
                      

  ศูนยศึ์กษาการพฒันาสงัคม 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ถนนองัรีดูนงัต ์เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 

  

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
เร่ือง    ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เรียน    
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ก าหนดการ 2. แบบตอบรับ 3. รายละเอียดโครงการ 4. แผนท่ีหอ้งประชุม 
 
 เน่ืองดว้ยโครงการประสานงานการวจิยัเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยการสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ไดม้อบหมายให ้ ศูนยศึ์กษาการ
พฒันาสงัคม (Center for Social Development Studies, CSDS) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด าเนินโครงการวจิยั
เร่ือง “การส ารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมาย เป้าหมายท่ี 12 การสร้างรูปแบบการผลิตและบริโภคท่ียัง่ยืน” เพื่อเป็นการรวบรวมและประมวลสถานะของมาตรการ
และการด าเนินงานของทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสงัคม รวมทั้งภาควชิาการ เพ่ือหาความสอดคลอ้ง และการประเมินความส าเร็จ
ตามตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมกบับริบทประเทศไทย  
 
 โดยทางโครงการวจิยัไดด้ าเนินการมาถึงช่วงทา้ย และไดผ้ลลพัทเ์ป็นขอ้มูลท่ีตอ้งการความคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือความ
สมบูรณ์ของเน้ือหาจึงจดัเวทีแสดงความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือร่วมแสดงความเห็นต่อการวจิยัโดยมี
จุดประสงคเ์พื่อ; 1) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อขอ้มูลวจิยัแบ่งตามเป้าประสงค;์ 2) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อตวัช้ีวดัของแต่ละ
เป้าประสงค ์และ; 3) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจดัล าดบัความส าคญัของเป้าประสงค ์ 
 

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน หรือผูแ้ทนในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ เขา้ร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นดงักล่าว  
ในวนัท่ีศุกร์ท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ หอ้งประชุมสมาคมศิษยเ์ก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานิน โดยไดแ้นบรายละเอียดโครงการเบ้ืองตน้ ก าหนดการ และแบบตอบรับไวใ้นจดหมายน้ี 
  
 ท่านสามารถส่งใบตอบรับเขา้ร่วมไดท่ี้ นส.ธิตา อ่อนอินทร์ (นกัวจิยั) ทางอีเมล thita.on@gmail.com หรือ สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์083-132-7085 จนถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
            ขอแสดงความนบัถือ 

         
        นายสุพจน์ ชุณหโชติอนนัต ์
            หวัหนา้โครงการวจิยั 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือรับฟังความคดิเห็น 
เร่ือง “สถานะของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในบริบทประเทศไทยและทางเลอืกมาตรการทางเศรษฐกจิ สังคม และ

กฎหมายเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย: เป้าหมายที ่12 การสร้างรูปแบบการผลติและบริโภคทีย่ัง่ยนื” 
วนัทีศุ่กร์ที ่2 มถุินายน พ.ศ.2560 เวลา 9:00 – 12:00 น.  

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ช้ัน 12 อาคารเกษมอุทยานิน 

 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 
09.00 – 09.30 น. กล่าวแนะน าโครงการ และน าเสนอ “ร่างรายงาน สถานะของเป้าหมายท่ี 12 การสร้างรูปแบบการ

ผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยนื ในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
กฎหมายเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย”  โดยน าเสนอ เป้าประสงคท่ี์  1, 2, 3, 4, 5  
 

09.30 – 10.00 น. ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการทางเศรษฐกิจ สงัคม และกฎหมาย ประเมินความ
พร้อมดา้นองคค์วามรู้ ขอ้มูลสถิติ  ประสิทธิภาพด าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ และความคิดเห็น
เก่ียวกบัตวัช้ีวดัทางเลือก ของเป้าประสงคท่ี์ 1, 2, 3, 4, 5 
 

10.00 - 10.30 น.  
 
 
10.30 - 11.00 น.  
 
 
 
11:00 – 11:45 น. 
 
 
11:45 - 12:00 น. 

น าเสนอ “ร่างรายงาน สถานะของเป้าหมายท่ี 12”  โดยน าเสนอ เป้าประสงคท่ี์  6, 7, 8, a, b, c 
--- รับประทานอาหารวา่ง และ เคร่ืองด่ืม --- 
 
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการทางเศรษฐกิจ สงัคม และกฎหมาย ประเมินความ
พร้อมดา้นองคค์วามรู้ ขอ้มูลสถิติ  ประสิทธิภาพด าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ และความคิดเห็น
เก่ียวกบัตวัช้ีวดัทางเลือก ของเป้าประสงคท่ี์ 1, 2, 3, 4, 5 
 
ใหข้อ้มูลเพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของเป้าประสงคต์่าง ๆ ตาม 1) ความเร่งด่วน (Urgency) ของ
เป้าประสงค ์และ 2) ตามผลกระทบ (Impact)  
 
สรุปผลการประชุม 
 

12.00  น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวนั  
 
 
 
 
 



                      

 
 

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือรับฟังความคดิเห็น 
เร่ือง “สถานะของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกจิ สังคม และ

กฎหมายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย: เป้าหมายที ่12 การสร้างรูปแบบการผลติและบริโภคทีย่ัง่ยืน” 
วนัทีศุ่กร์ที ่2 มถุินายน พ.ศ.2560 เวลา 9:00 – 12:00 น.  

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ช้ัน 12 อาคารเกษมอุทยานิน 
 

 
ค าน าหนา้ช่ือ..........ช่ือ.................................................นามสกลุ................................................................................... 
ต าแหน่ง ........................................................................................................................................................................ 
หน่วยงาน ...................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท…์……………….……….............……………     อีเมล…………………………………………………. 
 
 
มีความประสงค ์ 

 ตอบรับเขา้ร่วมประชุม 
 ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่  

 
ค าน าหนา้ช่ือ..........  ช่ือ-นามสกุล......................................................................... 
ต าแหน่ง .............................................................................................................. 
หน่วยงาน ............................................................................................................ 
โทรศพัท…์……………….……….............……………Email…………………………..... 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมกลบัมายงันส.ธิตา อ่อนอินทร์ (นกัวจิยั)  
  ทางอีเมล thita.on@gmail.com หรือท่ีหมายเลขโทรศพัท ์083-132-7085               
               ภายในวนัที ่ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560   
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แผนทีห้่องประชุม 
สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ช้ัน 12 อาคารเกษมอุทยานิน 
 
 
 

 


