เติบไกลสู่นานาชาติ
ธรรมศาสตร์ ในเวทีโลก

EQUIS
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

“การได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS ซึ่งเป็น
มาตรฐานการศึกษาระดับโลกส่งผลดีต่อคณะฯ 
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ของคณะฯ
และมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ให้เทียบเคียงได้กับ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันชั้นนำระดับโลก 
อีกทั้งยังส่งผลให้คณะฯ มีการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาด้านบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สิทธิพิเศษของคณาจารย์และนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมและความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยต่างๆ มีสิทธิพิเศษด้านเงินสนับสนุนสำหรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันที่มีการรับรอง
มาตรฐาน EQUIS รวมถึงการยอมรับนับถือในตัว
สถาบันจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ”
เติบไกลสู่นานาชาติ ธรรมศาสตร์ในเวทีโลก

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจระดับโลก
เมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จารึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจ
ของสถาบันอีกครั้ง ในโอกาสที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
EQUIS นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสำเร็จในฐานะ
“สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกครบทุกระดับ” ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
European Quality Improvement System หรือ EQUIS
เป็นโครงการประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
ระดับโลก ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อพัฒนาด้านการบริหาร
ธุรกิจแห่งยุโรป หรือ European Foundation for Management
Development (EFMD) องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สถาบัน
บริหารธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารด้านการศึกษา และบริษัทเอกชน
ต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และวิทยาการด้าน
การบริหารธุรกิจผ่านงานวิจัยเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดย EFMD มีบทบาทหลักในการ
ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก “EQUIS” กับสถาบัน
ด้านบริหารธุรกิจชั้นนำทั่วโลก ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาด้าน
บริหารธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบันมีมากกว่า 10,000 แห่ง แต่มีเพียง
1% จาก 39 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสำเร็จ
ในฐานะ “สถาบันการศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจแห่งแรก
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับโลกครบทุกระดับ”
ทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดเผยว่า
“กว่าที่คณะฯ จะผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐาน EQUIS ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่เข้มข้นมาก โดยเริ่มจากปลายปี 2553 ขอเข้ารับการประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐาน
EQUIS ในเดือนธันวาคม ปี 2555 นับเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญของความแข็งแกร่งทั้งในด้านการบริหาร
จัดการ ด้านวิชาการ และด้านความเป็นนานาชาติของคณะฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากความร่วมแรง
ร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทัง้ อดีตและปัจจุบนั ทีไ่ ด้สงั่ สมผลงานอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
องค์กรภายนอกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนคณะฯ เสมอมา
สำหรับเกณฑ์การประเมินที่กรรมการผู้ประเมินคุณภาพ (EQUIS Review Committee) ใช้ในการ
ประเมินคณะฯ และดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยใช้มาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ระดับนานาชาติในทุกๆ ด้าน ได้แก่ มิติความชัดเจนในปรัชญาการบริหาร กลยุทธ์การจัดการ และ
ธรรมาภิบาล ในภาพรวม มิติการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย
มิตคิ ณ
ุ ภาพนักศึกษาปัจจุบนั ทีก่ ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มิตคิ ณ
ุ ภาพ
ของคณาจารย์ในแง่คุณวุฒิ ประสบการณ์ในภาคธุรกิจ และประสบการณ์การศึกษาระดับนานาชาติ
มิติคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ มิติการบริหาร
หลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มิติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา มิตคิ ณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ รวมถึงงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์การเรียน
การสอนที่มีมาตรฐานระดับสากล มิติความเป็นนานาชาติในแง่คุณภาพของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา และมิติการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก
และนักศึกษาเก่า”

จากเกณฑ์การประเมินข้างต้น คณะฯ ได้รับการยกย่องในด้าน “มิติคุณภาพนักศึกษา” ในระดับสูง
กว่ามาตรฐาน (Above Standard) เนื่องจากตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาของคณะฯ จาก
โครงการปริญญาโททางการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ MIM และจากโครงการปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ BBA (International Program) ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ
ในเวทีโลกเสมอมา ยกตัวอย่างเช่น รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแผนธุรกิจ Global Moot Corp
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกรณีศึกษานานาชาติ (International Case Competition) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับประเทศ 4 สมัยซ้อน (ปี 2553 - 2556)
ระดับทวีปเอเชีย 2 สมัยซ้อน (ปี 2554 - 2555) และระดับโลก 1 สมัย (ปี 2555) เป็นต้น
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา กล่าวถึงความสำคัญของมาตรฐาน EQUIS ว่า “เปรียบเทียบง่ายๆ
กับเวลาเราขายสินค้า แล้วสินค้าของเรามีมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นตัวประกันคุณภาพให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าของ
เราในที่สุด เช่นเดียวกับการได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกที่ส่งผลดีต่อคณะฯ หลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ให้เทียบเคียงได้กับ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันชั้นนำระดับโลก อันจะเป็น ‘จุดขาย’ ที่สามารถดึงดูดนักศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษามากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้คณะฯ มีการพัฒนามาตรฐานการ
ศึกษาด้านบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในส่วนประโยชน์ที่จะได้รับกับคณาจารย์และนักศึกษา
โดยตรงก็คอื สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมและความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจยั ต่างๆ
มีสทิ ธิพเิ ศษด้านเงินสนับสนุนสำหรับนักศึกษาแลกเปลีย่ นระหว่างสถาบันทีม่ กี ารรับรองมาตรฐาน EQUIS
รวมถึงการยอมรับนับถือในตัวสถาบันจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
การได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ถือเป็นเพียงก้าวหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ที่จะต่อยอดไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ
ที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ คณะฯ จึงยังคงยึดมั่นในพันธกิจหลักของการมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนา
มิติต่างๆ ทางการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษา
มาตรฐานคุณภาพ และ “วิทยฐานะระดับโลก” นี้ไว้อย่างต่อเนื่อง
(ข้อมูลสัมภาษณ์ เดือนเมษายน 2556)
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