
พันธกิจมหาวิทยาลยัภายใต�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และนวตักรรม (อว.) 
โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต 

 
ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยท านรัฐมนตรีสวุิทย� ได#ประกาศมิติ

ใหม ของการพัฒนากระทรวง อว. คือ 
1. การสร#างและพัฒนาคนไทยเข#าสู ศตวรรษท่ี 21 
2. การสร#างและพัฒนาองค�ความรู# 
3. การสร#างและพัฒนานวัตกรรม 
4. การปฏิรูปการอุดมศึกษา  
จนเป3นท่ีมาของ 4 ยุทธศาสตร�สาํคัญ คือ 
1. การสร#างคนและสถาบันความรู# 
2. การวิจัยแบบก#าวหน#า (Grand Challenges & Frontier Research) 
3. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการแข งขัน (Strategic & Competitive)  
4. การพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชนนวัตกรรม (Area Based & Local Economy)  
การเกิดข้ึนของยุทธศาสตร�กระทรวงใหม นี้ ส งผลต อพันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ังหลาย ในฐานะหน วยงานใน

ระบบ ววน. ท่ีจะร วมพัฒนาคน การสร#างสรรค�งานวิจัย นวัตกรรม และสังคมไปสู การพัฒนาแบบสร#างสรรค� จากพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยเดิม 4 ประการภายใต#กระทรวงศึกษาธิการ คือ 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย  (ศธ.) เดิม พันธกิจมหาวิทยาลัย  (อว.) ใหม  

1. การผลิตบัณฑิต 
2. การวิจัย 
3. การบริการวิชาการแก สังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. การสร#างคนและสถาบันความรู# 
2. การวิจัยแบบก#าวหน#า (Challenges & Frontier Research) 
3. การพัฒนานวัตกรรรมของประเทศ (Innovated In Thailand) 
4. การพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชนนวัตกรรม (Area-Based-Local Economy) 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจําเป3นต#องการเปลี่ยนแปลงตนเองในด#านต างๆ ดังนี้ 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การเรียนรู# การเรียนการสอนท่ีสอดคล#องกับการพัฒนาคนไทยทุกช วง

วัย และพัฒนาทักษะแห งอนาคต ให#คนไทยมีคุณภาพ มิใช เพียงแค การผลิตบัณฑิตแบบเดิม โดยจะเป3นการเรียนรู#ใน
รูปแบบใหม มิใช เพ่ือปริญญา แต เป3นการเพ่ิมทักษะการเรียนรู#ท่ีตอบสนองต อสังคมใหม  เช น เรียนน#อยลง มีการพัฒนา
ผลงานของตนเองมากข้ึน ทํางานร วมกับภาคีเครือข ายและสามารถบูรณาการกับทุกศาสตร�และสาขาวิชา 

2. การวิจัย จะต#องเป3นการวิจัยแบบก#าวหน#า ยกระดับการวิจัยท่ีเคยมีมาแต เดิม เช น เชิงปริมาณ คุณภาพ 
ไปสู การวิจัยท่ีให#ได#ผลการวิจัย 3 ประการคือ 1) ความรู# 2) นวัตกรรม 3) การนําไปใช#แบบสร#างสรรค�เพ่ือเข#าใจและ
สร#างการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม  ใครท่ีจะคิดทําวิจัยแบบเดิม แค เปรียบเทียบ เพศ อายุ ระดับศึกษา รายได# เลิก
คิดได#เลย จะต#องเป3นการวิจัยท่ีสามารถตอบโจทย�ท#าทายของสังคมและสามารถแข งขันได# บนพ้ืนฐานของปรัชญาทาง
สังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� เปลี่ยนการเป3นนักวิจัยท่ีเป3นเพียงผู#ศึกษามาเป3นผู#พัฒนาและสร#างสรรค� 



3. การพัฒนานวัตกรรม ในข#อนี้ มิได#หมายถึงนวัตกรรมท่ีเป3นผลิตภัณฑ�หรือวิทยาศาสตร�เท านั้น แต 
หมายถึงการพัฒนานวัตกรรมท่ีครอบคลุมทุกมิติ เช น 1) นวัตกรรมด#านผลิตภัณฑ� เช น ผลิตภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� 2) 
นวัตกรรมการบริการ เช น การสร#างรูปแบบการบริหารในรูปแบบใหม  3) นวัตกรรมกระบวนการ เช น เกิดกระบวนการ
ใหม  วงจร PDCA หรือ List Model 4) นวัตกรรมบริหารจัดการ เช น เกิดนโยบายและยุทธศาสตร�ใหม  ธรรมาภิบาล 5)
นวัตกรรมชุมชน เช น พลังการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 5) นวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู# เช น เกิดการเรียนรู#ใหม  
และ 6) นวัตกรรมด#านอ่ืนๆ ใครล ะจะพัฒนานวัตกรรมเหล านี้ ถ#ามิใช คณาจารย�และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและชุมชนนวัตกรรม (Area-Based-Local Economy) มหาวิทยาลัยในเมืองไทยมี
เป3น 100 แห ง และมีในทุกจังหวัด ถ#ามหาวิทยาลัย 1 แห ง รับผิดชอบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 1 จังหวัด 10 ปd สามารถ
พัฒนาได#ทุกอําเภอ โดยใช#ทุกสรรพวิทยาการสู ชุมชน จะกลายเป3นเมืองต#นแบบอีกหลายเมือง เช น เชียงราย เป3น The 
City of Arts บุรีรัมย� เป3นเมือง Sport City อาจจะเกิด แม สอด Model กระบ่ี Model และอีกหลายอําเภอ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจะรีบพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดของตนเองอย างด วน ก อนจะตกขบวนสายชุมชนนวัตกรรม 

จากแนวทางดังกล าว ผู#เขียนในฐานะท่ีทํางานอยู ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็เลยออกแบบ
ให#ส วนงานต างๆ ของมหาวิทยาลัย มจร. 4 คณะ 2 วิทยาลัย 11 วิทยาเขต 20 วิทยาลัยสงฆ� และสถาบันหรือสํานัก
ต างๆ เพ่ือร วมกันพัฒนาองค�ความรู# การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนท่ีของสังคมไทย โดยนําหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตร�ต างๆ เพ่ือตอบโจทย�ใหม ท่ีท#าทาย 

 

แนวทางการพฒันา มจร. ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง อว.

• คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต 
วส.
• สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์
• ศูนย์อาเซยีน ฯลฯ

•สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์
•สาํนกัส่งเสรมิพระพุทธศาสนาฯ
•สาํนกังานพระสอนศลีธรรม
• โครงการจดัต ั,งสถาบนั

นวตักรรมวถิพุีทธ

•คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต วส.
•สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์
• ศูนย์อาเซยีน

•คณะ วทิยาลยั
•สถาบนัพระไตรปิฎก
•สถาบนัวปิสัสนาธุระ
•สถาบนัภาษา
•สาํนกัหอสมุดฯ

การสร้างคน
และสถาบนั
ความรู้

การวจิยัแบบ
ก้าวหนา้

การพฒันา
พ ื,นท ี3และชุมชน
สร้างสรรค์

การพฒันา
นวตักรรม

 


