ธรรมศาสตร์ รุ กสร้ างความเป็ นเลิศการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ ส่ ู 17 จังหวัดภาคเหนือ
พร้ อมเตรียมแผนเปิ ดเพิ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ ท่ วั ไปในปี 2560
 มธ.ผนึกกําลังกับ สพฐ. และ สสวท. เพิ่มโอกาสการศึกษาด้ วยการมอบทุนจากการสนับสนุนของ นายบุญชู ตรี ทอง
อดีตรั ฐมนตรี ว่าการทบวงมหาวิทยาลัย หวังผลักดันศักยภาพการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ ให้ เยาวชนภาคเหนือ
กรุ งเทพฯ 19 มกราคม 2559 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จับมือ สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) สํ า นัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน (สพฐ.) และ นายบุญ ชู ตรี ท อง
อดี ตรั ฐมนตรี ว่าการทบวงมหาวิท ยาลัย และรั ฐมนตรี ช่ วยว่าการกระทรวงการคลัง เตรี ยมยกระดับ การจัดการศึก ษาไทยใน
ภาคเหนือ ผ่านกรอบความร่วมมือ “เครื อข่ายสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มธ.ศูนย์ลําปาง” มุ่งสร้ างบุคลากรในพื ้นที่ทงั ้ 17 จังหวัด ให้ มีความเชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทังในเชิ
้
ง
คุณภาพและปริ มาณ พร้ อมเตรี ยมเปิ ดสาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ในปี 2560 รองรับอุตสาหกรรมในพื ้นที่ภาคเหนือที่มีการขยับขยาย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนเป็ นฟั น เฟื องสํ า คัญ ในการพัฒ นารากฐานความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของประเทศไทยต่ อ ไปในอนาคต
ทังนี
้ ้ กิจกรรมการลงนามความร่ วมมือดังกล่าว จัดขึน้ เมื่อเร็ วๆ นี ้ ณ ห้ องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยประสบสภาวะ
ขาดแคลนบุคลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นวิ ทยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ นกลุ่มคนที่ มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติ ใ ห้
เจริ ญก้ าวหน้ าทัง้ ในแง่ข องเศรษฐกิ จ การเกษตร การคมนาคมหรื อ สาธารณูปโภค ฯลฯ ในฐานะผู้ที่มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ องค์ ความรู้ ด้ านวิทยาศาสตร์ และมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย อัน เป็ นหนึ่ง ในยุท ธศาสตร์ สํา คัญ สู่การขับเคลื่ อ นประเทศของภาครั ฐ ทัง้ นี ้ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ
ุ ภาพมาอย่างต่อเนื่องและ
สถาบันการศึกษาชันนํ
้ าของประเทศที่มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านการผลิตบุคลากรที่มีคณ
ยาวนานกว่า 81 ปี จึง ได้ ผนึกเครื อ ข่ายความร่ วมมื อระหว่า ง สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) และ นายบุญชู ตรี ทอง อดีตรัฐมนตรี ว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้อุทิศตัวให้ กับการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อผลักดันคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์
ลําปาง สู่การเป็ น “ศูนย์ กลางการเรี ยนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ของภาคเหนื อ” ผ่านกรอบความร่ วมมือ “เครื อข่ายสนับสนุนการ
จัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลําปาง” ที่ม่งุ สร้ างบุคลากรในพื ้นที่ทงั ้ 17 จังหวัด
ให้ มีความเชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทังในเชิ
้
งคุณภาพและปริ มาณ พร้ อมเตรี ยมเปิ ดสาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ในปี 2560 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในพื ้นที่ภาคเหนือที่มีการขยับขยายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็ นฟั นเฟื องสําคัญในการพัฒนา
รากฐานความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
“ทังนี
้ ้ จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2557 พบว่าสถาบันการศึกษาที่เปิ ดหลักสูตร
การสอนในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ มีจํานวน 139 แห่ง จากจํานวนสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ 169 แห่ง ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนถึง
82% อีกทังจากข้
้
อมูลของ สสวท. ระบุวา่ ในแต่ละปี สามารถผลิตบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ ได้ เพียง 8 คน ต่อประชากร 10,000 คน
ในขณะที่สงั คมยังคงมีความต้ องการบุคลากรในด้ านนี ้สูงกว่า 10% ของจํานวนประชากรไทยในวัยแรงงาน”

รศ.ปกรณ์ เสริ มสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริ มว่า ความ
ร่วมมือดังกล่าว เป็ นการร่วมมือกันครัง้ แรกระหว่าง มธ.ศูนย์ลําปาง สสวท. สพฐ. และ นายบุญชู ตรี ทอง โดยในส่วนของ สสวท. ได้
้ คําแนะนําในการจัดหา
ให้ ความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ให้ มีความเข้ มข้ นและครบถ้ วนในเนื ้อหาสาระ รวมทังให้
คณาจารย์ที่เชี่ยวชาญมาทําการสอน ขณะที่ สพฐ. ได้ ร่วมดําเนินการประสานความร่ วมมือกับโรงเรี ยนในเครื อ ผ่านการกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ อาทิ การจัดทีมบุคลากรเข้ าไปประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และจัดอบรมให้ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
นักเรี ยนมี ความเข้ าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ มากขึน้ ตามลําดับ ฯลฯ ทัง้ นี ้ นักเรี ยนที่ เข้ าศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ มธ. ศูนย์ลําปาง จะได้ รับ “ทุนวิทยาศาสตร์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยคุณบุญชู ตรี ทอง” ทุนเรี ยนฟรี จากนายบุญชู
ตรี ทอง เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท ในชันปี
้ 1 และจะได้ รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ในชันปี
้ 2-3 จํานวน 30,000 และ 50,000 บาท
้ งมีโอกาสได้ รับทุนสนับสนุนศึกษาต่อระดับ
ตามลําดับ เมื่อมีผลการเรี ยนเฉลี่ยดีมากตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้ อมทังยั
ปริ ญญาโทในสาขาวิชาที่สนใจ
ทังนี
้ ้ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลําปาง ได้ รับการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ มีความโดดเด่น
และเหมาะสมในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการทังในภาคทฤษฎี
้
และ
ภาคปฏิบตั ิ นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไปจะได้ สมั ผัสประสบการณ์ การเรี ยนรู้ จริ งจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายใน
พื ้นที่ภาคเหนือ ซึง่ อยู่ในระหว่างการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับทางสถาบัน อาทิ การพัฒนาวัสดุภณ
ั ฑ์และการสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ในอุตสาหกรรมเซรามิก การรักษาสิ่งแวดล้ อมและควบคุมพลังงาน ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การจัดการกากขยะอุตสาหกรรม ใน
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ ฯลฯ ตลอดจนมีกําหนดให้ มีการฝึ กงาน 1 ภาคเรี ยน และทําโปรเจกต์ จบเป็ น
ระยะเวลาถึง 1 ปี การศึกษาเต็ม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกกระบวนการเรี ยนรู้ เชิงลึกด้ วยตัวเอง โดยใช้ องค์ความรู้ ทางวิชาการ
ผสมผสานกับทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเป็ นผู้นํา ความสามารถในการสื่อสาร และความเป็ น
ผู้ประกอบการ อันสอดคล้ องกับนโยบายสถาบัน ที่มงุ่ เน้ นการเรี ยนรู้แบบ “แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง” (Active Learning) รศ.ปกรณ์ กล่าว
ด้ าน นายบุญชู ตรี ทอง อดีตรั ฐมนตรี ว่าการทบวงมหาวิทยาลั ย และรั ฐมนตรี ช่วยว่ าการกระทรวงการคลั ง
กล่าวว่า ปั จจุบันพืน้ ที่ 17 จังหวัดภาคเหนื อ จัดเป็ นพืน้ ที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทัง้ จากอุตสาหกรรมเหมื องแร่ อุตสาหกรรม
เซรามิก อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร อุตสาหกรรมเคมี ภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ ฯลฯ นอกจากนี ้
อุตสาหกรรมดังกล่าว ยังมีแนวโน้ มการค้ าการลงทุนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากทังในและต่
้
างประเทศ แต่ในปั จจุบนั ยังคงขาดแคลน
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ เป็ นจํานวนมาก ดังนัน้ การสร้ างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงถือเป็ นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้ พฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมไทยเติบโตต่อไปได้ อย่างมีศกั ยภาพ
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมัน่ สูก่ ารเป็ นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมไทย ผ่านการปลูกฝั งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ต่อ
บุคลากรและนักศึกษา ด้ วยการยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม การมีจิตสาธารณะและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการ
สร้ างบัณ ฑิ ต ยุค ใหม่ ใ ห้ มี คุณ สมบัติ ผ้ ูนํ า แห่ ง ศตวรรษที่ 21 สอดรั บ ตามแนวคิ ด “มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ . ..มหาวิ ท ยาลัย
เพือ่ ประชาชนอย่างแท้จริ ง”
ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) และ นายบุญชู ตรี ทอง ได้ ร่วมกันลงนามความร่ วมมือดังกล่าว เมื่อเร็ วๆ นี ้ ณ ห้ องประชุมสัญญา ธรรม
ศักดิ์ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า พระจัน ทร์ สํ า หรั บ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ ที่ งานสื่ อสารองค์ กร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3030 เว็บไซต์ www.tu.ac.th

