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หลักการและเหตุผล 

องค์การสหประชาชาชาติ(United Nations)ได้ก าหนดเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable 
Development Goals: SDGs)โดยเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาวไปจนถึงปี
พ.ศ.2573 หรือ ค.ศ.2030 และวางแผนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะ
“เปลี่ยนแปลงโลกของเรา: ปี 2573 วาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Transforming our World : the 2030 
Agenda for Sustainable Development)วาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ The 2030 Agenda for 
Sustainable Development เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือให้มนุษยชาติทุกคนในโลกมีชีวิตอยู่อย่างสันติสุข มี
ความมั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่เพียงพอต่ออัตตภาพ เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goalsก าหนดกรอบแห่งการด าเนินงานระยะยาวไว้ 15ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึง 
พ.ศ. 2573  หรือ ค.ศ. 2015 จนถึง ค.ศ. 2030 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย และ 169 ตัวชี้วัด 
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพร้อมกันอย่าง ผสมผสานบูรณาการ ไม่สามารถแบ่งแยกแยกจากกันได้ และมี
ความส าคัญเสมอเหมือนเท่าเทียมกัน ในมิติหลักแห่งการพัฒนา3 มิติ ได้แก่มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม(There are intergrated and indivisible and balance the three dimensions of 
development: the economic, social and environment) 

ประเทศไทยจึงได้ก าหนดนโยบายและปรับแนวคิดการพัฒนาและวางแผนยุทธศาสตร์ประเทศระยะ
ยาว ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579)ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 
Sustainable Development Goalsในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบน
พ้ืนฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
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เชิงสังคม (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย ทั้งนี้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท าแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (ปี 2555-2564)และด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโปรแกรมวิจัย ภายใต้คลัสเตอร์เป้าหมาย 5 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและ
อาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชน และ
ผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 
2557)เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตแนว
ทางการพัฒนาจึงให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2561
จึงได้น ากรอบแนวคิดดังกล่าวมาเป็นตัวก าหนดหัวข้อประเด็นการสัมมนา และโจทย์วิจัยด้านนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่จะมุ่งเน้นเฉพาะ 5เป้าหมายหลักของเป้าหมาย
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goalsเท่านั้นได้แก่ 

เป้าหมายที่ 3:จัดให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกคนทุกวัย 
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
เป้าหมายที่ 4: จดัการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงทุกระดับทุกประเภทและส่งเสริมการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong education 
เป้าหมายที่7:จัดให้ได้ใช้พลังงานอย่างท่ัวถึง ในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพที่ไว้ใจได้ มีใช้ตลอดไป

อย่างยั่งยืน และเป็นพลังงานที่ทันสมัยส าหรับทุกคน 
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 
เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 

foster innovation 
เป้าหมายที่ 11:ให้เมืองและที่พักอาศัยทุกแห่งปลอดภัย เหมาะสมส าหรับผู้อยู่อาศัยทุกคน อย่าง

ยั่งยืน 
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

 เป้าหมายหลักท้ัง5เป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นประเด็นส าคัญท่ีควรได้รับการศึกษาให้ถ่องแท้ ท าความ
เข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งเสนอการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอ
ตัวอย่างที่ดี หรือ Best Practices ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิจัย 
ผู้ประกอบการ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
น าไปสู่การค้นหาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับจากวิจัย และการถอดประสบการณ์ในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป  
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 โครงการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2561เรื่อง “Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Education 
for Sustainable and Inclusive Growth”จึงมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม และ
ค่านิยมภายใต้เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals ใน 5เป้าหมายหลัก
ดังกล่าวทั้งนี้เพ่ือการพัฒนางานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงการน าผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“Innovation, Health Sciences and Education for 
Sustainable and Inclusive Growth” และเรื่องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะประเทศไทยได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาวไป
จนถึงปี พ.ศ. 2573 หรือ ค.ศ. 2030 และ วางแผนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ของนักวิชาการ นักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญผู้บริหาร นักศึกษา คณาจารย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรระหว่างประเทศ 

3. เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะในการน าเสนอผลงานวิชาการในประเด็น “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

3.1 ด้านนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3.2 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต   
3.3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรม  
3.4 ด้านการจัดให้ได้ใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและพลังงานทางเลือกใหม่  
3.5 ด้านการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน   
4.เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานวิจัยด้าน“นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”กับนักวิชาการของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
  5. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียกับองค์กรภาครัฐ

และเอกชนเพ่ือร่วมกันพัฒนางานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

2. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพการ
ท างานร่วมกันทางวิชาการของเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการ การตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการใน
วารสารวิชาการ  

3. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง เพ่ือส่งเสริมความเข็มแข็งทาง
วิชาการ รวมทั้งผลงานวิจัยซึ่งจะเชื่อมโยงการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัดประชุม 
วิชาการ โดยเชิญมีเจ้าภาพร่วมจัดงานดังนี้ 
1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)(รอยืนยัน) 
          2. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (รอยืนยัน) 
          3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รอยืนยัน) 
4. กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (รอยืนยัน) 

5. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
2) คณาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
3) ผู้น าเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ 
4) ผู้น าเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
5) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
6) นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
7) อาจารย์จากคณะ/หลักสูตรฯ บุคลากร 
8) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย 
9) บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
10) องค์ปาฐก วิทยากร จากภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
11) ผู้รับผิดชอบโครงการและภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย คณะท างานฝ่ายต่างๆ 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน 
 
สถานที่จัดงาน ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ (สถานที่ก าลังรอประสานงาน) 
 


