Metrics and Indicators of SDG 17: Partnerships for the Goals
ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.2.1ความรํวมมือกับ NGOs และหนํวยงานราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายของ SDG
ตัวบ่งชี้
17.2 ความร่วมมือเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดตัวบ่งชี้
17.2.1 Relationships with
regional NGOs and
government for SDG policy
Have direct involvement in,
or input into, national
government or regional nongovernment organizations,
SDG policy development including identifying
problems and challenges,
developing policies and
strategies, modelling likely
futures with and without
interventions, monitoring
and reporting on
interventions, and enabling
adaptive management
17.2.1 ความร่วมมือกับ NGOs
และหน่วยงานราชการในระดับ
ภูมิภาค เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของ SDG(ปี 2020)
- การมีสํวนรํวมโดยตรง หรือมี
บทบาท รํวมกับหนํวยงานราชการ
ระดับชาติ หรือหนํวยงานที่ไมํใชํ
ราชการในระดับภูมิภาค ในการ

การดาเนินการ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

รูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ

1. มูลนิธิพระบาทพลวงมอบทุนการศึกษา “คุณธรรมนาชีวิต” URL
ปีการศึกษา 2563 ให๎กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี จานวน 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และลงนามบันทึก
ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
กับมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง จังหวัดจันทบุรี กรณีหลักสูตร
รายวิชาศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 สิงหาคม
2563 (SDG4)
https://www.facebook.com/RBRUofficial/posts/173434
0870109699

กองพัฒนานักศึกษา

2. MOU การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence
URL
ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะภาคตะวันออก วันที่ 11 กันยายน
2563 (SDG 3) MOU “มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคกลางและ
รัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรด๎านกิจการนักศึกษา
ให๎เกิดความเข๎มแข็ง (ประชุมเมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/17L9PgMpoOHCsPES84
juCFSX7pQ0kOym1/view

คณะนิเทศศาสตร์

3. MOU โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการสํงเสริม
พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต๎น (startup) และ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยํอม (SMEs) (SDG1)
https://www.rbru.ac.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0
%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B
8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8
%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/15872

ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้
ตอบสนองนโยบาย SDG
- การมีสํวนรํวมโดยตรง หรือมี
บทบาท รํวมกับหนํวยงานราชการ
ระดับชาติ หรือหนํวยงานที่ไมํใชํ
ราชการในระดับภูมิภาค ในการ
พัฒนานโยบาย SDG ซึ่งรวมถึง
การระบุปัญหา ความท๎าทาย การ
พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ การ
สร๎างตัวแบบจาลองที่นําจะ
นาไปใช๎ได๎ในอนาคต การ
ควบคุมดูแล และการรายงานการ
มีสํวนรํวม และการใช๎การบริหาร
จัดการแบบปรับเปลี่ยนได๎

การดาเนินการ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

MOU ทารํวมกันในปี
2561 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี รํวมกับ
ธนาคารออมสินจัด
กิจกรรมนาเสนอ
โครงการยํอยใน
โครงการ “ออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ในปี 2563

รูปแบบ
URL

ผู้รับผิดชอบ
สานักบริการวิชาการ
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ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.2.2 การเจรจารํวมกับหนํวยงานอื่นเกี่ยวกับ SDGs
ตัวบ่งชี้
17.2 ความร่วมมือ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดตัวบ่งชี้
17.2.2 Cross sectoral
dialogue about SDGs
Initiate and participate
in cross-sectoral
dialogue about the
SDGs, e.g. conferences
involving government
or NGOs
17.2.2 การเจรจารํวมกับ

การดาเนินการ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล
1. สถาบันวิจัยและพัฒนารํวมกับหนํวยงานอื่น จัดงานประชุมสัมมนา URL
ที่เกี่ยวข๎องกับ SDG การศึกษา อาหาร ฯลฯ
(20 ธันวาคม 2020)
http://www.org.rbru.ac.th/~researchs/Proceeding/2563(no.
14)_proceedings_full.pdf
- comment
มีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผํานการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราไพพรรณี
ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับ SDGs ตามเป้าหมายตํางๆ ได๎แกํ

รูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้
หนํวยงานอื่นเกี่ยวกับ SDGs
(ปี 2020)
- เป็นผู๎จัดหรือเข๎ารํวมการ
เจรจารํวมกับหนํวยงานอื่น
เกี่ยวกับ SDGs เชํน การ
ประชุมสัมมนาที่รํวมกับ
หนํวยงานรัฐบาล หรือ
NGOs

การดาเนินการ

รูปแบบ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

SDG 1 - ขจัดความยากจน (หน๎า 11)
SDG 4 - การศึกษาที่มีคุณภาพ (หน๎า 10,11,15)
SDG 14 - นิเวศทางทะเล และมหาสมุทร (หน๎า 12)
SDG 15 - ระบบนิเวศบนบก (หน๎า 12)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการรับรอง
แปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีสํวนรํวม SDGs PGS จันทบุรี และ MOU
การขับเคลื่อนเมืองจันทบุรีเป็นเมืองแหํงพืชผักผลไม๎และสมุนไพร
อินทรีโลก โดยใช๎พืชเป็นตัวตั้ง (SDG2)
https://www.youtube.com/watch?v=GvweEJsD_Gs
3. หนํวยบํมเพาะวิสาหกิจ
(UBI-RURU) รํวมถํายทอดความรู๎กับผู๎ประกอบการปุ๋ยมูลไส๎เดือน
ภายใต๎การสนับสนุนของ (UBI-RURU) ที่กองทุนหมูํบ๎านจางวาง
อาเภอโป่งน้าร๎อน จ.จันทบุรี
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 (SDG2)
https://www.facebook.com/ubi.rbru

URL
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

URL

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
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ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.2.3 การรํวมมือเก็บรวบรวมข๎อมูล SDG ในระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้

17.2 ความ
ร่วมมือเพื่อ
บรรลุ
เป้าหมาย

17.2.3 International
collaboration data gathering
for SDG
Participate in international
collaboration on gathering or
measuring data for the SDGs
17.2.3 การร่วมมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล SDG ในระดับนานาชาติ (ปี
2020)
- เข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อการรวบรวม
และวัดผลข๎อมูลระดับนานาชาติ

การดาเนินการ
อ.Neill เสนอแนะ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล
1. งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ความรํวมมือ URL
ระหวํางชายแดนกัมพูชา
http://www.etheses.rbru.ac.th/pdf-uploads/allfile-319- file012020-02-06-14-00-44.pdf
URL
2. งานวิจัยทารํวมกับตํางประเทศ
https://www.thiemeconnect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1154-8832
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl
=th&user=pxOtqH0AAAAJ&citation_for_view=pxOtqH0AAAAJ:_kc URL
_bZDykSQC
3. งานวิจัย ปัญหาการทางานของคนตํางด๎าวในเขตจังหวัดจันทบุรี : ศึกษา
กรณีคําจ๎าง คําลํวงเวลาคําทางานในวันหยุด และคําชดเชย
http://www.eresearch.rbru.ac.th/showthesis.php?theid=1882&de
pid=8

รูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
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ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.2.4 ความร่วมมือสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SDGs
ตัวบ่งชี้
17.2 ความร่วมมือเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดตัวบ่งชี้
17.2.4 Collaboration for SDG
best practice
Through international
collaboration and research,
review comparative
approaches and develop
international best practice on
tackling the SDGs
17.2.4 ความร่วมมือสู่การสร้าง
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SDGs(ปี
2020)
- การให๎ได๎มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีของ
SDGs ไมํวําจะมาจากการรํวมมือใน
ระดับนานาชาติ การวิจัย หรือ แนว
ทางการเปรียบเทียบ

การดาเนินการ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล
1. ความรํวมมือ The 8th International Conference on
Integration of Science and Technology for
Sustainable Development (8th ICIST)

รูปแบบ
URL

ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://icist2019.aatsea.org/
2. การให๎ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคน และBoard Game ตอบ URL
SDG4 (Quality Ed.)
https://www.facebook.com/1727098087/posts/1020
5398873687763/?d=n
3. การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง URL
https://ticathaigov.mfa.go.th/th/content/%E0%B9%80%E0%B8
%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8
%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1?page=603e12f7f0033
d535b7284c2&menu=603e1485db361209d0027022

- สถาบันนานาชาติ
-อ.เยาวเรศ ใจเย็น
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
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ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.2.5 การร่วมมือกับ NGOs เกี่ยวกับ SDGs
ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้ การดาเนินการ

17.2 ความ
17.2.5
ร่วมมือเพื่อ
Collaboration with
บรรลุเป้าหมาย NGOs for SDGs
Collaborate with
NGOs to tackle the
SDGs through:
1. student
volunteering
programmes
2. research
programmes, or
3. development of
educational
resources
17.2.5 การร่วมมือกับ
NGOs เกี่ยวกับ SDGs
(ปี 2019 หรือ2020)
- รํวมมือกับ NGOs เพื่อ
แก๎ไขปัญหาที่เกียวข๎อง
กับ SDGs ในรูปแบบ 3
รูปแบบที่กาหนด:
1. จิตอาสาของ
นักศึกษา

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

รูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ

1. การรํวมมือพัฒนาการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์รํวมกับ บริษัท เอส URL
แอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มหาชน
https://www.facebook.com/groups/163133487750358/?ref=share

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

2. ชมรมจิตอาสา จัดโครงการใจอาสาเป็นสุข จัดทาฝายชะลอน้า รํวมกับชุมชนในวันที่ URL
18 มกราคม 2563 ณ วัดสุวรรณคีรี เขาน๎อย ตาบลตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132756098198698
&id=105536394254002

ชมรมจิตอาสา
กองพัฒนา
นักศึกษา

3. มูลนิธิพระบาทพลวงมอบทุนการศึกษา “คุณธรรมนาชีวิต” ปีการศึกษา 2563
ให๎กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จานวน 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
และลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีกับ
URL
มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง จังหวัดจันทบุรี กรณีหลักสูตรรายวิชาศาสตร์พระราชาสูํการ
พัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (SDG4)
https://www.facebook.com/RBRUofficial/posts/1734340870109699

กองพัฒนา
นักศึกษา

2. งานวิจัย
3. การพัฒนาทรัพยากร
ทาง
การเรียนการสอน
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ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.3.1 การเผยแพร่รายงาน SDG
ตัวบ่งชี้
17.3 การเผยแพร่
รายงาน SDG

รายละเอียดตัวบ่งชี้
17.3.1 Publication of
SDG reports - per SDG
Publish progress against
each of the SDGs, either
individually or within an
annual report
17.3.1 – 17.3.17 การ
เผยแพร่รายงาน SDG –
คิดเป็นราย SDG(ปี 2020)
- การเผยแพรํผลการ
ดาเนินงานของ SDGs ไมํวํา
จะอยูํในรูปแบบของรายงาน
แยกแตํละ SDG หรือรวมไป
กับรายงานประจาปี

การดาเนินการ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล
1. วารสารวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- (http://www.research.rbru.ac.th/journal.php)
- (http://www.research.rbru.ac.th/proceeding.php)
Comment
- SDG 1 หน๎า 88/ 108
- SDG 4 หน๎า 15/24/ 34/ 161/170/35/79/97/109/173/193/202
- SDG 16 หน๎า 119
2.วารสารของคณะนิเทศศาสตร์
- (https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index)
- (https://so04.tcithaijo.org/index.php/JRBGS/login?source=%2Findex.php%2FJRB
GS%2Fsubmissions)
3. วารสารของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
(https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index)

รูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ

URL

สถาบันวิจัยและพัฒนา

URL

คณะนิเทศศาสตร์

URL

คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

Metrics and Indicators of SDG 17: Partnerships for the Goals
ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.4.1 การศึกษาสาหรับ SDG
ตัวบ่งชี้
17.4 การศึกษา
สาหรับ SDG

รายละเอียดตัวบ่งชี้
17.4.1 Education for SDGs
commitment to meaningful
education
Have a commitment to meaningful
education around the SDGs across
the university, relevant and
applicable to all students
17.4.1 การศึกษาสาหรับ SDG(ปี 2020)
- มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
SDGs ให๎กับนักศึกษาทุกคน ใน
มหาวิทยาลัย
- มีการจัดการเรียนการสอนบางหลักสูตร
ได๎ 0.25 คะแนน แตํถ๎าจัดการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตรได๎ คะแนน 1 คะแนน
- มีหลักฐานได๎ 1 คะแนน
- มีการเปิดเผยตํอสาธารณชน ได๎ 1
คะแนน

การดาเนินการ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล
1. Green University
http://www.green.rbru.ac.th/

รูปแบบ
URL

ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย

2. Green Office
URL
http://www.manage.rbru.ac.th/GreenOffice/GreenOf
fice.php

สนอ.

3. วิศวกรสังคม
https://www.facebook.com/SocialEngineerRBRU/

กองพัฒนานักศึกษา

URL

Metrics and Indicators of SDG 17: Partnerships for the Goals
ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.4.2 การศึกษาสาหรับ SDG : รายวิชาเฉพาะเกี่ยวกับความยั่งยืน
ตัวบ่งชี้
17.4 การศึกษา
สาหรับ SDG

รายละเอียดตัวบ่งชี้

การดาเนินการ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

รูปแบบ

17.4.2 Education for
SDGs specific courses on
sustainability

1. ศาสตร์พระราชา
URL
http://www.academy.rbru.ac.th/?q=/public/viewco
urse/takecourse/114/

Have dedicated courses
(full degrees, or electives)
that address sustainability
and the SDGs.

2. หลักสูตร ปร.ด.สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
https://www.facebook.com/transdisciplinary.interdi
sciplinary.3
URL

-some programmes

3. รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน
https://drive.google.com/file/d/17yaiKKaZSWmqHC
PaTbyGvVAUdfv9HRVJ/view

- all programmes
17.4.2 การศึกษาสาหรับ
SDG : รายวิชาเฉพาะ
เกี่ยวกับความยั่งยืน (ปี
2020)
- มีการจัดการเรียนการสอน
(หลักสูตร หรือวิชาเลือก) ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับความ
ยั่งยืนและ SDGs

ผู้รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

Metrics and Indicators of SDG 17: Partnerships for the Goals
ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 17.4.3 การศึกษาสาหรับ SDG สู่ชุมชนในวงกว้าง
ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้

การดาเนินการ

หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

รูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ชัชวาลย์

community

1. โครงการของพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ (GEN A)
- File PDF
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=socialrbru.ac.th&set=a.2775 - URL
931969297137

Have dedicated outreach
educational activities for
the wider community,
which could include
alumni, local residents,
displaced people

2. ชมรมรักที่จะ Law จัดโครงการ ปันความรู๎ ฟื้นฟูชายฝั่ง พัฒนาตํอเนื่อง จัดกิจกรรม URL
ให๎ความรู๎เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล๎อม และปลูกป่าชายเลนรํวมกับชุมชนวันที่ 23-24
กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ๎านน้าแดง อ.ขลุง จังหวัดจันบุรี (SDG14)
https://drive.google.com/file/d/1mdXZ9xasN9xa9fBiCpEAn6wi3ULG6_a6/vi
ew

- ชมรมรักที่จะ
Law
- กองพัฒนา
นักศึกษา

17.4 การศึกษา 17.4.3 Education for
SDGs in the wider
สาหรับ SDG

17.4.3 การศึกษาสาหรับ
SDG สู่ชุมชนในวงกว้าง
(ปี 2020)
- มีการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎สูํ
สังคมในวงกว๎าง เชํนศิษย์เกํา
คนท๎องถิ่น หรือคนพลัดถิ่น

3. ชมรมรักที่จะ Law จัดโครงการรวมพลังจิตอาสาชมรมรักที่จะ Law พัฒนาวิถึชีวิต
รูปแบบใหมํอยํางยั่งยืน จัดกิจกรรมบรรยายให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายสิ่งแวดล๎อม และการ URL
พัฒนาในสถานการณ์โควิด – 19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตําง ๆ พัฒนาในสถานการณ์โควิด 19
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนทุํงเพล
https://drive.google.com/file/d/19kPC2mZ7z0m9xgxOCnhsZxeefBCHoMop
/view

- ชมรมรักที่จะ
Law
- กองพัฒนา
นักศึกษา

