Metrics and indicators of SDG 14 : Life Below Water
ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของเป้าหมายที่ 14 ชีวติ ใต้น้า

ตัวบ่งชี้
(Indicators)
14.2.1 ระบบนิเวศน้้าจืด (กิจกรรมเข้าถึงชุมชน)

รายละเอียดตัวบ่งชี้
มีหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมเข้าถึงชุมชนในด้านการ
ให้การศึกษาในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ในเรื่อง
ระบบนิเวศน้้าจืด (แนวทางปฏิบัติด้านการชลประทาน
การจัดการ/การอนุรักษ์น้า)

หลักฐาน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
Paid
Free
1. การจัดการระบบ
1. IOT
และความ
2. Globe
หลากหลายทาง
ชีววิทยา มคอ.3
2. ปฏิบัติการการ
จัดการระบบและ
ความหลากหลาย
ทางชีววิทยา มคอ.3

ตัวบ่งชี้
(Indicators)
14.2.2 การท้าประมงอย่างยั่งยืน (กิจกรรมเข้าถึงชุมชน)

รายละเอียดตัวบ่งชี้
มีหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมเข้าถึงชุมชนในด้านการ
ให้การศึกษาในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ในเรื่อง
การจัดการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการ
ท่องเที่ยวทางน้้าอย่างยั่งยืน

หลักฐาน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
Free
Free
1. ธนาคารปูม้า
1. ธนาคารปูม้า
2. การท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยว

14.2.3 การท้าประมงที่มากเกินก้าลังผลิตของสัตว์น้า (กิจกรรม
เข้าถึงชุมชุน)

มีกิจกรรมเข้าถึงชุมชนในด้านการให้การศึกษาในระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับชาติ ในการสร้างความตระหนักหรือ
การปลูกจิตส้านึกเกี่ยวกับการท้าประมงที่มากเกิน
ก้าลังผลิตของสัตว์น้า การท้าประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม และแนวทางปฏิบัติ
ด้านการประมงที่เป็นไปในทางท้าลาย

14.3.1 การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอย่าง
ยั่งยืน (กิจกรรม)

สนับสนุน หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
ทะเล ทะเลสาบ แม่น้า และทรัพยากรทางทะเล อย่าง
ยั่งยืน

Yes
1. โครงการปะการัง
2. โครงการ รปศ ร่วมใจ
ฟื้นฟูปะการัง

14.3.2 อาหารจากระบบนิเวศทางน้้า (นโยบาย)

มีนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารในสถานศึกษา
จะมาจากระบบนิเวศทางน้าที่สามารถเก็บเกี่ยวได้
อย่างยั่งยืน

No

14.3.3 การดูแลรักษาระบบนิเวศทางน้้าและความหลากหลายทาง งานที่ท้าโดยตรง (การวิจยั /หรือการมีส่วนร่วมกับ
ชีวภาพ (งานที่ท้าโดยตรง)
ภาคอุตสาหกรรม) ในการดูแลรักษาและขยายระบบ

Free
1. ธนาคารปูม้า

Yes
1.โครงการส้ารวจความ

Free
1. ธนาคารปูม้า

Yes
1. โครงการปะการัง

Yes
1. สาขาวิชาเทคโนดลยี
เพาะเลียงสัตว์น้าจ้าหน่าย
พันธุ์ปลาจาการเรียนใน
รายวิชา
2. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานที่ 7 มีแหล่งเรียนรู้การ
เพาะพันธุ์สัตว์น้า
Yes
1. โครงการวิจัย ส้ารวจ

ตัวบ่งชี้
(Indicators)

รายละเอียดตัวบ่งชี้
นิเวศทางน้าและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ให้
มากขึน ทังพืชและสัตว์ โดยเฉพาะระบบนิเวศทางน้าที่
ถูกคุกคาม

หลักฐาน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
หลากหลายทางชีวภาพ
สารพิษตกค้างในหอย
2. ดัชนีชีวภาพปะการัง
2. โครงการวิจัยการ
ส้ารวจสัตว์หน้าดิน

14.3.4 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายของระบบ
นิเวศทางน้้า (งานที่ท้าโดยตรง)

งานที่ท้าโดยตรง (การวิจยั /หรือการมีส่วนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม) ในการน้าเทคโนโลยีหรือแนวทาง
ปฏิบัติมาใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเล ที่สามารถช่วย
ลดหรือป้องกันความเสียหายแก่ระบบนิเวศทางน้า

Yes
1. ดัชนีชีวภาพ
หญ้าผมนาง

Yes
1. ผลงานตีพิมพ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

14.4.1 แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานในการปล่อยน้้า

มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเรือ่ งคุณภาพน้าในการ
ปล่อยน้า (เพื่อคงคุณภาพของน้าเพื่อปกป้องระบบ
นิเวศ สัตว์ป่า และสุขภาพและสวัสดิการของมนุษย์

1. ส้านักงานสี
เขียว

14.4.2 แผนปฏิบัติการในการลดขยะพลาสติก

มีแผนปฏิบตั ิการในการลดขยะพลาสติกในสถานศึกษา

1. ส้านักงานสี
เขียว

1. นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ส้านักงานสี
เขียว
2. บ่อบ้าบัดคณะ
วิทยาศาสตร์
1. นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ส้านักงานสี
เขียว

14.4.3 การลดมลพิษทางทะเล (นโยบาย)

มีนโยบายในการป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุก
ประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนบก

14.5.1 การลดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางน้้า (แผน)

มีแผนในการลดการเปลี่ยนทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพของระบบนิเวศทางน้าที่เกีย่ วข้อง

No
1. ส้านักงานสี
เขียว

2. โครงการจัดการขยะ
Yes
1. U2t หนองบัว
2. หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
1. นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม และ

ตัวบ่งชี้
(Indicators)

14.5.2 การเฝ้าสังเกต ติดตาม ตรวจสอบ
ระบบนิเวศทางน้้า

รายละเอียดตัวบ่งชี้

หลักฐาน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
พลังงาน ส้านักงานสี
เขียว

สุขภาวะของ

เฝ้าสังเกต ติดตาม ตรวจสอบ สุขภาวะของระบบนิเวศ 1. ชนิดและการ
ทางน้า
แพร่กระจายของ
สาหร่ายทะเลขนาด
ใหญ่ บริเวณอ่าวยาง
2. ชนิดและ
องค์ประกอบ
ของครัสเตเชียจาก
การท้าประมงลอบปู
ม้า บริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัด
จันทบุรี
3. ดัชนีชีวภาพฟื้นฟู
แนวปะการัง
14.5.3 หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน พัฒนาและสนับสนุนหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ
การดูแลรักษาทรัพยากรทางน้้า
ส่งเสริมต่าง ๆ ในการใช้แนวปฏิบตั ิที่ดีในการดูแล
ปะการัง
รักษาทรัพยากรทางน้าเรื่อยไป
2. โครงการ
ธนาคารปูม้า
14.5.4 การร่วมมือในการดูแลรักษาระบบนิเวศทางน้้าที่ใช้ร่วมกัน ร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นในการลงทุนลงแรงเพื่อดูแล
1. MOU ปะการัง
รักษาระบบนิเวศทางน้าที่ใช้ร่วมกัน

1. รวมบทความตีพมิ พ์
ของอาจารย์ ศุทธินี
และ ผศ.ดร.ชุตาภา

14.5.5 กลยุทธ์การจัดการลุ่มน้้า

1. แผนแม่บท อพสธ.

มีการน้ากลยุทธ์การจัดการลุ่มน้าไปปฏิบัติใช้ โดย
ขึนอยู่กับความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้าเฉพาะ
ของแหล่งที่ตัง

1. แผนแม่บท
อพสธ.

1. โครงการปะการัง
2. โครงการธนาคารปูม้า
1. MOU ปะการัง

