
เป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs : Sustainable Development Goals )  
 

เป้าหมาย no เป้าประสงค์ เกณฑ์ (วิเทศน์) 
1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
(End poverty in all its forms everywhere) 

 

1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนท่ี
มีค่าใช้จ่ายด่ารงชีพรายวันต่่ากว่า $1.25 ต่อวัน 

- สัดส่วนของนิสติที่ไดร้ับเงินช่วยเหลือเข้าเรยีนมหาวิทยาลัย
เพราะความยากจน 

- ความช่วยเหลือด้านการเงิน (จัดหาหรือให้โดย
มหาวิทยาลยั) ได้แก่ ทุนการศึกษา ความช่วยเหลือด้านที่
พักอาศัย อาหาร อุปกรณ์การเรียน (หนังสือ คอมพิวเตอร์) 
พาหนะ (รถราง?) บริการด้านกฎหมาย การให้งานท่า 
เงินกู้ดอกเบี้ยต่่าฯลฯ) 

- จ่านวนนิสิตทั้งหมด 
- จ่านวนนิสิตยากจนท่ีไดร้ับความชว่ยเหลือดา้นการเงิน 
- กิจกรรม/โครงการ ท่ีต่อต้านความยากจนของ

มหาวิทยาลยั 
- เป้าหมายการรับเข้ากลุม่การเงินดา้นล่าง : การตั้งเป้ารับ

นิสิตที่อยู่ในกลุ่มรายได้ครัวเรือนขัน้ต่่า 20% กลุ่มรายได้
ครัวเรือนท้ังหมดในประเทศ (หรือเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
อาจเข้มงวดกว่า เช่น ในกลุ่มรายได้ครัวเรือนขั้นต่่า 10%)  

- ความส่าเร็จของนิสิตกลุ่มการเงินด้านล่าง (ยากจน) : 
เป้าหมายการสา่เรจ็การศึกษา/ส่าเร็จสา่หรับนสิิตที่อยู่ใน
กลุ่มรายได้ครัวเรือนด้านล่าง 20%  ในประเทศ (หรือ
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้อาจเข้มงวดกว่า เช่น ในกลุ่มรายได้
ครัวเรือนขั้นต่่า 10%)  

- เงินช่วยเหลือนิสติผูม้ีรายได้น้อย : ให้การสนับสนุน (เช่น 
อาหาร ท่ีพักอาศัย การขนส่ง บรกิารด้านกฎหมาย) แก่
นิสิตจากครอบครัวที่มรีายได้น้อย เพื่อให้สามารถเรียนจบ
ได ้

- การสนับสนุนนิสติกลุ่มการเงินด้านล่าง (ยากจน) : 
โครงการหรือความคดิริเริ่มในการช่วยเหลือนิสติที่อยู่ใน
กลุ่มรายได้ครัวเรือนด้านล่าง 20% ในประเทศ ให้ส่าเร็จ

1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้
ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อย
ครึ่งหนึ่ง 

1.3 ด่าเนินการใหเ้ป็นผลตามระบบและมาตการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม
ของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายปี 
2573 

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และเปราะบาง มสีิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือท่ีดินและอสังหาใน
รูปแบบอื่น มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการ
ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อ
เหตุรุนแรงท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภยัพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

1.a.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส่าคญัจากแหล่งที่
หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดบัความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัด
ให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้ แก่ประเทศก่าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ ในการด่าเนินงานตามแผนงานและ
นโยบายเพื่อยตุิความยากจนในทุกมิต ิ

1.b.1 สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมภิาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ีสนับสนุนความยากจน (pro-
poor) และค่านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) 
เพื่อจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน 
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การศึกษาได้ (หรือเป้าหมายที่ก่าหนดไว้อาจเขม้งวดกว่า 
เช่น ในกลุ่มรายได้ครัวเรือนขั้นต่า่ 10%) 

- เงินช่วยเหลือนักเรยีนประเทศท่ีมรีายได้น้อยหรือปาน
กลาง : แผนงานเพื่อช่วยเหลือนิสติที่ยากจนจากประเทศท่ี
มีรายได้น้อยหรือปานกลาง (เช่น ให้เรียนฟรี ให้เงิน
ช่วยเหลือ) 

- โครงการ/กิจกรรม ต่อต้านความยากจนของชุมชน 
- "ความช่วยเหลือ start-up ในพื้นที่ :  
- ให้ความช่วยเหลือในชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนการเริม่ต้น

ธุรกิจที่ยั่งยืนทางการเงินและสังคม ผ่านการศึกษาหรือ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (เช่น โครงการให้ค่าปรึกษา การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าถึงสิ่งอ่านวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลยั)" 

- ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ start-up ในท้องถิ่น : ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชุมชนท้องถิ่น ท่ีสนับสนุน
การเริม่ต้นธุรกิจท่ียั่งยืนทางการเงินและสังคม 

- โปรแกรมการเข้าถึงการบริการ : 
- จัดการฝึกอบรมหรือจัดโปรแกรมเพื่อปรับปรุงการเข้าถึง

การบริการขั้นพื้นฐานส่าหรับทุกคน" 
- นโยบายแก้ปญัหาความยากจน :  มีส่วนร่วมในการก่าหนด

นโยบายในระดับท้องถิ่น ระดับภูมภิาค ระดับชาติ และ/
หรือระดับโลก เพื่อด่าเนินโครงการและนโยบายเพื่อยุติ
ความยากจนในทุกมิติ" 

 
2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตร กรรม
ที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนท่ียากจนและอยู่
ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภยั มีโภชนาการ 
และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 

- เศษอาหารในมหาวิทยาลัย 
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and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture) 

  

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปญัหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 
รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระ
แกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568 

- การติดตามเศษอาหารในมหาวิทยาลัย : การวัดปริมาณ
เศษอาหารที่เกดิจากอาหารที่ซื้อ/ขาย/ให้บริการ ภายใน
มหาวิทยาลยั 

- จ่านวนประชากรในมหาวิทยาลยั (นิสิต บุคลากร+
ครอบครัวที่อาศัยในมหาวิทยาลยั) 

- ความหิวโหยของนิสติ 
- ความไมม่ั่นคงทางอาหารและความหิวโหยของนิสติ : จัด

กิจกรรม/โครงการ ท่ีเกี่ยวกับความไมม่ั่นคงด้านอาหาร
ของนิสิต 

- นิสิตและเจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วในความหิวโหย : จัดใหม้ีส่วน
ร่วมเพื่อก่าหนดเป้าหมายความหิวโหยในหมู่นสิิตและ
เจ้าหน้าท่ี (เช่น การจัดหาและการเข้าถึงธนาคารอาหาร/ตู้
กับข้าว) 

- การเลือกรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลยั : 
ให้ทางเลือกทางอาหารอย่างยั่งยืนส่าหรับทุกคนใน
มหาวิทยาลยั รวมถึงการให้บริการอาหารมังสวริัต ิ

- การเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพและราคาไม่แพง : จัดหา
อาหารเพื่อสุขภาพและราคาไม่แพงส่าหรับทุกคนใน
มหาวิทยาลยั 

- สัดส่วนผู้สา่เรจ็การศึกษาด้านการเกษตรและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้่า รวมถึงด้านความยั่งยืน 

- สัดส่วนผู้สา่เรจ็การศึกษาด้านการเกษตรและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้่า 

- จ่านวนบัณฑติทั้งหมด (ตรี โท เอก) 
- จ่านวนบัณฑติสาขาวิชาเกษตรและเพาะเลี้ยงสตัว์น้่า 

รวมถึงด้านความยั่งยืน 
- การเข้าถึงความรูด้้านความมั่นคงทางอาหาร : ให้เกษตรกร

และผูผ้ลิตอาหารในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความมั่นคงด้าน

2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผูผ้ลติอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศสุัตว์ ชาวประมง ให้
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน่าเข้า
ในการผลติ ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส่าหรับการเพิ่ม
มูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภยัและเท่าเทียม ภายในปี 2573 

2.4 สร้างหลักประกันระบบการผลิตทีย่ั่งยืนและสามารถน่าไปปรับใช้ในระบบ
การเกษตรที่สามารถเพิ่มผลผลิตและการผลิตได้ ท่ีช่วยรักษาระบบนเิวศน์ ท่ี
เพิ่มความเขม้แข็งในการรับมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ สภาพ
อากาศที่รุนแรง ความแห้งแล้ง น้่าท่วม และภัยพิบัติอื่นๆ ท่ีจะท่าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อคณุภาพพื้นที่และดิน ภายในปี 2573 

2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธ์ุพืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่
นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธ์ุตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืช
และสตัว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธ์ุและพืชที่มีการจดัการที่ดีและ
มีความหลากหลาย ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมภิาค และระดับนานาชาติ 
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์เกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573 

2.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การ
พัฒนาเทคโนโลยี และการท่าธนาคารยีนของพืชและสตัว์ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการผลติสินคา้เกษตรในประเทศก่าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ 

2.b แก้ไขและป้องกันการกดีกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการขจัดการอดุหนุนสนิค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและ
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มาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยใหเ้ป็นไป
ตามอาณตัิของรอบการพัฒนาโดฮา 

อาหารและความรู้ ทักษะ หรือเทคโนโลยีการเกษตรและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าแบบยั่งยืน 

- กิจกรรมส่าหรับเกษตรกรและผู้ผลติอาหารในท้องถิ่น : จัด
กิจกรรมใหเ้กษตรกรและผูผ้ลติอาหารในท้องถิ่น เพื่อการ
เชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู ้

- มหาวิทยาลยัเข้าถึงเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารในท้องถิ่น : 
ให้เกษตรกรและผู้ผลิตอาหารในทอ้งถิ่นสามารถเข้าถึงสิ่ง
อ่านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการท่า
ฟาร์มอย่างยั่งยืน (เช่น ห้องปฏิบัตกิาร เทคโนโลยี สต็อค
พืช)  

- การซื้ออาหารอยา่งยั่งยืน : จัดล่าดับความส่าคัญของการ
ซื้อผลติภณัฑ์จากแหล่งผลิตที่ยั่งยนืในท้องถิ่น 

2.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาด
อนุพันธ์สามารถท่างานได้อย่างเหมาะสม และอ่านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมลูสา่รองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจ่ากัด
ความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรง 
 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตทีม่ีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวสัดภิาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย 
(Ensure healthy lives and promote well-
being for all at all ages) 

 

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน 
ภายในปี 2573 

- จ่านวนบัณฑติที่ส่าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ 

- สัดส่วนบัณฑติที่ส่าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ 

- นิสิตที่จบทางด้านสุขภาพ (สตัวแพทย์ :วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)+จิตวิทยา 

- ความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพ : มีความร่วมมือกับ
สถาบันสุขภาพระดับท้องถิ่น ระดบัประเทศ หรือระดับ
โลก เพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ : มีการนา่เสนอโครงการและ
ขยายลงไปในชุมชนท้องถิ่น (ซึ่งอาจรวมถึงโครงการ
อาสาสมัครของนิสิต) เพื่อปรับปรงุหรือส่งเสริมสุขภาพ
และความเป็นอยู่ท่ีดี รวมถึงสุขอนามัย โภชนาการ การ
วางแผนครอบครัว กฬีา การออกก่าลังกาย การสูงวัย และ
หัวข้อด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่นๆ 

 

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 
1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี ลงให้ต่่าถึง 25 คน 
ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนท่ีถูกละเลย 
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้่า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 
2573 

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการ
ป้องกันและการรักษาโรค และสนบัสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยูท่ี่ดี 
ภายในปี 2573 

3.5 เสรมิสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถงึการใช้
ยาเสพตดิในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

3.6 ลดจ่านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลกลงครึ่งหนึ่ง 
ภายในปี 2563 



เป้าหมาย no เป้าประสงค์ เกณฑ์ (วิเทศน์) 
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับ

อนามัยเจรญิพันธ์ุโดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสาน
อนามัยเจรญิพันธ์ุในยุทธศาสตร์และแผนงานระดบัชาติ ภายในปี 2573 

- เป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร 
- มหาวิทยาลยัมีการแบ่งปันสิ่งอ่านวยความสะดวกด้านกีฬา

ให้กับชุมชนในท้องถิ่นสามารถมาใช้ร่วมกันได้ เช่น 
โรงเรียนในท้องถิ่นหรือประชาชนท่ัวไป" 

- มหาวิทยาลยัมีบริการด้านสุขภาพทางเพศและการเจรญิ
พันธุ์ รวมถึงการบริการข้อมลูและการศึกษาแก่นิสติ 

- การให้บริการด้านสุขภาพจิต : บุคลากรและนสิิตสามารถ
เข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพจติได ้

- มีนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรีห่รือไม ่
- จ่ากัดพื้นท่ีสูบ 

3.8 บรรลุการมหีลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ่าเป็นท่ีมีคุณภาพ และเขา้ถึงยา
และวัคซีนจ่าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคณุภาพ และมรีาคาที่สามารถ
ซื้อหาได ้

3.9 ลดจ่านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและ
การปนเปื้อนทางอากาศ น่้า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573 

3.a เสรมิการด่าเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม 

3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวคัซีนและยาส่าหรับโรคตดิต่อและไม่ติดต่อ
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก่าลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีน
จ่าเป็นในราคาทีส่ามารถซื้อหาได้ ตามปฏญิญาโดฮาความตกลงว่าดว้ยสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญยาที่เกีย่วกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้า่สิทธิ
ส่าหรับประเทศก่าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะ
ปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

3.c เพิ่มการใช้เงินท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และ
การเก็บรักษาก่าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก่าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุและรัฐก่าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

3.d เสรมิขีดความสามารถสา่หรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก่าลัง
พัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบรหิาร
จัดการความเสีย่งด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 
 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส่าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มคีุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จา่ย 
น่าไปสูผ่ลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในปี 2573 

- สัดส่วนบัณฑติที่มีคณุวุฒิการสอน 
- สัดส่วนบัณฑติที่มีคณุวุฒิเกี่ยวกับการสอน 
- จ่านวนบัณฑติที่สอนระดับประถมได้ ทั้งหมด 



เป้าหมาย no เป้าประสงค์ เกณฑ์ (วิเทศน์) 
(Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong  
learning opportunities for all) 

 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สา่หรับเด็กปฐมวยัที่มคีุณภาพ 
ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านัน้มีความพร้อมส่าหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

- การวัดผลการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ทรัพยากรสาธารณะ (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) : ให้บริการ

เพืุ่อเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาแก่ผู้ที่ไมไ่ดเ้รียนใน
มหาวิทยาลยั – เช่น  คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หลักสตูร
ออนไลน์ และการบรรยายต่างๆ 

- กิจกรรมสาธารณะ (การเรยีนรู้ตลอดชีวิต) : จัดกิจกรรมใน
มหาวิทยาลยัที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้  เช่น การ
บรรยายสาธารณะ กิจกรรมด้านการศึกษาของชุมชน 

- เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ 
- เป็นกิจกรรมพื้นฐาน (จัดเป็นประจ่า) 
- กิจกรรมอบรมวิชาชีพ (การเรียนรูต้ลอดชีวิต) : จัด

กิจกรรมในมหาวิทยาลยัที่เปิดให้บคุคลทั่วไปเขา้ร่วม : 
โปรแกรมการศึกษาส่าหรับผู้บริหาร (หมายถึงหลักสูตร
ระยะสั้นสา่หรับผู้ที่ไม่ไดเ้ข้าเรียนในมหาวิทยาลยั ยกเว้น
หลักสตูร เช่น MBA) และ/หรือการอบรมในระดับ
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะ (อบรมวิชาชีพ-ผู้แปล) 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ (เช่น การบรรยายหรือการ
สาธิตเฉพาะด้าน) นอกวิทยาเขต - ในโรงเรียนในท้องถิ่น 
ในชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงแผนงานกิจกรรมอาสาของนิสิต" 

- "นโยบายการเข้าถึงการเรียนรูต้ลอดชีวิต : นโยบายที่
รับรองว่าทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตได้ โดยไม่ค่านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สถานะการย้ายถิ่น
ของผู้ทุพพลภาพ หรือเพศของบุคคลนั้น" 

- สัดส่วนของนิสติรุ่นแรกของครอบครัวที่ไดเ้รียน ป.ตร ี
- สัดส่วนบัณฑติที่มีคณุวุฒิเกี่ยวกับการสอน 
- จ่านวนนิสิตคนแรกของครอบครัวที่เรียน ป ตรี (เข้าปี 

2563) 

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศกึษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

4.4 เพิ่มจ่านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มทีักษะที่จ่าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิค
และอาชีพส่าหรับการจา้งงาน การมีงานท่ีดี และการเป็นผู้ประกอบการ 
ภายในปี 2573 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้่าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึก
อาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสดัส่วนสูง ท้ังชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค่านวณได้ ภายในปี 2573 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอยา่งยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส่าหรับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใน
ส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในปี 2573 

4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาท่ีอ่อนไหวตอ่เด็ก ผู้
พิการ และเพศภาวะ และให้มสีภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส่าหรับทุกคน 

4.b ขยายจ่านวนทุนการศึกษาในท่ัวโลกท่ีให้ส่าหรับประเทศก่าลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ รัฐก่าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และ
ประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา รวมถึงการ
ฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
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เทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก่าลัง
พัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี 2563 

4.c เพิ่มจ่านวนครูที่มคีุณภาพ รวมถึงการด่าเนินการผา่นทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก่าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด และรัฐกา่ลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 
2573 
 

5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให ้
อ่านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน (Achieve 
 gender equality and empower all  
women and girls) 

 

5.1 ยุติการเลือกปฏิบตัิทุกรูปแบบท่ีมตี่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่ - สัดส่วนบัณฑติที่มีคณุวุฒิการสอน 
- จ่านวนนิสิตผู้หญิงคนแรกของครอบครัวที่เรียน ป ตรี (เข้า

ปี 2563) 
- "การติดตามมาตรการการเข้าถึง : มีการวัดผลและติดตาม

อัตราการสมัครเข้าศึกษาต่อของผู้หญิง อัตราการตอบรับ
หรือเข้าเรียน และอัตราการสา่เร็จการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบ" 

- "นโยบายการรับสมัครนสิิตหญิงและการเข้าศึกษา : มี
นโยบาย (เช่น แผนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม) เกี่ยวกับ
การสมคัรเรียนของผู้หญิง การตอบรับ 

- การเข้าศึกษาและการมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลยั" 
"แผนการเข้าถึงของผู้หญิง : 

- มีแผนการเข้าถึง/การให้บริการ/การสนับสนุน ส่าหรับ
ผู้หญิง ซึ่งอาจรวมถึงการให้ค่าปรกึษา ทุนการศึกษา หรือ
ข้อก่าหนดอื่นๆ" 

- การสมคัรของนิสิตหญิงในสาขาวชิาที่ผู้หญิงมีบทบาทน้อย 
: ส่งเสรมิการสมัครในสาขาวิชาทีผู่้หญิงไม่ค่อยมีบทบาท 
ผ่านแผนงานของมหาวิทยาลัยหรอืผ่านความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั กลุ่มชุมชน รัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน
อื่นๆ ในการรณรงค์ระดับภมูิภาคหรือระดับชาต ิ

- ผ่านการประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัย 

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมตี่อผู้หญิงและเด็กหญิงท้ังในที่สาธารณะและที่
รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท่าทางเพศ และการแสวงประโยชน์ใน
รูปแบบอื่น 

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควร
โดยการบังคับ และการท่าลายอวัยวะเพศหญิง 

5.4 ยอมรับและให้คณุค่าต่อการดูแลและการท่างานบ้านแบบไมไ่ดร้ับค่าจ้าง โดย
จัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคมให้ และสนับสนุนความรบัผดิชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและ
ครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมสี่วนร่วมอย่างเตม็ที่และมีประสิทธิผลและมี
โอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น่าในทุกระดับของการตดัสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และ
สิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบตัิการปักกิ่ง
และเอกสารผลลัพธ์ของการประชมุทบทวนเหล่านั้น 

5.a ด่าเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมสีทิธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน 
การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมาย
ของประเทศ 
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5.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อ

ส่งเสริมการให้อ่านาจแก่ผู้หญิง 
- ผ่านการร่วมมือกับมหาวิทยาลยัอื่น ๆ และ/หรือกลุม่

ชุมชน และ/หรือรัฐบาล และ/หรอื NGOs ในการรณรงค์
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาต ิ

- สัดส่วนคณาจารย์อาวโุสเพศหญิง 
- จ่านวนคณาจารย์อาวุโสเพศหญิง 
- สัดส่วนของนิสติหญิงที่ได้รับปริญญา 
- นิสิตที่จบท้ังหมด /วิทย์ เทคโน/วทิย์สุภาพ /มนุษย์ สังคม 
- นิสิตหญิงท่ีจบ/ วิทย์ เทคโน/วิทยส์ุภาพ/มนุษย์ สังคม 
- มีนโยบายไมเ่ลือกปฏิบตัิต่อสตร ี
- มีนโยบายไมเ่ลือกปฏิบตัิสา่หรับคนข้ามเพศ 
- มีนโยบายการคลอดบุตรและความเป็นพ่อท่ีสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมของผูห้ญิง" 
- มีสิ่งอ่านวยความสะดวกในการดูแลเด็กส่าหรับนิสิตทีม่ี

บุตร ท่ีไดร้ับอนุญาตเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ 
- มีสถานรับเลีย้งเด็กสา่หรับเจ้าหนา้ที่และคณาจารย์" 
- มีแผนให้ค่าปรึกษาแก่ผู้หญิง ซึ่งมีนิสิตหญิงอย่างน้อย 

10% เข้าร่วม" 
- มีการวัดผลหรือติดตามโอกาสส่าเร็จการศึกษาของนิสติ

หญิงเทียบกับนิสติชาย และมีแผนที่แก้ไขความแตกต่าง
ระหว่างการส่าเร็จการศึกษาของนิสิตหญิงและชายนี ้

- มีนโยบายปกป้องผู้ที่รายงานการเลือกปฏิบัติจากความ
เสียเปรียบทางการศึกษาหรือการจ้างงาน 

5.c เลือกใช้และเสรมิความเขม้แข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคบัใช้ได้ 
เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อ่านาจแก่ผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 
 

6. สร้างหลักประกันเรื่องน้่าและการสุขาภิบาล 
ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมสีภาพพร้อมใช้
ส่าหรับทุกคน (Ensure availability and  
sustainable management of water and 
sanitation for all) 

6.1 บรรลเุป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถงึน้่าดื่มที่ปลอดภัยและมรีาคาที่สามารถซื้อ
หาได้ ภายในปี 2573 

- ปริมาณการใช้น้่าต่อคน "วัดปรมิาตรน้่าท้ังหมดที่ใช้ใน
มหาวิทยาลยัที่น่ามาจากแหล่งจ่ายน้่าหลัก  

- จากการแยกเกลือออกจากแม่น้่า จากทะเลสาบ หรือจาก
ช้ันหินอุ้มน้่า?" 

- ปริมาณน้่าท่ีใช้ในมหาวิทยาลัย : ขาเข้า (บ่าบัด/น้่าสกัด) 

6.2 บรรลเุป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถงึสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และ
ยุติการขับถ่ายในท่ีโล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใตส้ถานะการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 
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6.3 ปรับปรุงคณุภาพน้่า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีอันตรายและวัสถุอันตราย ลดสดัส่วนน่้าเสียทีไ่มผ่่านกระบวนการลง
ครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการน่ากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้่าที่ปลอดภัยอยา่งยั่งยืน
ทั่วโลก ภายในปี 2573 

- จ่านวนประชากรในมหาวิทยาลยั ได้แก่ นิสติ บุคลากร
และครอบครัวฯลฯ 

- การบ่าบัดน้่าเสีย : กระบวนการบา่บัดน้่าเสีย 
- กระบวนการป้องกันน่้าเสียเข้าสู่ระบบน้่ารวมทั้งมลพิษที่

เกิดจากอุบัตเิหตุและเหตุการณ์ในมหาวิทยาลยั 
- จัดหาน้่าดืม่ฟรสี่าหรับนสิิต เจ้าหน้าท่ี และผูเ้ยี่ยมชม (เช่น 

น้่าพุส่าหรับเป็นน้่าดืม่) 
- ใช้มาตรฐานอาคารเพื่อลดการใช้น้่า 
- จัดภูมิทัศน์ของพืชเพื่อลดการใช้น้่า (เช่น พืชทนแล้ง) 
- นโยบายการน่าน้่ากลับมาใช้ใหม่ : มีนโยบายที่จะน่าน้่า

กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วท้ังมหาวิทยาลัย
หรือไม่" 

- การวัดการใช้น้่าซ้่า : มีการวัดผลการใช้น้่าซ้่าทั้ง
มหาวิทยาลยั? 

- ให้โอกาสทางการศึกษา/ให้ความรู ้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับการจัดการน้่าที่ด ี

- มีการส่งเสรมิการใช้น้่าอย่างมสีติภายในมหาวิทยาลยัและ
ในชุมชนในวงกว้าง 

- ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์น้่าภายนอกมหาวิทยาลยั 
- มีการสกดัน้่า (เช่น จากช้ันหินอุ้มน้่า ทะเลสาบ หรือแม่น้่า) 

โดยใช้เทคโนโลยีการสกดัน้่าอย่างยั่งยืนในบริเวณ
มหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต 

- มีความร่วมมือกับรัฐบาลระดับท้องถิ่น ระดับภูมภิาค 
ระดับชาติ หรือระดับโลกในเรื่องความมั่นคงทางน้่า 

 

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้่าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้
น้่าและจดัหาน้่าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า่ และลดจา่นวน
ประชาชนท่ีประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้่า ภายในปี 2573 

6.5 ด่าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้่าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่าน
ทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน่้า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนท่ี
ชุ่มน้่า แม่น้่า ช้ันหินอุ้มน้่า และทะเลสาบ ภายในปี 2563 

6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศก่าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับน่้าและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้่า การขจดัเกลือ การใช้น้่าอย่าง
มีประสิทธิภาพ การจดัการน้่าเสยี เทคโนโลยีการน่าน้่ากลับมาใช้ใหม่ 

6.b สนับสนุนและเพิม่ความเขม้แข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้่าและสุขอนามยั 
 

7. สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถงึพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้  

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่
สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี 2573 

- มาตรการของมหาวิทยาลัยที่มีต่อพลังงานสะอาดและราคา
ไม่แพง 
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และยั่งยืน (Ensure access to affordable, 
reliable, sustainable and modern  
energy for all) 

 

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 
ภายในปี 2573 

- มีนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าการบูรณะหรือสร้างอาคารใหม่
ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานประสทิธิภาพการใช้พลังงาน 

- มีแผนจะอัพเกรดอาคารที่มีอยู่ใหม้ีประสิทธิภาพพลังงาน
สูงขึ้น 

- มีกระบวนการจัดการคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

- มีแผนประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงาน
โดยรวม 

- ด่าเนินการทบทวนดา้นพลังงานเพือ่ระบุพื้นท่ีที่มีของเสีย
พลังงานสูง 

- มีนโยบายถอนการลงทุนจากอุตสาหกรรมพลังงานท่ีใช้
คาร์บอนมาก โดยเฉพาะถา่นหินและน้่ามัน (หมายเหตุ : 
นโยบายมีการจัดท่าเมื่อ ปี พ.ศ. ..... และทบทวน เมื่อปี 
พ.ศ. ..... ท้ังนี้ นโยบายต้องจัดท่าและมีการทบทวน 
ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564) 

- การใช้พลังงานต่อ ตร.ม. 
- พลังงานท่ีใช้ทั้งหมด/พื้นที่ว่างในมหาวิทยาลัย 
- พลังงานและชุมชน 
- จัดท่าโครงการให้ชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงความส่าคัญ

ของประสิทธิภาพพลังงานและพลงังานสะอาด 
- ส่งเสริมค่ามั่นสาธารณะต่อการใขพ้ลังงานหมุนเวียน 

100% ภายยนอกมหาวิทยาลัย 
- ให้บริการโดยตรงแก่ภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นโดยมุ่งเป้า

ไปท่ีการปรบัปรุงประสิทธิภาพพลงังานและพลังงาน
สะอาด (การประเมินประสิทธิภาพพลังงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การวจิัยทางเลือกดา้นพลังงานหมุนเวียน) 

- มีการแจ้งข้อมูลและสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนานโยบาย
ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีประหยดั
พลังงาน 

7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า 
ภายในปี 2573 

7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ่านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลงังานท่ีสะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเช้ือเพลิงฟอสซลิช้ันสูงและ
สะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ
เทคโนโลยีพลังงานท่ีสะอาด ภายในปี 2573 

7.b ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสา่หรับการจัดส่งบริการ
พลังงานสที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยนืให้โดยถ้วนหน้าในประเทศก่าลังพัฒนา 
เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนานอ้ยท่ีสุด และรัฐก่าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
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- ให้ความช่วยเหลือแกส่ตาร์ทอัพที่ส่งเสริมและสนับสนุน

เศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีคาร์บอนต่่า 
8. ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกจิที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลมุ และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่  
และมผีลติภาพ และการมีงานท่ีสมควรสา่หรับ 
ทุกคน (Promote sustained, inclusive  
and sustainable economic growth, full  
and productive employment and  
decent work for all) 

 

8.1 ท่าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมคีวามยั่งยืนตามบรบิทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อป ี

- มีการจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยแกาพนักงานและคณาจารย์ทุก
คน ตามค่าครองชีพซึ่งก่าหนดเป็นค่าครองชีพในท้องถิ่น 
(หากรัฐบาลเป็นผู้ก่าหนด) หรือตัวบ่งช้ีความยากจน
ทางการเงินในท้องถิ่นส่าหรับครอบครัวสี่คน (แสดงเป็น
ค่าจ้างรายชั่วโมง) 

- มีการยอมรับสหภาพแรงงานและสิทธิแรงงาน (เสรภีาพใน
การสมาคมและการเจรจาต่อรองรว่มกัน) ส่าหรับบุคลากร
ทุกคน รวมถึงบุคลากรผู้หญิงและบุคลากรชาวตา่งชาติ 

- มีนโยบายยุติการเลือกปฏิบัติในทีท่่างาน (รวมถึงการเลือก
ปฏิบัติทางศาสนา เพศ อายุ) เพิ่มเตืม มหาวิทยาลัยไม่ควร
เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา 
(ลัทธิ) เพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ ถิ่นก่าเนิด (บรรพ
บุรุษ) ความทุพพลภาพ สถานภาพการสมรส รสนิยมทาง
เพศ หรือสถานะทางการทหาร ในกิจกรรมหรือการ
ด่าเนินงานใดๆ ของมหาวิทยาลัย 

- มีนโยบายรับประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันของพนักงานเมื่อ
จ้างงานบุคคลภายนอก  

- มีนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมในอัตราส่วนคา่จ้าง ซึ่ง
รวมถึงความมุ่งมั่นในการวดัผลและขจัดช่องว่างด้านค่าจ้าง
ระหว่างเพศ (หมายเหตุ 1 : หมายถึงค่าตอบแทนท่ีเท่ากัน
ส่าหรับงานท่ีมมีูลคา่เท่ากัน ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันส่าหรับ
การท่างานท่ีเท่าเทียมกัน กลา่วถึงสถานการณ์ที่ชายและ
หญิงท่างานท่ีมีมูลค่าเท่ากัน บ่อยครั้งท่ีกฎหมายก่าหนดให้
นายจ้างจ่ายงานผู้หญิงอย่างน้อยเท่ากับงานของผู้ชายหาก

8.2 บรรลุการมผีลติภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการท่าให้หลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มี
มูลค่าเพิม่สูงและใช้แรงงานเข้มข้น 

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมทีม่ีผลิตภาพ การ
สร้างงานท่ีสมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัฒกรรม 
และส่งเสรมิการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

8.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะไม่เช่ือมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด่าเนนิงาน 10 
ปี ว่าด้วยการผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืนโดยมีประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผู้น่า
ในการด่าเนินการไปจนถึงปี 2573 

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส่าหรบัหญิง
และชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มภีาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่
เท่าเทียมส่าหรับงานท่ีมีคณุค่าเท่าเทียมกัน 

8.6 ลดสดัส่วนของเยาวชนท่ีไม่มีงานท่า ท่ีไม่มีการศึกษา และทีไ่มไ่ด้รับการ
ฝึกอบรม ภายในปี 2563 

8.7 ด่าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจดัแรงงานบังคับ ยุติความ
เป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและก่าจดัการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายที่สดุ ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการ
ใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 
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8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในการท่างานท่ีปลอดภัยและ

มั่นคงส่าหรบัผู้ท่างานทุกคน รวมถึงผู้ท่างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญงิต่างด้าว 
และผู้ที่ท่างานเสี่ยงอันตราย 

พวกเขามีค่าเท่ากัน แตส่ิ่งนี้จ่าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากการด่าเนินการภายในสถาบันเพื่อให้แน่ใจว่าจะ
สามารถท่าได้)  

- การวัดผลหรือติดตามมาตราส่วนค่าจ้างตามความเท่า
เทียมทางเพศ" 

- มีกระบวนการให้พนักงานอุทธรณส์ิทธิและ/หรือจ่ายเงิน
ของพนักงาน 

- รายจ่ายมหาวิทยาลัยต่อจ่านวนบคุลากร 
- จ่านวนบุคลากรทั้งหมด 
- จ่านวนรายจ่ายของมหาวิทยาลยั (หมายเหตุ : รายจา่ย

ของมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าจ้างบุคลากร+การจ้าง 
outsource/ต้นทุนการปรับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน/ค่า
ด่าเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่รวม Capital (เงินทุน)/งบสร้าง
อาคาร/ค่าเสื่อมราคา/ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
อื่นๆ และตอบเป็นสกลุเงินบาท) 

- สัดส่วนนิสิตฝึกงาน  /สดัส่วนการท่างานของนิสิต 
- จ่านวนนิสิตทั้งหมด 
- จ่านวนนิสิตที่ออกฝึกงานมากกว่า 1 เดือน 
- สัดส่วนพนักงานตามสญัญาจ้างท่ีมีหลักประกัน 
- จ่านวนบุคลากรทั้งหมด 
- จ่านวนบุคลากรทั้งหมดที่มสีัญญาจ้างมากกว่า 24 เดือน 

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายทีส่่งเสริมการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนท่ีจะสร้างงาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑท์้องถิ่น ภายในปี 2573 

8.10 เสรมิความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน 

8.a เพิ่มเตมิความช่วยเหลือเพื่อการคา้ (Aid for Trade) ส่าหรับประเทศก่าลัง
พัฒนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านช่องทาง
ของกรอบการท่างานแบบูรณาการส่าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

8.b พัฒนาและท่าให้เกิดการด่าเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสา่หรับการจา้งงานใน
เยาวชนและด่าเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 
 

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลมุ 
และยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม (Build  
resilient infrastructure, promote inclusive 
and sustainable industrialization and foster 
innovation) 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมคีวามทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปา้ที่การเข้าถึงได้
ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส่าหรับทุกคน 

- จ่านวน spin off จากมหาวิทยาลยั 
- รายได้วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
- รายได้วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ต่อ

จ่านวนอาจารย ์
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลมุและยั่งยืน และภายในปี 2573 

ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลติภณัฑ์มวลรวมของ
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ประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และใหเ้พิ่มส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนานอ้ยท่ีสุด 

- รายได้วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแยก
ตามสาขาวิชา: STEM - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี + สัตว
แพทย ์

- รายได้วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ แยกตาม
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่รวมสัตว
แพทยศาสตร์) 

- รายได้วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ แยกตาม
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร ์

- จ่านวนบุคลากรทั้งหมด /บุุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
- จ่านวนคณาจารยต์ามสาขาวิชา: จ่านวนคณาจารย์ตาม

สาขาวิชา:  STEM - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี + สัตวแพทย ์
- จ่านวนคณาจารยต์ามสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่

รวมสตัวแพทยศาสตร์) 
- จ่านวนคณาจารยต์ามสาขาวิชา: ศิลปศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร ์

9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดติในราคาทีส่ามารถจ่ายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมและวสิาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก่าลังพัฒนา 
และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านีเ้ข้าสู่ห่วงโซ่มลูค่าและตลาด 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรบัปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยทุก
ประเทศด่าเนินการตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573 

9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก่าลังพัฒนา และ
ให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและใหเ้พิ่มจ่านวนผู้ท่างานวิจัย
และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและ
เอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิม่มากข้ึน 

9.a อ่านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ียั่งยืนและทนทานใน
ประเทศก่าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน 
เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แกป่ระเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ประเทศก่าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐก่าลังพัฒนาท่ีเป็นหมู่
เกาะขนาดเล็ก 

9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก่าลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น่าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพิม่มูลคา่ของสินค้าโภคภัณฑ ์

9.c การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยดี้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะจัด
ให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เนตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส่าหรบั
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด ภายในป ี2563 
 

10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 
40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกวา่ค่าเฉลีย่ของประเทศ ภายในปี 2573 

- สัดส่วนของนิสติรุ่นแรกของครอบครัวที่ไดเ้รียน ป.ตร ี
- สัดส่วนบัณฑติที่มีคณุวุฒิเกี่ยวกับการสอน 
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10. ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่าง
ประเทศ (Reduce inequality within and 
among countries) 

  

10.2 ให้อ่านาจและส่งเสริมความครอบคลุมดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ส่าหรับทุกคน โดยไม่ค่านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เช้ือชาติ 
ชาติพันธ์ุ แหล่งก่าเนิด ศาสนา หรอืสถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ภายในปี 
2573 

- จ่านวนนิสิตทัุุ้งหมด /จ่านวนนสิิต ป ตรี  
- จ่านวนนิสิตคนแรกของครอบครัวที่เรียน ป ตร ี
- "นักศึกษาจากประเทศก่าลังพัฒนา สัดส่วนของนิสติจาก

ประเทศก่าลังพัฒนา 
- จ่านวนนิสิตทั้งหมด /จ่านวนนสิิตจากประเทศกา่ลังพัฒนา 
- สัดส่วนนิสิตทุพลภาพ /จา่นวนบุคลากรที่มีความทุพลภาพ 
- มาตรการต่อตา้นการเลือกปฏิบตั ิ
- มีนโยบายการรับสมัครที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือมีรายละเอียด

และอธิบายเหตผุลส่าหรับนโยบายการเลือกปฏิบัติในเชิง
บวกที่เหมาะสมในการรับสมัครบคุลากร (หมายเหตุ 1: 
การเลือกปฏิบัติในเชิงบวก หมายถึง มาตรการที่มี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทยีมกันให้มากข้ึน โดยการ
สนับสนุนกลุ่มคนที่เผชิญหรือเคยเผชิญกับการเลือกปฏิบตัิ
ที่ถูกยึดมั่น เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงโอกาสที่
คล้ายคลึงกันกับคนอ่ืนๆ)  

- วัดผลและติดตามการสมัครและการรับเข้าเรียนของกลุม่ที่
มีถูกมองข้าม (และอาจมบีทบาทน้อย) ซึ่งรวมถึงชนกลุ่ม
น้อย นิสิตที่มีรายได้น้อย นิสตินอกระบบ ผู้หญิง นักเรียน 
LGBT และ นิสิตพิการ และ นสิิตผู้ลีภ้ัยที่เพ่ิงตั้งรกราก 

- ด่าเนินการตามแผนเพื่อรับสมัครนสิิต เจ้าหน้าท่ี และ
คณาจารย์จากกลุ่มที่ถูกมองข้าม (กลุ่มที่ถูกมองข้าม อาจ
หมายถึง กลุ่ม LGBTQI+ กลุม่ผู้ทพุลภาพ ชาย หญิง ชน
กลุ่มน้อย นิสติที่มีรายได้น้อย นิสตินอกระบบ นิสติผูล้ี้ภยัที่
เพิ่งตั้งรกรากฯลฯ) 

- มีนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัตแิละต่อต้านการล่วง
ละเมิด 

- มีคณะกรรมการที่ดูแลความหลากหลายและความเท่า
เทียมกัน ส่านักงานหรือเจ้าหน้าท่ี (หรือความเท่าเทียม) ท่ี

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมโีอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของ
ผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติทีเ่ลือก
ปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระท่าทีเหมาะสมใน
เรื่องนี้ 

10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10.5 พัฒนากฏระเบยีบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบนั
การเงินของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการด่าเนินการกฏระเบยีบ
ดังกล่าว 

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมตีัวแทนและเสียงส่าหรับประเทศก่าลังพัฒนาในการ
ตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อให้สถาบนมีประสิทธิผล เช่ือถือได้ มีความรับผดิชอบ และชอบธรรมมาก
ขึ้น 

10.7 อ่านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ 
ปลอดภัยเป็นไปตามระเบยีบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผา่นทางการ
ด่าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี 

10.a ด่าเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส่าหรับประเทศก่าลัง
พัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลง
องค์การการค้าโลก 

10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพือ่การพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหล
ของเงินซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐท่ีมีความจ่า
เป็นมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศก่าลังพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศใน
แอฟริกา รัฐก่าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกา่ลังพัฒนาท่ีไม่มี
ทางออกสู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหลา่นั้น 
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10.c ลดค่าใช้จ่ายในการท่าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ 

(migrant remittance) ให้ต่่ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช่าระเงินระหว่าง
ประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 
2573 
 

ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานก่ากับดูแล 
เพื่อให้ค่าแนะน่าและด่าเนินการตามนโยบาย โปรแกรม 
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ความ
เสมอภาค การรวมกลุม่ และสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย 

- จัดให้มีโปรแกรมการให้ค่าปรึกษา หรือการสนับสนุนเพื่อน
ฝูงเพื่อสนับสนุนนสิิต จ้าหน้าท่ี และคณาจารย์จากกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

- จัดให้มีสิ่งอ่านวยความสะดวกที่ผูทุ้พพลภาพสามารถ
เข้าถึงได ้

- จัดให้มีแผนการที่ผุุ่ทุทพลภาพสามารถเข้าถึงได้ เช่น การ
ให้ค่าปรึกษาหรือการสนับสนุนท่ีตรงเป้าหมายอื่นๆ 

- มีนโยบายหรือกลยุทธ์ที่พักท่ีเหมาะสมแกผู่้ทุพพลภาพ 
รวมถึงเงินทุนท่ีเพียงพอ  

11. ท่าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการเปลีย่น 
แปลงและยั่งยืน (Make cities and human 
settlements inclusive, safe, resilient  
and sustainable) 

 

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานท่ี
พอเพียงปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดบัชุมชนแออัด 
ภายในปี 2573 

- ให้การสนับสนุนศิลปะและมรดก 
- ให้ประชาชนเข้าถึงอาคารและ/หรอือนุสาวรีย์หรือภูมิทัศน์

มรดกทางธรรมชาติที่มีความส่าคญัทางวัฒนธรรม 
- ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงห้องสมุดรวมถึงหนังสือและ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
- ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพิพิธภณัฑ์ พ้ืนท่ีจัดแสดง

นิทรรศการ หอศลิป์ หรืองานศลิปะและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
ได ้

- มีส่วนร่วมในศลิปะท้องถิ่นในแง่ของจ่านวนการแสดง
ประจ่าปีของคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัย กลุ่ม
ละคร วงออเคสตรา ฯลฯ ... ท้ังแบบเฉพาะกิจหรือเป็น
ส่วนหน่ึงของหลักสูตรที่สอนอยู ่

- ส่งมอบโครงการเพื่อบันทึกและรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ เช่น นิทานพื้นบ้าน ประเพณี ภาษา และ
ความรู้ในท้องถิ่น ซึ่งอาจรวมถึงมรดกของชุมชนพลัดถิ่น 

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่
สามารถจ่ายได้ ส่าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และค่านึงเปน็พิเศษถึงกลุ่มคนท่ีอยู่ในสถานการณ์ที่
เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผูสู้งอายุ ภายในปี 
2573 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยนื เพื่อ
การวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมสีว่นร่วม 
บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573 

11.4 เสรมิความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติของโลก 

11.5 ลดจ่านวนการตายและจ่านวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของโลกท่ี



เป้าหมาย no เป้าประสงค์ เกณฑ์ (วิเทศน์) 
เกิดจากภยัพิบัติ ซึ่งรวมถึงภยัพิบัติที่เกี่ยวกับน้่า โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและ
คนท่ีอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

- จ่านวนรายจ่ายของมหาวิทยาลยั (หมายเหตุ : รายจา่ย
ของมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าจ้างบุคลากร+การจ้าง 
outsource/ต้นทุนการปรับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน/ค่า
ด่าเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่รวม Capital (เงินทุน)/งบสร้าง
อาคาร/ค่าเสื่อมราคา/ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
อื่นๆ และตอบเป็นสกลุเงินบาท) 

- ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกบัด้านศิลปะและมรดก 
- มีการวัดผลและก่าหนดเป้าหมายเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืน

มากขึ้น (การเดิน ขี่จักรยาน หรือการขนส่งท่ีไม่ใช้
เครื่องยนต์ รถตู้สาธารณะ รถยนตส์าธารณะ (ส่วนตัว) รถ
รับส่งหรือระบบขนส่งสาธารณะ รถจักรยานยนต์ สกู๊ต
เตอร์หรือจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะไฟฟ้า) 

- มีการด่าเนินการเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืนมากขึ้น 
- ส่งเสริมหรืออนญุาตให้มีการตดิตอ่สื่อสารทางไกลหรือการ

ท่างานทางไกลส่าหรับบุคลากร ตามนโยบายหรือแนว
ปฏิบัติมาตรฐาน หรือเสนอสัปดาห์การท่างานแบบย่อ เพื่อ
ลดการเดินทางของบุคลากร 

- จัดหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงส่าหรบับุคลากร 
- มีการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงส่าหรับนสิิต 
- จัดล่าดับความส่าคัญการเข้าถึงทางเท้าในมหาวิทยาลัย 
- ท่างานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาการ

วางแผนและการพัฒนา รวมถึงสรา้งความมั่นใจว่าผู้อยู่
อาศัยในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง 

- การสร้างอาคารใหม่ใหไ้ด้มาตรฐานท่ียั่งยืน" 
- การก่อสร้างบน Brownfield Sites ถ้าสามารถท่าได้" 

11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้
ความสนใจเป็นพเิศษต่อคณุภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล 
และการจัดการของเสียอื่นๆ ภายในปี 2573 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสเีขียว ท่ีปลอดภยัครอบคลุมและเขา้ถึงได้ 
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เดก็ คนชรา และผูม้ีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ภายในปี 2573 

11.a สนับสุนนการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวน
ระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของ
การวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดบัภูมภิาค 

11.b ภายในปี 2563 เพิ่มจ่านวนเมืองและกระบวนการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ท่ี
เลือกใช้และดา่เนินการตามนโยบายและแผนท่ีบูรณาการ เพื่อน่าไปสู่ความ
ครอบคลมุ ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มภีูมิต้านทานต่อภัยพบิัติ และ
ให้พัฒนาและด่าเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภยัพิบัติแบบองค์รวม
ในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการด่าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสีย่ง
จากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 

11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 
 

12. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable 
consumption and production patterns) 

12.1 ด่าเนินการใหเ้ป็นผลตามกรอบการด่าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศน่าไปปฏิบตัิโดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็น
ผู้น่า โดยค่านึงถึงการพัฒนาและขดีความสามารถของประเทศก่าลังพัฒนา 

- มีนโยบายการจัดหาอาหารและเสบียงอย่างมีจริยธรรม 
- มีนโยบาย กระบวนการ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก่าจดั

ของเสีย - ครอบคลุมวตัถุอันตราย  
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12.2 บรรลุการจดัการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 

- มีนโยบายการก่าจดัขยะ - เพื่อวัดปริมาณของเสียทีส่่งไป
ยังหลุมฝังกลบและรไีซเคลิ  

- มีนโยบายเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติก  
- มีนโยบายเกี่ยวกับการลดการใช้สิง่ของที่ใช้แล้วทิ้งให้น้อย

ที่สุด  
- การท่าให้แน่ใจว่านโยบายเหล่านีม้ีการขยายไปถึงบริการ

ภายนอกและห่วงโซ่อุปทาน 
- การท่าให้แน่ใจว่านโยบายเหล่านี้ได้ขยายไปสู่ซัพพลาย

เออร์ภายนอกและห่วงโซ่อุปทานอ่ืน เชน - (ซัพพลายเออร์
อุปกรณ์ เครื่องเขียน สัญญาก่อสรา้ง)? 

- วัดปริมาณขยะทีเ่กิดขึ้นและการรีไซเคิลทั้งมหาวิทยาลัย 
- สัดส่วนขยะรไีซเคิล/ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น 
- ปริมาณขยะรีไซเคิล/ปรมิาณขยะที่ส่งไปยังหลมุฝังกลบ 
- การเผยแพร่รายงานความยั่งยืน 

 

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลด
การสญูเสยีอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสยี
หลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 

12.4 บรรลเุรื่องการจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ง
เหล่านั้นด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหลา่นั้นออกสู่อากาศ น่้า 
และดินอยา่งมีนัยส่าคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด ภายในปี 2563 

12.5 ลดการเกิดของเสยีโดยให้มีการป้องกัน การลดปรมิาณ การใช้ซ้่า และการน่า
กลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573 

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบรษิัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว
ปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงาน
ของบริษัทเหล่านั้น 

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบตัิด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐท่ียั่งยืน ตามนโยบายและ
การให้ล่าดับความความส่าคญัของประเทศ 

12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความ
ตระหนักถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 
2573 

12.a สนับสนุนประเทศก่าลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีด
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสูรู่ปแบบการ
ผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืนยิ่งข้ึน 

12.b พัฒนาและด่าเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนส่าหรับการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนท่ีสร้างงานและส่งเสริมวฒันธรรม
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
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12.c ท่าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน่าไปสู่การบริโภคที่

สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยก่าจัดกการบดิเบือนทางการตลาดโดยให้
สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสรา้งภาษีและ
เลิกการอดุหนุนที่เป็นภยัเหล่านั้นในท่ีที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค่านงึอย่างเต็มที่ถึงความจ่าเป็นและเงื่อนไขที่
เจาะจงของประเทศกา่ลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นที่จะมี
ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านัน้ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
 

13. ปฎิบัติการอย่างเร่งด่วยเพือ่ตอ่สู้กับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Take urgent action 
 to combat climate change and its 
impactsa) 

 

13.1 เสรมิภูมติ้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

- การติดตามพลังงานคาร์บอนต่่า : วัดปริมาณพลังงาน
คาร์บอนต่่าที่ใช้ทั้งมหาวิทยาลัย 

- พลังงานท่ีใช้ทั้งหมด 
- พลังงานท้ังหมดที่ใช้จากแหล่งคารบ์อนต่่า 
- มาตรการด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีโปรแกรมการศึกษา/การให้ความรู้ ในท้องถิ่นหรือ

การรณรงค์เกี่ยวกับความเสี่ยง ผลกระทบ การบรรเทา
ผลกระทบ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือน
ล่วงหน้า 

- มีแผนปฏิบตัิการ Climate Action ของมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและกลุ่มชุมชนท้องถิ่น 

- ร่วมวางแผนร่วมมือ รับมือกับภัยพิบัติจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับภาครัฐ 

- แจ้งและสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นหรือระดบัภูมภิาค
เกี่ยวกับภัยพิบัตจิากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ท้องถิ่นหรือเสี่ยงในการเตือนล่วงหน้าและการตดิตาม 

- มีความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการปรับตัวต่อ
สภาพอากาศ 

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดบัชาติ 

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ปรับตัว การลดผลกระทบ การเตอืนภัยล่วงหน้า 

13.a ด่าเนินการใหเ้กิดผลตามพันธกรณทีี่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคี
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
เป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จา่นวน 1 แสนล้านเหรยีญสหรัฐ
ต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจา่เป็นของประเทศก่าลงัพัฒนา
ในบริบทของการด่าเนินการด้านการลดกา๊ซเรือนกระจกท่ีส่าคัญและมีความ
โปร่งใสในการด่าเนินงานและท่าให้กองทุน Green Climate Fund 
ด่าเนินการอยา่งเต็มที่โดยเร็วที่สดุผ่านการให้ทุน 

13.b ส่งเสริมกลไกท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด และให้ความส่าคญัต่อผูห้ญิง เยาวชน และชุมชน
ท้องถิ่นและชายขอบ 
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- มีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปล่อย

คาร์บอนท่ีเป็นกลางตาม Greenhouse Gas Protocols 
หรือไม่? 

 
14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร  
ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Conserve and sustainably use the  
oceans, seas and marine resources for 
sustainable development) 

  

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสา่คัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตอุาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี 2568 

- ให้การศึกษา/ความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศน้่าจืด (การ
ชลประทาน การจัดการ/การอนรุกัษ์น้่า) แก่ชุมชนระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับชาติ" 

- ให้การศึกษา/ความรู/้การเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ
การจัดการการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าและการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่ชุมชนระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับชาติ" 

- ให้การศึกษา/ความรู้ แก่ชุมชนระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 
เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการตกปลาจ่านวนมาก 
การท่าประมงท่ีผิดกฎหมาย โดยขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม และการท่าประมงแบบท่าลายลา้ง" 

- สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมทีมุ่่งส่งเสริมการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ของมหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้่า และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

- มีนโยบาย/แผนงาน ในมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยอาหารที่มา
จากระบบนิเวศทางน้่านั้นมาจากการประมงอย่างยั่งยืน 

- การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  
- มีหน้าที่โดยตรง (การวิจัยและ/หรอืมีส่วนร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม) เพื่อรักษาและขยายระบบนเิวศที่ด่ารง
อยู่และความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนเิวศที่อยู่ภายใต้การคุกคาม" 

- "เทคโนโลยีป้องกันความเสยีหายของระบบนิเวศทางน้่า 
(หน้าท่ีโดยตรง) 

14.2 บริหารจดัการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบท่ีมีนัยส่าคญั รวมถึงโดยการเสริมภมูิต้านทานและ
ปฏิบัติการเพื่อฟ้ืนฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมผีลิตภาพ 
ภายในปี 2563 

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่าน
ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

14.4 ภายในปี 2563 ให้ก่ากับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกีย่วและยุติการ
ประมงเกินขีดจ่ากัด การประมงท่ีผิดกฎหมายทีไ่ม่มีการรายงาน และที่ไม่มี
การควบคุม และแนวปฏิบตัิด้านการประมงท่ีเป็นไปในทางท่าลาย และ
ด่าเนินการใหเ้ป็นผลตามแผนการบริหารจดัการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สดุที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อย
ที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน 
(maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้่า
เหล่านั้น 

14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทีด่ีที่สดุที่มีอยู ่

14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้นรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีสว่นท่าให้
เกิดการประมงเกินขีดจ่ากัด ขจดัการอุดหนุนท่ีมสี่วนท่าให้เกิดการประมงท่ี
ผิดกฎหมาย ท่ีไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่ม
การอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติทีเ่ป็นพิเศษและ
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แตกต่างท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลส่าหรับประเทศก่าลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ดควรเป็นสว่นควบในการเจรจาการอุดหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก 

- มีหน้าที่โดยตรง (การวิจัยและ/หรอืการมีส่วนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม) เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่ช่วยให้อุตสาหกรรมทางทะเลสามารถลดหรือป้องกัน
ความเสยีหายต่อระบบนเิวศทางน้่าได้" 

- การก่าจัดของเสยีที่ไวต่อน้่า 
- มีมาตรฐานคณุภาพน้่าและแนวทางการปล่อยน้่า (เพื่อ

รักษาคุณภาพน้่า เพื่อปกป้องระบบนิเวศ สัตว์ป่า และ
สุขภาพและสวสัดภิาพของมนุษย์)" 

- มีแผนปฏิบตัิการลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลยั" 
- มีนโยบายป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท 

โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนบก 
- มีแผนท่ีจะลดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพของระบบนิเวศทางน้่าท่ีเกีย่วข้อง 
- มีการตดิตามสุขภาวะของระบบนิเวศทางน้่า 
- มีการพัฒนาและให้การสนับสนุนโปรแกรมและสิ่งจูงใจที่

ส่งเสริมและรักษาแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลสัตว์น้่า 
- มีความร่วมมือกับชุมชนระดับท้องถิ่นเพื่อรักษาระบบนเิวศ

ทางน้่าร่วมกัน" 
- มีการด่าเนินกลยุทธ์การจัดการลุม่น้่าตามสถานท่ีเฉพาะ

ของพันธุ์สัตว์น้่า" 

14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก่าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะ
ขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจดัการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้่า และการท่องเที่ยว 

14.a เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยค่านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตรร์ะหว่าง
รัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพิม่พูนให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเลมสี่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศก่าลังพัฒนามากขึ้น 
เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐก่าลังพัฒนาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพฒันาน้อย
ที่สุด 

14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดส่าหรับชาวประมงพ้ืนบ้าน
รายเล็ก 

14.c เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอยา่งยั่งยืน 
โดยการด่าเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน 
UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายส่าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทร
และทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร 
The Future We Want 
 

15. ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบ 
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ 
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่  

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนเิวศบนบก
และในน้่าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบรกิารทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่าง
ยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนท่ีชุ่มน้่า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคบัภายใต้
ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

- สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมทีมุ่่งส่งเสริมการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมทั้งป่าไม้และที่ดินป่า อย่างยั่งยืน 

- มีนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารในมหาวิทยาลยัมาจาก
การเกษตรอย่างยั่งยืน  
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และหยดุการสูญเสียความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ (Protect, restore and promote 
sustainable use of terrestrial  
ecosystems, sustainably manage  
forests, combat desertification, and  
halt and reverse land degradation  
and halt biodiversity loss) 

 

15.2 ส่งเสริมการด่าเนินการด้านการบรหิารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ท่าลายป่า ฟ้ืนฟูป่าท่ีเสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและ
ฟื้นฟูป่าทั่วโลก ภายในปี 2563 

- มีการท่างานทางตรงเพื่อรักษาและขยายระบบนิเวศที่มีอยู่
และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนเิวศที่อยู่ภายใต้การคุกคาม 

- ให้การศึกษา/ความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศ (พืชและสัตว์ใน
ป่า) ส่าหรับชุมชนท้องถิ่นหรือระดบัชาติ? 

- ให้การศึกษา/เผยแพร่ความรูส้่าหรับชุมชนระดับท้องถิ่น 
หรือระดับชาติเกี่ยวกับการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรและ
การท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 

- สนับสนุนระบบนิเวศทางบกด้วยการปฏิบัต ิ
- มีนโยบายใหม้ีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ระบบ

นิเวศบนบกอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลยั 
โดยเฉพาะป่าไม้ ภูเขา และพื้นท่ีแห้งแล้ง   

- มีนโยบายในการระบุ ติดตาม และปกป้องชนิดพันธ์ุ IUCN 
Red List และชนิดพันธ์ุอนุรักษ์แห่งชาติที่มีนิสัยในพ้ืนท่ีที่
ได้รับผลกระทบจากการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

- รวมความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นไว้ใน
กระบวนการวางแผนและพัฒนา (เช่น การก่อสร้างอาคาร
ใหม่) 

- มีนโยบายลดผลกระทบของสายพนัธุ์ต่างถิ่นที่มีต่อ
มหาวิทยาลยั )  

- ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดินท่ีใช้
ร่วมกัน 

- การก่าจัดของเสยีที่มีความอ่อนไหวต่อท่ีดิน 
- มีมาตรฐานคณุภาพน้่าและแนวทางการปล่อยน้่า (เพื่อ

รักษาคุณภาพน้่า เพื่อปกป้องระบบนิเวศ สัตว์ป่า และ
สุขภาพและสวสัดภิาพของมนุษย์) 

- มีนโยบายลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัย  
- มีนโยบาย กระบวนการ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก่าจดั

ของเสียที่ครอบคลุมวัสดุอันตราย  

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม รวมถงึ
แผ่นดินท่ีได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง 
และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกท่ีไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
ภายในปี 2573 

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหลา่นัน้ เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศเหล่านั้นท่ีจะให้ผลประโยชน์อันส่าคัญต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ภายในปี 2573 

15.5 ปฎิบัติการที่จา่เป็นและเร่งด่วนเพือ่ลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยุ่ตาม
ธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 
2563 จะปกป้องและป้องกันการสญูพันธ์ุของชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม 

15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยตุิธรรม และส่งเสรมิการเขา้ถึง
ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วยเพื่อจะยตุกิารล่าและการขนย้ายชนิดพันธ์ุพชืและ
สัตว์คุ้มครอง และแก้ปญัหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลติภณัฑส์ัตวป์่าท่ีผิด
กฎหมาย 

15.8 น่ามาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการน่าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกรายในระบบนิเวศบกและน้่าและควบคมุหรือขจดั priority species 
ภายในปี 2563 

15.9 บูรณาการมลูค่าของระบบนเิวศและความหลากหลายทางชีวภาพเขา้ไปสู่การ
วางแผนกระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบญัชีท้ัง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563 

15.a ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์และการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยืน 



เป้าหมาย no เป้าประสงค์ เกณฑ์ (วิเทศน์) 
15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหาร

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และจดัหาแรงจูงในที่เหมาะสมสา่หรับประเทศก่าลัง
พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจดัการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และ
การปลูกป่า 

15.c เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกส่าหรับความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่า 
การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขดีความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสรา้งสถาบันที่มีประสิทธิผล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
(Promote peaceful and inclusive  
societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and  
build effective, accountable and  
inclusive institutions at all levels) 

 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอตัราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยส่าคญั 

- ได้คัดเลือกผู้แทนคณะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยจาก 
: นิสิต (ท้ังระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา) คณาจารย์ 
และเจา้หน้าท่ี (พนักงานสนับสนุน)" 

- นิสิต (ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 
- สายวิชาการ สายสนับสนุน 
- สมาพันธ์นิสติ : รับรองสมาพันธ์นสิิต 
- มีนโยบายและขั้นตอนท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อระบผุู้มี

ส่วนไดส้่วนเสียในท้องถิ่นภายนอกมหาวิทยาลยัและ
มหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมด้วย 

- มีองค์กรที่มีส่วนร่วมเพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมกับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีในท้องถิ่น รวมถึงคนในท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่น 
เอกชนในท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคมในท้องถิ่น 

- มีการเผยแพร่หลักการและพันธสญัญาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม การทุจริตและการติดสินบน 

- มีนโยบายสนับสนุนเสรีภาพทางวชิาการ (เสรภีาพในการ
เลือกสาขาวิชาและการพูดและการสอนในที่สาธารณะ
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ท่าวิจัย)" 

- การเผยแพร่ข้อมลูทางการเงินของมหาวิทยาลยั 

16.2 ยุติการข่มแหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 

16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสรา้งหลักประกัน
ว่าจะมีการเข้าถึงความยตุิธรรมอยา่งเท่าเทียมแก่ทุกคน 

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสรมิความแข็งแกร่งของ
กระบวนการติดตามและการส่งคนืสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสูก้ับ
อาชญากรรมที่จดัตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 

16.5 ลดการทุจริตในตา่แหน่งหน้าท่ีและการรับสินบนทุกรูปแบบ 
16.6 พัฒนาสถาบันท่ีมีประสิทธิผล มีความรับผดิชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลมุ 

มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 
16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก่าลังพัฒนาใน

สถาบันโลกาภิบาล 
16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสา่หรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มสีูตบิัตร 

ภายในปี 2573 
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16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเขาถึงข้อมูลและมีการปกปอ้ง

เสรภีาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง
ระหว่างประเทศ 

- มีการให้ค่าแนะนา่จากผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะfด้านแกร่ัฐบาล
ระดับท้องถิ่น ระดบัภูมภิาค หรือระดับประเทศ (เช่น ผ่าน
แนวทางนโยบาย การเข้าร่วมในคณะกรรมการ การ
จัดเตรียมหลักฐาน 

- มีการเผยแพร่ การศึกษาทั่วไป การเพิ่มทักษะและ
ศักยภาพ แก่นโยบายและผู้รา่งกฎหมายในหัวข้อท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยี การ
ย้ายถิ่นและการพลดัถิ่น และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- ด่าเนินการวิจยัเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ" 
- การสร้างแพลตฟอรม์ที่เป็นกลางเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา 

: จัดให้มีเวทีท่ีเป็นกลางและพื้นที่ 'ปลอดภัย' ส่าหรับผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียทางการเมืองต่างๆ ได้มารวมตัวกันเพื่อ
พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา 

- สัดส่วนผู้สา่เรจ็การศึกษาด้านกฎหมายและการบังคับใช้
ทางแพ่ง 

- สัดส่วนบัณฑตินิติศาสตร์ /จ่านวนบัณฑิตทั้งหมด 
- จ่านวนบัณฑติทั้งหมดจากหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

16.a เสรมิความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระท่าผ่าน
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในประเทศก่าลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและตอ่สู้กับ
การก่อการร้ายและอาชญากรรม 

16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือปฏิบัตเิพื่อการพฒันาที่
ยั่งยืน 
 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการ 
ด่าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส่าหรับการพัฒนาท่ียั่งยนื 
(Strengthen the means of  
implementation and revitalize the  
Global Partnership for Sustainable 
Development) 

17.1 เสรมิความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่าน
ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศก่าลังพัฒนา เพื่อพฒันาขีด
ความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ 

- มีส่วนร่วมโดยตรง หรือให้ข้อมลูกบัรัฐบาลระดับชาติหรือ
องค์กรพัฒนาเอกชนระดับภมูิภาค เกี่ยวกับการพัฒนา
นโยบาย SDG - รวมถึงการระบุปญัหาและความท้าทาย 
การพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ การสร้างแบบจ่าลอง
อนาคตที่มีแนวโน้มว่าจะมีและไมม่ีการแทรกแซง การ
ติดตามและการรายงานเกี่ยวกับการแทรกแซง และการ
เปิดใช้งานการจัดการแบบปรับตัวได ้

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดา่เนินการให้เป็นผลตามพันธกรณเีรื่องการใหค้วาม
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่
ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศท่ีจะบรรลุเป้าหมายการมสีัดส่วน 
ODA/GNI ร้อยละ 0.7 ส่าหรับใหแ้ก่ประเทศก่าลังพัฒนา และมสีัดส่วน 
ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ส่าหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด โดย
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สนับสนุนใหผู้้ให้ ODA พิจารณาตัง้เป้าหมายที่จะใหม้ีสดัส่วน ODA/GNI ถึง
อย่างน้อยร้อยละ 0.20 ส่าหรับใหแ้ก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ 

- ริเริม่และมีส่วนร่วมในการเจรจาขา้มภาคส่วนเกี่ยวกับ 
SDGs เช่น การประชุมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือองค์กร
พัฒนาเอกชน 

- เข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในการรวบรวมหรือ
วัดข้อมูลสา่หรับ SDGs 

- ทบทวนแนวทางเปรียบเทียบและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในการแก้ปญัหา SDGs . ผ่านความร่วมมือและการ
วิจัยระหว่างประเทศ 

- ร่วมมือกับ NGOs เพื่อจัดการกับ SDGs ผ่าน: โครงการ
อาสาสมัครของนักเรยีน โครงการวิจัย หรือการพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษา 

- กิจกรรม/โครงการ อาสาของนิสติ 
- กิจกรรม/โครงการ วิจัย 
- การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 
- เผยแพรค่วามคืบหน้า SDG1- 17 ทั้งแบบรายบุคคลหรือ

ในรายงานประจา่ปี" 
- มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาเกี่ยวกับ SDGs ที่มี

ความหมายทั้งมหาวิทยาลยัและทีเ่กี่ยวข้องและใช้ได้กับ
นิสิตทุกคน 

- มีหลักสูตรเฉพาะ (ระดับปรญิญาหรือวิชาเลือก) ที่กล่าวถึง
ความยั่งยืนและ SDGs/หลักฐานอาจรวมถึงเอกสาร
นโยบาย รายงาน รายละเอียด/เอกสารของโปรแกรม หรือ
เอกสารที่คล้ายคลึงกัน 

- ได้อุทิศกิจกรรมดา้นการศึกษาแกชุ่มชนในวงกว้าง ซึ่งอาจ
รวมถึงศิษย์เก่า ชาวบ้าน ผู้พลดัถิน่//โปรดระบุหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการให้
ความรู้แก่ชุมชนในวงกว้างเกี่ยวกับ SDGs หลักฐานอาจ

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเตมิจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศ
ก่าลังพัฒนา 

17.4 ช่วยประเทศก่าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้
นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การ
บรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปญัหาหนี้
ต่างประเทศของประเทศท่ียากจนและมีหนีส้ินในระดับสูงเพื่อลดการประสบ
ปัญหาหนี ้

17.5 ใช้และด่าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส่าหรับประเทศ
พัฒนาน้อยทีสุด 

17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมภิาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ 
และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผา่นการ
พัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกท่ีมีอยูเ่ดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ
สหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ่านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศก่าลังพฒันาภายใต้เงื่อนไขที่อ่านวยประโยชน์แก่
ประเทศก่าลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกนั 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมส่าหรบัประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ท่างานได้อย่างเตม็ที่ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนบัสนุนที่
ส่าคัญ 

17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส่าหรับการด่าเนินการด้านการ
เสรมิสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศก่าลัง
พัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะด่าเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี 



เป้าหมาย no เป้าประสงค์ เกณฑ์ (วิเทศน์) 
17.10 ส่งเสริมระบบการคา้พหุภาคีทีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ 

และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสดุการ
เจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 

รวมถึงเอกสารนโยบาย รายงาน รายละเอียด/เอกสารของ
โปรแกรม หรือเอกสารที่คล้ายคลงึกัน 

17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก่าลังพัฒนาในการส่งออกท่ัวโลกให้สูง
ขั้นอย่างมีนัยส่าคญั โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดใหสู้งขึ้น 2 
เท่าในปี 2563 

17.12 ท่าให้เกิดการดา่เนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอด
ภาษีและปลอดการจ่ากัดปริมาณในระยะยาวส่าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้าง
หลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งก่าเนินสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่
ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรยีบง่าย และมีส่วนช่วย
อ่านวยความสะดวอกในการเข้าถึงตลาด 

17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการ
ประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย 

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพ่ฒนาท่ียั่งยืน 
17.15 เคารพพ้ืนท่ีทางนโยบายและความเป็นผู้น่าของแต่ละประเทศท่ีจะสรา้งและ

ด่าเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาท่ียัง่ยืน 
17.16 ยกระดับความร่วมมือระดับโลกเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยหุ้นส่วนความ

ร่วมมือจากภาคส่วนท่ีหลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก่าลังพัฒนา 

17.17 สนับสนุนการส่งเสรมิหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-
ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณแ์ละกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรของหุ้นส่วน 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยูแ่ล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของ
การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุน
การสร้างขีดความสามารถด้านสถติิในประเทศก่าลังพัฒนา ภายในป ี2573 

 


