ธรรมศาสตร์ คว้ า 5 ดาว
การประเมินมาตรฐานสากลของคิวเอส สถาบันระดับโลก
ตอกยํา้ ความสําเร็จนโยบายความเป็ นนานาชาติและมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คิ ว เอส สถาบั น จั ด อั น ดั บ และประเมิ น มาตรฐานด้ าน
การศึกษาระดับโลก มอบคะแนนประเมินคุณภาพ 5 ดาวแก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 5 ด้ าน ความเป็ นนานาชาติ
ความพร้ อมในด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ความรั บผิดชอบ
ต่ อสังคม การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย และการจ้ างงานบัณฑิต
ของมหาวิ ทยาลั ย สะท้ อนความสําเร็ จนโยบายด้ านความ
เป็ นนานาชาติและด้ านมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน พร้ อมมุ่ง
สู่การเป็ น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชัน้ นําอาเซียน
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริ หารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิ ดเผยว่า จากการที่คิวเอส (Quacquarelli Symonds : QS)
สถาบันจัดอันดับและประเมินมาตรฐานด้ านการศึกษาระดับโลก ได้ ตรวจประเมินเพื่อทําการรับรองมาตรฐาน
ด้ านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการให้ คะแนนระดับ 1-5 ดาว (QS Stars) นัน้ ผลการประเมิน
พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ระดับ 5 ดาวซึ่งเป็ นระดับสูงสุดใน 5 ด้ าน คือ ความเป็ นนานาชาติ
(Internationalization) ความพร้ อมในด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Social Responsibilities) การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย (Inclusiveness)
และการจ้ างงานบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย (Employability) ดังนี ้

ความเป็ นนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความร่วมมือเชิงวิชาการตลอดจน
การทําวิจยั ร่ วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจาก
ต่า งประเทศและไปต่า งประเทศสูง กว่า เกณฑ์ ม าตรฐานสากล และมี นัก ศึก ษา
ต่างชาติจํานวนกว่า 50 ประเทศ
ความพร้ อมในด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น มีศนู ย์กีฬาที่มีความพร้ อมและ
ทันสมัยในระดับเอเชีย มีสถานที่เหมาะสําหรับการเรี ยนรู้ ทงในและนอกห้
ั้
องเรี ยน
และมีสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการศึกษาและพัฒนาตนเองของนักศึกษาไม่ว่าจะ
เป็ นห้ องสมุด ห้ องคอมพิวเตอร์ และหอพักนักศึกษา
ความรั บผิดชอบต่ อสั ง คม ทัง้ ในด้ านกิ จกรรมเพื่ อชุมชน สัง คม และ
สิ่งแวดล้ อม และการลงทุนของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการบริ การสังคม
ต่างๆ อาทิ โครงการให้ ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษกับประชาชนทัว่ ไป การ
ให้ ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ และความรู้ ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
การจั ด หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ บริ ก ารประชาชน การจั ด การด้ าน
สิง่ แวดล้ อม การลดมลภาวะ และการอนุรักษ์ พลังงานและใช้ พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย เช่น การมอบทุนการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส
และนักเรี ยนในชนบท การวางผังและจัดการด้ านสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยที่
เอื ้ออํานวยต่อผู้พิการและผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มีสดั ส่วน
การมอบทุนการศึกษาและการจัดการที่อํานวยความสะดวกต่อผู้พิการ ที่สูง
กว่าเกณฑ์ที่ควิ เอสกําหนดไว้ ตามมาตรฐานสากล
การจ้ างงานบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รับการจ้ างงานและมีงานทําสูงถึง 98% ซึง่
เป็ นอัตราที่สงู กว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ จดั ให้ มีที่ปรึกษาด้ านอาชีพคอยให้ คําแนะนําและคําปรึกษาด้ านอาชีพ
พร้ อมทังจั
้ ดกิจกรรมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ พบและสมัครงานกับ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 300 องค์กรในแต่ละปี
“การประเมิ นผลดังกล่าวทําให้เรารู้สถานะของตัวเองตามหลักเกณฑ์ สากล รู้จุดแข็งจุดอ่อนของมหาวิ ทยาลัย
มี ภาพที ่ชดั เจนถึงสิ่ งที ่ต้องพัฒนา สิ่ งที ่ต้องทบทวนและสิ่ งที ่จะต้องปรับปรุง เช่น ด้านวิ จยั ที ่ต้องเพิ่ มจํ านวน
ผลงานวิ จยั ทัง้ ด้านสังคมศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ ให้มากขึ้ นตามสัดส่วนของอาจารย์ ขณะที ่ด้านความเป็ น

นานาชาติ ด้านความพร้ อมของสถานที ่ แม้จะได้รับการประเมิ นดี แล้วแต่เราก็ จะพัฒนาให้ดีและครอบคลุม
มากยิ่ งขึ้น” รองศาสตราจารย์ เกศินี กล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กล่า วโดยสรุ ป ว่ า
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มี ค วามยิ น ดี ต่ อ ผลการประเมิ น ครั ง้ นี ้ ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า ธรรมศาสตร์ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยชันนํ
้ าของประเทศที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าระดับสากล และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพสูงและ
ได้ รับการยอมรับจากผู้จ้างงาน ความสําเร็ จนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้ นการดําเนินนโยบาย
หลักในด้ านความเป็ นนานาชาติและการเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนันเป็
้ นนโยบายที่ถกู ต้ องเพราะสากลก็
ให้ ความสําคัญในมิติดงั กล่าว ซึง่ สร้ างความมัน่ ใจในการดําเนินนโยบายและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป ซึง่
มหาวิทยาลัยมีความมุง่ มัน่ ดําเนินตามเป้าหมายการเป็ น Top 5 ของอาเซียน
######

