*** โปรดอ่าน ***
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เรื่อง ข้อชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในการนาเข้าข้อมูล
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอเรียนชี้แจง เปลี่ยนแปลงในการนาเข้าข้อมูล จาก
เดิ ม ที่ ร ะบุ ใ ห้ ท่ ำนน ำเข้ ำข้ อมู ลหลั ก สู ตรและวิ ช ำกำรเรี ยนกำรสอนของมหำวิ ทยำลั ยที่ มี เนื้ อหำเกี่ ยวข้ องกั บ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (SDGs) ในระบบ eMENSCR โดยใช้
Username/Password ของส่วนงำนของมหำลัยของท่ำน เป็น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง
E-mail : nscr@nesdc.go.th โดยท่ำนสำมำรถจัดส่งเป็นรูปแบบไฟล์เอกสำร (PDF) หรือ link ของ Dropbox หรือ
Google Drive ที่สำนักงำนฯ สำมำรถเข้ำไป download ข้อมูลได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว และขออภัยมำ ณ ที่นี้

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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกรุงเทพ
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
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
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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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยคริสเตียน
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
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
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
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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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเฉลิมกำญจนำ
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
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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(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ สู่ ร ะบบโดยใช้ Username/Password
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นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
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(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยชินวัตร
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยตำปี
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
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
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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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธนบุรี
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด
ด้วย รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
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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
(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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยปทุมธำนี
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพำยัพ
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพิษณุโลก
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยฟำฏอนี
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยภำคกลำง
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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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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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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นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
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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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชธำนี
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์
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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นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
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(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
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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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
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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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)
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีปทุม
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสยำม
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหำดใหญ่
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
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
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๑๕ ๓๖๙๖ และ นำงสำวถิรพร สิงห์ลอ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๑๐ ๕๕๗๒ Email nscr@nesdc.go.th
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
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รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
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กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
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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 อธิกำรบดีสถำบันกันตนำ
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 อธิกำรบดีสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
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 อธิกำรบดีสถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน
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 อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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 อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยียำนยนต์มหำชัย
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
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 อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
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 อธิกำรบดีสถำบันวิทยำกำรประกอบกำรแห่งอโยธยำ
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 อธิกำรบดีสถำบันรัชต์ภำคย์
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 อธิกำรบดีสถำบันวิทยสิริเมธี
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 อธิกำรบดีสถำบันวิทยำกำรจัดกำรแห่งแปซิฟิค
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 อธิกำรบดีสถำบันอำศรมศิลป์
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยเฉลิมกำญจนำระยอง
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยเชียงรำย
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยเซนต์หลุยส์
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยดุสิตธำนี
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยทองสุข
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
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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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 อธิกำรบดีวิทยำลัยนครรำชสีมำ
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยนำนำชำติรำฟเฟิลส์
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยพิชญบัณฑิต
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยนอร์ทเทิร์น
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยสันตพล
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยแสงธรรม
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 อธิกำรบดีวิทยำลัยอินเตอร์เทคลำปำง
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

