
รายงานผลการจัดการความรู ป 2565
สวนงาน สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

สํานักงานอธิการบดี



องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ

วิสัยทัศนความรู  มจร.

เปนพลังขับเคล่ือนศีลธรรมสถานศกึษา

วิสัยทัศน สวนงาน.

1 กําหนดทิศทางและเปาหมายการบริหารจัดการความรู

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก

วิสัยทัศน มจร.

ศูนยรวมองคความรู สนับสนุนการขับเคล่ือนศีลธรรม

วิสัยทัศนความรู สวนงาน.



สํานักงานพระสอนศีลธรรม
“เปนพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา”

สรรหา คดัเลือก

พระสอนศลีธรรม

พัฒนาสมรรถนะ

พระสอนศลีธรรม

ติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน

พระสอนศลีธรรม

ระบบตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (Performance)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตัดสินใจ (IT) 

เครือขายความรวมมือ (Network)

พัฒนาบุคลากร (HR) / การจัดการความรู (KM) 

การบริหารความเสี่ยง (RM) / การควบคุมภายใน (IC)

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)

บริหารงบประมาณโครงการฯ (แผนงบประมาณ การเงิน พัสดุ บัญชี) Budget



ภาคีเครือขาย 
พลังขับเคลือ่นศีลธรรมในสถานศกึษา



2 กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวขอความรู

พันธกิจ/ยุทธศาสตร/

กระบวนการ
องคความรู

ความสําคัญของความรู (1-5)

คะแนนรวม ความถี่

ของใช

มีผลตอ

คาใชจายหรือ

กําไร

ทรัพยากร

สนับสนุน

วิสัยทัศน/

พันธกิจ

ความวิกฤติ

ความรู

สรรหา คัดเลือก 

พระสอนศีลธรรม

ขั้นตอน วิธีการสรรหา 

คัดเลือก บรรจุ แตงต้ัง

4 5 4 4 3 19

พัฒนาสมรรถนะพระ

สอนศีลธรรม

รูปแบบการพัฒนาพระ

สอนศีลธรรมออนไลน

3 4 3 4 2 17

ติดตามประเมินผล กระบวนการนิเทศ

ติดตามประเมินผล

2 4 3 4 4 17

บริหารงบประมาณ

โครงการฯ

การเบิกจายคาตอบแทน

พระสอนศีลธรรม

5 4 4 4 2 19

เทคนิควิธีการรายงาน

การใชจายงบประมาณ

5 4 4 4 2 19

บริหารความรวมมือ

ภาคีเครือขาววิถีพุทธ

การดําเนินงาน

สถานศึกษาวิถีพุทธ

2 4 3 4 4 17
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2 ลําดับความสําคญัความรู แหลงความรู ผูใชงาน Knowledge Landscape

ลําดับความสําคัญความรู

K 1 กระบวนการ สรรหาพระสอนศีลธรรม

K 2 กระบวนการ จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม

K 3 เทคนิค วิธีการรายงานใชจายงบประมาณ

แหลงความรู

จนท.ผูรับผิดชอบการสรรหา

เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน

จนท.ผูรับผิดชอบงานจายคาตอบแทนฯ

เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน

จนท.ผูรับผิดชอบงานติดตามคาใชจาย

เอกสาร ประกาศ ขอบังคับ

ผูใชงาน

จนท.ผูรับผิดชอบงานพระสอนศีลธรรม 
(สวนกลาง/ภูมิภาค)

จนท.ผูรับผิดชอบงานพระสอนศีลธรรม
(สวนกลาง/ภูมิภาค)

จนท.ผูรับผิดชอบงานพระสอนศีลธรรม  
(สวนกลาง/ภูมิภาค)



3 การวางกลยุทธการจัดการความรู (แผนปฏิบัติการ)

รายละเอียด ผูรับผิดชอบ
เดือน

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

1. ประชุมคณะทํางาน คณะทํางาน KM

2. ทําแผน KM ป 2565 คณะทํางาน KM

3. ประชุมทบทวน แลกเปล่ียน คณะทํางาน KM

4. ส่ือสาร เผยแพร นําไปปฏิบัติ KM Team

5. จัดทําเลมคูมือ KM Team

6. ลงพื้นที่ส่ือสารเพื่อการนําไปปฏิบัติ KM Team

7. ประชุมทบทวน แลกเปล่ียน 

ปรับปรุงเพิ่มเติม

KM Team

8. นําคูมือไปใช เลขา คณะทํางาน

9. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล

การจัดการความรู ประจําป 

เลขา คณะทํางาน



การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรูและมุงสูการพฒันา Best Practice 

การสราง 

เปนการทบทวนกระบวนการทาํงานรวมกนัของสวนงานทีเ่กีย่วของ 
เพื่อใหมีแนวทางในการดาํเนนิการอยางมีประสทิธิภาพ

การแบงปน

เกิดการแลกเปลีย่นโดยผานประสบการณของผูบริหาร เจาหนาที่
ผูปฏิบตังิานทัง้สวนกลางและภูมิภาค

จัดเก็บความรู

มีคูมือปฏิบัตงิานศนูยอํานวยการโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 

และระบบออนไลนสามารถคนไดจากเว็บไซตของสาํนกังานพระสอนศีลธรรม

การประยุกตและมุงสูการพัฒนา 

มีการติดตามประเมินผลการนําคูมือไปใช เพือ่พฒันา ปรับปรุงใหเกดิ
ความเหมาะสมในการดาํเนนิงานอันจะสงผลใหเกดิประสิทธภิาพตอ
หนวยงาน



Practices และ Lessons Learned ที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) (1) 



Practices และ Lessons Learned ที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) (2) 



Practices และ Lessons Learned ที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) (3) 
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ผลการจดัการความรู

คูมือปฏิบัติงานศูนยอํานวยการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค

K 1 กระบวนการ 
สรรหาพระสอน

ศีลธรรม

K 2 วิธีการ รายงาน
ใชจายงบประมาณ

K 3 เทคนิค วิธีการ
รายงานใชจาย
งบประมาณ



ผลการจัดการความรู

เชิงปริมาณ

๑. การสรรหา บรรจุพระสอนศีลธรรม เต็มตามกําลังอัตราของแตละหนวยไดรับ

๒. การเบิกจายงบประมาณบรรลเุปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบไดถึงขอที่

ควรปรับปรุงแกไขและขอทีค่วรพัฒนา

เชิงคุณภาพ

๑. เจาหนาที่ มีแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ในทศิทางเดียวกัน สอดคลองกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย

๒. สามารถเบิกจายไดอยางถูกตอง ลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการเบิกจายเงิน

งบประมาณ

๓. ผูบริหารทราบถึงแนวทางขั้นตอน สามารถกํากับดูแล ติดตามใหเปนไปตามระเบียบ
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