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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
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ขอแสดงควำมนับถือ
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รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
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เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
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ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีสถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
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(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
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ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
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สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
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เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
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เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
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ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
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ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
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เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนเรศวร
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เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
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ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
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ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีสถำบันวิทยำลัยชุมชน
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
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นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
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เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
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เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
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เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
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(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
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(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
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๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
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ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
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ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
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(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎ์ธำนี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
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สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
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ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๘ และ ๖๒๔๕ โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th

ใบ
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๐๐๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
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เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
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ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ยุท ธศำสตร์ช ำติ และคณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน โดยน ำเข้ ำ ข้ อ มู ลในรู ป แบบไฟล์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(สกุ ล PDF) ขนำดไฟล์ ล ะไม่ เ กิ น ๕ MB และสำมำรถน ำเข้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง ไฟล์ สู่ ร ะบบeMENSCR
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ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
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รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
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เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
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ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
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ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
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เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
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ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร
ของแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (SDGs Roadmap) และมอบหมำยให้
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
ซึ่งภำควิชำกำรเป็นภำคีกำรพัฒนำที่สำคัญในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดทำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี และเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชำชำติ (SDGs) เพื่อนำมำประกอบกำรศึกษำ วำงแผนแนวทำง และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
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(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
ของคณะ/ส่วนงำน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวดำรัณ พันสวะนัด
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ เมษำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อมูลหลักสู ตรและวิชำกำรเรี ยนกำรสอนที่ มีเนื้อหำเกี่ ยวข้ องกั บ ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ก ำหนดให้ สำนัก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชำติ ทำหน้ำ ที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ มีภำรกิจในกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ รวมทั้ง ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้กำหนดให้สำนักงำนฯ ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
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ทิศทำงเดียวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรร่ วมมือกับภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ
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