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ผศ.ดร.ไกรสร  แสนวงค ์

 
ความเป็นมา 
 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ให้
ความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยอาศัยกระบวนการ
และหลักพุทธธรรมเป็นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและสังคม  มี
มุ่งเน้นการบริการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับหลักการด าเนินงานและวิทยาการ  และตาม
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม  ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งที่มีคุณค่าต่อสังคม ชุมชนหรือองค์กร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้มุ่งเน้นให้บัณฑิตให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น า
ด้านจิตวิญญาณ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติบ้านเมือง 
รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนจึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  โดยมุ่งเน้นการ
บริการวิชาการแก่สังคม  น าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่มีความยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
๒. เพ่ือสร้างบัณฑิตและแกนน าในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
๓. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งจังหวัดล าพูน 

 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 กระบวนการ (Flow) แนวคิด ก่อนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ KPI เป้าหมาย 
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
พระพุทธศาสนาเพ่ือบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม 
 

๑ แห่ง ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

แหล่งเรียนรู้ ๘ แห่ง ๑.ชุมชนแม่ป๊อกใน 
๒.ชุมชนต าบลอุโมงค์ 
๓.เทศบาลต าบลริมปิง 
๔.สมาคมแพทย์แผนสมุนไพร 
๕.สวนพุทธธรรมจังหวัดล าพูน 
๖.สถาบันวิจัยหริภุญชัย 
๗.ศูนย์ภูดินพรรณไม้ 
๘.ชุมชนห้วยแทง 

ผู้ เชี่ยวชาญและแกนน าที่น าองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาสู่การ
การพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

๓๐ รูป/คน ๑.ส่งเสริมให้อาจารย์หลักสูตร ๕ 
รู ป /คน  ได้ เ รี ยนรู้ แ ละ พัฒ นา
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์
พระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาชุมชน
และสังคม 

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค 

องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธเพื่อชุมชนและ
สังคม 

คณะสงฆ์จังหวัดล าพูน

หน่วยงาน องค์กร 
จังหวัดล าพูน

วิทยาลัยสงฆ์
ล าพูน



กลยุทธ์ KPI เป้าหมาย 
๒. ส่งเสริมให้นิสิตแต่ละหลักสูตร
จ านวน ๒๕ รูป/คน ได้เรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพเป็นแกนน าด้าน
การประยุกต์พระพุทธศาสนาสู่การ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

เครือข่ ายการขับเคลื่ อนชุมชน
เข้มแข็งจังหวัดล าพูน 

๖ เครือข่าย ๑. คณะสงฆ์จังหวัดล าพูน 
๒.สถาบันการศึกษาจังหวัดล าพูน 
๓.สถาบันวิจัยหริภุญชัย (สก.สว.) 
๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัด
ล าพูน 
๖.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
ข้อก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อความรู้ 

พันธกิจ/ 
ยุทธศาสตร์/ 
กระบวนการ 

องค์ความรู้ 

ความส าคัญของความรู้ (ระดับ ๑ – ๕)  
ความถี่
ของการ

ใช้ 

มีผลต่อ
ค่าใช้จ่าย
หรือรายได้ 

ทรัพยา
กร 

สนับสนุน
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ 

ความ
วิกฤติ
ความรู ้

คะแนนรวม 

การให้บริการวิชาการ
ในรูปแบบที่

หลากหลายและ
พัฒนาชุมชนบนความ

พอเพียง 

กระบวนการบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและ

สังคม 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ 

 
 
การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้  ประยุกต์ใช้ความรู้ 

- พัฒนาความรู้  ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท ากระบวนการ  โดยการมีส่วนร่วมระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
ศูนย์การเรียนสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา  และ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ที่ได้มาวิเคราะห์ถึงจุดเด่น จุดด้อย และวางแผน ปฏิบัติงาน 

- จัดเก็บ ได้มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  คู่มื อการบริการ
วิชาการแก่สังคม  ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 



- เผยแพร่ แบ่งปัน  ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  เว็บไซต์ วารสาร การถ่ายทอดสดของ
เพจวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  คู่มือ  เป็นผลการด าเนินงานที่รับรู้ร่วมกัน 

 
Practices และ Lessons Learned ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) 
 
ก่อนเริ่มกระบวนการ  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัดล าพูน  
ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และเครือข่ายอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนงานด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม  โดยการพัฒนาชุมชนที่เน้นการประยุกต์หลักพุทธธรรมสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมใน
จังหวัดล าพูน 
 
หลังด าเนินการ  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  ซึ่งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยการออกแบบการเรียนรู้อัต
ลักษณ์เชิงพ้ืนที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และการบูรณาการกับการวิจัยโดยรูปแบบ CBR : การจัดการความรู้การวิจัย
เพ่ือท้องถิ่น ก่อเกิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน  ทั้งนี้ยังน าไปสู่การขยายผลและต่อยอดของการขับเคลื่อน
งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ปัจจัยของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธเพื่อชุมชนและสังคม 
 
ชุมชน รวมทั้งบุคลากร  นิสิต  คนในชุมชน  วัดในจังหวัดล าพูน  ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานบริการ

วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้เกิดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  และการสร้างสัมมาชีพแก่คนในชุมชน 
ส่ิงแวดล้อม ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชุมชน  อัตลักษณ์ของชุมชน  และวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ภายใต้ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
 
ผลการจัดการความรู้ 
 เชิงปริมาณ 

๑. เกิดการขับเคลื่อนงานการบริการแก่สังคมของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  ที่มุ่งเน้นการบริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือชุมชนและสังคม  จ านวน  ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 
ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

๒. เกิดการบูรณาการกับพันธกิจ  ด้านการวิจัยในรูปแบบ CBR : การจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น  จ านวน ๖ โครงการ  ด้านการเรียนการสอนในการออกแบบการเรียนรู้อัตลักษณ์เชิง
พ้ืนที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  จ านวน  ๗ รายวิชา 

๓. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา
ในชุมชน/พ้ืนที่อย่างยั่งยืนจ านวน ๕ ชุมชน/พื้นท่ี 



๔. เกิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาจ านวน  ๔ ศูนย์การเรียนรู้ 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เช่น ชุมชน

บ้านแม่ป๊อกใน  ชุมชนบ้านห้วยแทง  ชุมชนบ้านแพะต้นยางงาม  ชุมชนบ้านป่าเห็ว เป็นต้น 
๒. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนเกิดการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการบริการวิชาด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เข้มแข็ง  ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ก าหนดตัวชี้วัดชุมชน
เข้มแข็ง อ้างอิงจากดัชนีชี้วัดในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ในมิติ เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม (Social Situation Analysis 
Center  – SSAC) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๓. เกิดการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่บุคลากร นิสิต และเครือข่ายต่างๆ ได้
มุ่งเน้นถึงกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป 

 



 

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

ความจ าเป็นและต้นทุนของความรู้องค์กร
เชิงพุทธ 

ค้นหาองค์ความรู้ 

เสริมสร้างองค์ความรู้ 

การจัดการอย่างเป็นระบบ 

ประมวลองค์ความรู้ 

การเข้าถึงความรู้ 

การเรียนรู้ 

การประเมิน 

ประกาศนโยบาย 

แผนการจัดการความรู ้

แต่งตั้งกรรมการ/ประชุม 

สนับสนุน/อบรม/สร้าง
องค์ความรู้ 

การด าเนินงาน/
ประชุม/การเรียนรู้ 

การประเมินผล 

มหาวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้
พระพทุธศาสนาเพื่อชุมชนและ

สังคม 

- ให้ความส าคัญทรัพยากรบุคคล 
- การบริการวิชาการแก่สังคม 
- ความรักและผูกพันกับองค์กร 
- การพัฒนาชุมชและสังคม 

- ด้านการวิจัย 
- ด้านการเรยีนการสอน 
- ด้านบริการวิชาการวิชาการ 
- ด้านกระบวนการท างานองค์กร 

- เทคโนโลยี(line,facebook,web) 
- จัดท าคู่มือชุดความรู ้
- มีศูนย์การเรียนรูสุ้ขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนา 
- การประชุม/เสวนา/สภากาแฟ 

- บรรยากาศท างานฉันท์พ่ีน้อง 
- ลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้ากับลูกน้อง 
- เสริมสร้างสุขภาพดีขึ้น 
- บุคลากรมสี่วนร่วม ผูกพันองค์กร 

- ผู้บริหารเห็นความส าคญั 
- ระบบงานมีความเข้มแข็ง/มี
ส่วนร่วม 
- การหล่อหลอมวัฒนธรรม
องค์กรสู่เป้าหมายเดียวกัน 
- บุคลากรมโีอกาสพัฒนา
ศักยภาพ 
- องค์กรมีความรู้ด้านองค์แห่งการเรียนรู้
สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

- ผู้ประสานงานการจดัการความรู ้
- จัดเรียบเรียงองค์ความรู้ง่ายต่อการเรยีนรู้ 

กระบวนการท างานที่เน้นการสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

 

การออกแบบการเรียนรู้อัตลักษณ์
เชิงพื้นที่โดยใช้ชมุชนเป็น 

CBR : การจัดการความรูก้าร
วิจัยเพื่อท้องถิน่ 

Happy workplace : หลักการ
ท างานที่ย่ังยืน 



 


