
  
 

ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร” 
การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 
 
 

 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ก าหนดให้จัดกิจกรรม “เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร” เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรภายใน สนย. และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้         
มีหัวข้อที่น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม 3 หัวข้อ ซึ่งสรุปถอดบทเรียนได้ดังนี้ 

 
หัวข้อที่ 1 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยของ สป. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ผู้แบ่งปันความรู:้ นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  

กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 
 แนวทางในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย 
1. นักวิจัยควรระบุความสอดคล้องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
- นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจ าแนกออกเป็น ระเบียบวาระแห่งชาติ 

โครงการท้าทายไทยและนโยบายรัฐบาล 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เป็นปีแรกท่ี วช. ให้ระบุยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย 
นอกจากนี้ ในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ ต้องค านึงถึงกรอบการวิจัยมุ่งเป้าในแต่ละปีด้วย (นักวิจัยสามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยในส่วนของงบประมาณแผ่นดินตามปกติ หรือจะขอจากหน่วยงานให้
ทุนโดยตรง) 

2. การจัดท าข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นักวิจัยต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของหน่วยงานให้ทุนนั้น ๆ 

 ข้อค้นพบท่ีท าให้ข้อเสนอการวิจัยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
- ไม่สามารถระบุให้เห็นถึงความสอดคล้องของนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน 

หรือหากระบุได้ แต่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
- การก าหนดโจทย์หรือข้อหัววิจัย ก าหนดจากความต้องการของนักวิจัย โดยไม่ได้ 

น าประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนหรือความต้องการใช้ผลงานวิจัยมาก าหนดหัวข้อวิจัย 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับผลส าเร็จและความคุ้มค่า

ของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับซึ่งจ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ ผลส าเร็จเบื้องต้น ผลส าเร็จกึ่งกลางและผลส าเร็จ 
ตามเป้าประสงค์อีกท้ังการน าขั้นตอนท าวิจัยหรือประโยชน์มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ 

 



  
 

 
หัวข้อที่ 2 แนวทางการปรับระบบการทดสอบ (O-net V-NET, N-NET ฯลฯ) 

ผู้แบ่งปันความรู:้ นายสิทธิพร วรรณวงษ ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ 

กลุ่มแผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นท่ี 

การด าเนินการทดสอบทางการระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET ฯลฯ) ในปัจจุบันประสบ
ปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น ความถูกต้องของการเฉลยข้อสอบ ข้อสอบไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียน 
และปฏิทินการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานทดสอบ (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ องค์การ (มหาชน) : สทศ.) และหน่วยงานที่ใช้ผลการทดสอบ เช่น สพฐ. รวมถึงการก าหนดให้มี
การสอบข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย  

ดังนั้น เพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขที่ตรงประเด็น จึงได้ก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
 จัดท าผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) เพ่ือให้ข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ด้วย 
 จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน (Timeline)  

- ข้อสอบต้นฉบับจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนธันวาคม 2559 
- ก าหนดสอบและวิพากษ์ข้อสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560              
- สอบรอบพิเศษ   เดือนมีนาคม 2560 
- เปิดเผยข้อสอบและเฉลยค าตอบ หลังการสอบแต่ละดับชั้น 1 เดือน  
- ประกาศผล     ภายในเดือนมีนาคม 2560  
ส่วนการออกข้อสอบภาคสนามปีการศึกษา 2560 จะอยู่นอกเหนือจาก Timeline นี้            

ซึ่งจะด าเนินการหลังจากท่ีพิมพ์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 
 แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนนักศกึษาอาชีวศึกษาที่ต้องเดินทางไกลในการสอบ  V-NET    
โดยด าเนินการจัดสนามสอบ V-NET ในสถานศึกษาของตนเอง หากจ าเป็นต้องสอบ    

ในสถานศึกษา อ่ืนให้มี ระยะทางไม่ เกิน  50 กิ โล เมตร  เ พ่ือแก้ ไขปัญหานัก เรียนนักศึกษา                  
ต้องเดินทางไกลไปสอบที่สถานศึกษาอ่ืน ซึ่งสถานศึกษาต้องจ้างรถบริการรับ-ส่ง ท าให้สถานศึกษา          
เป็นสนามสอบมีนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น คือนักเรียน นักศึกษาของตนเองและที่มาจากสถานศึกษา
อ่ืน ซึ่งต้องจัดสอบที่ห้องปฏิบัติการ ท าให้ไม่สะดวกในการสอบ  

โดยการจัดสอบ V-NET ให้คนในพ้ืนที่เป็นผู้คุมสอบ ซึ่งหากให้นักเรียนทั้งหมดสอบที่
สถานศึกษาตนเองจะเกิดปัญหาการทุจริต พร้อมกันนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการสอบที่สถานศึกษาอ่ืนที่
มีระยะทางเกิน  50 กิโลเมตร ให้สถานศึกษาแจ้งปัญหาอุปสรรคไปที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติก่อนที่จะมีการสอบเพ่ือจะได้แก้ปัญหาต่อไป  ทั้งนี้ จะเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ใน
สถานศกึษาที่เป็นสนามสอบ V-NET ที่มีระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร 

 การก าหนดตัวแปรที่ส่งผลต่อคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สทศ. ได้จัดก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคะแนนสอบให้สถานศึกษาพิจารณากรอก

ในระบบเพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ครอบคลุม อาทิ  รายได้ต่อปีและอาชีพของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  สถานภาพ
ครอบครัว  จ านวนพี่น้อง  บุคคลที่นักเรียนพักอาศัย ลักษณะที่พักอาศัย  ประเภทวิชาที่นักเรียนนักศึกษา
เรียนอยู่ ประเภทสถานศึกษา รูปแบบของการเรียน เป็นต้น  

 การใช้ข้อสอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย  
โดยเพ่ิมรูปแบบการสอบในวิชาภาษาไทยเป็นข้อสอบอัตนัยมี 2 ข้อ คือ 1) การเขียน 

เล่าเรื่องจากภาพ  และ 2) สรุปความ 



  
 

หัวข้อที่ 3 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ผู้แบ่งปันความรู:้ นางสาวภณัฑิกา สหายมติร   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ  

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ. 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นวาระ 
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ. 2016 -2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกลงนาม
รับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development” เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั ่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า  
เ พื ่อย ืนย ัน เจตนารมณ์ร ่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ 
และทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนา 
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015)  

การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ-
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยมีผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ 
ด้วยแล้ว ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยนั้น ได้ยึด 2 หัวใจหลักส าคัญ  
ได้แก่ 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ประชารัฐ รวมทั้งให้พิจารณาความเชื่อมโยง  
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ ASEAN Blueprint และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย 

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ย่อย และตัวชี้วัดรายเป้าประสงค์ 
ดังนี้  

 

เป้าประสงค์ย่อย ตัวช้ีวัดรายเป้าประสงค์ 
1. สร้างประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 
 

1.1 ร้อยละของเด็ก/เยาวชนใน: (ก) ระดับชั้น ป. 2 
หรือ ป. 3 (ข) ป. 6 และ (ค) ม. 3 ที่มีความสามารถ
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน 
และ (2) ด้านคณิตศาสตร์หรือการคิดค านวณ 
จ าแนกตามเพศ 

2. สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึง
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 
2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 

2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการ
ทางด้ านสุขภาพ การเรียนรู้  และพัฒนาการ 
ทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ   
2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี 
ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา)   
 
 
 
 



  
 

เป้าประสงค์ย่อย ตัวช้ีวัดรายเป้าประสงค์ 
3. ให้เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชา
เทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัย  
ที่มีราคาสามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่  
ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการอบรม 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

4. เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น 
รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ ส าหรับการจ้างงาน 
การมีงานที่ดี  และการเป็นผู้ประกอบการ ภายใน 
ปี 2573 

4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ ใหญ่ที่มีทักษะทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนก
ตามประเภททักษะ 

5. ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้าง
หลักประกันว่ากลุ่มที่ เปราะบาง  ซึ่ งรวมถึงผู้พิการ  
ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ 
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย ในเขต 
/นอกเขต ความมั่งคั่งสูง-ต่ า) และอื่น ๆ เช่น สถานะ
ความพิการ คนพื้น เมือง หรือความเหลื่อมล้ า 
/ความขัดแย้งอื่น ๆ ที่สามารถน ามาเป็นข้อมูลที่
ใช้ได้) 

6. สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ 
ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้
และค านวณได้ ภายในปี 2573 

6.1 ร้อยละของประชากรในกลุ่มอายุที่ก าหนดมี
ความรู้ส าหรับการท างานในระดับพื้นฐาน (ก) อ่าน
ออกเขียนได้ (ข) ทักษะในการค านวณ จ าแนกตาม
เพศ   

7. สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  
รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข 
และไม่ ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก  
และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายในปี 2573 

7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (ก) การศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมืองโลก และ (ข) การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทาง
เพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความส าคัญทุก
ระดับใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) 
หลักสูตร (ค) ระดับการศึกษาของครู และ (ง) การ
ประเมินผลนักเรียน 

8. สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
ศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจาก 
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

8.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (ก) ไฟฟ้า  
(ข) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน (ค) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (ง) โครงสร้าง
พื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ ได้ รับการปรับ ให้
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
(จ) สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยพื้นฐานที่
แบ่งตามเพศ และ (ฉ) สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
การท าความสะอาดมือพื้นฐาน (ตามนิยามตัวชี้วัด
ของ WASH ในเร่ืองน้ า สุขอนามัย และสุขลักษณะ) 

9. ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศใน
แอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลัง
พัฒนาอื่นๆ ภายในปี 2563 
 

9.1 มูลค่าเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ (Official Development Assistance-
ODA) ส าหรับทุนการศึกษา ตามสาขาและประเภท
การศึกษา 



  
 

เป้าประสงค์ย่อย ตัวช้ีวัดรายเป้าประสงค์ 
10. เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการ
ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู
ในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่ เป็นเกาะขนาดเล็ก 
ภายในปี 2573 

10.1 สัดส่วนของครูในระดับ (ก) ก่อนประถมศึกษา  
(ข) ประถมศึกษา (ค) มัธยมศึกษาตอนตน้  
และ (ง) มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อย่างน้อยได้รับ 
การฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่ง
ด าเนินการก่อนหรือระหว่างช่วงที่ท าการสอน ใน
ระดับที่สอดคล้องกับประเทศ 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดท่ีคณะท างานของสหประชาชาติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญซ่ึงเป็นผู้แทนแต่ละภูมิภาค  
เป็นผู้พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น คาดว่าจะสมบูรณ์
ภายในเดือนกันยายน 2559 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนในอีก 6 เป้าหมาย ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่   
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนใน

ทุกวัย  
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน  
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 13  ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น  
ในระยะที่ผ่านมา หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนได้ร่วมกันจัดท า Roadmap  

เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน และให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 
15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการระยะ 5 ปี ตลอดจนได้มีการจัดท าข้อมูล 
ตามกรอบประเด็นที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ก าหนด อาทิ สถานการณ์ปัจจุบัน นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง และสถานะของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดแต่ละเป้าประสงค์
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเป้าหมายที่ 4  รวมทั้งเป้าหมายอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประชุมร่วมกับ สศช. เพ่ือหารือและพิจารณาข้อมูลเป็นระยะ ในขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การปรับปรุงข้อมูลสถานะตัวชี้วัด สถานการณ์ของประเทศไทยตามเป้าประสงค์ รวมทั้งการปรับปรุง
เพ่ิมเติมนโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือส่งให้ สศช. สรุปรวบรวมเป็นภาพประเทศ และน าเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณาเสนอคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานต่อไป โดยคาดว่าจะมีการประชุมในเดือนตุลาคม 2559  

--------------------------------------------------------- 
 


