
รายงานผลการจดัการความรู ้ปี 2565

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

การจดัการความรู ้เร่ือง

งานวิจยัรบัใชส้งัคม



องคก์รแห่งการเรียนรูวิ้ถีพุทธ

วิสยัทศันค์วามรู ้ มจร.

ศาสตรแ์ห่งปัญญาเพ่ือการพฒันาจิตใจและสงัคม

วิสยัทศัน ์ส่วนงาน

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจดัการความรู ้

มหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาระดบัโลก

วิสยัทศัน ์มจร.

เสริมสรา้งองคค์วามรูจ้ากการด าเนินงานทุกดา้น

วิสยัทศันค์วามรู ้ส่วนงาน.



2 ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของหวัขอ้ความรู ้ (ล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ย)

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/
กระบวนการ

ช่ือองค์ความรู้

ความส าคัญของความรู้ (ระดับ 1-5)

คะแนนรวม 
ความถ่ีของ

การใช้
มีผลต่อ

ค่าใช้จ่าย
ทรัพยากร

สนับสนุน
วิสัยทัศน์/พันธ

กิจ

ความวิกฤติ
ความรู้

เสริมสร้างองค์ความรู้
จากการด าเนินงานทุก

ด้าน

การบูรณาการ ๔ พันธกิจ
หลักของวิทยาเขต

5
ทุกปีการศึกษา

5
มีเครือข่าย 

ลดต้นทุน

5
ระดมทรัพยากรได้

หลากหลาย

5
ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม

5
รองรับ 

Disruption

25

สร้างความโดดเด่น
ของงานวิจัย งานวิจัยรับใช้สังคม

5
ทุกปีการศึกษา

5
มีเครือข่าย 
ลดต้นทุน

5
ระดมทรัพยากรได้

หลากหลาย

5
ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม

5
รองรับเกณฑ์ใหม่

ของกระทรวง อว.

25

เปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สาธารณะ

ศาสตร์แห่งปัญญา 5
ทุกปีการศึกษา

5
มีเครือข่าย 
ลดต้นทุน

5
ระดมทรัพยากรได้

หลากหลาย

5
เสริมสร้างองค์

ความรู้จากการ
ด าเนินงานด้านวิจัย

5
ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม
รองรับ 

Disruption

25



3. ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของหวัขอ้ความรู ้

Knowledge Landscape

K1 หมู่บ้านศีล 5 

K1.1 คณะสงฆ์

K1.2  มจร.

K1.3 เครือข่ายบวร

K1.1.1 ขับเคลื่อนงานด้านเผยแผ่

K1.1.2 แก้ไขปัญหาความขัดแยง้ในชุมชน

K1.1.3 สร้างต้นแบบหมู่บา้นปรองดองสมานฉันท์

K1.2.1 เพิ่มโอกาสทางการวิจัยเชิงพื้นที่

K1.2.2 สนองความต้องการของสังคม

K1.3.1 สร้างพลังในการขับเคลื่อนสังคม

K1.3.2 ระดมสรรพก าลัง/ประหยัดค่าใช้จ่าย

K1.3.3 ตอบโจทย์พันธกิจหลัก/พันธกิจรอง

K1.2.2 สนองงานคณะสงฆ์/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



3. การวางกลยุทธ์การจัดการความรู้ (แผนปฏิบัติการ)

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. สรุปและวิเคราะห์ผลโครงการหมู่บ้านศีล 
5

คณาจารย์ มจร

2. ถอดบทเรียนในหมู่บ้านศีล 5 ที่พลาด
รางวัล

คณาจารย์ มจร
+หมู่บ้านศีล 5 ที่พลาดรางวัล

3. ประสานพลังภาคีเครือข่ายหมู่บ้าน
เป้าหมาย

คณาจารย์ มจร
+หมู่บ้านศีล 5 เป้าหมาย

4. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนา

คณาจารย์ มจร / สสส. / วช. 
/ สสวก.

5. ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน (PAR)

เครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-
ราชการ-เอกชน)

6. ถอดบทเรียนจากการขับเคลือ่น (AAR) เครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-
ราชการ-เอกชน)

7. สรุปรายงายวิจัย คณาจารย์ มจร

8. ถอดบทเรียนจากงานวิจัยเป็นเล่มรายงาน
หมู่บ้านศีล 5

เครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-
ราชการ-เอกชน)

9. ประเมินผลการด าเนินงาน เครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-
ราชการ-เอกชน)



ผศ.ดร.อคัรเดช พรหมกลัป์

รอง ผอ.วส.นว. ฝ่ายวิชาการ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

งานวิจยั มจร

กบัการรบัใชส้งัคม



ตวัตนของวิจยั มจร คืออะไร?

ปรชัญา

จดัการศึกษาพระพุทธศาสนา

บรูณาการกบัศาสตรส์มยัใหม่ พฒันาจิตใจและสงัคม



น ้าท่วม-น ้าแลง้

การวิจยัท่ีผ่านมา



การวิจยัท่ีผ่านมา



การวิจยัท่ีผ่านมา



ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

การวิจยัชุมชน
51

Community Research

การวิจยัท่ีผ่านมา



ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

การวิจยัชุมชน
51

Community Research

การวิจยัท่ีผ่านมา



มจร คือ มหาวิทยาลยัแห่งคณะสงฆไ์ทย



การพฒันาสงัคมเชิงพุทธบรูณาการ



หมู่บา้นรกัษาศีล 5 ....?



หมู่บา้นรกัษาศีล 5 ....?



นครสวรรค์

มีทุนทางสงัคม?



การพฒันาหมู่บา้นรกัษาศีล ๕



Smart Community

ชุมชนสรา้งสรรควิ์ถีพุทธ



เครือข่ายพลงับวร

กบัการขบัเคล่ือนระดบัชุมชน



ทุนวิจยั สสส.

ลด ละ เลิก เหลา้ บุหร่ี



1. เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสู่ความเป็น Smart People 



2. เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสู่ความเป็น Smart Culture



3. เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสู่ความเป็น Smart Ecology



4. เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสู่ความเป็นSmart Economy



5. เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสู่ความเป็น Smart Technology



ขั้นที่ 1
ภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ

ขั้นที่ 2
ข้อตกลงชุมชน

ขั้นที่ 3
แกนน าชุมชน/จิตอาสา

ขั้นที่ 4
การปรับปรุงกระบวนการ

อย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 5
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ

After Action Review= AAR

Output จากการขบัเคล่ือนงานวิจยั



ปรบัจากงานวิจยัใหเ้ป็นเอกสารวิชาการเพ่ือการประเมิน



Outcome จากการขบัเคล่ือนงานวิจยั



Outcome จากการขบัเคล่ือนงานวิจยั



Impact ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหนองกระดกูเน้ือ

แผนงานวิจยัการคุม้ครองทางสงัคมวิถีพุทธกบัการรองรบัสงัคมสงูวยั

ระดบัต าบลในจงัหวดันครสวรรค์

จงัหวดันครสวรรคมี์ผูส้งูอายุรอ้ยละ 18.81

ชุมชนหนองกระดกูเน้ือมีผูส้งูอายุรอ้ยละ

22.23



Outcome ท่ีเกิดข้ึนจากการยกระดบังานวิจยั

การจดัการความรูชุ้มชน 5 ดี     

สู่การพฒันานวตักรรม

ชุมชนวิถีพุทธ



Impact ท่ีเกิดข้ึนกบัคณะผูวิ้จยัและ มจร



น่ีคือ “ค าตอบ” งานวิจยัรบัใชส้งัคมของ มจร



ผศ.ดร.อคัรเดช พรหมกลัป์

รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค ์ฝ่ายวิชาการ

…..ขอบคณุครบั…..


