17 เป้าหมายหลัก
เป้าหมายที3่ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุก
วัย SDG 3: Good Health and Wellbeing
เป้าหมายที4่ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต SDG 4: Quality Education
เป้าหมายที5่ : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง
SDG 5: Gender Equality
เป้าหมายที6่ : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนาและ
สุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน
SDG 6: Clear Water and Sanitation
เป้าหมายที7่ : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาทีย่ ่อมเยา
SDG 7: Affordable and Clean Energy

เป้าหมายที8่ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสา
หรับทุกคน SDG 8: Decent Work and
EconomicGrowth

SDGS คืออะไร?

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs)
ได้ รั บ การปรับ ใช้ โดยรัฐ สมาชิ ก สหประชาชาติใ นปี พ.ศ.
2558 ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องนาไป ปฏิบัติในทุกประเทศ
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระดั บ โลก ทั งนี การจั ด ล า ดั บ
ความสาคัญและเจตนารมณ์ของ SDGs เพื่อเป็นแนวทางให้
ทุกประเทศพร้อมรับมือ กับความท้าทาย และสร้างอนาคต
โลกที่ ดี ก ว่ า เดิ ม ส าหรั บ ทุ ก คนภายในปี พ.ศ. 2573 โดย
เป้าหมายเหล่านีมุ่งหวังที่จะขจัดความยากจน กระตุ้นการ
พัฒนา เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมลา ปกป้องสิ่งแวดล้อม
จั ด การรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ ใน
ขณะเดียวกันส่งเสริมธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติถาพ และ
ความมั่นคงปลอดภัย เกือบทั่วทุกประเทศ และภาคส่วน
ต่างๆ รวมถึงระดับอุดมศึกษาเป็นกลไกที่สาคัญในการมี
ส่ ว นรวมของเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( SDGs)
มหาวิ ท ยาลั ย มีบ ทบาทส าคั ญอย่ างมากในการสร้ างองค์
ความรู้ ชี น าแนวทาง และสร้างนวัต กรรมเพื่ อ สนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน หัวใจหลักของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักโดยมี 169
เป้าหมายย่อย

EDUCATION for the SDGs

https://cia.wu.ac.th/
https://www.facebook.com/ciawalailak

SDGS คืออะไร?

17 เป้าหมายหลัก
เป้าหมายที1่ : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพืนที่
SDG 1: No Poverty

เป้าหมายที2่ : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน
SDG 2: Zero Hunger

เอกสารฉบับนีมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ

Sustainability Development Goals
(หรือ SDGs)

17 เป้าหมายหลัก

17 เป้าหมายหลัก
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เป้าหมายที1่ 7: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG
17: Partnerships for the Goals

เป้าหมายที1่ 3: ดาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ

เป้าหมายที9่ : สร้างโครงสร้างพืนฐานที่มีความทนทาน
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
SDG 9: Industry, Innovation and
Infrastructure

SDG 13: Climate Action
เป้าหมายที1่ 4: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที1่ 0: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
SDG 10: Reduced Inequalities

What are the UN Sustainable
Development Goals?
There are 17 Sustainable Development Goals
(SDGs), which were adopted by the UN in 2015 to
provide a framework to achieve a better and more
sustainable future for all.
These include ending poverty and hunger;
promoting good health and well-being and quality
education; achieving gender equality and
economic growth; providing access to clean water
and sanitation and affordable and clean energy;
fostering innovation; reducing inequalities; building
sustainable cities and communities and achieving
responsible consumption and production; tackling
climate change; managing sustainably life below
water and life on land; promoting peaceful
societies; and revitalising global partnerships.
ศึกษาข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับ SDGs เพิ่มเติมในรูปแบบภาษาไทยได้ที่
https://www.sdgmove.com/en/home-page /

SDG 14: Life Below Water
เป้าหมายที1่ 5: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ SDG 15: Life on
Land
เป้าหมายที1่ 6: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบและ ครอบคลุมใน
ทุกระดับ SDG 16: Peace, Justice
and Strong Institutions

เป้าหมายที1่ 1: ท าให้เมืองและการตังถิ่นฐานของมนุษย์
มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภมู ติ ้านทาน
และยั่งยืน
SDG 11: Sustainable Cities and
Communities
เป้าหมายที1่ 2: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน
SDG 12: Responsible Consumption
and Production
สาหรับการจัดลาดับมหาวิทยาลัยโดยการนา SDGs มาเป็น
ตัวชีวัดโดยสถาบัน Time Higher Education หรือ THE
Impact Ranking นัน ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้
ที่ https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings/impact-rankings-2022-newmethodology-announced

