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• THE Impact Rankings 2022 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบ
เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย Times Higher Education (THE)
ใช้ เกณฑ์ตัวชี้ วัดตาม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนแห่งสหประชาชาติ  หรือ UnitedNations’ 
Sustainable Development Goals (SDGs) จ านวน 17 รายการ

Link: Impact Rankings Methodology 2022

https://www.timeshighereducation.com/world-

university-rankings/impact-rankings-2022-methodology

Link: THE
https://www.timeshighereducation.com/

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2022-methodology
https://www.timeshighereducation.com/


SDGs: Targets

แนวทางการจัดท าข้อมลู

SDGs-
Focus

SDGs-
Overall

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence)
เพื่อตอบ “เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด SDGs รายข้อ”1

2 บทสรุปภาพรวม (Summary)
เพื่อตอบ “รายงาน SDGs (SDGs Report)” 
(SDGs ข้อ 17.3) 

1 บทสรุปภาพรวม (Summary)
เพื่อตอบ “รายงาน SDGs (SDGs Report)” 
(SDGs ข้อ 17.3) 

8

9

ตัวอย่าง: Link …………

ตัวอย่าง: Link …………

กลุ่มเป้าหมาย SDGs

ตัวอย่าง: Link …………



THE Impact Ranking Methodology 2022
version 1.3 ตัวอย่าง

เปา้ประสงค์

ตวัชี้วดั  

น ้าหนกั

คะแนน

ค านยิาม/

ค าอธ บิาย /

ค าแนะน า



เป้าประสงค์ & ตัวชี้วัด (Indicators)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ขอ้ 12

12.2

12.2.1 

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.3
.........

.
12.4 .........

SDGs

ตัวอย่าง

ห้วงระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ
• ข้อมูลปี 2562
• ข้อมูลปี 2563 
• ข้อมูลปี 2562 หรือ ปี 2563 
• ข้อมูลการด าเนินการเกิดขึ้นก่อน หรือ ปี 2563 และยังคงด าเนินการปี 2563)

อาจจะเป็น “ปีการศกึษา” หรือ “ปีงบประมาณ”
ขึน้อยูก่บัตวัช้ีวดั



แนวทางการตอบค าถามตัวชี้วัด
รูปแบบค าถาม

Picklist
ตัวเลือก

Portal
ตัวเลข/

อัตราส่วน

Yes/No
ใช่/ไม่ใช่

• ระบบบริหารจัดการ full/partial
• ค่าใช้จ่าย free / paid
• ระดับความร่วมมือ local / national / global
• ความต่อเนื่องของโครงการ ad-hoc / as part of 

ongoing programme
• พื้นที่ด าเนินการ on campus / wider community

• ระบุจ านวน อัตราสว่น Number/Percentage
เช่น จ านวนบัณฑิต / ปริมาณขยะ เป็นต้น

ตัวอย่าง
ตัวชี้วัด 4.3.1: ส่งเสริมให้ทรัพยากรทางด้านการศึกษา (การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต)แก่สาธารณะ

ค าถาม มหาวิทยาลัยของท่านให้ทรัพยากรทางด้านการศึกษา (เช่น 
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หลักสูตรออนไลน์ และการเข้าถึงการเรียนการสอน 
แก่ ประชาชน หรือ บุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไม่ ? (ปี2562
หรือ 2563) ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

มีค่าใช้จ่าย
ไม่มี 

• ใช่ /ไม่ใช่  
• มี /ไม่มี  

เช่น นโยบาย / แนวปฏิบัติ  

ตัวชี้วัด 4.2.1:  จ านวนบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์สามารถเป็นครูระดับชั้น
ประถมศึกษา (ปีการศึกษา 2563)
• จ านวนบัณฑิตทุกระดับ ระบุจ านวน..........
• จ านวนบัณฑิตท้ังหมดที่ผ่านเกณฑ์ (teaching qualification) สามารถเป็นครู

ระดับชั้นประถมศึกษา ระบุจ านวน..........
• สัดส่วนร้อยละของจ านวนบัณฑิตท้ังหมดที่ผ่านเกณฑ์ (teaching qualification) 

สามารถเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษา ต่อ จ านวนบัณฑิตท้ังหมด ระบุจ านวน..........

ตัวชี้วัด 4.3.5:  นโยบายการเข้าถงึการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต

1

2

3
ค าถาม มหาวิทยาลัยของท่านมีนโยบายสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมใน

ข้างต้นนั้น ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ความ
พิการ สถานะผู้ลี้ภัย เพศสภาพ หรือไม่ (In place by 2020)

มี 
ไม่มี

Agenda 
(วาระการพัฒนา)

• Policy & Operation 
(นโยบายและการ
บริหารจัดการ)

• Research & 
Innovation (การวิจัย
และนวัตกรรม)

• Teaching & 
Learning (การเรียน
การสอน)

• Outreach & 
Engagement (การ
เข้าถึงและการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน)



การจัดท ารวบรวมข้อมลูประกอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวทางการจัดท าข้อมลู

SDGs-
Focus

SDGs-
Overall

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence)
เพื่อตอบ “เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด SDGs รายข้อ”

1

2 บทสรุปภาพรวม (Summary)
เพื่อตอบ “รายงาน SDGs (SDGs Report)” 
(SDGs ข้อ 17.3) 

1 บทสรุปภาพรวม (Summary)
เพื่อตอบ “รายงาน SDGs (SDGs Report)” 
(SDGs ข้อ 17.3) 

8

9

ตัวอย่าง: Link …………

ตัวอย่าง: Link …………

กลุ่มเป้าหมาย SDGs

ตัวอย่าง: Link …………



หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence)
เพื่อตอบ “เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ของ SDGs รายข้อ”

SDGs-
Focus

8



Corrections policy: SDGs-Focus

• สถาบันต้องส่งข้อมูลหรือผลงานที่สอดคลอ้งกับ SDGs อย่างน้อย 4 
SDGs และ 1 ในนั้นต้องเป็น SDG 17 ซึ่งคิดเป็น 22% และอีก 3 SDGs 
ที่เหลือตัวละ 22% 

• หากสถาบันการศึกษาสง่ข้อมูลหรือผลงานมากกว่า 3 SDGs (ไม่นับรวม 
SDG 17 ที่เป็นข้อบังคับ) THE จะคัดเลือก 3 SDGs ที่สะท้อนศักยภาพ
ของสถาบันมากที่สุด เมื่อผ่านการค านวณแล้วคะแนน Overall จะถูก
แปลงเป็นสเกล 1 – 100 คะแนน



ผล THE Impact Rankings SDGs2021-2022



Statement
1 คะแนน

Statement = 
การมีอยู่ การได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง  การ
กระท า  การลงมือ 

การมีนโยบาย การให้ Evidence
1 คะแนน

Evidence = หลักฐานที่แสดงถึงการ
กระท า การลงมือปฏิบัติ การ

ด าเนินงาน การให้ การให้บริการ การ
ช่วยเหลือ หรืออื่น ๆ ของ statement

Evidence is 
public

1 คะแนน

Evidence is public =
หลักฐานนั้นมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

Additional
detail

การเขียนบทความ/
ความเรียง/
เรื่องราว

รายละเอียดของ
การลงมือท า

ในแต่ละตัวชี้วดัของ 
SDG 

Story = 

***เกณฑ์การให้คะแนน
• หลักฐานทีระบเุฉพาะเจาะจงหรือเป็นหลักฐานที่เก่ียวข้อง

โดยตรงกับค าตอบ = 1 คะแนน
• หลักฐานที่เกี่ยวข้องบางส่วนซึ่งไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงต่อเรื่อง 

นั้น ๆ = 0.5 คะแนน
• หลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้อง = 0 คะแนน

การจัดท ารวบรวมข้อมูลหลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence)

Link: https://cas.wu.ac.th/sdgs/

ค าถาม

1

2 3

เช่น...... เอกสารนโยบาย รายงาน (ระบุหน้า /รูปภาพประกอบ

https://cas.wu.ac.th/sdgs/2021/11
/04/smile-smart-center-provide-
students-and-staff-with-access-to-
free-mental-health-support/

https://cas.wu.ac.th/sdgs/2021/10/

04/developing-teaching-style-and-

curriculum-for-teaching-for-

mathematical-reasoning-skills-and-

life-and-work-skills-of-learners/

ตัวอย่าง: Link: 

ตัวอย่าง: Link: 

SDGs-Focus

https://cas.wu.ac.th/sdgs/
https://cas.wu.ac.th/sdgs/2021/11/04/smile-smart-center-provide-students-and-staff-with-access-to-free-mental-health-support/
https://cas.wu.ac.th/sdgs/2021/10/04/developing-teaching-style-and-curriculum-for-teaching-for-mathematical-reasoning-skills-and-life-and-work-skills-of-learners/


Story

9 ส่ิงต้องห้าม (พลาด)

ส าหรับองค์ประกอบการเขียน Story



ประเด็น แนวทางการจัดท า

1 Title (หัวข้อ) - ควรมี Keyword ค าส าคัญ*** ของ Indicators 

2 Core SDGs
(ตัวชี้วัดหลัก)

- ระบุ SDGs ตัวชี้วัดหลักที่ตอบโจทย์ เช่น SDG 3.3.2

3 Related SDGs 
(ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

- ระบุ SDGs ที่เกี่ยวข้อง ***อย่างน้อยต้องมี SDG17

4 Agenda (วาระการ
พัฒนาของพัฒนา
SDGs)

ระบุตัวเลือก....... 
- Policy & Operation (นโยบายและการบริหารจัดการ)
- Research & Innovation (การวิจัยและนวัตกรรม)
- Teaching & Learning (การเรียนการสอน)
- Outreach & Engagement (การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับชุมชน)

5 Banner - เลือกรูปที่สะท้อน สื่อสารถึงงาน 1 – 2 รูป 
- กราฟฟิค ดีไซน์ที่สะท้อน ขนาด...........

Story Additional
detail

การเขียนบทความ/ความเรียง/เรื่องราวรายละเอียดของการลงมือท า
ในแต่ละตัวชี้วัดของ SDG 

9 สิ่งต้องห้าม (พลาด) ส าหรับองค์ประกอบ Story

1

Core SDGs2

4

5

Agenda

3



Story Additional
detail

การเขียนบทความ/ความเรียง/เรื่องราว
รายละเอียดของการลงมือท า

ในแต่ละตัวชี้วัดของ SDG 

9 สิ่งส าหรับองค์ประกอบ Story

ประเด็น แนวทางการจัดท า

6 Content Story 
เนื้อหาส าคัญ

สรุปผลการด าเนินงานและประเด็นส าคัญที่ได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
- ที่มา/วัตถุประสงค/์ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย /วิธีการด าเนินการ/

องค์ความรู้ที่ใช้/ เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (การน าไปใช้ประโยชน์เกิด
ผลกระทบทางบวกและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคม ชุมชน ในการยกระดับ
คุณภาพ)/ กระบวนการร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) 
บูรณาการหรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุหน่วยงานภาคี) / ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก สังกัด / แหล่งทุน  /รางวัล เป็นต้น

7 Infographic - สื่อสารข้อมูลถึง การตอบโจทย์ SDGs
- แสดงผลลัพธ์เชิงตัวเลข (รายได/้จ านวนคน/จ านวนพื้นที่/เชิงแผนที/่กรอบแนวคิด/

กระบวนการขั้นตอน เป็นต้น) 

8 Photo
ภาพประกอบ

- กระบวนการท างานร่วมกับชุมชน/ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/รางวัล/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/ ภาพข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย / กิจกรรมที่จัด /กิจกรรมการเรียนการสอน

9 Related Link: 
ที่เก่ียวข้อง

- ข่าวที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนช่องทางสื่อสารออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย)
- ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง (การตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)  
- หลักฐานหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
- เว็บไซต์หน่วยงานหนว่ยงานหลักที่ด าเนินการ  
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารนโยบาย ระบ.ุ.....

7

8

6 Link:https://cas.wu.ac.th/sdgs/2021/11/03/developin

g-sustainable-networks-and-systems-rehabilitation-for-the-

elderly-in-community-development-walailak-

demonstration-2/

9

https://cas.wu.ac.th/sdgs/2021/11/03/developing-sustainable-networks-and-systems-rehabilitation-for-the-elderly-in-community-development-walailak-demonstration-2/


SDGs-Focus
เป้าประสงค์ & ตัวชี้วัด (Indicators)



4.2 บัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์สามารถเป็นครู
ระดับชั้นประถมศึกษา 

(Teaching qualification)

4.2.1 จ านวนบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์
สามารถเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษา

4.3 การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning )

4.3.1 ส่งเสริมให้ทรัพยากรทางด้าน
การศึกษาแก่สาธารณะ (Public 
resources)

4.3.2 การจัดงาน การจัดกิจกรรมด้าน
การศึกษา แก่สาธารณะ (Public 
events)

4.3.3 งานกิจกรรมอบรมหลักสูตรบริหาร 
หลักสูตรฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
(Vocational training events)

4.3.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
นอกมหาวิทยาลัย (Education 
outreach activities)

4.3.5 นโยบายการเข้าถึงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning 
access policy)

4.4 นักศึกษาที่ได้รับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคนแรกของครอบครัว 

(First-generation students)

4.4.1 สัดส่วนของนักศึกษาที่ได้รับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีคนแรกของ
ครอบครัว

3 เป้าประสงค์ & 7ตัวชี้วัด (Indicators)

รับรองการศึกษาที่
เทาเทียมและทั่วถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

การศึกษาที่
เท่าเทียม
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รับรองการศึกษาที่
เทาเทียมและทั่วถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

การศึกษาที่
เท่าเทียม



6.2 ปริมาณการใช้น้ าต่อคน (Water 
consumption)

6.2.1 การติดตามปริมาณน้ าที่
ใช้บริโภค (Water 
consumption tracking)

6.2.2 ปริมาณการใช้น้ าต่อคน
(Water consumption)

6.3 การใช้และการบ าบัดน้ า (Water 
usage and care)

6.3.1 การบ าบัดน้ าเสีย 
(Wastewater treatment)

6.3.2 การป้องกันมลพิษใน
ระบบน้ า (water system 
pollution)

6.3.3 การบริการให้น้ าดื่มฟรี 
(Free drinking water )

6.3.4 มาตรฐานด้านอาคารมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อลดการใช้น้ า 
(building standards) 

6.3.5 การออกแบบระบบน้ า
เพื่อลดการใช้น้ า (Water-
conscious planting)

6.4 การน าน้ ากลับมาใช้ซ้ า (Water 
reuse)

6.4.1 นโยบายต่อการใช้น้ าซ้ า 
(Water reuse policy)

6.4.2 การวัดปริมาณน้ าใช้ซ้ า 
(Water reuse 
measurement)

6.5 น้ าในชุมชน (Water in the 
community)

6.5.1 โอกาสทางการศึกษา
ด้านการจัดการน้ า (Water 
management 
educational)

6.5.2 การสนับสนุนการใช้น้ า
อย่างมีจิตส านึก (conscious 
water usage)

6.5.3 การสนับสนุนการ
อนุรักษ์น้ านอกเหนือพื้นที่
มหาวิทยาลัย (water 
conservation)

6.5.4 การสกัดน้ าอย่างยั่งยืน
ในมหาวิทยาลัย (water 
extraction)

6.5.5 ความร่วมมือในด้าน
ของความมั่นคงทางน้ า
(water security)

4เป้าประสงค์ & 14 ตัวชี้วัด (Indicators)

การจัดการ
น้ าและ

สุขาภิบาล

รับรองการมีน้ า
ใช้การจัดการน้ า
และสุขาภิบาลที่

ยั่งยืน
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การจัดการ
น้ าและ

สุขาภิบาล

รับรองการมีน้ า
ใช้การจัดการน้ า
และสุขาภิบาลที่

ยั่งยืน



3 เป้าประสงค์ & 16ตัวชี้วัด (Indicators)

เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อยา่งยั่งยืน

ท าให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความ

ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

11.2 การสนับสนุนด้านศิลปะและแหล่ง
มรดก (arts and heritage)

11.2.1 สาธารณชนสามารถเข้าถึงอาคาร
ได้ (buildings)

11.2.2 การเข้าถึงห้องสมุด (libraries)

11.2.3 สาธารณชนสามารถเข้าถึง
พิพิธภัณฑ์ได้ (museums)

11.2.4 สาธารณชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สี
เขียวได้ (green spaces)

11.2.5 การสนับสนุนศิลปะพื้นบ้านและ
มรดกทางวัฒนธรรม (arts and 
heritage)

11.2.6 การบันทึกและอนุรักษ์ศิลปะ
พื้นบ้านและมรดกทางวัฒนธรรม
(Record and preserve)

11.3 ค่าใช้จ่ายด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (Expenditure)

11.3.1 งบประมาณด้านศิลปะและ
มรดกทางวัฒนธรรม

11.4 แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainable 
practices)

11.4.1 เป้าหมายแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

11.4.2 การสนับสนุนการคมนาคมที่ยั่งยืน (commuting)

11.4.3 การอนุญาตให้ท างานทางไกล

11.4.4 จัดหาที่พักให้กับบุคลากรในราคาที่สามารถจ่ายได้ (Affordable 
housing for employees)

11.4.5 จัดหาที่พักให้กับนักศึกษาในราคาที่สามารถจ่ายได้ (Affordable 
housing for students)

11.4.6 ให้ความส าคัญกับทางเท้าในมหาวิทยาลัย (Pedestrian )

11.4.7 สร้างความมั่นใจว่าประชาชนในท้องถิ่นสามารถเขา้ถึงที่อยู่

11.4.8 การพัฒนาโครงสร้างอาคารใหม่ที่ได้มาตรฐานรับรอง (new build 
standards) 

11.4.9 การสร้างอาคารบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ 
(Brownfield sites)
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เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อยา่งยั่งยืน

ท าให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความ

ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 



3 เป้าประสงค์ & 10ตัวชี้วัด (Indicators)

แผนการผลิต
และบริโภค

อย่างรับผิดชอบ

รับรองแผน
การบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน

12.2 การบริหารจัดการด้านการบรโิภค 
(Operational measures)

12.2.1 นโยบายการคัดเลือกแหล่งอาหาร
ที่มีจริยธรรม (Ethical sourcing)

12.2.3 นโยบายเกี่ยวกับการก าจัดขยะ 
และวัตถุอันตราย (waste disposal -
hazardous materials)

12.2.4 นโยบายการก าจัดขยะและขยะที่
ถูกส่งไปฝังกลบ (waste disposal -
landfill)

12.2.5 นโยบายการลดการใช้พลาสติก 
(plastic)

12.2.6 นโยบายการลดการใช้ของแบบใช้
ครั้งเดียว (disposable items )

12.2.7 นโยบายการก าจัดขยะ 
(outsourced services)

12.2.8 นโยบาย/ข้อก าหนดครอบคลุมถึง
ผู้ให้บริการจากภายนอก (outsource 
suppliers)

12.3 ขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycled waste)

12.3.1 การติดตามปริมาณขยะ     
(Waste tracking)

12.3.2 สัดส่วนของขยะรีไซเคลิ 
(Proportion of waste recycled)

12.4 การเผยแพร่รายงานความยั่งยืน              
(Publication of a sustainability report)

12.4.1 การเผยแพร่รายงานข้อมูล
วารสารวิชาการ (Publication of a 

sustainability report)
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แผนการผลิต
และบริโภค

อย่างรับผิดชอบ

รับรองแผน
การบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน



4เป้าประสงค์ & 15ตัวชี้วัด (Indicators)

การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและ

ทรัพยากรทางทะเล

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและ

ทรัพยากรทางทะเล
เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

14.2 การสนับสนุนการศึกษา
ด้านระบบนิเวศแหล่งน้ า 

(aquatic ecosystems )

14.2.1 โปรแกรมการศึกษาด้าน
ระบบนิเวศน้ าจืดในชุมชน 

(Fresh-water ecosystems) 

14.2.2 โปรแกรมการศึกษา หรือ
กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืน ด้าน
การจัดการประมง การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า และการท่องเที่ยว 
(Sustainable fisheries)

14.2.3 กิจกรรมการศึกษาเพ่ือ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ การ
ท าประมงเกินขีดความสามารถ 

(Overfishing)

14.3 การด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนด้านระบบนเิวศทาง

น้ า

14.3.1 สนับสนุนและจัดงาน
กิจกรรม ส่งเสริม การอนุรักษ์

และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ของมหาสมุทร  (Events)

14.3.2 นโยบายการใช้อาหาร
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตระบบ
นิเวศทางน้ าอยา่งยั่งยืน (Food)

14.3.3 สร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม อนุรักษ์ การ
ขยายระบบนิเวศและ ความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืช 
และสัตว์ (biodiversity)

14.3.4 เทคโนโลยี หรือรูปแบบ
การปฏิบัติ ที่จะช่วยลด หรือ

ป้องกันความเสียหาย ต่อระบบ
นิเวศทางน้ า (damage 

prevention)

14.4 การบ าบัดน้ าเสยี 
(Water sensitive waste 

disposal)

14.4.1 มาตรฐานคุณภาพน้ าและ
แนวทางในการปล่อยน้ าทิ้ง
(Water discharge)

14.4.2 แผนปฏิบัติการเพ่ือลด
ขยะพลาสติก (plastic waste)

14.4.3 นโยบายในการป้องกัน
และลดมลภาวะทางทะเล 
(marine pollution)

14.5 การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ท้องถิ่น (local ecosystem)

14.5.1 แผนที่จะลดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับระบบนิเวศทางน้ า (aquatic ecosystems 
)

14.5.2 การก ากับดูแลความสมดุลของระบบ
นิเวศทางน้ า (health of aquatic 
ecosystems)

14.5.3 พัฒนา สนับสนุนโครงการและ สร้าง
สิ่งจูงใจ ที่ส่งเสริมและรักษาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดูแลรักษาน้ า (aquatic stewardship)

1.4.5.4 ความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นที่จะ
รักษาระบบนิเวศทางน้ าที่ใช้ร่วมกัน

1.4.5.5 กลยุทธ์การจัดการลุ่มน้ า (Watershed)
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การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและ

ทรัพยากรทางทะเล

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและ

ทรัพยากรทางทะเล
เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน



3เป้าประสงค์ & 10 ตัวชี้วัด (Indicators)

สร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

หุ้นส่วนความ
ร่วมมือสู่ทุก

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื

17.2 ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Relationships)

17.2.1 การส่วนร่วมร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือ องค์กรอิสระ (NGOs) ในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน

17.2.2 การสนทนาข้ามภาคส่วนเก่ียวกับ
แนวทางบรรลุเป้าหมาย SDGs Cross 
sectoral 

17.2.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติ
ในการรวบรวมติดตามประเมินข้อมูลของ 
SDGs (data gathering)

17.2.4 ความร่วมมือและวิจัยในระดับ
นานาชาติส าหรับแนวปฏิบัติที่ดีของ SDGs 
(SDG best practice)

17.2.5 ความร่วมมือกับ NGOs ส าหรับการ
พัฒนา SDGs

17.3 งานเผยแพร่ผลงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Publication of SDG reports)

17.3.1 – 17.3.17 งานเผยแพร่รายงาน SDGs 

(Publication of SDG reports)

17.4 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

Education for the SDGs

17.4.1 หลักสูตรที่มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(SDGs)

17.4.2 หลักสูตรการเรียนเฉพาะที่มุ่งหมาย
เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs (specific courses)

17.4.3 กิจกรรมทางด้านการศึกษาที่มีการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน 
SDGs แก่ชุมชน (the wider community)
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สร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

หุ้นส่วนความ
ร่วมมือสู่ทุก

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื
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สร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

หุ้นส่วนความ
ร่วมมือสู่ทุก

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื
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สร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

หุ้นส่วนความ
ร่วมมือสู่ทุก

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื



2เป้าประสงค ์& 7ตวัชีว้ดั 

(Indicators)

การมีสุขภาพ
และความ
เป็นอยู่ที่ดี

รับรองการมี
สุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของทุก
คนในทุกช่วงอายุ

3.2 บัณฑิตด้านสุขภาพ 
(health professions)

3.2.1 สัดส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสุขภาพ

3.3 ความร่วมมือและการบริการด้านสุขภาพ 
(Collaborations and health services)

3.3.1 ความร่วมมือกับองค์กรทางด้านสุขภาพ 
(collaborations with health institutions )

3.3.2 กิจกรรม/โครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีที่มี
ด าเนินการในชุมชน (Health outreach programmes)

3.3.3 สนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬา
(sports facilities)

3.3.4 บริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่นักศึกษา
(Sexual and reproductive health)

3.3.5 สนับสนุนการบริการดูแลด้านสขุภาพจิต
(Mental health)

3.3.6 นโยบายปลอดบุหรี่  
(smoke free policy) 



ผลด าเนินการปี 2022 และข้อที่ต้องปรับปรุง

การมีสุขภาพ
และความ
เป็นอยู่ที่ดี

รับรองการมี
สุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของทุก
คนในทุกช่วงอายุ



2เป้าประสงค์ & 7ตัวชี้วัด (Indicators)

ขจัดความ
หิวโหย

ขจัดความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคง

ทางอาหาร 
ส่งเสริมเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน

#food security
#sustainable agriculture 

2.2 การก าจัดของเสียใน
มหาวิทยาลัย

(food waste)

2.2.1 การติดตามวัดปริมาณ
ขยะอาหารในมหาวิทยาลัย
(food waste tracking )

2.2.2 ปริมาณขยะอาหารใน
มหาวิทยาลัย (food waste)

2.3 นักศึกษาและ
บุคลากรที่หิวโหย 

(Student Hunger)

2.3.1 ความมั่นคงทางอาหารและ
ความหิวโหยแก่นักศึกษา (Student 
food insecurity and hunger)

2.3.2 มาตรการช่วยเหลือด้านความ
หิวโหยให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

2.3.3 ทางเลือกอาหารที่ยั่งยืน
ส าหรับทุกคน (Sustainable food 
choices)

2.3.4 จัดสรรอาหารที่มีประโยชน์
และทางเลือกอาหารที่ราคาไม่แพง
แก่ทุกคน (Healthy and 
affordable food choices)

2.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
การเกษตรและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า (agriculture and 

aquaculture)

2.4.1 สัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านการเกษตรและการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า

2.5 ความหิวโหย
แห่งชาติ 

(National hunger)

2.5.1 การเข้าถึงความรู้ ทักษะ หรือ 
เทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางอาหาร

2.5.2 จัดงานให้แก่เกษตรกรและ ผู้ผลิต
อาหารในท้องถิ่น

2.5.3 สนับสนุนการเขา้ถึง สิ่งอ านวยความ
สะดวกส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

2.5.4 การให้ความส าคัญต่อการซื้อ 
ผลิตภัณฑ์ หรือ วัตถุดิบ จากแหล่งอาหารใน
ท้องถิ่น (Sustainable food purchases)



ขจัดความ
หิวโหย

ขจัดความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคง

ทางอาหาร 
ส่งเสริมเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน

ผลด าเนินการปี 2022 และข้อที่ต้องปรับปรุง



SDGs-
Overall

9

เป้าประสงค์ & ตัวชี้วัด (Indicators)



1.2 การช่วยเหลือทางการเงินนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยเนื่องจากความยากจน  (Students 
receiving financial aid)

1.2.1 อัตราส่วนนักศึกษาจากครอบครัวที่
มีรายได้ต่ า ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือความ
ช่วยเหลือ กับนักศึกษาทั้งหมด

1.3 หลักสูตร/โครงการที่ขจัดความยากจนใน
มหาวิทยาลัย  (University anti-poverty 
programmes)

1.3.1 เป้าหมายที่จะรับนักศึกษาที่
ขาดแคลนหรือ มาจากครอบครัว
ยากจนเข้าศึกษา

1.3.2 โครงการช่วยเหลือนักศึกษา
ที่มาจากกลุ่มรายได้ครัวเรือนต่ าสุด 
เพื่อให้ส าเร็จการศึกษา

1.3.3 สนับสนุนแก่นักศึกษา จาก
ครอบครัวที่ยากจน เพื่อส่งเสริมให้
ส าเร็จการศึกษา

1.3.4 จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษา
หรือ มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ า
เพื่อให้ ส าเร็จการศึกษา

1.3.5 จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษา
หรือ มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ า
เพื่อให้ ส าเร็จการศึกษา

1.4 โครงการที่ขจัดความยากจนให้แก่
ชุมชน (Community anti-poverty 
programmes)

1.4.1 สนับสนุน ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
ท้องถิ่น ส าหรับเริ่มต้นธุรกิจอย่างยั่งยืน (Local 
start-up assistance)

1.4.2 สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้
ริเริ่มท าธุรกิจ/กลุ่มวิสาหกิจในชุมชนท้องถิ่น 
(Local start-up financial assistance)

1.4.3 โครงการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการเข้าถึง 
บริการขั้นพื้นฐาน

1.4.4 ส่วนร่วมก าหนดนโยบายระดับ ท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศหรือระดับโลกเพื่อ
ยุติปัญหาความยากจนในทุกมิติ 

3เป้าประสงค์ & 7ตัวชี้วัด (Indicators)

(เช่น อาหาร ที่
พัก คมนาคม
ขนส่ง  
กฎหมาย)

(เช่น การศึกษา อบรม 
ให้ค าปรึกษาหรือ เข้าถึง
แหล่งข้อมูลและสิ่ง
อ านวยความสะดวก

ได้แก่ ด้านโภชนาการ 
การสุขาภิบาล น้ าดื่ม 
ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย 
สินทรัพย)์

ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 หรือ 2563

ขจัดความ
ยากจน

ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบ 
ทุกสถานที่



5.2 Proportion of first-
generation female 

students 

5.2.1 Proportion of women 
first generation

5.3 นโยบายการเข้าถึง
การศึกษาหรือโอกาสของ

นักศึกษาหญิง

5.3.1 การติดตาม อัตราการสมัคร/ ตอบ
รับ/การเข้าศึกษา/ส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาผู้หญิง

5.3.2 นโยบาย แผน การมีส่วนร่วม การ
สมัคร/ ตอบรับ/การเข้าศึกษาและการ มี
ส่วนร่วมของผู้หญิงกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

5.3.3 โครงการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
ของนักศึกษาผู้หญิง (การให้ค าปรึกษา/ 
ทุนการศึกษา)

5.3.4 ส่งเสริมการสมัครงานหรือการ
คัดเลือก บุคลากรผู้หญิงในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน 

5.4 Proportion of senior 
female academics

5.4.1 Proportion of 
senior female 
academics

5.5 Proportion of 
women receiving 

degrees 

5.5.1 Proportion of 
female degrees 
awarded

5.6 นโยบายด้าน
ความก้าวหน้าของผู้หญิง

5.6.1 นโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง

5.6.2 นโยบายไม่เลือกปฏิบัติส าหรับบุคคล
ข้ามเพศ

5.6.3 นโยบายสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร
ของบุคลากร

5.6.4 สถานเลี้ยงเด็กอ่อน ส าหรับ 
นักศึกษา/บุคลากร

5.6.5 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการดูแล
เด็กเล็ก ส าหรับบุคลากร

5.6.6 แผนงาน/โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
ส าหรับผู้หญิง

5.6.7 การวัด/การติดตาม โอกาสในการ
ส าเร็จ การศึกษาของผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้
ช าย

5.6.8 นโยบายช่วยปกป้องผู้ที่รายงานเกี่ยวกับ 
การเลือกปฏิบัติในด้านการศึกษาหรือการจ้างาน

5 เป้าประสงค์ & 15 ตัวชี้วัด (Indicators)

ความเท่าเทียม
ทางเพศ 

บรรลุความเทาเทียม
ทางเพศ พัฒนาบทบาท

สตรีและเด็กผู้หญิง



3เป้าประสงค์ & 12ตัวชี้วัด (Indicators)

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเขาถึง

ได้

รับรองการมีพลังงานที่
ทุกคนเขาถึงได้ เชื่อถือได้

ยั่งยืนทันสมัย

7.2 นโยบายด้านพลังงานสะอาด               
และเข้าถึงได้ทุกคน 

7.2.1 นโยบายปรับปรุง/ก่อสร้าง อาคารใหม่ 
มาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ 
พลังงาน

7.2.2 แผนปรับปรุงอาคารให้มีประสิทธภิาพ
การใช้พลังงานให้ดีขึ้น 

7.2.3 กระบวนการจัดการปริมาณคาร์บอน
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

7.2.4 แผนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพือ่ลดการใช้พลังงาน

7.2.5 ทบทวนการ ตรวจสอบการใช้พลังงาน
เพื่อ ระบุประเด็นการสูญเสยีพลังงาน 

7.2.6 นโยบายการถอนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมคู่ค้าที่ใช้พลังงานจากคาร์บอน
หนัก โดยเฉพาะถ่าน หินและน้ ามัน

7.3 ปริมาณการใช้พลังงาน 

7.3.1 Energy usage per sqm

7.4 พลังงานและชุมชน

7.4.1 โครงการส าหรับชุมชนท้องถิ่นเพือ่
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลงังานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและพลังงานสะอาด 

7.4.2 สนับสนุนการใชพ้ลังงานทดแทน 
100% ในแต่ละกิจกรรม

7.4.3 บริการกับอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและพลังงาน
สะอาด 

7.4.4 สนับสนุนรัฐบาลในการพฒันา นโยบาย
พลังงานสะอาดและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

7.4.5 ช่วยเหลือการเริ่มธุรกิจที่ สนับสนุนและ
สนับสนุนเศรษฐกิจ / เทคโนโลยีคาร์บอนต่ า



8.2 การจ้างงาน (Employment practice)

8.2.1 การจ่ายค่าจ้างให้บุคลากรเพียงพอส าหรับค่าครองชีพ หรือไม่ต่ ากว่า 
“อัตราค่าจ้างขั้นต่ า” (living wage)

8.2.2 การยอมรับสหภาพแรงงานและสิทธิแรงงานส าหรับทกุคน (rights)

8.2.3 นโยบายไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อ ชาติ สีผิว ศาสนา (ลัทธิ) 
เพศ อายุ เป็นต้น (discrimination)

8.2.4 พันธสัญญาเชิงนโยบายที่ไม่บังคับใชแ้รงงาน การค้าทาส  การค้า
มนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก (commitment)

8.2.5 นโยบายในการรับรองสิทธิที่เท่าเทียมกันของ คนงานในกรณีที่จ้าง
ผู้รับเหมาช่วง หรือ จ้างบุคคลภายนอก (equivalent rights)

8.2.6 นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ลดช่องว่างของการจ่ายเงินที่
แบ่งแยกทางเพศ (equity)

8.2.7 การวัด/การติดตามระดับความเสมอภาคการจ่ายเงินโดยไม่แบ่งเพศ 
(gender equity)

8.2.8 กระบวนการให้พนักงานที่จะอุทธรณ์ เกี่ยวกับสิทธิของบุคลากรและ/
หรือการจ่ายเงิน (appeal process)

8.3 Expenditure 
per employee 

8.3.1 Expenditure per 
employee

8.4 Proportion of 
students taking 

work placements 

8.4.1 Proportion of 
students with 
placements

8.5 Proportion of 
employees on secure 

contracts 

8.5.1 Proportion of 
employees on secure 

contracts

4เป้าประสงค์ & 11ตัวชี้วัด (Indicators)

งานที่มีคุณคา
และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน 

การจ้างงานที่มีคุณค่า



9.2 Patents citing 
university research 

9.2.1 Number of patents citing 
research

9.3 หน่วยธุรกิจ 
Spin-offs

9.3.1 จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาจากภายใน
หน่วยงาน สถาบันยังคงเปน็เจ้าของ
ผลงาน

9.4 รายได้จาก
ภาคอุตสาหกรรม

9.4.1 รายได้จากการวิจัย ทั้งหมด
(ด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์)/  
ด้านการแพทย์/ ด้าน ศิลปศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์) กับบุคลากรทาง
วิชาการแต่ละด้าน

3เป้าประสงค์ & 3ตัวชี้วัด (Indicators)

อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม และ

โครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง สงเสริม

การปรับตัวใหเป็น
อุตสาหกรรม อย่าง

ยั่งยืนและทั่วถึง และ
สนับสนุนนวัตกรรม 



10.2 นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่น
แรกของครอบครัว

10.2.1 นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่
เป็นรุ่นแรกของ

ครอบครัว

10.3 นักศึกษาจาก
ประเทศก าลังพัฒนา/

ด้อยพัฒนา

10.3.1 นักศึกษา
จากประเทศก าลัง
พัฒนา/ด้อยพัฒนา

10.4 สัดส่วนของ
นักศึกษาผู้พิการ

10.4.1 สัดส่วนของ
นักศึกษาผู้พิการ

10.5 สัดส่วนของ
บุคลากรผู้พิการ

10.5.1 สัดส่วนของ
บุคลากร บริการ

ให้แก่ผู้พิการ10.6.8 
การสนับสนุน

ช่วยเหลือผู้พิการ 
เช่น ผู้ช่วยส่วนตัว
ล่ามภาษามือ เป็น

ต้น

10.6 นโยบายการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

10.6.1 นโยบายการรับสมัครที่ไม่เลือกปฏิบัติในการเข้าศึกษา เพื่อส่งเสริม ความเท่าเทียม
ในสังคม

10.6.2 การวัดหรือติดตาม การรับสมัครและเข้าศึกษาของนักศึกษาจากกลุ่มผู้มีบทบาท
น้อย

10.6.3 โปรแกรมหรือโครงการเพื่อรับสมัคร นักศึกษา/บุคลากร/คณาจารย์ จากกลุ่มผู้มี
บทบาทน้อย

10.6.4 นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและต่อต้าน การล่วงละเมิด 

10.6.5 หน่วยงานก ากับ ดูแลความหลากหลาย ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน 

10.6.6 บริการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือจากกลุ่มผู้มีบทบาท น้อย

10.6.7 การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและการ บริการให้แก่ผู้พิการ

10.6.8 การสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ เช่น ผู้ช่วยส่วนตัวล่ามภาษามือ เป็นต้น

10.6.9 การเข้าถึงการบริการช่วยเหลือส าหรับ ผู้พิการ

10.6.10 นโยบายการจัดหาที่พักที่ เงินทุนสนับสนุน อย่างเพียงพอ ส าหรับผู้พิการ

5เป้าประสงค์ & 14ตัวชี้วัด (Indicators)

ลดความ
เหลื่อมล้ า

ลดความเหลือมล้ า
ทั้งภายในและ

ระหว่างประเทศ

ผู้มีบทบาทน้อย เช่น ชนกลุ่มน้อย, นักศึกษาท่ีมี
รายได้น้อย, นักศึกษาที่ไมใ่ชค่นดั้งเดิม, ผู้หญิง, 
นักศึกษา LGBT, นักศึกษาทุพพลภาพ เป็นต้น 



3เป้าประสงค์ & 9ตัวชี้วัด (Indicators)

รับมือกับสภาพ
ภูมิอากาศ

ด าเนินมาตรการ
เร่งด่วนเพือ่รับมือกับ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบ

13.2 Low carbon energy use

13.2.1 Low-carbon energy tracking

13.2.2 Low-carbon energy use

13.3 การส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
และการวางแผนการ จัดการด้านภัยพิบัติ 

13.3.1 โปรแกรมการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความเสี่ยง ผลกระทบ การแก้ไขปัญหาหรือการ
แจ้งเตือน Climate Change ของท้องถิ่น

13.3.2 การจัดท าแผนปฏิบัติ Climate Change
(การตรวจวัด วางแผน และ การลดปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก) และเผยแพร่ให้ หน่วยงาน
ท้องถิ่นหรือชุมชนในพื้นที่ 

13.3.3 ความร่วมมือกับภาครัฐในการวางแผน
รับมือภัย พิบัติจาก Climate Change

13.3.4 การให้ข้อมูลและสนับสนุนภาครฐัใน
ระดับ ท้องถิ่นหรือภูมิภาคในการจัดท าระบบ
เตือนภัยและติดตามภัยพิบัติจาก Climate 
Change

13.3.5 ความร่วมมือกับองค์กรอิสระ (NGOs) 
การจัดท าแผนการรับมือต่อ Climate Change

13.4 การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นกลางด้าน
คาร์บอน

13.4.1 แสดงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
ที่เป็นกลางด้าน คาร์บอน 

13.4.2 Carbon neutral: achieve by date



3เป้าประสงค์ & 13ตัวชี้วัด (Indicators)

การใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศ

ทางบก 

ปกปอง ฟนฟู และ
ส่งเสริมการใชประโย

ชนจากระบบนิเวศทาง
บกอย่างยั่งยืน 

15.2 การสนับสนุนด้วยการให้การศึกษา

15.2.1 สนับสนุน จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ หรือผืนป่าอย่างยั่งยืน

15.2.2 นโยบายที่น าอาหาร/วัตถุดิบ มี การเพาะปลูก/
เพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน

15.2.3 ท างานเพื่อรักษาและขยายระบบนิเวศ ที่มีอยู่ 
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ 
โดยเฉพาะระบบนิเวศที่ถูกท าลาย

15.2.4 โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับระบบ นิเวศ (พืชพันธุ์
และสัตว์ป่า) ส าหรับชุมชนท้องถิ่นระดับชาติ

15.2.5 โปรแกรมการศึกษา/กิจกรรม สาธารณะเกี่ยวกับ
การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แก่ชุมชนท้องถิ่นหรือระดับชาติ

15.3 การสนับสนุนด้วยการปฏิบัติ

15.3.1 นโยบายกิจกรรม ด าเนินงานที่มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และชระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะป่าไม้ 
ภูเขา และพื้นที่แห้งแล้ง 

15.3.2 นโยบายที่จะบ่งชี้ติดตาม และปกป้องทุกสาย
พันธุ์ทในบัญชีแดงไอยูซเีอ็น (IUCN Red Listed) และ 
รายการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์แห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

15.3.3 ค านึงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพใน 
ท้องถิ่นมาพิจารณาวางแผนและการพัฒนาโครงการ

15.3.4 นโยบายลดผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ใน
พื้นที่

15.3.5 ความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นที่พยายาม จะ
รักษาระบบนิเวศทางบกที่ใช้ร่วมกัน

15.4 การก าจัดขยะที่ครอบคลุมถึงขยะ
อันตราย 

15.4.1 มาตรฐานคุณภาพน้ าและแนวทางการปล่อยน้ าทิ้ง
เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าปกป้องระบบนิเวศ สัตว์ป่า สุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของมนุษย์

15.4.2 แผนการลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัย 

15.4.3 นโยบายเก่ียวกับการก าจัดขยะที่ครอบคลุม ถึง
ขยะอันตราย 



3เป้าประสงค์ & 12ตัวชี้วัด (Indicators)

สงบสุข ยุติธรรม 
และเป็นสถาบันที่

เขมแข็ง

สงเสริมสังคมสงบสุข 
ยุติธรรม  ไม่แบงแยก 
เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

16.2 ระบบด้านธรรมาภิบาล 

16.2.1 การไดร้ับเลือกให้เป็นตัวแทนหน่วยงานด้าน
ปกครองสูงสุดของมหวิทยาลัยจากนักศึกษา บุคลากร

16.2.2 ให้บทบาทส าคัญแกส่ภานักศึกษา

16.2.3 นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์ 
อักษร เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นภายนอก และ
การมสี่วนร่วมกับท้องถิ่น

16.2.4 การส่วนร่วมการรับรู้ในท้องถิ่นแก่ ประชาชน 
ภาครัฐ เอกชน ภาคประช าสังคม

16.2.5 การตีพิมพ์หลักการและพันธสัญญาเกี่ยวกับ
อาชญากรรมองค์กร การทุจริต และการติดสินบน

16.2.6 นโยบายสนับสนุนเสรีภาพทางวิชาการ (เลือก 
พูดและสอนในที่สาธารณะ)

16.2.7 การเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน 

16.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

16.3.1 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าแก่ 
ประชาชนและหน่วยงานรัฐ

16.3.2 การบริการวิชาการ เสริมทักษะความรู้ 
เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมาย รวมถึงด้าน
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยี อพยพ ย้ายถิ่นฐาน 
Climate Change ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ภาครัฐ

16.3.3 การวิจัยเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

16.3.4 จัดเวทีที่เป็นกลางและเป็นพื้นที่ปลอดภัย 
ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทางการเมือง

16.4 สัดส่วนผู้จบการศึกษาด้านกฎหมาย

16.4.1 สัดส่วนผู้จบการศึกษาด้านกฎหมาย ต่อ ผู้จบการศึกษา
ท้ังหมด
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