
  
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดการความรู ประจำป ๒๕๖๕ 

 
 ประเภท สวนงาน ๑.๑ ดานการจัดการเรียนการสอน 

ที่ สวนงาน ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑. วิทยาเขตเชียงใหม 

 
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการอยางมืออาชีพโดย
ใชชุมชนนักปฏิบัติการ (Professional Learning 
Community: PLC) ณ โรงเรียนบานปง ตำบลบานปง 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

ดีเลิศ 

๒. วิทยาลัยสงฆลำพูน 
 

สอนออนไลนอยางไรใหมีความสุข (happy teaching 
online) 

ดีเดน 

๓. วิทยาลัยเขตนครศรีธรรมราช ยกระดับกระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการ
สอนสูความเปนเลิศตามเปาหมายภายใตชีวิตวิถีใหม...
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

มาตรฐาน 

๔. วิทยาเขตนครราชสีมา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 
21 (English Teaching in the 21st Century ) 

มาตรฐาน  

๕. วิทยาเขตแพร กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูการขอ
ตำแหนง ทางวิชาการ ประจำป 2565 วิทยาเขตแพร 

มาตรฐาน  

๖. วิทยาเขตพะเยา การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับ
ชาวตางชาต ิ โดย ADDIE model (ปท่ี ๒) 

มาตรฐาน  

๗. วิทยาเขตพะเยา “ลดภาระงาน เพ่ิมองคความรู” มาตรฐาน 
๘. วิทยาลัยสงฆเลย “หมวก ๖ ใบ : เปล่ียนเรื่องยากใหเปนงายใชแตง

กลอน” 

มาตรฐาน 

๙. วิทยาลัยสงฆนครพนม การใชโปรแกรมออนไลนในการจัดสอบวัดผล
การศึกษา (MCU e-testing) 

มาตรฐาน 

๑๐. วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี 
ทวารวดีฯ 

Learn and Work การจดัการเรียนรูแบบสราง
ประสบการณ 

มาตรฐาน 

๑๑. วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง การจัดทำ มคอ.3 ใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน 
๑๒. วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ กระบวนการสราง SMART Classroom Online มาตรฐาน 
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ประเภท สวนงาน ๑.๒ ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ที่ สวนงาน ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑. วิทยาเขตนครสวรรค งานวิจัยรับใชสังคม ดีเลิศ 
๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 
BRI ONE STOP SERVICE ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ดีเดน 

๓. วิทยาเขตหนองคาย เสนทางทองเท่ียววัดและพุทธสถานตามเสนทาง
ทองเท่ียวเลียบแมน้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

มาตรฐาน 

๔. วิทยาเขตขอนแกน ระบบและกลไกการบรหิารจัดการงานวิจัย MCUKK มาตรฐาน 
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา e-Buddhist Art Gallery มาตรฐาน 
๖. วิทยาเขตพะเยา “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุมชาติพันธมง 

ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” 
มาตรฐาน 

๗. วิทยาลัยสงฆลำพูน การสรางสรรคงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
PAR  

มาตรฐาน 

๘. วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เทคนิคการทำวิจัยท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน 

 
ประเภท สวนงาน ๑.๓ ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบบริหารจัดการ 

ที่ สวนงาน ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑. กองกลาง  

สำนักงานอธิการบดี 
การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานผานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (Less Paper) 

ดีเลิศ 

๒. สำนักงานพระสอนศีลธรรม 
สำนักงานอธิการบดี 

คูมือปฏิบัติงานศูนยอำนวยการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

ดีเดน 

๓. กองสื่อสารองคกร 
สำนักงานอธิการบดี 

“การประชาสัมพันธผานแอปพลิเคชั่น LINE Official 
Account สรางรูปแบบ Content เพ่ือการสื่อสารท่ี
เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

มาตรฐาน 

๔. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี 

ระบบการจัดเก็บขอมูลในเว็ปไซตและวิธีการสืบคน
ขอมูลในเว็ปไซต 

มาตรฐาน 

๕. บัณฑิตวิทยาลัย การบริหารจัดการงบประมาณสวนงานบัณฑิตวิทยาลัย มาตรฐาน 
๖. สถาบันวิปสสนาธุระ การใชงานระบบยื่นขอหนังสือรบัรองการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มาตรฐาน 

๗. สวนบริหาร สำนักสงเสรมิ
พระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 

การยื่นตอสัญญาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี AM และ 
FM 

มาตรฐาน 

๘. สถาบันพระไตรปฎกศึกษา การจัดทำสารสนเทศฐานขอมูลพระไตรปฎก มาตรฐาน 
๙. วิทยาเขตขอนแกน รูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบ IPOOI หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มาตรฐาน 
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ที่ สวนงาน ช่ือผลงาน ผานระดับ 
๑๐. วิทยาเขตขอนแกน ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (MCUKK 
TQF) 

มาตรฐาน 

๑๑. วิทยาเขตอุบลราชธานี การจดัการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบสารสนเทศในสวน
งาน วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

มาตรฐาน 

๑๒. วิทยาเขตพะเยา กระบวนการพัฒนาวารสารทางวิชาการเพ่ือเขาสูฐาน 
TCI วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (JSBS) 

มาตรฐาน 

๑๓. วิทยาลัยสงฆลำพูน Happy workplace หลักการทำงานท่ียั่งยืน มาตรฐาน 
๑๔. วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ระบบสารสนเทศการบริการงานทะเบียนผานระบบ 

Google Sites 
มาตรฐาน 

๑๕. วิทยาลัยสงฆนครลำปาง ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานดานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของวิทยาลัยสงฆนครลำปาง 

มาตรฐาน 

๑๖. วิทยาลัยสงฆเชียงราย ระบบการจัดการ การประชมุ ดวย Google Sheets  มาตรฐาน 
๑๗. วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง การขอใชท่ีดินสาธารณประโยชนของสวนงาน มจร มาตรฐาน 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี   ๙   กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

(พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรูมหาวทิยาลัย 
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