


1. ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้

ศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำระดับโลก
วิสัยทัศน์ มจร.

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้วิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)
วิสัยทัศน์ควำมรู้ มจร.

ศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำของนครรัฐน่ำน
วิสัยทัศน์ ส่วนงำน.

นครน่ำน : นครแห่งกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมอันดีงำม
วิสัยทัศน์ควำมรู้ ส่วนงำน.







กระบวนงาน (Flow) แนวคิด ก่อนการด าเนินการ

วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน

สถำบันกำรศึกษำของคณะสงฆ์

พระภิกษุ สำมเณร ในจังหวัดนำ่น และ
บุคคลำกรทำงสงัคม

ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่ำน งำนด้ำน
พระพทุธศำสนำ

ศูนย์กลำงวิชำกำรทำงพระพทุธศำสนำ 



กระบวนงาน (Flow) แนวคิด หลังการด าเนินการ

ปัจจัยของกำรพฒันำ
องค์กรสู่ควำมยั่งยืน

วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำนฯ

เฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์

ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี

(เศรษฐกิจ)

ส่วนรำชกำร

องค์กร 
สมำคม

สิ่งแวดล้อม

สถำบันกำร   
ศึกษำทุกระดับ

สังคม ชุมชน

(ประชำชน)



ข้อก ำหนดและจัดล ำดับควำมส ำคัญของหัวข้อควำมรู้

พันธกิจ/

ยุทธศำสตร์/

กระบวนกำร

องค์ควำมรู้ ควำมส ำคัญขององค์ควำมรู้ (1-5) คะแนน

รวมความถี่

ของการใช้

มีผลต่อค่าใช้จ่าย

หรือก าไร

ทรัพยากร สนับสนุน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ความวิกฤติ

ความรู้

พัฒนำ

กระบวนกำร

และ

วัฒนธรรม

กำรเรียนรู้

พระพุทธศาสนา

และวัฒนธรรม
5

(๑๒ ครั้ง/ป)ี

5

(๒๐๐บาท*N)

N=จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

5

(๑ ครั้ง/ป)ี

5

(องค์กรแห่งการ

เรียนรู้วิถีพุทธ)

3

มีเผยแพร่

เป็นสาธารณะ

ในหน่วยงาน

ต่าง ๆ

2๓



กลยุทธ์ KPI เป้ำหมำยกำรด ำเนิน

Strategic partner 

เสริมสร้างเครือข่าย

ความเข้มแข็ง

๑๐ เครือข่าย - คณะสงฆจ์งัหวดัน่าน
- คณะสงฆภ์าค ๖
- คณะสงฆห์นเหนือ
- ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ
- กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม
- ส  านกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน
- ส  านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั
น่าน
- กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
- กระทรวงศกึษาธิการ
- มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั



กลยุทธ์ KPI เป้ำหมำยกำรด ำเนิน

(Excellent center) 

ศูนย์รวมองค์ความรู้

ทางพระพุทธศาสนา  

๔ แหง่ - คณะสงฆจ์งัหวดัน่าน 
- ศนูยป์ฏิบตัิธรรมวิทยาลยัสงฆน์คร
น่านฯ
- ศนูยว์ิจยัพทุธศาสตรน์่าน
- ส านกัปฎิบตัิธรรมประจ าจงัหวดัน่าน 
๑๕ แหง่



กลยุทธ์ KPI เป้ำหมำยกำรด ำเนิน

(Excellent people)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

พระพุทธศาสนา

๕๐ รูป/คน สง่เสรมิใหอ้าจารยใ์นสาขามีความ
เช่ียวชาญดา้นพระวิปัสนาจารย์ และ
วิทยากรอบรม  จ านวน ๕๐ รูป/คน



การสร้าง  แบง่ปัน  จัดเกบ็ความรู้ ประยุกตใ์ช้ความรู้

- พัฒนำควำมรู้ ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท ากระบวนงาน (Flow process) โดยการ
ความมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ากระบวนการต่าง ๆ ที่ได้มาวิเคราะห์จึง
จุดเด่น จุดด้อย และวางแผน ปฏิบัติงาน ด าเนินการตามวัตถุประสงค์

- มุ่งเป้ำหมำยกำรพัฒนำศักยภำพ ได้มีการจัดในรูปแบบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ต่าง ๆ เช่น 

รูปแบบการอบรมพัฒนาศักยภาพของพระสงัฆาธกิาร
รูปแบบการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ
รูปแบบการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา นักเรียน
รูปแบบการอบรมพัฒนาวิปสัสนากมัมัฎฐานแกพ่ระภิกษุ สามเณร 
รูปแบบการอบรมพัฒนาวิปัสสนากมัมัฎฐานแก่ประชาชนทั่วไป



การสร้าง  แบง่ปัน  จัดเกบ็ความรู้ ประยุกตใ์ช้ความรู้

- พัฒนำศักยภำพให้เป็นรูปธรรม
๑. ตั้งเป้าหมายเพื่อรองรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ

แก่พระสังฆาธกิาร และบุคลากรทางสังคม 
๒. การจัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรมพัฒนา

ศักยภาพแก่พระสังฆาธกิาร และบุคลากรทางสังคม
๓. สรุปประเมินตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อการยกระดับ

การท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  



ศนูยว์ิชาการ
ทาง

พระพทุธศาสนา

นครแหง่
พระพุทธศาสนา

นครแหง่
การศึกษา

นครแหง่ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี

“ปัจจัยของกำรพัฒนำสู่ควำมยัง่ยนื”



กำรศึกษำ 

อันดีงำม

• ศูนย์กลำงสรรพวิชำทำง
กำรศึกษำทั้งทำงโลกและทำง
ธรรม ควบคู่วิปัสสนำ

พระพุทธศำสนำ     

อันดีงำม

• ศูนย์กลำงทำงวิชำกำรทำง
พระพุทธศำสนำ (สมถะและ
วิปัสสนำ)

วัฒนธรรม

อันดีงำม
• มรดกธรรม
• ภูมิปัญญำท้องถิ่น

องค์ความรู้
ที่ได้รับ



รำยละเอียดกิจกรรม ๑ ประชุมจัดสร้ำงองค์ควำมรู้



รำยละเอียดกิจกรรม ๒ อบรมคุณธรรมจริยธรรมหน่วยงำนและองค์ต่ำงๆ



รำยละเอียดกิจกรรม ๓ ถ่ำยทอดกำรจัดกำรควำมรู้ - สู่กำรปฏิบัติ



ผลกำรจัดกำรควำมรู้

เชิงปริมำณ

๑. มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน การประสานงานด้านพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น 

ปีละ ๒๐ % ทุกปี ในระยะเวลา ๕ ปี

๒. ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการอบรมศักยภาพทาง

พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น ๒๐ % ทุกปี ในระยะเวลา ๕ ปี

เชิงคุณภำพ 

ศูนย์วิชาการทางพระพทุธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นฐานการขับเคลื่อนกจิกรรมทาง

พระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ ในทุกด้าน ได้สร้างพระสังฆาธิการและ

บุคลากรทางสังคม ให้มีศักยภาพ เป็นก าลังส าคัญทางพระพุทธศาสนา


