546 เงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย 2542 การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับท่ี 2) 2555 

ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) - วัด
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม2549 

การบริหารงบประมาณค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2551 

หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหาร
หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา2551 



 
 

ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ประกาศ ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) - 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์2553 

เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

เทียบความรู้ (ประกาศนียบัตรจาก
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย)2546 

ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) - 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี2554 

เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2546 

ตัวบ่งชี้ส าหรับประเมินส่วนจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 

ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) - หน่วย

วิทยบริการ 4 แห่ง2551 

เงินส ารองจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)2556 

ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (เพ่ิมเติม)2552 

เงินส ารองจ่าย พ.ศ. 2545 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี2548 

ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงานใน ม จ ร (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) 

2558 

บัญชีขั้นต าข้ันสูง2556 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา2548 

ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงานใน ม จ ร (เพ่ิมเติมครั้งที่ 2) 

2558 

บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจ า
ต าแหน่ง2546 

การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพ่ิมเติม
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 

ประโยค2552 
ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า

ของส่วนงานใน ม จ ร พ.ศ. 2557 
มาตรการก ากับดูเเลการยืมเงินทดรอง

จ่าย2555 
การศึกษาส าหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ. 

2552 
 



 
 

ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ประกาศ ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตรา
เบี้ยประชุม พ.ศ. 2551 

การรับผู้ส าเร็จกาศึกษาหลักสูตรการ
เทศนา(ป.ทศ.)2556 

ก าหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) - 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช2548 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและ
เครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม พ.ศ. 

2550 

การรับเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์2548 

ก าหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจ า
ของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับ
ทุนการศึกษา พ.ศ. 2554 

การจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี
2541 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี2548 

หลักเกณฑ์เเละวิธีการจ่ายเงินยืมทดลอง
จ่าย2556 

เเนวปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร
2559 

เครื่องเเบบบุคลากร2542 วินัยทางงบประมาณเเละการคลัง2559  
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์2552 หลักเกณฑ์เเละวิธีการจ่ายเงินส ารองจ่าย

2556 
 

ชื่อต าแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย2552 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ. 2546 

การจัดการเรยีนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

2548 

ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 

2552 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร 

พ.ศ. 2550 

 

ใช้ตรา เข็มสัญลักษณ์ สี ประจ า
มหาวิทยาลัย ชื่อเต็มภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ อักษรภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย2541 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร 

พ.ศ. 2554 

 



 

ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ประกาศ บัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากรข้ันต่ า ขั้น
สูง และบัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากร 

2556 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2550 

 

บัตรประจ าตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2544 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณ
วิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551 

ประกาศชื่อต าแหน่งบุคลากร
ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 

อนุมัติจัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552 

ประกาศชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

อัตราค่าบ ารุงการใช้อาคารและสถานที่ 
มจร อยุธยา พ.ศ. 2552 

ประกาศบุคคลากรก าหนดต าเเหน่ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย2555 

 

ประกาศบุคคลากรจัดบุคลากรให้ด ารง
ต าเเหน่งมาตรฐานก าหนดต าเเหน่ง 

2555 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 

พ.ศ. 2550 
ประกาศบุคคลากรจ้างผู้เกษียณอายุการ
ท างานอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. 2552 

 

ประกาศบุคคลการเเบ่งส่วนงาน 2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเเบ่ง

ส่วนงาน2561 
 

ประกาศมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า พ.ศ. 

2560 

อัตราค่าบ ารุงห้องพักอาคารรับรอง
อาคันตุกะ (92 ปี ปัญญานันทะ)2552 

เรื่องค้ าประกัน 2559  
ภารกิจ อ านาจหนา้ที่เเละความรับผิดชอบของ

ส่วนงานในมหาวิทยาลยั 2557 
 

 



ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ประกาศ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์2552   
วันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 2543 

ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2552 

ว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2552 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2544 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
(การศึกษาต่อ) พ.ศ. 2554 

หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการ
ท างานของบุคลากรต าแหน่งประเภท
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
หลักเกณฑ์และวิธีการการก าหนดแต่งตั้ง 

ก าหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง
ลูกจ้าง 2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ. 2552 

หลักเกณฑ์และวิธีการท าความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2553 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาล2544 
 
 
 
 



ประเภท งานบุคคล งานการเงินและทรัพย์สิน งานวิชาการ 

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากร
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ี

สูงขึ้น ส าหรับต าเเหน่งปฏิบัติการ 
2558 

  

หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร พ.ศ. 

2543 
หลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร  

2543 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากร

ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย พ.ศ. 
2543 

หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร 
พ.ศ. 2543 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการ
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร พ.ศ. 

2543 
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย2555 
การด าเนินการทางวินัย2543 
อัตราเงินเดือนลูกจ้าง2557 
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