


รายงานผลการจัดการความรู้ ปี 256๒
ระดับส่วนงาน ผลงานด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน 
งานอนุรักษค์ัมภรีโ์บราณ : ศูนยว์ชิาการทางพระพุทธศาสนาระดบัภมูิภาค



1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของการบริหารจัดการความรู้

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลก
วิสัยทัศน์ มจร.

องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)
วิสัยทัศน์ความรู้ มจร.

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของนครรัฐน่าน
วิสัยทัศน์ ส่วนงาน.

นครน่าน : นครแห่งการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม
วิสัยทัศน์ความรู้ ส่วนงาน.







พันธกิจ/

ยุทธศาสตร์/

กระบวนการ

องค์ความรู้ ความส าคัญขององค์ความรู้ (1-5) คะแนน

รวมความถี่

ของการใช้

มีผลต่อค่าใช้จ่าย

หรือก าไร

ทรัพยากร สนับสนุนวิสัยทัศน์

/พันธกิจ

ความวิกฤติ

ความรู้

พัฒนา

กระบวนการ

และ

วัฒนธรรม

การเรียนรู้

พระพุทธศาส

นาและ

วัฒนธรรม

5

(7 ครั้ง/ปี)

5

(200บาท*N)

N=จ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5

(5 ครั้ง/ปี)

5

(องค์กรแห่งการ

เรียนรู้วถิพีทุธ)

3

มีเผยแพร่เป็น

สาธารณะใน

หน่วยงานต่าง 

ๆ

23

ข้อก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อความรู้



การสร้าง  แบ่งปัน  จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้

- พัฒนาความรู้ ร่วมกันวิเคราะหแ์ละจัดท ากระบวนงาน (Flow process) โดยการความมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์จังหวัดนา่น วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
เฉลิมพระเกียรติฯ วัด แหล่งเรียนรูใ้นพืน้ที่ตามเป้าหมาย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ากระบวนการต่าง ๆ ที่ได้มาวิเคราะห์จึงจุดเด่น จุดด้อย 
และวางแผน ปฏิบัติงาน 

- จัดเก็บ ได้มีการจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์นครนา่น เฉลิมพระเกียรตฯิ และพัฒนาระบบโปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งจัดท าเป็นงานวิจัยด้านพระพทุธศาสนา ด้านสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และศาสตร์ต่างๆ ที่ได้จากคัมภีร์โบราณ 
รวมถึงน าจุดที่ต้องแก้ไขมาปรับปรุงใช้ในวาระต่าง ๆ 

- เผยแพร่ แบ่งปัน ผ่านการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระบบโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การออกรายการสถานีวิทยุ และการจัดงานส าคัญของจังหวัดน่าน และงานส าคัญในระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ อันเป็นผลสู่ภาคปฏิบัติ และรับรู้ร่วมกัน ผลตอบรับเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน พัฒนาศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับ
ภูมิภาค ให้เป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า งานวิชาการและงานวิจัยระดับชาติและระดบันานาชาติ ต่อไป



Practices  และ  Lessons Learned ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) 

ก่อนเร่ิมกระบวนการ  วิทยาลยัสงฆน์ครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นที่รูจ้กัของ จงัหวดัน่าน ในฐานะ สถาบนัการศกึษาของคณะสงฆ ์ให้
การศกึษากบัพระภิกษุ สามเณร ในจงัหวดัน่าน ตา่งจงัหวดั รวมทัง้ประเทศเพื่อนบา้น สง่เสรมิศิลปวฒันธรรมประเพณีของจงัหวดัน่าน จงึได้
มีด ารฯิ ที่จะพฒันาเป็นศนูยว์ิชาการทางพระพทุธศาสนาระดบัภมิูภาค ใหเ้ป็นแหลง่รวบรวม ศกึษา คน้ควา้

หลังด าเนินการ จากการด าเนินการศกึษาคมัภีรโ์บราณ ท าใหเ้กิดความมีสว่นรว่มภาคภาคีเครอืขา่ยทางพระพทุธศาสนา ใน
ระดบัจงัหวดั ระดบัภมิูภาค ระดบัชาติและนานาชาติ มีสว่นราชการเขา้มามีสว่นรว่มในกระบวนการสง่เสรมิ พระพทุธศาสนา วดัและชมุชน
ของมหาวิทยาลยัไดร้บัการสง่เสรมิในศาสตรต์า่งๆ โดยการบรูณาการจากการเรยีนการสอน เป็นประกาศนียบตัรภาษาลา้นนา , 
ประกาศนียบตัรพทุธเกษตร , ประกาศนียบตัรแพทยแ์ผนไทย รวมทัง้มีบทบาทส าคญัในสว่นราชการของจงัหวดัในฐานองคก์รทาง
พระพทุธศาสนา เป็นแหลง่วิจยัทางพระพทุธศาสนา ศิลปวฒันธรรมประเพณี และเป็นแหง่ประสานงาน และสรา้งบคุลากรผูมี้ความรู ้
ความสามารถทางพระพทุธศาสนา ทัง้ฝ่ายบรรพชิต และฆราวาส อีกทัง้พฒันาพระภิกษุ ระดบัวดัและผูน้  าชมุชน ตามแผนปฏิรูปกิจการ
พระพทุธศาสนา ผ่านกิจกรรมอบรม สมัมนาดา้นตา่ง ๆ 



วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน

สถาบันการศึกษาของ
คณะสงฆ์

พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดนา่นและ
ภูมิภาค

ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน งานด้าน
พระพทุธศาสนา

ศูนย์กลางวิชาการทางพระพทุธศาสนาระดับภมูิภาค

ศูนย์กลางการศึกษาพระพทุธศาสนาโลก

กระบวนงาน (Flow) แนวคิด ก่อนการด าเนินการ



กระบวนงาน (Flow) แนวคิด หลังการด าเนินการ

ปัจจัยของการพฒันา
องค์กรสู่ความยั่งยืน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

เฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์

ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี

(เศรษฐกิจ)

ส่วนราชการ

องค์กร 
สมาคม

สิ่งแวดล้อม

สถาบันการ   
ศึกษาทุกระดับ

สังคม ชุมชน

(ประชาชน)



การศึกษา   
อันดีงาม

• ศูนย์กลางสรรพวิชา
ทางการศึกษาทั้งทาง
โลกและทางธรรม

พระพุทธศาสนา     

อันดีงาม

• ศูนย์กลางทางวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา
ระดับภูมิภาค

วัฒนธรรม

อันดีงาม
• มรดกธรรม มรดกโลก

องค์ความรู้
ที่ได้รับ

องค์ความรู้ที่ได้รับ จากการด าเนินการ



รายละเอียดกิจกรรม ๑ ประชุมจัดสร้างองค์ความรู้



รายละเอียดกิจกรรม ๒ ถ่ายทอดการจัดการความรู้ - สู่การปฏิบัติ



รายละเอียดกิจกรรม ๒ ถ่ายทอดการจัดการความรู้ - สู่การปฏิบัติ



ผลการจัดการความรู้

เชิงปริมาณ
๑. มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน การประสานงานด้านคัมภีร์

โบราณ พระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ ๑๕ เครือข่าย ระดับนานาชาติ ๗ เครือข่าย

๒. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์โบราณ พระพุทธศาสนา 
และมีความรู้ประสบการณ์ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ๘๐ รูป/คน

๓. แหล่งเรียนรู้ คัมภีร์ธรรมในจังหวัดมากขึ้น และขยายผล
ไปทั้งภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน ๓๒ แห่ง

เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการยอมรับ

จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นฐานการขับเคลื่อนกิจกรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ในระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้สนองงานคณะ
สงฆ์ ในทุกด้าน 


