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การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง 
 

สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  
การด าเนินงานและความร่วมมือเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561   
ณ ห้องกมลทพิย์  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

 

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

โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัคลังสมองของชำติ 
09.05-10.30 ก้าวสู่ความย่ังยืน (Moving toward Sustainability) 

โดย คุณลดาวัลย์ ค าภา กรรมกำรปฏิรูปประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
กรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำตดิ้ำนกำรสรำ้งกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45-12.00 SDGs สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (Localizing the 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 หุ้นส่วนการพัฒนาที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย (พันธกิจ/กิจกรรม/ผลลัพธ์)                                                                                      

▪ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : คุณนพเก้า สุจริตกุล ผูช้่วยผู้จัดกำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนพฒันำเพื่อสังคม 
และสื่อสำรองค์กร        

▪ มูลนิธิมั่นพัฒนา : ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมกำร 

▪ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม : คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล ผูท้รงคุณวุฒ ิ

▪ SDG Move, ส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย : อาจารย์ชล บุนนาค หัวหนำ้โครงกำรประสำนงำน 
กำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยนื (SDGs) 

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

ด าเนินรายการโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ กรรมกำรผู้จัดกำร 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 : สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 

ISCN2018 : กำรประชุมประจ ำปขีองเครือข่ำยมหำวิทยำลัยชั้นน ำของโลกด้ำนควำมยั่งยืน (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
พัฒนำเมืองด้วยจุดแข็งของแต่ละสถำบันผ่ำนกำรประสำนงำนของหน่วยงำนกลำง อำทิ  
  - Gothenburg Center for Sustainable Development (GMV) ภำยใต้ควำมร่วมมือของ 2 มหำวิทยำลัย 
  - Business Region Göteborg (BRG) : A non-profit company, owned by the City of Gothenburg :  
    City development, Green Gothenburg, Sustainable mobility development, ElectriCity, etc.  

▪ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยสภำวะแวดล้อม  
▪ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ดร.เอกชัย มหาเอก  รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำยภำพและ

สิ่งแวดล้อม กำรออกแบบ และกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนภูมิสถำปัตยกรรม  
▪ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำยควำมยั่งยืนและบริหำร  
▪ มหาวิทยาลัยสยาม : ดร.พรชัย มงคลวนชิ  อธิกำรบดี 

ด าเนินรายการโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยและ
อำชีวอนำมัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

11.15-12.00 อิเกีย (IKEA) : พันธกิจและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดย คุณศุภฤกษ์ วิเชียรโชติ ผู้จดักำรฝ่ำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน อิเกีย ประเทศไทย   

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 RoundTable : ก้าวสูเ่ป้าหมายความย่ังยืนที่ 4 (SDG4 Education) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อุดมศึกษา 

▪ การขับเคลื่อนและทิศทางการท างานร่วมกันในอนาคตที่เชื่อมร้อยระหว่างเครือข่ายและหุ้นส่วนการ
พัฒนากับมหาวิทยาลัยมุง่สู่เปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันคลังสมองของชำติ 
16.00-16.30 ถาม – ตอบ 
16.30 ปิดการประชุม 

 
 

หมายเหตุ  : ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.knit.or.th 

 


