
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
เรือ่ง ผลการคัดเลือกผลงานแนววธิปีฏิบตัิท่ีเปนเลิศดานการจัดการความรู ประจำป ๒๕๖๔ 

 
ระดับ สวนงาน ดานการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี สวนงาน  ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑. วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี

ทวารวดี นครปฐม 
ศูนยวิสาหกิจทวารวดี ดีเลิศ 

๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนสู
ความเปนเลิศตามเปาหมายภายใตชีวิตวิถีใหม...การ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ดีเดน 

๓. คณะครุศาสตร การจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณ
การแพรระบาดไวรัส COVID ๑๙ 

มาตรฐาน 

๔. คณะสังคมศาสตร เทคนิคการใหคำปรึกษาและพัฒนานิสิตคณะ
สังคมศาสตร 

มาตรฐาน 

๕. สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 

การเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาในสถานการณ 
โควิท ๑๙ สำหรับครูสอนและเครือขาย 

มาตรฐาน 

๖. วิทยาเขตขอนแกน Application MCUKK  มาตรฐาน 
๗. วิทยาเขตนครราชสีมา “เรื่องเลานอกหองเรียน :การอนุรักษศาสนวัตถุ 

คัมภีรโบราณ” 
มาตรฐาน 

๘. วิทยาเขตแพร การจัดการเรียนรูเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการเนื้อหา    
สหวิทยาการเพ่ือสรางสรรคชุมชน 

มาตรฐาน 

  ๙. วิทยาเขตพะเยา นวัตกรรมทางการศึกษาสูการบริการวิชาการแกสังคม มาตรฐาน 
๑๐. วิทยาเขตนครสวรรค หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

สังคมศึกษา (วิชาชีพครู) 
มาตรฐาน 

๑๑. วิทยาลัยสงฆปตตานี ข้ันตอนการสงเกรด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆปตตานี 

มาตรฐาน 

๑๒. วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิม
พระเกียรติ 

ครุศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคม : หนังสือฝกทักษะการ
อาน การเขียนสะกดคำ  ภาษาพาเพลินไปกับมาตรา
ตัวสะกดภาษาไทย ป. ๑ 

มาตรฐาน 

๑๓. วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
ฉะเชิงเทรา 

คูมือการใช Google Workspace: สื่อการสอน
ออนไลน 

มาตรฐาน 

๑๔. วิทยาลัยสงฆเชียงราย รูปแบบการสอน มาตรฐาน 
๑๕. วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ การใชงานแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอนยุค

ใหม  
มาตรฐาน 

๑๖. วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ COVID-๑๙   มาตรฐาน 
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ระดับ สวนงาน ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ท่ี สวนงาน  ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑. วิทยาเขตเชียงใหม พุทธจิตรกรรมลายรดน้ำลานนารวมสมัย ดีเลิศ 
๒. วิทยาลัยสงฆลำพูน CBL KM : การออกแบบการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี

โดยใชชุมชนเปนฐาน 
ดีเดน 

๓. คณะครุศาสตร การผลิตผลงานวิชาการเพ่ือเสนอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการ 

มาตรฐาน 

๔. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร การพัฒนาระบบการสัมมนาวิชาการ (ออนไลน) มาตรฐาน 
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา หอพุทธศิลป Buddhist Art Gallery มาตรฐาน 
๖. วิทยาลัยสงฆนครพนม การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน 

๗. วิทยาลัยสงฆลำพูน CBR KM : การจัดการความรูการวิจัยเพ่ือทองถ่ินของ
ทีมวิจัย วิทยาลัยสงฆลำพูน 

มาตรฐาน 

๘. วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิม
พระเกียรติ 

การยกระดับสินคาและผลงานดานศิลปะในเชิง
พาณิชยของศิลปน ในกลุมจังหวัดลานนา 

มาตรฐาน 

๙. วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ บูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน มาตรฐาน 
๑๐. วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง การมีสวนรวมของวัดและชุมชนในการอนุรักษ

โบราณสถานพ้ืนท่ีอุทยานพ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 

มาตรฐาน 

๑๑. วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม การจัดการความรูดานงานวิจัยและผลงานสรางสรรค มาตรฐาน 

 
ระดับ สวนงาน ดานการยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจ 

ท่ี สวนงาน  ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต ดีเลิศ 

๒. สำนักงานอธิการบดี  
(กองสื่อสารองคกร) 

การบริหารระบบสนทนาอัตโนมัติในสื่อโซเชียลมีเดีย
ของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

ดีเดน 

๓. สำนักงานอธิการบดี  
(กองแผนงาน) 

คูมือการกรอกงบประมาณรายจายในระบบ MIS มาตรฐาน 

๔. สำนักงานอธิการบดี 
(สำนักงานพระสอนศีลธรรม) 

การจัดการความรูสำนักงานพระสอนศีลธรรม มาตรฐาน 

๕. คณะครุศาสตร ตนแบบการจัดประชุมวิชาการ Virtual Conference 
เพ่ือการตีพิมพผลงานในระดับนานาชาต ิ

มาตรฐาน 

๖. คณะมนุษยศาสตร การจัดระบบใหบริการดานการศึกษาแกนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร 

มาตรฐาน 

๗. คณะสังคมศาสตร แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการ วารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน 

มาตรฐาน 
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ท่ี สวนงาน  ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๘. สถาบันภาษา ข้ันตอนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน

ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มาตรฐาน 

๙. สำนักทะเบียนและวัดผล การพัฒนาการจัดทำบัตรนิสิตออนไลนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มาตรฐาน 

๑๐. สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 

การติดตามการบริการวิชาการแกสังคม และดาน
ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

มาตรฐาน 

๑๑. สถาบันพระไตรปฎกศึกษา เทคนิคการปริวรรตคัมภีรพุทธศาสนา มาตรฐาน 
๑๒. วิทยาเขตหนองคาย “การพัฒนากระบวนการทำงาน   ประกันคุณภาพ

การศึกษาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนและแบบการมีสวนรวม
ตามพันธกิจและความรับผิดชอบของสวนงาน” 

มาตรฐาน 

๑๓. วิทยาเขตขอนแกน ระบบการบริหารจัดการความกาวหนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  

มาตรฐาน 

๑๔. วิทยาเขตอุบลราชธานี การสวดมนตนำธรรมะภาคปฏิบัติสูการพัฒนาสุขภาวะ
จิตใจในสถานการณโควิด - ๑๙ 

มาตรฐาน 

๑๕. วิทยาเขตแพร แนวทางการนาเสนอประชาสัมพันธและแนะแนว
การศึกษา 

มาตรฐาน 

๑๖. วิทยาลัยสงฆลำพูน มหาจุฬาฯลำพูน : มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู
พระพุทธศาสนาเพ่ือชุมชนและสังคม 

มาตรฐาน 

๑๗. วิทยาลัยสงฆนครลำปาง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
องคกร  

มาตรฐาน 

๑๘. วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี
ทวารวดี นครปฐม 

การบริหารโครงการตามหลัก OKRs มาตรฐาน 

๑๙. วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง กระบวนการใหบริการหองสมุด/คลังความรู”  มาตรฐาน 
๒๐. วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด การบริหารจดัการศูนยอำนวยการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
มาตรฐาน 

๒๑. วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด รูปแบบการจัดการโรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยสงฆ
รอยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มาตรฐาน 

๒๒. วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม กระบวนการจัดประชุมสำนักงานวิทยาลัยสงฆ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

มาตรฐาน 
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ระดับ บุคคล 
ท่ี ผูเสนอผลงาน  ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑. นางกรนิษฐ  ชายปา   

และนางศิวพร  จติกุล 
วิทยาเขตพะเยา 

พุทธนวัตกรรมการสอนภาษาไทยข้ันพ้ืนฐานสำหรับ
นิสิตตางประเทศ โดยใชรูปแบบการสอนเชิง (ADDIE 
MODEL) เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับนิสิต
ตางประเทศท่ีจะเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ดีเลิศ 

๒. นางสาวนฤมล โพธิ์ทอง 
วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

คูมือการตรวจสอบหลักฐานเพ่ือการเบิกจายเงิน ดีเดน 

๓. นายสมคิด น้ำเพชร 
สำนักงานอธิการบดี 
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

คูมือปฏิบัติงาน การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

มาตรฐาน 

๔. นางสาวรวีวรรณ วงคเดชานนัทร 
สำนักงานอธิการบดี 
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

คูมือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑการแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบและอาจารยประจำหลักสูตร 

มาตรฐาน 

๕. พระปลัดสรวิชญ  อภิปฺโญ, ผศ.ดร. 
คณะครุศาสตร 

นวัตกรรมชุมชน เพ่ือการพัฒนาสุขภาวะเชิงพุทธบูรณา
การ 

มาตรฐาน 

๖. ดร.รุงโรจน  ศิริพันธ 
สถาบันภาษา 

ข้ันตอนการจัดทำวิจัยสถาบัน สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มาตรฐาน 

๗. พระมหาสมยศ สุทฺธิสิร ิ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการ
วิจัย 

มาตรฐาน 

๘. พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที 
สถาบันวิปสสนาธุระ 

การใชงานโปรแกรมZOOM สำหรับผูเขาปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน ONLINE 

มาตรฐาน 

๙. ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 
วิทยาเขตหนองคาย 

การพัฒนาสุขภาพจิตของผูสูงอายุตามแนว
พระพุทธศาสนา ในจังหวัดหนองคาย 

มาตรฐาน 

๑๐. พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร. 
วิทยาเขตเชียงใหม 

การพัฒนานวัตกรรมพ้ืนท่ีการเรียนรูของชุมชนตนแบบ 
(Knowledge Center) 

มาตรฐาน 

๑๑. พระสาโรจน ธมฺมสโร (แซอู), ดร. 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

กระบวนการประชาสัมพันธรับสมัครนิสิตสูความเปน
เลิศในขีวิตวิถีใหม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มาตรฐาน 

๑๒. นายนิรันดร เลิศวีรพล 
วิทยาเขตขอนแกน 

ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร 

มาตรฐาน 

๑๓. พระมหาสิงหณรงค  สิรินฺทรเมธี, ดร. 
วิทยาเขตอุบลราชธานี 

กลยุทธและวิธีการสอนออนไลน มาตรฐาน 

๑๔. นางพิงพร  ศรีแกว 
วิทยาเขตพะเยา 

พุทธนวัตกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมผานโครงงาน "ความเปน
พะเยา" 

มาตรฐาน 

๑๕. ผศ.ดร.สหัทยา  วิเศษ 
วิทยาเขตพะเยา 

เวียงบัว : พ้ืนท่ีประวัติศาสตรสูพ้ืนท่ีสาธารณะศิลปะเชิง
สรางสรรค  (Historical site to Community 
Creative Art Space) 

มาตรฐาน 
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ท่ี ผูเสนอผลงาน  ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑๖. นางสงสุข ภาแกว 

วิทยาลัยสงฆเลย 
“หกวิธีวิเศษกับการนิเทศแบบเอ้ืออาทร” มาตรฐาน 

๑๗. ผศ.สมคิด นันตะ 
วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระ
เกียรติ 

สรุปงาน และติดตามผล การสอนออนไลน, อยูท่ีไหนก็
สอนได รายงานผลยิ่งสะดวก 

มาตรฐาน 

๑๘. นายสมเจตน มีตาบุญ 
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

กระบวนการทำงานดวยระบบ Google Forms  มาตรฐาน 

๑๙. พระครูปลัดสมหมาย  อตฺถสิทโธ,ดร. 
วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

การพัฒนารูปแบบการอนุรักษปาชุมชนโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและแนวคิด ๗เสาหลักของพระสงฆ
และชุมชน วัดปาจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

มาตรฐาน 

 ใหสวนงานและบุคคลตามรายชื่อท่ีประกาศขางตน ออกแบบ Poster สำหรับการจัดนิทรรศการ
Online บนเว็บไซต km.mcu.ac.th ของมหาวิทยาลัย  

 ประกาศ  ณ    วนัที่    ๑๑   กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 (พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.) 
 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 
 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรูมหาวทิยาลัย 
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