
รายงานผลการจัดการความรู้ ปี 2562 ระดับส่วนงาน 
ผลงานด้านที่ 3 ด้านการดำเนินงานตามภารกิจ  

ชื่อผลงาน.ศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา : สถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ และบุคลากรทางสงัคม 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

 
พระครูสมุห์อุทัย อุทยเมธ ี
อาจารย์สิทธิชยั อุ่นสวน  

ความเป็นมา 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ที่ส่งเสริมให้พระภิกษุ 
สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้บูรณาการศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาในการ
จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ มีพันธกิจหลักคือ การส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องและเอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน
กิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นศูนย์ส่งเสริมและสร้าง
จิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่รองรับการจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
ในการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางสังคม ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอนและเป็นแกน
หลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นสถานศึกษาที่จัดการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ที่
เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า สนับสนุนให้มีการนำหลักพุทธศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการ
พัฒนาอย่างม ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก่พระพุทธศาสนาและสังคม 

ศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจสำคัญ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ใน
การพัฒนาศกัยภาพพระสังฆาธิการและบุคลากรองค์กรต่าง ๆ ในสังคม 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ บุคลากรทางสังคม ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล แก่พระพุทธศาสนาและสังคม  
๒. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสรมิและสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรทางสังคม 
๓. เพื่อเป็นสถานศึกษาที่จัดการเสริมสร้างและพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการศึกษา

ค้นคว้า สนับสนุนให้มีการนำหลักพุทธศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเปน็รากฐานของการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดำเนินการศึกษา 



กระบวนงาน (Flow) แนวคิด ก่อนการดำเนินการ 

 
กระบวนงาน (Flow) แนวคิด หลังการดำเนินการ 
 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน

สถาบันการศึกษาของคณะ
สงฆ์

พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดน่าน และ
บุคคลากรทางสงัคม

ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน งานด้าน
พระพทุธศาสนา

ศูนย์กลางวิชาการทางพระพทุธศาสนา 

ปัจจัยของการพฒันาองค์กรสู่
ความยั่งยืน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

เฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์

ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี

(เศรษฐกิจ)

ส่วนราชการ

องค์กร สมาคม

สิ่งแวดล้อม

สถาบันการ   
ศึกษาทุกระดับ

สังคม ชุมชน

(ประชาชน)



 
 

กลยุทธ ์ KPI เป้าหมายการดำเนนิ 
Strategic partner   
เสริมสร้างเครอืข่ายความเข้มแข็ง 

๑๐ เครือข่าย คณะสงฆ์จังหวัดน่าน 
คณะสงฆ์ภาค ๖ 
คณะสงฆ์หนเหนือ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(Excellent center)   
ศูนย์รวมองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา   

๔ แห่ง คณะสงฆ์จังหวัดน่าน  
ศูนยป์ฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน 
สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน ๑๕ แห่ง 

(Excellent people)   
ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร เฉพาะด้าน
อบรมทางพระพุทธศาสนา 

๕๐ รูป/คน ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขามีความเชี่ยวชาญด้านพระ
วิปัสนาจารย์ และวิทยากรอบรม  จำนวน ๕๐ รูป/
คน 

 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2  
 
ข้อกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้ 

พันธกิจ/ 
ยุทธศาสตร/์ 
กระบวนการ 

องค์ความรู ้ ความสำคัญขององค์ความรู ้(1-5) คะแนน
รวม ความถี ่

ของการใช ้
มีผลต่อ

ค่าใช้จ่ายหรือ
กำไร 

ทรัพยากร สนับสนุน
วิสัยทัศน์/พันธ

กิจ 

ความวิกฤติ
ความรู ้

พัฒนา
กระบวนการ

และวัฒนธรรม
การเรียนรู้ 

พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม 

5 
(7 ครั้ง/ปี) 

5 
(200บาท*N) 

N=จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

5 
(5 ครั้ง/ป)ี 

5 
(องค์กรแห่งการ
เรียนรู้วิถีพุทธ) 

3 
 มีเผยแพร่เป็น
สาธารณะใน

หน่วยงานต่าง ๆ 

23 

 
การสร้าง  แบ่งปัน  จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ 
- พัฒนาความรู้  ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำกระบวนงาน (Flow process) โดยการความมีส่วนร่วมของคณะ
สงฆ์จังหวัดน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ
กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้มาวิเคราะห์จึงจุดเด่น จุดด้อย และวางแผน ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามวัตถุประสงค ์
- มุ่งเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ  ได้มีการจัดในรูปแบบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เช่น  
  รูปแบบการอบรมพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ 
  รูปแบบการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ 
  รูปแบบการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา นักเรียน 
  รูปแบบการอบรมพัฒนาวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่พระภิกษุ สามเณร  



  รูปแบบการอบรมพัฒนาวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ประชาชนทั่วไป 
 
- พัฒนาศักยภาพให้เป็นรูปธรรม   
  ๑. ตั้งเป้าหมายเพ่ือรองรับการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่พระสังฆาธิการ และบุคลากรทางสังคม  
  ๒. การจัดทำหลักสูตรและคู่มือการอบรมพัฒนาศักยภาพแกพ่ระสังฆาธิการ และบุคลากรทางสังคม 
          ๓. การสรุปประเมินตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อการยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์   
 
Practices  และ  Lessons Learned ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)  
ก่อนเริ่มกระบวนการ - ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่าน  
                              จังหวัดน่าน ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
                              และบุคลากรในสังคม เพื่อเตรียมสถานที่ หลักสูตร คู่มือ วิทยากร พระวิปัสสนา 
                             จารย์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
                              - จัดทำกำหนดการ แผนปฎิบัติการ การอบรมพัฒนาศักยภาพ การอบรมคุณธรรม 
                              จริยธรรม การอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน 
                            - จัดทำหลักสูตร คู่มือ แก่พระวิปัสสนาจารย์ วิทยากร   
                              - จัดทำคู่มือแก่ผู้เข้าอบรม พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร บุคลากร ประชาชน 
หลังดำเนินการ  - ทำให้เกิดแผนและเป้าหมาย การพัฒนาศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา  
                             ด้านการพัฒนาศักยภาพแก่พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร บุคลากร  
                               - ทำให้เกิดความมีส่วนร่วมภาคภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ในระดับจังหวัด  

ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
-ทำให้เกิดการพัฒนาระดับวัดและผู้นำชุมชน ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ผ่านกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ รักษาความมั่นคงทาง
พระพุทธศาสนา สังคมแห่งพุทธะ  
- เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นครนา่น ; นครแห่งการศึกษา พระพุทธศาสนาและ
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ปัจจัยของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” 

 
 
 

นครแห่งการศกึษา    สถาบันแห่งการศึกษาเรียนรู้ พุทธศาสตร์กับการบูรณาการกับศาสตร ์

ศูนย์วิชาการทาง
พระพุทธศาสนา 

นครแห่งการศกึษา 

นครแห่งพระพุทธศาสนา 

นครแห่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณ ี



                                          สมัยใหม่ ใหแ้ก่ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา  
                                          นักเรียน บุคลากรทางสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
นครแห่งพระพุทธศาสนา   ศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันที่พัฒนาพระสังฆาธิการ  
                                          บุคลากรทางสังคม ได้เป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนา เพื่อให้เมืองน่าน  
                                          เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา  
นครแห่งศิลปวัฒนธรรม            ศูนยว์ิชาการทางพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันทีส่่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม 
                                          ประเพณี เป็นการสรา้งบุคลากร เพื่อพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ 
                                          เกิดความยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดำเนินการ 
สรุปผลการดำเนินการ 

๑. ปัญหา/ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ 
- อยู่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่เพียงพอในการติดต่อและประสานงาน 
- อยู่ในช่วงพัฒนาและการติดต่อ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับหน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๒. ผลลัพธ์ที่ได้ 
         การดำเนินการเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ตามภารกิจของ ศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา 
สามารถพัฒนาศักยภาพแก่พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร บุคลากร เกิดความมีส่วนร่วมภาคภาคีเครือข่าย
ทางพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดแผนและเป้าหมาย การพัฒนาศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา พั ฒนา
ศักยภาพแก่พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร บุคลากร เกิดความมีส่วนร่วมภาคภาคีเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนา ในระดับจังหวัด ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาระดับวัดและ
ผู้นำชุมชน ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ 
รักษาความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา สังคมแห่งพุทธะ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ นครน่าน ; นครแห่ง
การศึกษา พระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม    
 

 

การศึกษา   
อันดีงาม

• ศูนย์กลางสรรพ
วิชาทาง
การศึกษาทั้งทาง
โลกและทางธรรม

พระพุทธศาส
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• ศูนย์กลางทาง
วิชาการทาง
พระพุทธศาสนา 

วัฒนธรรม

อันดีงาม
• มรดกธรรม
• ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์ความรู ้
ที่ได้รับ 



๓. แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป 
- สร้างระบบเครือข่ายงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนาระดับจังหวัดน่าน ส่งเสริมให้
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้านการศึกษา พระพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการจัดการความรู้ 
เชิงปริมาณ 

๑. มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน การประสานงานด้านพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ปีละ ๒๐ % ทุกปี ใน
ระยะเวลา ๕ ปี 
๒. ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการอบรมศักยภาพทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น ๒๐ % ทุก
ปี ในระยะเวลา ๕ ปี 

 
เชิงคุณภาพ  

    ศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการยอมรับจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นฐานการขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ 
ในทุกด้าน ได้สร้างพระสังฆาธิการและบุคลากรทางสังคม ให้มีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 
รายละเอียดกิจกรรม  1  ประชุมเพื่อจัดทำสร้างองค์ความรู้ 
 ประชุม จัดทำรูปแบบหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ 
  ประชุม จัดทำรูปแบบหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ 
  ประชุม จัดทำรูปแบบหลักสูตรการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา นักเรียน 
  ประชุม จัดทำรูปแบบหลักสูตรการอบรมพัฒนาวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระภิกษุ สามเณร  
  ประชุม จัดทำรูปแบบหลักสูตรการอบรมพัฒนาวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป 
 
รายละเอียดกิจกรรม  2  ถ่ายทอดการจัดการความรู้ – สู่ภาคปฏิบัต ิ
          การอบรมพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ 
  การอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ 
  การอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา นักเรียน 
  การอบรมพัฒนาวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระภิกษุ สามเณร  
  การอบรมพัฒนาวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป 
 
 


