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เลขที่........... 
แบบรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
  รายบุคคล          กลุ่มบุคคล 

ชื่อ – สกุล : นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ 
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
ชื่อ – สกุล : นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ 
ชื่อ – สกุล : นางสาวธนภร  พึ่งพาพงศ์ 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ 
ชื่อ – สกุล : นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ 
ชื่อ – สกุล : นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ 
ชื่อ – สกุล : นางสุจิตรา รัตนสิน 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ 
ชื่อ – สกุล : นางหทัยรัตน์ ธีรกุล 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษช์ ำนำญกำร 
ฝ่ำย : ห้องสมุดองครักษ์ 

ชื่อหลักสูตร  กำรสร้ำงแรงบันดำลใจเพ่ือผลักดันมหำวิทยำลัยสู่มหำวิทยำลัยยั่งยืน 

วัน เดือน ปี  วันที ่28 มิถุนำยน 2561 
สถำนที่จัด ห้อง 101 อำคำรเรียนรวม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

หน่วยงำนผู้จัด ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน 

ค่ำใช้จ่ำย  ไม่มี                มี จ ำนวน ..................  บำท   
เบิกจ่ำยจำกงบประมำณ      แผ่นดิน      เงินรำยได้      งบอ่ืนๆ 
(ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 

 ได้รับ              ไม่ได้รับ เนื่องจำก
............................................................................... ........         
 ไม่มี 

สรุปสาระส าคัญ 
     กิจกรรมบรรยำย เรื่อง กำรสร้ำงแรงบันดำลใจเพ่ือผลักดันมหำวิทยำลัยสู่มหำวิทยำลัยยั่งยืน ในครั้งนี้ เป็น
กิจกรรมภำยใต้โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจให้
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒสู่มหำวิทยำลัยยั่งยืน วิทยำกรคือ รศ.ดร. 
กิติกร จำมรดุสิต รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มหำวิทยำลัยมหิดล โดยมี
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เนื้อหำส ำคัญ ดังนี้ 
     World Economic Forum (2017) ได้กล่ำวถึงแนวโน้มของควำมเสี่ยงที่ส ำคัญในโลกอนำคต ว่ำประกอบด้วย 5 
เรื่อง คือ ควำมยำกจน สภำพอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลง จ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมขึ้นในสังคม กำรขยำยตัวของโลกไซเบอร์ 
และกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ท ำให้กำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนำคต รวมถึงกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนต้องค ำนึงถึง 5 ประเด็นนี้ 
     พ้ืนฐำนของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ควรวำงแผนโดยกำรค ำนึงถึงหลัก 3P’s ได้แก่ Prosperity (เศรษฐกิจ) 
People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) และกำรจะวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนนั้น หน่วยงำนก็ต้องวิเครำะห์
ว่ำ ต้องกำรเน้นกำรพัฒนำในด้ำนใด โดยแผนภำพด้ำนล่ำงนี้จะเป็นแนวทำงให้เห็นว่ำ กำรเน้นกำรพัฒนำในแต่ละ
ด้ำน จะท ำให้เกิดผลดีในเรื่องอะไรบ้ำง เช่น หำกมหำวิทยำลัยเน้นแผนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในด้ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ผลที่ได้รับก็คือแง่สุขภำพ หรือหำกเน้นในด้ำนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ผลที่ได้รับก็คือประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล เป็นต้น 

 
 
     ในขณะที่ UN มองกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วยหลัก 5P’s ส ำหรับกำรพัฒนำในปี 2030 โดยกล่ำวถึงกำรขจัดควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยใต้หลักกำร 5 Ps ได้แก่ ประชำชน (People) โลก (Planet) ควำมมั่งค่ัง 
(Prosperity) สันติภำพ (Peace) และควำมเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ซึ่งเป็นควำมมุ่งมั่นในกำรขจัดควำมยำกจน
ในทุกมิติและทุกรูปแบบ บนพ้ืนฐำนของกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

Healthy Justify 

Efficient 
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     นอกจำกนี้ยังมีกำรก ำหนด 17 Sustainable Development Goals ไว้ ดังนี้  
เป้ำหมำยที่ 1 ยุติควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
เป้ำหมำยที่ 2 ยุติควำมหิวโหย บรรลุควำมม่ันคงทำงอำหำรและยกระดับโภชนำกำร และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมสวัสดิภำพส ำหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำส
ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้ำหมำยที่ 5 บรรลุควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและให้อ ำนำจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรจัดให้มีน้ ำและสุขอนำมัยส ำหรับทุกคน และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 7 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนเข้ำถึงพลังงำนสมัยใหม่ในรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน   
เป้ำหมำยที่ 8 ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน กำรจ้ำงงำนเต็มที่และมีผลิตภำพ 
และกำรมีงำนที่สมควรส ำหรับทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทีควำมทนทำน ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 
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เป้ำหมำยที่ 10 ลดควำมไม่เสมอภำคภำยในและระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำน และยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 12 สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 13 ปฏิบัติกำรอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
เป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทะเลและทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน ต่อสู้กำร
กลำยสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดกำรเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภำพกลับมำใหม่ และหยุดกำรสูญเสียควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำง
สถำบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 
เป้ำหมำยที่ 17 เสริมควำมเข้มแข็งให้แก่กลไกกำรด ำเนินงำนและฟ้ืนฟูสภำพหุ้นส่วนควำมร่วมมือระดับโลกส ำหรับ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
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     เมื่อมองในระดับมหำวิทยำลัย วิทยำกรได้กล่ำวถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนไว้ด้วยแนวคิดเชิงระบบ (IPO System 
Concept) ดังนี้ 

 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงโอกำสในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยทรัพยำกรที่มีคุณภำพ (Input) ทั้งบุคลำกรและนิสิต ในส่วน
ของ Process นั้น ก็ข้ึนอยู่กับว่ำ มหำวิทยำลัยนั้นเป็นมหำวิทยำลัยที่เน้นในด้ำนใด ระหว่ำงด้ำนคุณภำพของหลักสูตร 
ด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำร หรือด้ำนองค์กรและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Output ที่เกิดขึ้น ก็เป็นสิ่งที่สำมำรถจัดกำรได้ เช่น 
แม้จะเกิดขยะ (waste) แต่ก็ถือว่ำเป็นหน่วยงำนที่มีของเสียจ ำกัด เนื่องจำกมีจ ำนวนประชำกรไม่มำกและไม่มีกำร
เพ่ิมจ ำนวนประชำกรแบบก้ำวกระโดด จึงท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ง่ำย ส่วนด้ำนทรัพยำกรบุคคล ก็ถือว่ำเป็น
ผลผลิตที่มีคุณภำพ และยังมีกำรส่งต่อควำมรู้ รวมถึงกำรรับใช้สังคมด้วยกำรบริกำรวิชำกำรในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย 
     ท้ำยสุด วิทยำกรได้กล่ำวถึงกำรที่มหำวิทยำลัยมหิดลก ำลังเข้ำรับกำรตรวจประเมินหลักสูตรระบบมำตรฐำนกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ซึ่งหำกผ่ำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนนี้แล้ว จะท ำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถน ำ
หลักเกณฑ์หรือหลักฐำนต่ำง ๆ มำใช้ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยที่เคยใช้เกณฑ์ EdPEX ได้
ด้วย จึงนับเป็นผลดีของมหำวิทยำลัยที่จะมีมำตรฐำนระดับสำกลเพื่อแสดงถึงคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทรำบถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยที่ควรเป็นไปในอนำคต 
2. ได้เห็นควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยอื่น ๆ 

 

น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน ดังต่อไปนี้ 
หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา 

ภายในวันที่ 
เพ่ือให้ทรำบถึงหลักเกณฑ์ในกำรพัฒนำสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยยั่งยืน 

 

 



ส ำนักหอสมุดกลำง  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หน้า 6 จาก 6 

หมำยเหตุ : 1. จัดท ำรำยงำน  หลังกำรเข้ำอบรม/ สัมมนำ/ ศึกษำดูงำน ภำยใน 15 วัน เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน 
2. หวัหน้ำหน่วยงำนเสนอควำมเห็น ภำยใน 3 วัน เสนอผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล
3. แจ้งผู้รำยงำนทรำบ และจัดเก็บเข้ำแฟ้ม รำยงำนกำรเข้ำอบรม/ สัมมนำ/ ศึกษำดูงำน
4. หวัหน้ำหน่วยงำนติดตำมผลกำรปรับปรุงพัฒนำ

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - 

 ผู้รำยงำน...ธนภร พ่ึงพำพงศ์...... 
  (..นำงสำวธนภร  พึ่งพำพงศ์..) 

 วันที่..2.../กรกฎำคม./2561 

ควำมคิดเห็นของหัวหน้ำหน่วยงำน 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................. ........................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................... 

(..........................................................) 
 วันที่

............/........................../.............. 

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรที่ก ำกับดูแลหน่วยงำน 
............................................................................................................................. .............................................................. 
...................................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................. ................................................................................ 

ลงชื่อ........................................................... 

(........................................................) 
 วันที่

............/........................../.............. 


