
 
 

 
 
 

ธรรมศาสตร์ รุกสร้างความเป็นเลิศการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
พร้อมเตรียมแผนเปิดเพิ่ม สาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไปในปี 2560 

 
 มธ.ผนึกกาํลังกับ สพฐ. และ สสวท. เพิ่มโอกาสการศกึษาด้วยการมอบทุนจากการสนับสนุนของ นายบุญชู ตรีทอง 

อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวทิยาลัย หวังผลักดันศักยภาพการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์ให้เยาวชนภาคเหนือ 
 
 กรุงเทพฯ 19 มกราคม 2559 – มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จบัมือ สถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และ นายบุญชู ตรีทอง  
อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมยกระดับการจัดการศึกษาไทยใน
ภาคเหนือ ผา่นกรอบความร่วมมือ “เครือขา่ยสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มธ.ศูนย์ลําปาง” มุ่งสร้างบุคลากรในพืน้ท่ีทัง้ 17 จงัหวดั ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ในเชิง
คณุภาพและปริมาณ พร้อมเตรียมเปิดสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ในปี 2560 รองรับอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคเหนือท่ีมีการขยบัขยาย
อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นฟันเฟืองสําคัญในการพัฒนารากฐานความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยต่อไปในอนาคต  
ทัง้นี ้กิจกรรมการลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึน้เม่ือเร็วๆ นี ้ณ ห้องประชุมสญัญา ธรรมศักด์ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ทา่พระจนัทร์ 
 
 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ปัจจุบนัประเทศไทยประสบสภาวะ
ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าทัง้ในแง่ของเศรษฐกิจ การเกษตร การคมนาคมหรือ สาธารณูปโภค ฯลฯ ในฐานะผู้ ท่ีมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือรองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญสู่การขับเคล่ือนประเทศของภาครัฐ ทัง้นี  ้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ
สถาบนัการศึกษาชัน้นําของประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนประเทศ ผ่านการผลิตบคุลากรท่ีมีคณุภาพมาอย่างต่อเน่ืองและ
ยาวนานกว่า 81 ปี จึงได้ผนึกเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
สํานกังานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และ นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลยั และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลงั ผู้อุทิศตวัให้กับการพัฒนาการศึกษาไทย เพ่ือผลกัดนัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์
ลําปาง สู่การเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของภาคเหนือ” ผ่านกรอบความร่วมมือ “เครือข่ายสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศนูย์ลําปาง” ท่ีมุ่งสร้างบคุลากรในพืน้ท่ีทัง้ 17 จงัหวดั 
ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ในเชิงคณุภาพและปริมาณ พร้อมเตรียมเปิดสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
ในปี 2560 เพ่ือรองรับอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคเหนือท่ีมีการขยบัขยายอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นฟันเฟืองสําคญัในการพฒันา
รากฐานความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยตอ่ไปในอนาคต 

 “ทัง้นี ้จากสถิติของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ในปี 2557 พบว่าสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดหลกัสตูร
การสอนในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ มีจํานวน 139 แห่ง จากจํานวนสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ 169 แห่ง ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนถึง 
82% อีกทัง้จากข้อมลูของ สสวท. ระบวุา่ในแตล่ะปีสามารถผลิตบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์ได้เพียง 8 คน ต่อประชากร 10,000 คน 
ในขณะท่ีสงัคมยงัคงมีความต้องการบคุลากรในด้านนีส้งูกวา่ 10% ของจํานวนประชากรไทยในวยัแรงงาน”  
 
 
  



 
 
 
 

รศ.ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า ความ
ร่วมมือดงักลา่ว เป็นการร่วมมือกนัครัง้แรกระหวา่ง มธ.ศนูย์ลําปาง สสวท. สพฐ. และ นายบญุช ูตรีทอง โดยในสว่นของ สสวท. ได้
ให้ความร่วมมือในการพฒันาหลกัสตูรของคณะฯ ให้มีความเข้มข้นและครบถ้วนในเนือ้หาสาระ รวมทัง้ให้คําแนะนําในการจดัหา
คณาจารย์ท่ีเช่ียวชาญมาทําการสอน ขณะท่ี สพฐ. ได้ร่วมดําเนินการประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนในเครือ ผ่านการกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ อาทิ การจัดทีมบุคลากรเข้าไปประชาสมัพันธ์หลกัสูตร และจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
นักเรียนมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์มากขึน้ตามลําดับ ฯลฯ ทัง้นี ้นักเรียนท่ีเข้าศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ศนูย์ลําปาง จะได้รับ “ทนุวิทยาศาสตร์ 17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยคณุบญุช ูตรีทอง” ทนุเรียนฟรีจากนายบญุช ู
ตรีทอง เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท ในชัน้ปี 1 และจะได้รับทนุการศกึษาต่อเน่ือง ในชัน้ปี 2-3 จํานวน 30,000 และ 50,000 บาท 
ตามลําดบั เม่ือมีผลการเรียนเฉล่ียดีมากตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด พร้อมทัง้ยงัมีโอกาสได้รับทนุสนบัสนนุศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีสนใจ 
 
 ทัง้นี ้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศนูย์ลําปาง ได้รับการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนให้มีความโดดเด่น
และเหมาะสมในการผลิตบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบรูณาการทัง้ในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั นกัศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปจะได้สมัผสัประสบการณ์การเรียนรู้จริงจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายใน
พืน้ท่ีภาคเหนือ ซึง่อยู่ในระหว่างการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทางสถาบนั อาทิ การพฒันาวสัดภุณัฑ์และการสร้างมลูค่าเพิ่ม
ในอตุสาหกรรมเซรามิก การรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคมุพลงังาน ในอตุสาหกรรมเหมืองแร่การจดัการกากขยะอตุสาหกรรม ใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตลอดจนมีกําหนดให้มีการฝึกงาน 1 ภาคเรียน และทําโปรเจกต์จบเป็น
ระยะเวลาถึง 1 ปีการศึกษาเต็ม ทัง้นี ้เพ่ือให้นกัศึกษาได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกด้วยตวัเอง โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ 
ผสมผสานกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเป็นผู้ นํา ความสามารถในการส่ือสาร และความเป็น
ผู้ประกอบการ อนัสอดคล้องกบันโยบายสถาบนั ท่ีมุง่เน้นการเรียนรู้แบบ “แอคทีฟ เลร์ินน่ิง” (Active Learning) รศ.ปกรณ์ กลา่ว 
 
 ด้าน นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

กล่าวว่า ปัจจุบันพืน้ท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเป็นพืน้ท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทัง้จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรม 
เซรามิก อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ นอกจากนี ้
อตุสาหกรรมดงักลา่ว ยงัมีแนวโน้มการค้าการลงทนุเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากทัง้ในและต่างประเทศ แต่ในปัจจบุนัยงัคงขาดแคลน
บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์เป็นจํานวนมาก ดงันัน้ การสร้างบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จงึถือเป็นกญุแจสําคญัท่ีจะช่วยให้พฒันาการของอตุสาหกรรมไทยเติบโตตอ่ไปได้อยา่งมีศกัยภาพ  

 “มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มุ่งมัน่สูก่ารเป็นสถาบนัการศกึษาเพ่ือสงัคมไทย ผ่านการปลกูฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อ
บคุลากรและนกัศึกษา ด้วยการยดึมัน่ในความเป็นธรรม  การมีจิตสาธารณะและการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ควบคู่ไปกบัการ
สร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณสมบัติผู้ นําแห่งศตวรรษท่ี 21 สอดรับตามแนวคิด“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...มหาวิทยาลัย 
เพือ่ประชาชนอย่างแทจ้ริง” 

 ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สํานกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และ นายบญุช ูตรีทอง  ได้ร่วมกนัลงนามความร่วมมือดงักลา่ว เม่ือเร็วๆ นี ้ณ ห้องประชมุสญัญา ธรรม
ศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สําหรับผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งานส่ือสารองค์กร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3030 เวบ็ไซต์ www.tu.ac.th  


