


1. ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้

ศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำระดับโลก
วิสัยทัศน์ มจร.

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้วิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)
วิสัยทัศน์ควำมรู้ มจร.

ศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำของนครรัฐน่ำน
วิสัยทัศน์ ส่วนงำน.

นครน่ำน : นครแห่งกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมอันดีงำม
วิสัยทัศน์ควำมรู้ ส่วนงำน.







ขั้นตอนของกำร
ด ำเนินงำน

- กระบวนกำรท ำงำน
- สวัสดิกำรท่ีได้รับ



ข้อก ำหนดและจดัล ำดับควำมส ำคญัของหวัข้อควำมรู้

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

สร้างขวัญ

ก าลังใจของ

ผู้ปฏิบัติงาน

5

(๑๒ คร้ัง/ปี)

5

(10บาท*N)

N=จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

5

(๑ คร้ัง/ปี)

5

(สร้างขวัญและ

ก าลังใจ)

๓

ให้ความเข้าใจ

ขยายผลต่อ

รร.พป.จจ.นน

.

2๓



ข้อก ำหนดและจดัล ำดับควำมส ำคญัของหวัข้อควำมรู้

1.กำรยกระดับบุคลำกรให้เป็น
ผู้ช ำนำญงำน สำยปฏิบัติกำรวิชำชีพ

2.สร้ำงขวัญก ำลังใจ
ของผู้ปฏิบัติงำน

3.สร้ำงเครือข่ำยสมำชิก
กองทุนขยำยสู่ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง

สร้างผลงานสาย
ปฏิบัติงานวิชาชีพ,

คู่มือ,หนังสือ,
บทความ,งานวิจัย

1.เกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น
2.พิจารณาความดีความชอบ
3.ปันผลเงินออม
4.ทุนการศึกษาบุตร
5.กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
6.ทุนการศึกษา
7.ทุนสนับสนุนท าผลงานวิชาการ
8.กองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง

1.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
2.โรงเรียนพระปริยัติธรรม
3.วัดพระธาตุแช่แห้ง
๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
นาราบ
๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ฟ้าสวรรค์



ข้อก ำหนดและจดัล ำดับควำมส ำคญัของหวัข้อควำมรู้

สวัสดิกำร

มจร.

รร.พป.วชห.

รร.พป.กลุ่ม 

จ.น่ำน

วชห.

ขวัญและก ำลังใจควำมสุข

สวัสดิกำรต่ำง ๆ เครือข่ำยสังคม



หัวข้อที่คัดเลือก แหล่งควำมรู้ ผู้ใช้งำน
1.กำรยกระดับบุคลำกรให้

เป็นผู้ช ำนำญงำน
สำยปฏิบัติกำรวิชำชพี

-วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
งานวิจัย,วารสาร,บทความ

-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

2.สร้ำงขวัญก ำลังใจของ
ผู้ปฏิบัตงิำน

-เงินออมกองทุนสวัสดิการพระธาตุ
แช่แห้ง

-สมาชิกกองทุน
-เจ้าหน้าที่ศาสนการวัดพระธาตุแช่แห้ง
-คณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน
-วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

3.สร้ำงเครือข่ำยสมำชิก
กองทุนขยำยสู่ชุมชน

-โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน
-วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
-วัดพระธาตุแช่แห้ง
-โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ
-โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฟ้า
สวรรค์

-สมาชิกกองทุน
-เจ้าหน้าที่ศาสนการวัดพระธาตุแช่แห้ง
-คณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน



กำรสร้ำง  แบ่งปัน  จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้

1.กำรยกระดับบุคลำกรให้
เป็นผู้ช ำนำญงำน

สำยปฏิบัติกำรวิชำชีพ

ผลิตผลงำนเพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้

บทควำม,งำนวิจัย

2.สร้ำงขวัญก ำลังใจ

ของผู้ปฏิบัติงำน

ช่วยเหลือให้สมำชิกมี
ควำมอยู่ดี มีสุข

สร้ำงควำมสำมัคคี      
รักองค์กร

3.สร้ำงเครือข่ำยสมำชิก
กองทุนขยำยสู่ชุมชน

สร้ำงเครือข่ำยวัดพระ
ธำตุแช่แห้ง,โรงเรียน

พระปริยัติธรรม,ชุมชน

จ ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้น 
เงินทุนหมุนเวียน

เพ่ิมขึ้น



องค์ควำมรู้ที่ได้รับ จำกกำรด ำเนินกำร

สวัสดิกำร : ขวัญ ก ำลังใจ

สมำชิก มีสวัสดิกำร กองทุนเงินสะสม เกิดขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของบุคลำกร ท ำให้ลดอัตรำกำรลำออกของบุคลำกร 



รำยละเอียดกิจกรรม ๑ ประชุมจัดสร้ำงองค์ควำมรู้



รำยละเอียดกิจกรรม ๒ ถ่ำยทอดกำรจัดกำรควำมรู้ - สู่กำรปฏิบัติ



รำยละเอียดกิจกรรม ๒ ที่ด ำเนินกำร มอบสวัสดิกำร



ฐำนข้อมูล กองทุนในปัจจุบัน

จ ำนวนสมำชิก ของแต่ละส่วนงำน

1. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ านวน  37  รูป/คน คิดเป็น ๙๓ เปอร์เซ็นต์
๒. วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จ านวน  1๘  รูป/คน คิดเป็น ๘๕ เปอร์เซ็นต์

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง จ านวน  20  รูป/คน คิดเป็น ๘๐ เปอร์เซ็นต์

๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ จ านวน  1๓  รูป/คน คิดเป็น ๘๕ เปอร์เซ็นต์

รวมทั้งสิ้น   ๘๙  รูป/คน คิดเป็น ๘๖ เปอร์เซ็นต์

จ ำนวนยอดเงินทุน ณ ปัจจุบัน ๔,949,98 บำท 
(สี่ล้ำนเก้ำแสนสี่หมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยแปดสิบเจ็ดบำทถ้วน)

อัตราเงินกู้ ๓ เท่าของเงินเดือน อัตราเงินกู้ฉุกเฉิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ๑ %/เดือน อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ฉุกเฉิน ๒ %/เดือน  

อัตราเงินปันผลหุ้น  ๗ %/ปี อัตราเฉลี่ยคืนดอกเบ้ียเงินกู้  ๖ %/ปี



ฐำนข้อมูล กองทุนในปัจจุบัน

ยอดเงินสะสมปลำยปี ตั้งแต่ปีแรก ถึงปัจจุบัน (ก ำไรสะสมหลังจำกหลังค่ำใช้จ่ำย

ด ำเนินงำน)

ปี 2556 สุทธิ 2,131 บำท

ปี 2557 สุทธิ 16,726 บำท

ปี 2558 สุทธิ 13,131 บำท

ปี 2559 สุทธิ 36,536 บำท

ปี 2560 สุทธิ 62,616 บำท

ปี ๒๕๖๑  สุทธิ ๘๘,6๘๒ บำท

ปัจจุบันมีเงินสะสม ๖ ปี ที่ผ่ำนมำ จ ำนวน ๒๑๙,8๒๒ บำท

- มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  จำกตัวแทนของส่วนงำนทั้ง ๓ ส่วนงำน

- มีระเบียบ ข้อบังคับ



ผลกำรจัดกำรควำมรู้

เชิงปริมำณ

๑. ได้เครือข่ายงานสวัสดิการกองทุน ๕ หน่วยงาน

๒. อัตราลาออกของบุคลากรลดลง ๙๘ เปอร์เซ็นต์

3. จ านวนสมาชิกกองทุนมากกว่า 80 รูปคน 

เชิงคุณภำพ 

สมาชิกกองทุนได้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อผลผลิต

ผลงานสู่ส าเร็จของงานในหน่วยงานก่อเกิดความรักและศรัทธาในองค์กร

เครือข่ำยองค์กร รักองค์กร เช่ือมั่นในองค์กร


