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(ร่าง) การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง 
 

สถาบันอุดมศึกษาและเปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) :  
การดําเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

 

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ  

 

24 กรกฎาคม : การสร้างความตระหนักและการสร้างเครือข่าย [Awareness Building & Networking]
08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00–09.05 กล่าวต้อนรับ 

โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ  ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
09.05-10.30 ก้าวสู่ความยั่งยืน (Moving toward Sustainability) 

โดย คุณลดาวัลย์ คําภา กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45-12.00 SDGs สูก่ารปฏิบัติในระดับพื้นที่ (Localizing SDGs)                                                     (ภาษาอังกฤษ)

โดย Dr.Stefanos Fotiou, Director, Environment and Development Division,  
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 หุ้นส่วนการพฒันาที่ทรงคุณค่าของมหาวทิยาลัย (พันธกจิ/กิจกรรม/ผลลัพธ์)                                            

 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย : คุณนพเกา้ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ / หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาเพื่อสังคม 
และส่ือสารองค์กร        

 มูลนิธิม่ันพัฒนา : ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการ 
 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม : คุณอรวรรณ แกว้ประกายแสงกูล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 SDG Move, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย : อาจารย์ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงาน 

การวจิัยเพือ่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 UNESCO Bangkok : Ms.Jihye Hwang, Programme specialist (Higher education)         (ภาษาอังกฤษ)

ดําเนินรายการโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ กรรมการผู้จัดการ Social Value (Thailand) 
16.00-16.30 ถาม – ตอบ 
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25 กรกฎาคม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนา [Sharing (How to?) & Mind Storming] 
08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-11.15 ISCN 2018 & Gothenburg academic visit : สะทอ้นการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก

ISCN2018 : การประชุมประจําปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกด้านความย่ังยืน (International 
Sustainable Campus Network : ISCN) ประเทศสวีเดน : Teaching & Learning, SDGs Research, Technology 
for Sustainability, Live-in Lab, Student Engagement, City development and partnership, etc. 
Gothenburg academic visit : University of Gothenburg & Chalmers University of Technology :  
GU Ventures (The Holding Company at University of Gothenburg ) / Chalmers Five Star Campus, 
The Lindholmen Science Park / บรรยากาศความร่วมมือของ 2 มหาวิทยาลัยในเมือง Gothenburg ร่วมกัน
พัฒนาเมืองด้วยจุดแข็งของแต่ละสถาบันผ่านการประสานงานของหน่วยงานกลาง อาทิ  
  - Gothenburg Center for Sustainable Development (GMV) ภายใต้ความร่วมมือของ 2 มหาวิทยาลัย 
  - Business Region Göteborg (BRG) : A non-profit company, owned by the City of Gothenburg :  
    City development, Green Gothenburg, Sustainable mobility development, ElectriCity, etc.  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรตัน์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม  
 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ : ดร.เอกชัย มหาเอก  รักษาการแทนผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกายภาพและ

ส่ิงแวดล้อม การออกแบบ และการดําเนนิงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ : ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธกิารบดีฝ่ายความยัง่ยนืและบรหิาร  
 มหาวิทยาลยัสยาม : ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธกิารบด ี

ดําเนนิรายการโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและ
อาชวีอนามัย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.15-12.00 อิเกีย (IKEA) : พันธกิจและความร่วมมือเพือ่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
โดย คุณศุภฤกษ์ วิเชียรโชติ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อิเกยี ประเทศไทย   

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 RoundTable : ก้าวสู่เป้าหมายความยัง่ยืนที่ 4 (SDG4 Education) ในส่วนที่เกีย่วกับ
อุดมศึกษา 
 การขับเคล่ือนและทิศทางการทาํงานร่วมกันในอนาคตที่เชื่อมรอ้ยระหว่างเครอืข่ายและหุ้นส่วนการ

พัฒนากับมหาวทิยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ดําเนนิรายการโดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ  ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาต ิ

16.00-16.30 ถาม – ตอบ 
16.30 ปิดการประชุม 

 
 

หมายเหตุ  : กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  สามารถดูรายละเอยีดได้ที่ www.knit.or.th 

 


