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สรา้งหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที�มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื�นที� ยุติความหวิโหย บรรลุความมั�นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 

และส่งเสรมิเกษตรกรรมที�ยั�งยืน

สรา้งหลักประกันว่าการมีสถขภาวะที�ดี
และส่งเสรมิความเป�นอยู่ที�ดีสาํหรบั
ทุกคนในทุกช่วงวัย

บรรลุความความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหแ้ก่สตรแีละ
เด็กหญิง

สรา้งหลักประกันเรื�องนํ�าและการสุขาภิบาล
ใหม้ีการจัดการอย่างยั�งยืน และมีสภาพ
พรอ้มใช้สาํหรบัทุกคน

สรา้งหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่อย่างยั�งยืน ในราคา
ในราคาที�เหมาะสม

ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจที�ต่อเนื�อง
ครอบคลุม และยั�งยืน การจ้างงานเต็มที�
และมีผลิตภาพ และการมีงานที�สมควร
สาํหรบัทุกคน

สรา้งโครงสรา้งพื�นฐานที�มีความทนทาน 

ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมที�ครอบคลุม
และยั�งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม

ลดความไม่เสมอภาคภายในและ
ระหว่างประเทศ

ทําใหเ้มืองและการตั�งถิ�นฐานของมนุษย์
มีความปลอดภัย ทั�วถึง ละยั�งยืน พรอ้มรบั
การเปลี�ยนแปลง

สรา้งหลักประกันใหม้ีแบบแผนการผลิต
และการบรโิภคที�ยั�งยืน

ปฎิบัติการอย่างเรง่ด่วนเพื�อต่อสู้กับ
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที�เกิดขึ�น

อนุรกัษ์ทรพัยากรจากมหาสมุทร ทะเล
เพื�อการใช้ประโยชน์ และการพัฒนาที�ยั �งยืน 

ปกป�อง ฟ�� นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั�งยืน จัดการป�าไม้อย่างยั�งยืน ต่อสู้การกลาย
สภาพเป�นทะเลทราย หยุดการเสื�อมโทรมของที�ดิน
และฟ�� นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส่งเสรมิสังคมที�สงบสุขและครอบคลุม 

เพื�อการพัฒนาที�ยั �งยืน ใหทุ้กคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสรา้งสถาบันที�มีประสิทธิภาพ 

รบัผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

 เสรมิความเข้มแข็งใหแ้ก่กลไกการดาํเนินงาน
และฟ�� นฟูสภาพหุน้ส่วนความรว่มมือระดับโลก
สาํหรบัการพัฒนาที�ยั �งยืน

       SDGs มีเป�าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที�ยั �งยืน            

คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม คือ



4.1.1 (2) คะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) 

(1) ภาษาไทย  (2) คณิตศาสตร ์ (3) วิทยาศาสตร ์

 (4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(5) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เป�าหมายยอ่ย (Target) 4.3 สรา้งหลักประกันให้ชายและหญงิทกุคน
เขา้ถึงการศึกษา อาชวีศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวทิยาลัยที�มคีณุภาพ 

ในราคาที�สามารถจา่ยได้ ภายในป� พ.ศ. 2573 ประกอบด้วย 2 ตัวชี�วดั คือ

4.3.1  อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา  

(สัดส่วนผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวศึกษา  (ปวช.) : สายสามัญศึกษา)  

4.3.2  อัตราการเข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา

        เป�าหมายที� 4 สรา้งหลักประกันวา่ทกุคนมกีารศึกษาเป�าหมายที� 4 สรา้งหลักประกันวา่ทกุคนมกีารศึกษา          

ที�มคีณุภาพ ครอบคลมุและเท่าเทียมที�มคีณุภาพ ครอบคลมุและเท่าเทียม  

และสนับสนนุโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติและสนับสนนุโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

เป�าหมายย่อย (Target) 4.1 สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็ก
หญิงทุกคนสาํเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที�มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใชจ้่าย นาํไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที�มีประสิทธิผล ภายในป� พ.ศ. 2573  

ประกอบด้วย 3 ตัวชี�วดั คือ

4.1.1 (1) รอ้ยละของเด็ก
ในวัย ป.3 ที�มีทักษะการอ่านและ

การคํานวณขั�นพื�นฐาน

4.1.2 อัตราการสาํเรจ็การศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป�าหมายย่อย (Target) 4.2 สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึง
การพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาํหรับเด็กปฐมวยั
ที�มีคุณภาพ เพื�อให้เด็กเหล่านั�นมีความพร้อมสาํหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ภายในป� พ.ศ. 2573  ประกอบด้วย 2 ตัวชี�วดั คือ

4.2.1 รอ้ยละของเด็กอายุตํ�ากว่า 5 ป� ที�มีพัฒนาการ
ทางด้านสุขภาพ การเรยีนรู ้และพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพตามวัย จาํแนกตามเพศ

4.2.2 อัตราการเข้าเรยีนปฐมวัย 

(อย่างน้อย 1 ป� ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรยีนประถมศึกษา) 
จาํแนกตามเพศ



เป�าหมายยอ่ย (Target) 4.4 เพิ�มจาํนวนเยาวชนและผูใ้หญที่�มทัีกษะที�เกี�ยวขอ้งจาํเป�น 

รวมถึงทักษะทางด้านเทคนคิและอาชพีสาํหรบัการจา้งงาน การมงีานที�มคีณุค่า 
และการเป�นผู้ประกอบการ ภายในป� พ.ศ. 2573 ประกอบด้วย 1 ตัวชี�วดั คือ

4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที�มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร จาํแนกตามประเภททักษะ

เป�าหมายยอ่ย (Target) 4.5 ขจดัความเหลี�อมลํ�าทางเพศด้านการศึกษา และสรา้งหลักประกัน
วา่กลุม่ที�เปราะบาง ซึ�งรวมถึงผู้พกิาร ชนพื�นเมอืง และเด็ก เขา้ถึงการศึกษาและการฝ�กอาชพี
ทกุระดับอยา่งเท่าเทียม ภายในป� พ.ศ. 2573 ประกอบด้วย 3 ตัวชี�วดั คือ

4.5.1 (1) ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ จาํแนกตามระดับการศึกษา 
(ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา) 

4.5.1 (2) ดัชนีความเท่าเทียมทางความมั�งคั�ง จาํแนกตามระดับการศึกษา 
(ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  

4.5.1 (3) ดัชนีความเท่าเทียมตามพื�นที� จาํแนกตามระดับการศึกษา 
(ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา) 

เป�าหมายยอ่ย (Target) 4.6 สรา้งหลักประกันวา่เยาวชนทกุคนและผู้ใหญ ่

ทั�งชายและหญิง ในสดัสว่นสงู สามารถอ่านออกเขยีนได้และคํานวณได้
 ภายในป� พ.ศ. 2573 ประกอบด้วย 3 ตัวชี�วดั คือ

4.6.1 (1) อัตราการอ่านออกเขียนได้
ของประชากรอายุ 15 ป�ขึ�นไป 

4.6.1 (2) อัตราการมีทักษะด้านการคํานวณ
ของประชากรอายุ 15 ป�ขึ�นไป

4.6.1 (3) อัตราการอ่านออกเขียนได้
และมีทักษะด้านการคํานวณ

ของประชากรอายุ 15 ป�  ขึ�นไป



4.7.1 ระดับการดําเนินการการกําหนดเรื�องการศึกษา
เพื�อความเป�นพลเมืองโลกและการจัดการศึกษา 
เพื�อการพัฒนาที�ยั �งยืน เป�นเรื�องหลักใน 

ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ  ข) หลักสูตร  

ค) การศึกษาของครู (หลักสูตรการผลิต/พัฒนาครู)  
และ ง) การประเมินผลนักเรยีน

4.7.2 การจัดกิจกรรมหรอืโครงการเพื�อพัฒนาผู้เรยีน
ใหม้ีความรูแ้ละทักษะเกี�ยวกับความเป�นพลเมือง 

หรอืการพัฒนาที�ยั �งยืน (โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนเสรมิหลักสูตร)

เป�าหมายยอ่ย (Target) 4.a สรา้งและยกระดบั
สถานศึกษา ตลอดจนเครื�องมอืและอุปกรณ์
การศึกษาที�อ่อนไหวต่อเดก็ ผูพ้กิาร และเพศภาวะ 
และจดัใหม้สีภาพแวดล้อมทางการเรยีนรูที้�ปลอดภัย
ปราศจากความรนุแรง ครอบคลมุ และมปีระสทิธผิล
สาํหรบัทกุคน ประกอบดว้ย 1 ตัวชี�วดั คือ

4.a.1 สัดส่วนของโรงเรยีนที�มีการเข้าถึงบรกิารขั�นพื�นฐาน
จาํแนกตามประเภทบรกิาร (สัดส่วนของโรงเรยีน
ที�มีการเข้าถึง) 

(a) ไฟฟ�า (b) อินเทอรเ์น็ตที�ใช้ในการเรยีนการสอน  

(c) เครื�องคอมพิวเตอรที์�ใช้ในการเรยีนการสอน 

(d) โครงสรา้งพื�นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที�ได้รบั
การปรบัใหเ้หมาะสมกับนักเรยีนที�มีความบกพรอ่ง
ทางรา่งกาย (e) นํ�าดื�มพื�นฐาน  (f) สิ�งอํานวยความสะดวก
พื�นฐานด้านสุขอนามัยที�แบ่งแยกตามเพศ และ 
(g) สิ�งอํานวยความสะดวกพื�นฐานในการทําความสะอาดมือ
(ตามนิยามตัวชี�วัดของ WASH ในเรื�อง นํ�า สุขอนามัย 

และสุขลักษณะสาํหรบัทุกคน)

เป�าหมายยอ่ย (Target) 4.b เพิ�มจาํนวนทนุการศึกษา
ทั�วโลกที�ใหแ้ก่ประเทศกําลังพฒันา โดยเฉพาะประเทศ
พฒันานอ้ยที�สดุ รฐักําลังพฒันาที�เป�นเกาะขนาดเล็ก 

และประเทศในทวปีแอฟรกิาเพื�อเขา้ศึกษาต่อในระดบั
อุดมศึกษา รวมถึงการฝ�กอาชพี และโปรแกรม
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ดา้นเทคนคิ
วศิวกรรม และวทิยาศาสตร ์ในประเทศพฒันาแล้ว
และประเทศกําลังพฒันาอื�น ๆ ภายในป� พ.ศ. 2573 

ประกอบด้วย 1 ตัวชี�วดั คือ

ปรมิาณความช่วยเหลือเพื�อการพัฒนาอย่างเป�นทางการ
(ODA) ที�เป�นทุนการศึกษา สาํหรบัประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศพัฒนาน้อยที�สุด

เป�าหมายย่อย (Target) 4.c เพิ�มจาํนวนครู
ที�มีคุณวุฒ ิรวมถึงการดําเนินการผ่าน
ความรว่มมือระหว่างประเทศในการฝ�กอบรมครู
ในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที�สุด และรฐักําลังพัฒนา
ที�เป�นเกาะขนาดเล็ก ภายในป� พ.ศ. 2573

ประกอบด้วย 1 ตัวชี�วัด คือ

สัดส่วนของครูที�มีคุณวุฒเิหมาะสมในการจัดการศึกษา
พื�นฐาน จาํแนกตามระดับการศึกษา ผู้ซึ�งอย่างน้อย
ได้รบัการฝ�กอบรม (เช่น การฝ�กอบรมการสอน) 

ซึ�งต้องดําเนินการก่อนหรอืระหว่างช่วงที�ทําการสอน
ในระดับที�เกี�ยวข้องของแต่ละประเทศ 

(1) ก่อนประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา 
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย

เป�าหมายยอ่ย (Target) 4.7 สรา้งหลักประกันวา่ผูเ้รยีนทกุคนได้รบัความรูแ้ละทักษะที�จาํเป�นสาํหรบั
สง่เสรมิการพฒันาที�ยั�งยนื รวมไปถึงการศึกษาสาํหรบัการพฒันาที�ยั�งยนืและการมวีถีิชวีติที�ยั�งยนื 

สทิธมินษุยชน ความเสมอภาคระหวา่งเพศ การสง่เสรมิวฒันธรรมแห่งความสงบสขุและการไมใ่ช้
ความรุนแรง การเป�นพลเมอืงของโลก และความชื�นชมในความหลากหลายทางวฒันธรรม และ
การที�วฒันธรรมมสีว่นชว่ยให้เกิดการพฒันาที�ยั�งยนื ภายในป� พ.ศ. 2573  ประกอบด้วย 2 ตัวชี�วดั คือ



          เป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืน (SDGs) 17 เป�าหมาย ประกอบไปด้วย
169 เป�าหมายย่อย (SDG Targets) ที�มีความเป�นสากล เชื�อมโยง
และเกื�อหนุนกัน และกําหนดใหม้ี 247 ตัวชี�วัด เพื�อใช้ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามป�จจัย
ที�เชื�อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ 

5. ความเป�นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership):  ความรว่มมือ
ของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื�อนวาระการพัฒนาที�ยั �งยืน

4. สันติภาพและความยุติธรรม (Peace): ยึดหลัก
การอยู่รว่มกันอย่างสันติ มีสังคมที�สงบสุขและไม่แบ่งแยก 

3. เศรษฐกิจและความมั�งคั�ง (Prosperity): ส่งเสรมิใหป้ระชาชน
 มีความเป�นอยู่ที�ดี และสอดคล้องกับธรรมชาติ 

2. สิ�งแวดล้อม (Planet): ใหค้วามสาํคัญกับการปกป�องและรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื�อพลเมืองโลกรุน่ต่อไป 

1. การพัฒนาคน (People): ใหค้วามสาํคัญกับการขจัดป�ญหา
ความยากจนและความหวิโหย และลดความเหลื�อมลํ�าในสังคม



แผนการขบัเคลื�อนเป�าหมายการพฒันาที�ยั�งยนืแผนการขบัเคลื�อนเป�าหมายการพฒันาที�ยั�งยนื
สาํหรบัประเทศไทยสาํหรบัประเทศไทย  

(Thailand's SDGs Roadmap)(Thailand's SDGs Roadmap)

1. การสรา้งการตระหนักรู ้ดาํเนินการ
 ใหทุ้กภาคส่วนมีความรูแ้ละความเข้าใจ
ในเป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืน

2. การเชื�อมโยงเป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืน
กับแผน 3 ระดับของประเทศ ขับเคลื�อนการพัฒนา
ประเทศตามกรอบยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ และแผนระดับอื�น ๆ 

3. กลไกการขับเคลื�อนการพัฒนาที�ยั �งยืน มีคณะกรรมการ
เพื�อการพัฒนาที�ยั �งยืนเป�นกลไกสนับสนุนการขับเคลื�อน
ในระดับนโยบาย และหน่วยงานภาครฐับูรณาการรว่มกับ
ทุกภาคส่วนของสังคม เพื�อนาํไปสู่การปฏิบัติ 

4. การดําเนินงานเพื�อบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืน 

ดําเนินงานโดยยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 

เพื�อจัดทําแผนงาน/โครงการที�สาํคัญ ขยายผลสู่การขับเคลื�อน
ระดับพื�นที� (SDG Localization)

5. ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 

ทั�งในประเทศและภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ

6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื�อนเป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืน ติดตาม
และประเมินผลการขับเคลื�อนเป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืนด้วยระบบฐาน
ข้อมูลกลางที�มีการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
อย่างสมํ�าเสมอ



กฎหมาย  นโยบาย  

และแผนการศึกษา

หลักสูตร
การจัดการศึกษา

- มีกฎหมายด้านการศึกษา
- นโยบายและแผนการศึกษาที�มีความต่อเนื�อง และชัดเจน

- การเน้นเด็กและเยาวชนเป�นศูนย์กลาง
- การเรยีนรูเ้พื�อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ
- การจัดการเรยีนการสอนที�เน้นการลงมือปฏิบัติ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที�หลากหลาย
- ระบบการเรยีนรูที้�เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพื�อส่งเสรมิ
  การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

หว่งโซค่ณุค่า (Value Chain) 
เป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืนด้านการศึกษา  เป�าหมายที�  4  (SDG4)

- มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
- หลักสูตรการศึกษาที�เชื�อมโยงกับมาตรฐานสากล
- หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนทุกช่วงวัย
- หลักสูตรฐานสมรรถนะที�ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ผู้บริหาร  ครู  อาจารย์
และบุคลากร
ที� เกี�ยวข้อง

- ความรู ้ความเข้าใจ และทักษะการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21
- การยกระดับมาตรฐานคุณภาพครูอย่างเป�นระบบ
   (การผลิตและพัฒนาครู)
- การประเมินครู/ผู้สอนที�เน้นผลสัมฤทธิ�จากผู้เรยีนเป�นหลัก
- การพัฒนาความรู/้สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษา

- สื�อและเทคโนโลยีเพื�อการศึกษาและการเรยีนรู ้
- ระบบสารสนเทศเพื�อการศึกษา
- องค์ความรู ้นวัตกรรมและงานวิจัย
- ทรพัยากรทางการศึกษา
- สภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการเรยีนรู ้

รูปแบบ/

ระบบการเรียนรู้

ระบบสนับสนุน
การเรียนรู้

- การวัดและประเมินผลผู้เรยีนตามศักยภาพของผู้เรยีน
- ระบบการติดตาม วัด และประเมินผลทางการศึกษา เพื�อพัฒนาผู้เรยีน
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ต้
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กลไกการบริหารจัดการ
- การขับเคลื� อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที� เกี�ยวข้อง
- กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
- ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้สถานศึกษา
- มีองค์คณะบุคคลทั�งภาครัฐและเอกชนในระดับพื� นที�

สรา้งหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที�มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

ระบบติดตาม
วัดและประเมินผล


