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In 2021, the world continues to face immense challenges due to the COVID-19 pandemic. This
includes unexpected impacts on our health, relationships, jobs, travel, education, and many more.
Amidst the turbulent, our School of Public Policy, Chiang Mai University, continued to stay
resilient. We thrived by being adaptive and innovative. We experimented with work-from-home
practices and implemented online teaching and training for our students and partners. In 2021,
we are proud to forge new partnerships with UNDP and Thailand Policy Lab, UNICEF Thailand,
Forum of Federations, Climate Heritage Network, and the Asia Pacific Futures Network. We strengthened
existing relations with the National Innovation Agency, Fraunhofer (Germany), Facebook Thailand,
Chiang Mai Municipality, and the National Health Commission Office of Thailand. In addition,
in the year 2021, Myanmar’s political turmoil and hardship began. We took on additional tasks to host
Myanmar scholars and students under the Summer Fellowship Program to help maintain the
momentum of democratization and development in the country.
We see the pandemic as an opportunity to deeply examine existing assumptions, foundations,
philosophies, structures, and practices that have led to inequalities in human society and the
destruction of planetary health. We believe the field of public policy provides enormous value
in generating critical views and offering innovative solutions. We are extremely proud to be one
of the few public policy education institutes in Asia today.
I would like to thank all SPP team members for their tireless contributions throughout
the year. In addition, I would like to thank our steering committee members, members of the
University Council, the University President, and Vice Presidents for all the valuable advice and
support you have provided to SPP in 2021.
Ora-orn Poocharoen, PhD
Director, School of Public Policy
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จากปีี 2562 เป็็ น ต้้ น มา สถาบัั น นโยบายสาธารณะ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้มีีวิิสััยทััศน์์ในการดำำ�เนิินงาน
ดัังนี้้� “To make Asia more sustainable for all by
supporting sound public policies, encouraging
responsible leadership, and providing
collaborative platforms” ทำำ�ให้้เอเชีียมีีความยั่่�งยืืน
มากขึ้้�นสำำ�หรัับทุุกคน ด้้วยการสร้้างนโยบายสาธารณะ
ที่่� บ รร ลุุ ผ ลที่่� ค าดหวัั ง ส อ ด ค ล้้ อ ง กัั น แ ล ะ ตั้้� ง อ ยู่่�
บนการยอมรัั บ รวมถึึ ง สร้้ า งคนให้้ มีี ค วามเป็็ น ผู้้�นำำ� ที่่�
รัั บ ผิิ ดช อบผ่่านแพลตฟอร์์ มข องการทำำ � งานร่่วมกััน
จนกระทั่่� ง ในปลายปีี 2564 ทางสถาบัั น ฯ ได้้ มีี ก าร
Transformative สู่่� ก ารดำำ � เนิิ น งานในวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ใ หม่่

New

VISION

Our Mission

To be the critical policy hub
of collaborative platforms
for a just sustainable future
มุ่่�งเป็็นศููนย์์กลางด้้านนโยบาย
เชิิงวิิพากษ์์ ด้้วยแนวทางความ
ร่่วมมืื อ เพื่่� ออนาคตที่่� ยั่่� ง ยืื น
อย่่างเป็็นธรรม

To generate top quality research products
that can help enhance public policy decisions in the areas such as
urban management, digital society and governance, environment
and energy policies.
To train scholars and practitioners
in skills related to policy making, policy analysis, policy branding
and communications, and policy advocacy.
To shape new discourses
on our understanding and practices of public policy processes in
the world.
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02 Degree Programs:

เป็็นสถาบัันที่่�จัดก
ั ารเรีียนการสอนด้้านนโยบายสาธารณะ
ในระดัับบััณฑิิตศึึกษาที่่�เป็็นการบููรณาการศาสตร์์ต่่าง ๆ
เข้้าด้้วยกััน โดยเฉพาะมุุมมองทางรััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์
การบริิหาร รวมไปถึึงวิิศวกรรมศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางนโยบาบสาธารณะของประเทศ
เป็็นหลัักสููตรที่่�เน้้นการแก้้ปััญหาเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านการออกแบบนโยบายสาธารณะทั้้�งใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว โดยมุ่่�งเน้้นการผลิิตมหาบััณฑิิต
และดุุษฎีีบััณฑิิตทั้้�งคนไทยและต่่างชาติิ

03 Consultancy:

MANDATES
ทั้้�งในรููปแบบ Onsite
Online และ Hybrid

01 Think Tank:

เป็็นคลัังสมองด้้านนโยบายสาธารณะให้้แก่่ประเทศ โดย
การทำำ�วิิจััยและตีีพิิมพ์์ผลงานทางวิิชาการที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับสากลในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนโยบายสาธารณะ
แขนงต่่าง ๆ ที่่�เป็็นวาระสำำ�คัญ
ั ของประเทศไทยและเอเชีีย
โดยเฉพาะปััญหาที่่�สลัับซัับซ้้อนและแก้้ยาก (complex
and wicked problems) ทางด้้านการบริิหารเมืือง
การบริิหารสิ่่�งแวดล้้อม และการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
โดยเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างนัักวิิชาการ นัักศึึกษา
ดุุ ษ ฎีี บัั ณ ฑิิ ต และนัั ก วิิ จัั ย หลัั ง ปริิ ญ ญาเอก ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น
คนไทยและต่่างประเทศ

เป็็นสถาบัันที่่�ให้้คำำ�ปรึกึ ษาแก่่หน่ว่ ยงานต่่าง ๆ โดยเฉพาะ
องค์์กรภาครััฐและภาคประชาสัังคม ในประเด็็นที่่�เกี่่ย� วกัับ
เรื่่� อ งการกำำ�ห นดนโยบาย การดำำ� เนิิ น นโยบาย และ
การประเมิินนโยบาย โดยเน้้นการคิิดค้้น (Innovate)
และเป็็นต้้นแบบ (Role model) ของการใช้้เทคนิิคและ
แนวทางใหม่่ ๆ มาใช้้ประกอบการออกแบบ วิิเคราะห์์
ผลัักดััน บริิ หารและประเมิินนโยบายสาธารณะ เช่่น
การใช้้ Big data เพื่่� อ หาความสัั ม พัั น ธ์์ แ ละรููปแบบ
ของปรากฎการณ์์ ต่่ า ง ๆ การทำำ� Crowdsourcing,
Deliberative processes ที่่�รวมถึึง Online Participatory
Platforms, Social Media Sentiments, Scenario
Planning and Foresight และรวมไปถึึงการวิิเคราะห์์
วาทกรรมของนโยบาย (Narratives)

04 Training:

เป็็ นสถาบัั นที่่� ทำำ�ก ารฝึึก อบรมแก่่บุุค ลากรภาครัั ฐและ
บุุคคลทั่่�วไปในมิิติขิ องนโยบายสาธารณะ โดยมีีเป้้าหมาย
เพื่่� อ เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพของทุุ น มนุุ ษ ย์์ ทั้้� ง ในประเทศและ
ต่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนานัักปฏิิบััติิทางด้้าน
นโยบายสาธารณะให้้มีีทัักษะการออกแบบ การวิิเคราะห์์
การสื่่�อสาร การขัับเคลื่่�อน การบริิหาร รวมถึึงการเป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการเวทีีการมีีส่ว่ นร่่วมหลายรููปแบบ (Facilitator
of deliberative processes) โดยมีีการจััดกิิจกรรม
การเรีียนการสอนและการฝึึกอบรมระยะสั้้�นที่่�ออกแบบ
ร่่วมกัับคณาจารย์์จากสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�ของโลก

Page - 4

School of Public Policy Chiang Mai Univer sity

w w w.spp.cmu.ac.th

GOVERNANCE
VALUES
INCLUSIVE

CRITICAL
THINKING

COMPLEXITY
THINKING

FUTURES
THINKING

DESIGN
THINKING

DELIBERATION
SKILLS
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INTELLIGENCE

INNOVATIVE

TRANSFORMATIVE

สถาบัันฯ ดำำ�เนิินการพััฒนาทัักษะใหม่่ ๆ ในศาสตร์์ทาง
ด้้ า นนโนบายสาธารณะโดยเน้้ น ทัั ก ษะที่่� ค วรได้้ รัั บ
การส่่งเสริิมและนำำ�มาประยุุกต์์ในการบริิหารองค์์กร
ได้้แก่่
1. การคิิดเชิิงวิิพากษ์์
2. การคิิดเชิิงซัับซ้้อน
3. การคิิดเชิิงอนาคตศาสตร์์
4. การคิิดเชิิงออกแบบ
5. การนำำ�การถกเถีียงหารืือ
6. การมีีความฉลาดทางอารมณ์์
ทัักษะเหล่่านี้้�ผู้้�อำำ�นวยการได้้เสนอถึึงสหประชาชาติิ
(UN) ในฐานะ Committee of Experts on Public
Administration (CEPA) ด้้วย

รายงานผลการดำำ�เนิินงาน

ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564

STEERING COMMITTEE
ในปีี 2564 คณะกรรมการอำำ� นวยการสถาบัั น ฯ
ไ ด้้ ใ ห้้ ข้้ อคิิ ด เ ห็็ น อัั น เ ป็็ น ป ร ะ โ ย ช น์์ แ ล ะ ส นัั บ ส นุุ น
การดำำ� เนิิ น งานของ SPP CMU มาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ก ร ะ ทั่�่ ง ทำำ� ใ ห้้ บ ร ร ลุุ พัั น ธ กิิ จ หลัั ก ไ ด้้ ต า ม เ ป้้ า ห ม า ย
จึึ ง ขอขอบพ ร ะ คุุ ณ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อำำ� น ว ย ก า ร
มา ณ ที่่�นี้้�

เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเจตนารมณ์์ของการตั้้�งองค์์กรลัักษณะนี้้�
การบริิหารงานของสถาบัันฯ จึึงต้้อง walk the talk หมายถึึง
บทบาทและการปฏิิ บัั ติิ ตัั วข องผู้้�นำำ� รููปแบบการตัั ดสิิ น ใจ
กระบวนการทำำ�งาน ทุุกอย่่างต้้องมีีลัักษณะของความคล่่องตััว
ความแบนราบขององค์์ ก ร และความยืืนหยุ่่�นในการทำำ� งาน
สถาบัันฯ ยึึดผลงานและการพััฒนาการเรีียนรู้้�ของบุุคคลากร
เป็็นหลััก โดยไม่่นำำ�ขั้้�นตอนที่่�ยืืดยาว การประชุุมที่่�ยืืดเยื้้�อ และ
เอกสารที่่�เกิินความจำำ�เป็็นมาใช้้ รวมไปถึึงความสััมพัันธ์์ของ
คนในองค์์กร การแสดงออกต่่อซึ่่ง� กัันและกัันจะเน้้นการให้้เกีียรติิ
ความตั้้ง� ใจ ความจริิงใจในการทำำ�งาน ไม่่เน้้นอาวุุโสหรืือลำำ�ดับั ขั้้น�
ในเชิิง hierarchy ไม่่เน้้นพวกพ้้องแบบมีีบุญ
ุ มีีคุณ
ุ กััน หากแต่่เน้้น
professional relationship ที่่�องค์์กรสากลพึึงมีี ที่่�ต่า่ งคนต่่างมา
รวมตััวกัันเพื่่�อช่่วยกัันทำำ�งานที่่�สร้้างสรรค์์เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคม
และพร้้อมต่่อการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

AVORN OPATPATANAKIT

Vice President, Chiang Mai University

KHONGPHU NIMANANDH

Dean, Faculty of Business Administration,
Chiang Mai University

WORAWIT JANCHAI

Dean, College of Arts, Media & Technology,
Chiang Mai University

PITIPONG YODMONGKOL

College of Arts, Media & Technology,
Chiang Mai University
OUR SPECIAL GUEST
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ผู้้�อำำ� นวยการให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การบริิ ห ารทรัั พ ยากร
มนุุษย์์ (human capital) โดยมองว่่าทุุกคนมีีศัักยภาพ
ที่่�จะพััฒนาได้้
มีี แ ผนทั้้� ง เรื่่� อ งรููปแบบการประเมิิ น ที่่� เ หมาะสม
การจััดอบรมแบบ in-house การจััดกิจก
ิ รรมสร้้างองค์์กร
รายปีี (Point of Convergence)

• Training (onsite, online, hybrid)

ที่่�ผ่า่ นมา SPP CMU ได้้ออกประกาศเรื่่อ� งการลาที่่�ค่อ่ นข้้าง
ก้้าวหน้้า เช่่น ให้้ผู้้�ชายสามารถลากรณีีเลี้้ย� งบุุตรได้้เหมืือน
ผู้้�หญิิงลาคลอด ให้้ทุกุ คนสามารถลาเพื่่อ� สร้้างสุุขภาวะจิิต
ได้้ (mental wellbeing) และฝ่่ายสนัับสนุุนสามารถลา
เพื่่�อทำำ�งานบริิการวิิชาการได้้ เป็็นต้้น

•
•
•
•

และในปีี 2564 นี้้� ได้้ทำำ�การเพิ่่�มสวััสดิิการเชิิงป้้องกััน
Preventive แก่่พนักั งานต่่อปีี แบ่่งได้้เป็็น 3 หมวด ได้้แก่่
1. การพััฒนาตนเอง (Self-development)
2. การดููแลสุุขภาพกายของตััวเอง (Physical health)
3. การดููแลสุุขภาพจิิตใจของตััวเอง (Psychological
and mental health)

Staff / Faculty

In-house / Outside

Outings
Point of Convergence (POC)
Skill gap analysis
Preventive Welfare policy

SPP CMU PEOPLE
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VISITING SCHOLARS
SPP CMU มีีการเติิบโตด้้าน human capital มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
ปีี แรกมีี บุุ ค ลากรประเภทรัั บ เงิิ น เดืือนทั้้� ง ในตำำ� แหน่่ ง อาจารย์์ แ ละ
ฝ่่ า ยสนัั บ สนุุ น ตามแผนที่่� เ สนอสภามหาวิิ ท ยาลัั ย ทั้้� ง นี้้� ก ารเติิ บ โต
มิิ ใช่่ เ ฉพาะการมีี จำำ� นวนบุุ ค ลากรที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น แต่่ ยัั ง หมายถึึ ง การมีี
affiliate จากศาสตร์์ ที่่� เชื่่� อ มกัั น ด้้ า นนโยบายสาธารณะในเรื่่� อ ง
เมืือง พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม และ digital governance รวมถึึงมีี
เครืือข่่ายทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการพััฒนา
องค์์กร อาทิิ Visiting scholars และ Summer fellowship program
PROF. CHARLES DAVID
CRUMPTON, PHD

University of Maryland, Visiting Professor
Fulbright Scholar

SUMMER FELLOWSHIP PROGRAM
Program Activities
•

•

•

•
•

Fellows worked with Fulbright
scholar and CMU faculty members
on their issue of interest, attend
some classes, and join SPP CMU
academic activities.
Hosted policy seminar (webinar)
on key issues for Myanmar,
live-streamed for maximum
inclusion of audience.
Published 2 policy briefs on
public policy in Myanmar and /
or in comparative perspective
with other countries
Developed a concept note for
future programs in Myanmar
Policy Initiatives for Myanmar
(PIM): “keep the gains of the last
decade” in terms of public policy
knowledge and development
for Myanmar
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WHAT’S GOING ON IN MYANMAR?
Myanmar has since its independence day faces
complex and wicked problems ranging from civil wars,
political unrest, poverty, inequality, climate change,
and pandemics.
Most recently being a military coup in February 2021 =
put a halt on democratic development of the country.

WHAT HAVE CMU AND SPP BEEN DOING?
Recognize that country needs sound public
policy, capable decision-makers and skilled public
officers to implement & coordinate various programs
to address political & developmental problems.
Get connected with and Brought in Myanmar scholars
and experts enhance our understanding of Myanmar’s
place in the contemporary global system, its political
order and the characteristics of its public sector
administration.
Leveraged on existing networks; Initiated projects and
academic activities to continue supporting capacity
development of selected change makers catalysts for
effective public policy and administration, political
participation, and democratic reform.

SPP CMU SUMMER FELLOWSHIP 2021
Committed to provide up to five (5) Myanmar scholars
and practitioners Research fellowship opportunity
focusing on political participation, policy processes
and policy analysis, deliberative processes.
The goal is to continue capacity development of and
create adequate conditions for these actors and policyrelated scholars to further develop their knowledge
and skills in policy process and political participation.
The four-month to one-year fellowship aims at
equipping participants with skills to become policy
enthusiasts, to advocate governments and other
stakeholders to consider inclusive participation in
policy process, creating institutional infrastructure and
reinforce future change for more open and democratic
society in Myanmar.
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RE-BRANDING
Our logo is a simplified representation of
three images: a fingerprint, a tree trunk, and
the universe.
The fingerprint symbolizes that our unique
approach to policy study and analysis
incorporates being innovative and inclusive.
Partners that we work with or projects that
we work on will be left with our DNA.
The annual ring symbolizes our concern
for the environment. Our work focuses on
sustainability and resilience, as we grow and
accumulate experience it will show in the
sophistication and maturity of our thoughts,
theories, and practice.
The universe is a perfect system made up
of imperfect artifacts and sub-systems.
Which is much like the policy universe. There
are always areas to tweak and improve. The
idea is to trust our knowledge, intuition,
and allow for complexities to play its course,
while having agency to change where we can.

website

https://spp.cmu.ac.th

Ocean Blue symbolizes the wide and deep connection
of the public policy discipline to the world of
knowledge and leadership in a combined streams of
an interdisciplinary and deep public policy thinking
and analysis.
Lime green represents innovative, inclusive, and
transformative ideals that the School of Public Policy
embodies as hallmarks of progress and sustainability
based on mutual respect amongst all things in
a world that necessitate ecological, psycho-social,
and cultural balance.
The dash of orange represents the flower called flames
of the forest, which is the symbol of our university and
Chiang Mai City. It is where we are located, and we are
very proud to be part of this wonderful community.

facebook

www.facebook.com/cmuspp
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THINK TANK

TO GENERATE TOP QUALITY RESEARCH PRODUCTS
that can help enhance public policy decisions in the
areas such as urban management, digital society
and governance, environment and energy policies.
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SDGs RELATED WORKS
SPP CMU สร้้างผลงานวิิชาการที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals)
รวมถึึงการต่่อยอดองค์์ความรู้้�งานวิิจััย สู่่�การใช้้งานจริิง CMU-RL 5 ด้้านสำำ�คััญได้้แก่่ พััฒนาคน การสร้้างนวััตกรรม
เมืืองยั่่ง� ยืืน สิ่่ง� แวดล้้อมและพลัังงาน และที่่�ขาดไม่่ได้้คืือสัังคมที่่�เป็็นธรรม ไม่่ทิ้้ง� ใครไว้้ข้า้ งหลััง โดยมีีตัวั อย่่างงานสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�
•

โครงการออกแบบหลัักสููตรพิิเศษเพื่่�อโครงการพััฒนานัักบริิหารการเปลี่่�ยนแปลงรุ่่�นใหม่่ (รุ่่�นที่่� 13) “นัักบริิหาร
รุ่่�นใหม่่เพื่่อ� อนาคตที่่�ยั่่ง� ยืืน - New Leadership for Sustainable Governance” งานบริิการวิิชาการเชิิงอบรมโดยได้้มีี
การออกแบบหลัักสููตรต้้นแบบทางด้้านการบริิหารงานเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (New Leadership for Sustainable
Governance) ที่่�มีีหน่ว่ ยงานระดัับนโยบายภาครััฐ นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์จริิงคืือสำำ�นัักงาน กพร. โดยมีีการขยายผลไปสู่่�
โครงการฝึึกอบรมรุ่่�นต่่อมาภายใต้้โครงการพััฒนาขีีดสมรรถนะนัักบริิหารการเปลี่่�ยนแปลงรุ่่�นใหม่่ นัับเป็็นการออกแบบ
โครงการฝึึกอบรมทางด้้าน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่่�อผู้้�บริิหารภาครััฐรุ่่�นใหม่่หลัักสููตรแรก ๆ
ของประเทศไทยและของสำำ�นัักงาน กพร. นวััตกรรมที่่�สำำ�คััญคืือการผสมผสานทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของข้้าราชการรุ่่�นใหม่่
เข้้ามาในหลัักสููตรอบรมระยะสั้้�น ได้้แก่่ complexity thinking, futures thinking, design thinking, emotional
intelligence ที่่�นักั วิิจัยั ได้้เขีียนบทความเชิิงวิิชาการไว้้ให้้กับั สหประชาชาติิ และนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาหลัักสููตร ดัังกล่่าว

•

โครงการออกแบบหลัักสููตรพิิเศษสำำ�หรับั โครงการพััฒนาขีีดสมรรถนะนัักบริิหารการเปลี่่ย� นแปลงรุ่่น� ใหม่่ (รุ่่น� ที่่� 14)
การออกแบบหลัักสููตรดำำ�เนิินภายใต้้ข้อ้ จำำ�กัดข
ั องบริิบทการเกิิดโรคระบาด โดยยึึดหลัักการว่่าผลของการเรีียนรู้้�จะเทีียบ
เคีียงได้้มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้กับั การได้้ไปปฏิิบัติั งิ านในต่่างประเทศจริิง และขีีดสมรรถนะหลัักที่่ห� ลัักสููตรพิิเศษนี้้�มุ่่�งส่่ง
เสริิมนั้้�นตรงกัับของโครงการ นปร. ในภาพรวม และเป็็นการต่่อยอดจากรุ่่�นที่่� 13

•

โครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพด้้านการมองอนาคตนวััตกรรมเชิิงกลยุุทธ์์
สำำ�หรัับภาครััฐสถาบัันฯ ได้้พััฒนาต้้นแบบของกระบวนการเรีียนรู้้� และ
ได้้ออกแบบคู่่�มืือ โดยได้้ทำำ�การทดลองหลัักสููตรเมื่่�อปีี 2563 จนสำำ�นัักงาน
นวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) เห็็นชอบและได้้ขยายผลเป็็นวงกว้้าง
ในปีี 2564 เป็็นโครงการอบรมเรื่่�องอนาคตศาสตร์์โครงการแรก ๆ ของ
ประเทศไทย และมีีโครงการเดีียวที่่�เป็็น online

•

โครงการขยายผลการประเมิินเมืืองนวััตกรรมในภููมิภิ าคด้้วยดััชนีีนวััตกรรม
สำำ�หรัับเมืือง ไปสู่่� 4 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ เชีียงราย ขอนแก่่น นครราชสีีมา และ
ระยอง ร่่วมกัับสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) เนื่่�องจาก
เป็็นเมืืองที่่�มีร่ี อ่ งรอยการพััฒนานวััตกรรม (innovation footprints) ที่่�โดดเด่่น
ซึ่่�งผลการประเมิินจะเป็็นประโยชน์์ต่่อเมืืองในการช่่วยให้้ตััวแสดงในเมืืองเอง
ได้้ร่่วมกัันวิิเคราะห์์และวางแผนการยกระดัับ ระบบนิิเวศนวััตกรรมของ
เมืืองในอนาคตเฉกเช่่นเชีียงใหม่่โมเดล รวมถึึงสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ
(องค์์การมหาชน) เองได้้นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการประเมิินไปประกอบการจััดทำำ�
นโยบายและยุุทธศาสตร์์การขัับเคลื่่�อนและส่่งเสริิมระบบนิิเวศนวััตกรรม
ของเมืือง เพื่่�อยกระดัับการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ และคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คน
ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมของเมืือง

CMU-RL
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•

โครงการศึึกษาวิิเคราะห์์ข้้อมููลรายงานสถานการณ์์ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ของประเทศไทยได้้
ดำำ�เนิินโครงการการศึึกษาวิิเคราะห์์ข้้อมููลรายงานสถานการณ์์ระบบ วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศไทย
โดยมีีผลงานเป็็นรายงานวิิจััย 1 เล่่ม และมีี e-book ย่่อย 4 เรื่่�อง ได้้แก่่ 1) บทวิิเคราะห์์ดััชนีีสากลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม; 2) บทวิิเคราะห์์ Mega – trends และผลกระทบจากการระบาดของเชื้้�อไวรััส
COVID-19; 3) การศึึกษาเปรีียบเทีียบระบบวิิจััยและ นวััตกรรมของต่่างประเทศ; และ 4) ข้้อเสนอแนะเชิิงระบบและ
นโยบายวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรมของประเทศไทย ซึ่่�งสกสว.ได้้นำำ�ไปใช้้จริิงในแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์วิิจััยและ
นวััตกรรม พ.ศ.2563-2565 (ฉบัับปรัับปรุุง)

•

การพััฒนาต้้นแบบการแก้้ไขปััญหาเมืืองในพื้้�นที่่ท� ดลองนวััตกรรม (City Innovation Lab) เป็็นงานบริิการวิิชาการ
ที่่�เป็็นการสร้้างต้้นแบบโดยใช้้องค์์ความรู้้�ใหม่่ และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง ในเรื่่�องของการพััฒนาเมืืองเชีียงใหม่่โดยใช้้
นวััตกรรม ทั้้�งที่่�เป็็นนวััตกรรมเชิิงผลิิตภัณ
ั ฑ์์ นวััตกรรมเชิิงบริิการ นวััตกรรมทางสัังคม และนวััตกรรมสีีเขีียว ไปทดลองใช้้
จริิงในเขตเทศบาลนครเชีียงใหม่่ ทั้้�งสิ้้น� 11 ผลงานนวััตกรรม ทั้้�งนี้้�ผลงานนวััตกรรมดัังกล่่าวนั้้�นมีีการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ในแต่่ละสำำ�นััก/กอง ของเทศบาลนครเชีียงใหม่่ ซึ่่�งถืือเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่การทำำ�งานของสำำ�นััก/กอง และ
เกิิดประโยชน์์ต่่อประชาชนในพื้้�นที่่� รวมถึึงประชาชนทั่่�วไปที่่�เข้้ารัับบริิการต่่าง ๆ จากเทศบาลนครเชีียงใหม่่อีีกด้้วย

•

การพััฒนาเมืืองคาร์์บอนต่ำำ��ผ่่านระบบการจััดการเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน (Low Carbon Demonstration Project
Implementation for Chiang Mai Municipality) เป็็นโครงการบริิการวิิชาการที่่�ร่ว่ มกัับองค์์การระหว่่างประเทศ
United Nations Development Program (UNDP) และเทศบาลนครเชีียงใหม่่ เพื่่�อพััฒนาและทดลองต้้นแบบของ
Platform ขนส่่งสาธารณะเมืืองเชีียงใหม่่ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดก๊๊าซคาร์์บอน เพิ่่�มอากาศสะอาดของเมืือง ลดการ
ใช้้รถยนต์์ เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนโดย ที่่�ลดระยะเวลาและค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง โดยมีีการดำำ�เนิินงานจริิง
กัับเทศบาลนครเชีียงใหม่่กัับการถอดบทเรีียนร่่วมกัับภาคีี นวััตกรรมที่่�เกิิดคืือนวััตกรรมเชิิงสัังคมและนวััตกรรม
เชิิงกระบวนการ คืือการที่่�เมืืองเชีียงใหม่่มีีรููปแบบการสร้้างเครืือข่่ายของทางเลืือกขนส่่งสาธารณะต่่าง ๆ โดยใช้้ชื่่�อว่่า
Smart Mobility Alliance เพื่่�อพััฒนา platform ของขนส่่งสาธารณะที่่�อาศััยต้้นทุุนของเมืืองที่่�มีีอยู่่� และไม่่ใช่่เป็็น
การลงทุุนโครงการก่่อสร้้างขนาดใหญ่่ เช่่นการสร้้าง รถไฟใต้้ดินิ ในเขตเมืืองที่่�จะเปลี่่�ยนอััตลัักษณ์์และอาจทำำ�ลายโอกาส
การเจริิญเติิบโตของผู้้�ประกอบการรายย่่อย (รถแดง รถเมล์์เล็็ก รถตุ๊๊�กตุ๊๊�ก และอื่่�น ๆ รวมถึึงจัักรยาน grab service)
ทำำ�ให้้เกิิดภาคีีในการทำำ�งานร่่วมกััน ซึ่่�งส่่งผลต่่อบริิการที่่�ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับประชาชน นวััตกรรมทางบริิการสาธารณะ
(public service innovation) ที่่�เป็็นรููปธรรมที่่�เกิิดจาก Alliance คืือ 1. การตกลงร่่วมในการให้้ประชาชนสามารถ
ขึ้้�นรถเมล์์ของเทศบาลได้้โดยเป็็นระบบ cashless ใช้้บััตร Rabbit Card ในการจ่่ายค่่าโดยสาร ทั้้�งนี้้�เครืือข่่ายมีีเจตนา
ขยายการใช้้บััตร Rabbit Card ไปสู่่�รถเมล์์สายอื่่�น และรถสองแถวอีีกด้้วย และ 2. การสร้้างระบบ real-time access
เพื่่�อให้้ผู้้�รัับบริิการทราบเวลาของการเดิินรถเมล์์แต่่ละสายของเทศบาลนครฯ
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รายงานผลการดำำ�เนิินงาน

ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564

การประเมิินระดัับความพร้้อมจากการนำำ�ผลงานไปใช้้ประโยชน์์
ในบริิบทของมหาวิิทยาลััย (CMU Readiness Level: CMU-RL)

CMU-RL
8-9
เน้้นการนำำ�
ผลงานไปใช้้จริิง
โดยผู้้�ใช้้งานจริิง

CMU-RL
4-7
เน้้นการนำำ�องค์์ความรู้้�ใหม่่
หรืือผลงานวิิจััยพื้้� นฐาขยายผล
จนเป็็นต้้นแบบห้้องปฏิิบััติิการ
หรืือต้้นแบบภาคสนาม

CMU-RL
1-3
เน้้นการพัั ฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่
หรืือผลงานวิิจััยพื้้� นฐานที่่�ตีพิ
ี ิ มพ์์ ในฐานข้้อมููล Scopus

•

CMU-RL
8-9

เน้้นการนำำ�องค์์ความรู้้�ใหม่่หรืือผลงานวิิจัย
ั พื้้� นฐานไปใช้้จริิง โดยผู้้�ใช้้งานจริิง
อาทิิ นวััตกรรม ต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ คู่่�มือ
ื รููปแบบ (แพลตฟอร์์ม) หรืือผลงาน
วิิจััยพื้้�นฐานที่่�ตีีพิิมพ์์ ในฐานข้้อมููล Scopus โดยมีีผู้้�ใช้้งานจริิง ไม่่ว่่าจะเป็็น
ชุุมชนองค์์กรของรััฐหรืือเอกชนภายนอกมหาวิิทยาลััย มีีการขอนำำ�ผลงานไป
ใช้้งานผ่่านการขอใช้้อย่่างเป็็นทางการ หรืือการทำำ�ข้้อตกลงร่่วมกััน (MOU)

CMU-RL
4-7

เน้้นการนำำ�องค์์ความรู้้�ใหม่่หรืือผลงานวิิจััยพื้้�นฐานที่่�พััฒนาจากองค์์ความ
รู้้�ใหม่่ ทั้้�งนวััตกรรมต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ คู่่�มืือ รููปแบบ (แพลตฟอร์์ม) หรืือ
ผลงานวิิจััยพื้้�นฐานที่่�ตีีพิิมพ์์ ในฐานข้้อมููล Scopus โดยมีีการนำำ�ผลงานไป
ทดลองใช้้ภายในสภาพแวดล้้อมจริิง และเกิิดการขยายผลจนเป็็นต้้นแบบ
ห้้องปฏิิบััติิการที่่�ผ่่านมาตรฐาน หรืือต้้นแบบภาคสนาม ไม่่ว่่าจะเป็็นชุุมชน
องค์์กรของรััฐ หรืือเอกชนภายนอกมหาวิิทยาลััย

CMU-RL
1-3

เน้้นการพัั ฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่หรืือผลงานวิิจัย
ั พื้้� นฐานที่่�ตีพิ
ี ิ มพ์์ ในฐานข้้อมููล
Scopus การพัั ฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่ นวััตกรรม ต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ คู่่�มืือ
รููปแบบ (แพลตฟอร์์ม) ขององค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�เกิิดประโยชน์์ในเชิิงเศรษฐกิิจ
และสัังคม

โครงการบููรณาการผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ในการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ที่เ่� ป็็นมิิตรกัับ
สิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่อ� เชื่่อ� มโยงเข้้าสู่่ห่่ว
� งโซ่่คุุณค่่าโลก“Integration Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
in Eco-friendlyPackaging to the Global Value Chain” ด้้วยสำำ�นัักงานนโยบายยุุทธศาสตร์์การค้้า (สนค.)
กระทรวงพาณิิชย์์ ศููนย์์นวััตกรรมอาหารและบรรจุุภััณฑ์์ (FIN) และสถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ดำำ�เนิินโครงการความร่่วมมืือทางวิิชาการในโครงการบููรณาการผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
ในการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่คุุณค่่าโลกภายใต้้โครงการความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิจและวิิชาการของความตกลงการค้้าเสรีีอาเซีียน-ฮ่่องกง เพื่่อ� สนัับสนุุนและเพิ่่�มศัักยภาพของผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) และเกษตรกร ให้้ตระหนัักและเข้้าใจถึึงศัักยภาพและโอกาสของตลาดบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�
เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมอีีกทั้้ง� ช่่วยสนัับสนุุนการ
บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนายั่่�งยืืนของประเทศด้้านการลดปริิมาณขยะและพลาสติิกโดยได้้มีีการจััดทำำ�บทวรรณกรรม
ปริิทััศน์์ และวิิเคราะห์์ประเด็็นสำำ�คััญเพื่่�อเสนอแนวทางในการสนัับสนุุน และส่่งเสริิมให้้เกิิดการปรัับใช้้และการพััฒนา
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ครอบคลุุมอย่่างน้้อย 5 แนวคิิดได้้แก่่
1. สถานการณ์์และปััจจััยสำำ�คััญในตลาดบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
2. แนวโน้้มความต้้องการ และทิิศทางการเติิบโตของตลาดบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3. โอกาสและความท้้าทายของผู้้�ประกอบการ SMEs ในอุุตสาหกรรมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
4. ศัักยภาพของประเทศไทยและประเทศอาเซีียนในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของอุุตสาหกรรม
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมในตลาดโลก
5. แนวทางการสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการพััฒนาและปรัับใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อ
ลดการเกิิดขยะ
ในการนี้้�ได้้มีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลและสรุุปผลการศึึกษา เพื่่�อจััดทำำ�รายงานข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายทั้้�งในรููปแบบ
ภาษาอัังกฤษและภาษาไทย สำำ�หรัับภาครััฐและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิมให้้ SMEs เข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่คุุณค่่าโลก
ด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการส่่งเสริิมการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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โครงการ Carrying heritage buildings as part of
urban regions into a modern and energy-efficient
society (CHARMS) เป็็นการดำำ�เนิินการวิิจััยของสถาบััน
นโยบายสาธารณะและ Fraunhofer-Gesellschaft,
ประเทศเยอรมนีี เพื่่�อจุุดประสงค์์ในการพััฒนากลยุุทธ์์ใน
การสร้้าง Thermal comfort (ภาวะน่่าสบาย) ของอาคาร
ไม้้โบราณในเขตตััวเมืือง จ.เชีียงใหม่่โดยผ่่านกระบวนการ
วางแผนที่่� ใช้้ ก ารประยุุ กต์์ ค วามรู้้�ท้้ อ งถิ่่� น และแนวคิิ ด
ความยั่่� ง ยืืนในการดููแลรัั ก ษาอาคารไม้้ โ บราณเพื่่� อ เข้้ า สู่่�
กระบวนการนำำ�ไปใช้้ต่่อไปโดยโครงการนี้้�ได้้ช่่วยเปิิดโอกาส
นำำ�เทคโนโลยีีด้้านพลัังงานและการก่่อสร้้างอาคาร จาก
ประเทศเยอรมนีี มาปรัับใช้้ทั้้�งในเชิิงสถาปััตยกรรมศาสตร์์
วิิศวกรรมศาสตร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ และสัังคมศาสตร์์
เพื่่อ� จุุดประสงค์์มุ่่�งไปสู่่แ� นวทางการสร้้างนโยบายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
เชื่่�อมโยงและเหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่�รวมถึึงสถานการณ์์
ต่่อไป จากโครงการระยะก่่อนหน้้านี้้� ช่่วงปีี 2019-2020
โครงการมุ่่�งเน้้นในด้้านรััฐศาสตร์์และการใช้้ประโยชน์์ทาง
วิิทยาศาสตร์์ ซึ่่�งผลลััพธ์์ในโครงการระยะนั้้�นเพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมสู่่�การพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจ และการวางแผน
เพื่่�อออกแบบยุุทธศาสตร์์แบบบููรณการในการพััฒนาเมืือง
โดยโครงการมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการ ตั้้�งแต่่ มิิถุุนายน 2564
ถึึง กรกฎาคม 2567

w w w.spp.cmu.ac.th
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โครงการวิิจััย เรื่่�อง “คุุณภาพสุุขภาพจิิตของคนทำำ�งานภาครััฐของไทยในช่่วงโรคระบาดโควิิด-19” ซึ่่�งได้้รัับทุุน
สนัับสนุุนจากสำำ�นัักงานบริิหารงานวิิจัยั มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นโครงการที่่�คณะวิิจัยั จากสถาบัันนโยบายสาธารณะ
จััดทำำ�ร่่วมกัับผศ.ดร.สมบััติิ ตาปััญญา ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านจิิตวิิทยาในการเก็็บข้้อมููลด้้านสุุขภาพจิิต (mental wellbeing)
จากกลุ่่�มคนทำำ�งานภาครััฐของประเทศไทยประกอบด้้วย ทหาร ตำำ�รวจ และครูู ซึ่่�งเป็็นบุุคคลากรด่่านหน้้าที่่�มีี
ความสำำ�คััญในการให้้การดููแลประชาชนและประเทศชาติิ โดยการวิิจััยนี้้�จะเป็็นจุุดตั้้�งต้้นที่่�สำำ�คััญในการเข้้าถึึงประเด็็น
ด้้านจิิตใจที่่�ไม่่ใช่่แค่่อาการเจ็็บป่่วย แต่่เป็็นในเชิิงป้้องกััน (preventive) สนัับสนุุน และส่่งเสริิมการมีีสุุขภาวะที่่�ดีี
แบบองค์์รวมของมนุุษย์์ ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปพััฒนาเป็็นนโยบาย และหลัักสููตรการศึึกษาที่่�ดีีได้้ต่่อไป

•

Myanmar Rescue Initiatives หรืือ “โครงการให้้ความช่่วยเหลืือนัักวิิชาการและผู้้�เชี่่ย� วชาญในประเทศเมีียนมา”
โดยสถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจาก International Development Research
Centre (IDRC) ประเทศแคนาดา ในการจััดตั้้�งโครงการ “SPP CMU Summer Fellowship 2021” มีีวัตถุ
ั ุประสงค์์
เพื่่�อสนัับสนุุนการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่นัักวิิชาการและผู้้�เชี่่�ยวชาญจากประเทศเมีียนมาที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤต
การทางการเมืือง ความขััดแย้้ง และการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 โดยสถาบัันฯ ได้้มีีการจััดทำำ�โครงการ
ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับหน่่วยงานพัันธมิิตรภายใต้้การสนัับสนุุนจากเครืือข่่าย Scholars At Risk เพื่่อ� ให้้นักั วิิชาการ
และผู้้�เชี่่ย� วชาญได้้รับั ความช่่วยเหลืือลี้้ภั� ยั มาเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางวิิชาการในประเทศไทยโดยเพิ่่�มความปลอดภััยต่่อชีีวิติ
และลดการถููกคุุกคาม ซึ่่�งกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ประกอบไปด้้วยกระบวนการจััดทำำ�นโยบายสาธารณะ การเพิ่่�มทัักษะ
ในการบริิ ห ารโครงการ ตลอดจนการทำำ� ความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ ประเด็็ น ปัั ญ หาทางการเมืืองการปกครองและ
การดำำ�เนิินนโยบายสาธารณะของประเทศเมีียนมาในระบบโลกร่่วมสมััย อีีกทั้้�งมีีการเข้้าร่่วมการบรรยายและสััมมนา
ในหััวข้้อที่่�หลากหลาย ตั้้�งแต่่เรื่่�องการบริิหารจััดการบ้้านเมืือง (Governance) ลัักษณะการบริิหารงานภาครััฐ
(Public management) ความยุุติิธรรมในระยะเปลี่่�ยนผ่่าน (Transitional justice) บทเรีียนจากรููปแบบการปกครอง
แบบสหพัันธรััฐ (Federalism) เป็็นต้้น โดยมีีการจััดกิิจกรรม ณ สถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
นอกจากนี้้� ยัังมีีการต่่อยอดความสััมพัันธ์์กัับเครืือข่่ายของสถาบัันฯ อาทิิ NGOs-INGOs ที่่�ทำำ�งานด้้านการพััฒนา,
CDES (Centre for Development and Ethnic Studies), CESD (Center for Economic and Social
Development), Open Society Foundations, MIDO (Myanmar ICT for Development Organization),
ISP (The Institute for Strategy and Policy) เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาขีีดความสามารถของนัักวิิชาการ
และผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่�ได้้รับั การคััดเลืือก เพื่่อ� เป็็นตััวเร่่งให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านนโยบายสาธารณะและการบริิหารงานที่่�ดีี
ตลอดจนการมีีส่ว่ นร่่วมทางการเมืือง และการปฏิิรููปประชาธิิปไตยในเมีียนมาต่่อไป ทั้้�งนี้้� โครงการ “SPP CMU Summer
Fellowship 2021” มีีระยะเวลาในการดำำ�เนิินงานทั้้�งสิ้้�น
4 เดืือน (มิิถุุนายน - กัันยายน 2564) โดยมีีผลลััพธ์์ของ
โครงการ คืือ การจััดทำำ�ข้้อเสนอเชิิงนโยบายในประเด็็น
เกี่่�ยวกัับ Survival Governance เพื่่�อเสนอแนวทาง
แก้้ไขปััญหาภายในประเทศเมีียนมา ทั้้�งการจััดการชุุมชน
การจััดทำำ�นโยบายจากระดัับรากหญ้้าสู่่�การจััดการด้้าน
มนุุษยธรรม ตลอดจนแก้้ไขปััญหาเชิิงความมั่่�นคงและ
สาธารณสุุขในช่่วงวิิกฤติิที่่�เกิิด ณ ปััจจุุบััน

•

โครงการวิิจััย เรื่่�อง “ผลกระทบของสถานการณ์์ COVID-19 ต่่อกลุ่่�มแรงงานต่่างชาติิในไทยและสิิงคโปร์์”
ซึ่่ง� ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจากสำำ�นักั งานบริิหารงานวิิจัยั มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นโครงการของสถาบัันนโยบายสาธารณะ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่�งร่่วมมืือกัับคณะวิิจััยจากมหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิสิิงคโปร์์ ในการเก็็บข้้อมููลผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ต่่อแรงงานข้้ามชาติิในประเทศไทยและประเทศสิิงคโปร์์ โดยสอบถามถึึงความเป็็นอยู่่�
ความต้้องการ และข้้อเสนอแนะของแรงงานข้้ามชาติิ เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาเป็็นนโยบายที่่�ตรงจุุดและครอบคลุุมอย่่างทั่่�วถึึง
มากขึ้้�น นอกจากนี้้�ข้อ้ มููลที่่�ได้้ยังั สามารถนำำ�ไปถอดบทเรีียนเชิิงเปรีียบเทีียบระหว่่างมาตรการความช่่วยเหลืือและระบบ
ดููแลแรงงานต่่างชาติิของทั้้�งสองประเทศ โดยมีีจุุดหมายเพื่่�อสวััสดิิภาพที่่�ดีีขึ้้�นของแรงงานข้้ามชาติิทุกุ คน
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ในปีี 2564 มีีผลงานตีีพิิมพ์์ใน
Scopus or Web of Science จำำ�นวน 7 ชิ้้�น

1. Chutima, V., Piboonrungroj, P., Chinnakum, W., Poocharoen,
O.-O. The Role of Social Trust in Governing the Sharing
Economy for Poverty Reduction (2021) Economics, Law,
and Institutions in Asia Pacific, pp. 39-55.
2. Sudhipongpracha, T., Poocharoen, O.-O. Community
Health Workers as Street-level Quasi-Bureaucrats
in the COVID-19 Pandemic: The Cases of Kenya and
Thailand(2021) Journal of Comparative Policy Analysis:
Research and Practice, 23 (2), pp. 234-249.
3. Chamchong, P., Boossabong, P. Innovative city index and
its application for stimulating inclusive, sustainable
and connected innovative city development (2021)
Journal of Housing and the Built Environment, 36 (1),
pp. 191-213.
4. Boossabong, P., Chamchong, P. Public policy in the
face of post-truth politics and the role of deliberation
(2021) Critical Policy Studies, 15 (1), pp. 107-124.
5. Chaiyapa, W., Hartley, K., del Barrio Alvarez, D. From
end-users to policy designers: Breaking open the
black box of energy technocracy in Thailand (2021)
Energy Research and Social Science, 73, art. no. 101912.
6. Chaiyapa, W., Nguyen, K.N., Ahmed, A., Vu, Q.T.H.,
Bueno, M., Wang, Z., Nguyen, K.T., Nguyen, N.T., Duong,
T.T., Dinh, U.T.T., Sjögren, A., Kim Le, P.T., Nguyen, T.D.,
Nguyen, H.T.A., Ikeda, I., Esteban, M. Public perception
of biofuel usage in Vietnam(2021) Biofuels, 12 (1),
pp. 21-33.
7. Odei, S.A., Anderson, H.J. Analysing higher educational
institutions’ role in fulfilling their third mission(2021)
Region, 8 (1), pp. 119-134.
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POLICY METABOLISM
1

POLICY PULSE

การจัับชีีพจรนโยบาย

ในปีีนี้้� สถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (SPP CMU)
มีีเป้้าหมายหนึ่่�งในการมุ่่�งสร้้างความตระหนัักและสร้้างการแลกเปลี่่�ยน
ในประเด็็นด้้านนโยบายสาธารณะในสัังคมไทยที่่�มากขึ้้�น โดยพานโยบาย
ไปตรวจสุุขภาพเสมืือนพาร่่างกายเราไปเช็็คระบบไหลเวีียนต่่าง ๆ (policy
metabolism) ด้้วยการอาศััยการเรีียนรู้้�ทางนโยบาย (policy learning)
ร่่วมกัันอย่่างสร้้างสรรค์์ (constructive) หรืือให้้สัังคมได้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
หมอนโยบาย (policy doctors) โดย series นี้้�ประกอบด้้วย “Policy pulse”,
“Raise your words, not your voice”, “Social moods scanning”,
“Policy check-up”, “Policy x-ray”, “Fifty shades of us” รวมไปถึึง
“Policy treatment” ดัังมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

2 RAISE YOUR WORDS,

3 SOCIAL MOODS

CHECK UP
4 POLICY
การตรวจระบบและกลไกการ

X-RAY
5 POLICY
การเอกซเรย์์นโยบาย

SHADES OF US
6 FIFTY
การประยุุกต์์ “Q-methodology”

TREATMENT
7 POLICY
การรัักษาทางนโบาย

NOT YOUR VOICE
การตรวจสุุขภาพปาก

SCANNING

การตรวจสุุขภาพจิิต นั่่�นคืือ
สแกนอารมณ์์ความรู้้�สึึกของ
สัังคม

มาสู่่�การสร้้างเกมเพื่่� อรู้้�จััก
ตััวเอง

ทำำ�งานต่่าง ๆ ภายในนโยบาย
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RESEARCH PROJECTS
SPP CMU ดำำ�เนิินโครงการวิิจััยภายใต้้ทุุนวิิจััยจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ซึ่่�งสร้้างผลกระทบทั้้�งเชิิงนโยบายและองค์์ความรู้้�
ด้้านนโยบายสู่่�สาธารณะ อาทิิ “ข้้อมููลรายงานสถานการณ์์ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ของประเทศไทย”
ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้เป็็นข้้อมููลวางยุุทธศาสตร์์ขับั เคลื่่อ� นระบบวิิจัยั และนวััตกรรมของไทย และ สำำ�นักั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ (สภาพััฒน์์) ขอให้้จััดหลัักสููตรอบรม “การวางแผนจากล่่างขึ้้�นบนด้้วยกระบวนการปรึึกษาหารืือ:
จากบทเรีียนฐานรากสู่่�การออกแบบนโยบายที่่�ทั่่�วถึึงไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง” จากที่่�ได้้เห็็นผลงานหนัังสืือจากงานวิิจััย
การออกแบบนโยบายที่่�ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง: หลัักการ ประสบการณ์์ต่่างประเทศ และบทเรีียนจากกรณีีศึึกษาในไทย
เป็็นต้้น
2564

สำำ�นัก
ั งานนวััตกรรมแห่ง
่ ชาติิ (องค์์การมหาชน)
◦

โครงการศึึกษาการพััฒนาระบบนิิเวศนวััตกรรมเชิิงนโยบายและ
การส่่งเสริิมนวััตกรเชิิงนโยบาย

สำำ�นัก
ั งานการวิิจัย
ั แห่ง
่ ชาติิ (วช.)
◦

โครงการการจััดทำำ�สมุุดปกขาว “ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพื่่�อการ
ยกระดัับระบบบริิหารจััดการความรู้้� และการปรัับปรุุงโครงสร้้าง
ความรู้้�ทางรััฐศาสตร์์และนิิติิศาสตร์์ ของประเทศไทย”

กองทุุน ววน. ประเภท Fundamental Fund
(Basic Research)
◦

โครงการคุุณภาพสุุขภาพจิิตของคนทำำ�งานภาครััฐของไทยในช่่วง
โรคระบาดโควิิด19

ศูน
ู ย์์นวััตกรรมอาหารและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
◦

โครงการความร่่วมมืือทางวิิชาการโครงการบููรณาการผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ในการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่คุุณค่่าโลก

ศูน
ู ย์์วิจั
ิ ย
ั ข้้าวล้้านนา
◦

โครงการแนวทางการแก้้ไขปััญหามลภาวะสิ่่�งแวดล้้อมในภาคเหนืือ
อย่่างยั่่�งยืืนด้้วย BCG economy model

โครงการ International Research Network
◦

โครงการศึึกษาผลกระทบจาก COVID-19 ในกลุ่่�มแรงงานข้้ามชาติิ

Fraunhofer-Gesellschaft
◦
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DEGREE PROGRAMS

PhD
2561

2562

2563

2564

Interested

8

14

27

12

Accepted

-

10

13

3

Retained

-

7

8

3

Graduated

-

-

-

-

MA
2561

2562

2563

2564

Interested

25

21

34

32

Accepted

-

7

11

14

Retained

-

7

3

14

Graduated

-

7

-

-

TO TRAIN SCHOLARS AND PRACTITIONERS
in skills related to policy making, policy analysis, policy
branding and communications, and policy advocacy.
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FACULTY & AFFILIATE MEMBERS

ORA-ORN POOCHAROEN
Director

PIYAPONG BOOSSABONG

WARATHIDA CHAIYAPA

POBSOOK CHAMCHONG

WILLIAM P. KITTREDGE

CHIRAWAN CHAISUWAN

POON THIENGBURANATHUM

ANGUNTHIP SRISUWAN

TAWEE CHAIPIMONPLIN

CHAYA VADDHANAPHUTI

KARUNA RAKSAWIN

SIRIWUT BURANAPIN

JUTHATHIP CHALERMPHOL

WONGKOT WONGSAPAI

NAWIT ONGSAVANGCHAI

WASAN PANYAGAEW

PENKARN KANJANARAT

School of Public Policy

Faculty of Engineering

Faculty of Business
Administration

WANNAPA LEERASIRI

Faculty of Political Science
and Public Administration

KAMONPHORN KANCHANA
Faculty of Political Science
and Public Administration

School of Public Policy

Faculty of Architecture

Faculty of Agriculture

Faculty of Social Sciences

Faculty of Sciences

Rutgers University,
Visiting Professor

Faculty of Social Sciences

Faculty of Engineering

Faculty of Pharmacy

HENDRIK WAGENAAR
King's College London,
Visiting Professor

Faculty of Architecture

PAIRACH PIBOONRUNGROJ

Faculty of Architecture

PITIPONG YODMONGKOL

EKKACHAI MAHAEK
Faculty of Architecture

LEE KIAN CHENG

Faculty of Political Science and
Public Administration

MALINEE KHUMSUPA

Faculty of Economics

Faculty of Political Science
and Public Administration

College of Arts Media & Technology

Faculty of Political Science
and Public Administration

PANOM GUNAWONG

PATAMAWADEE JONGRUCK

PRUK AGGARANGSI

RATANAPORN AWIPHAN

CHALERMPON KONGJIT

KRIS HARTLEY

CHARLES DAVID CRUMPTON

PRANOM TANSUKANUN
Faculty of Architecture

Faculty of Business
Administration

School of Public Policy

Faculty of Social Sciences

PRASIT WANGPAKAPATTANAWONG

FRANK FISCHER
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Faculty of Pharmacy

Director, Energy Research and
Development
Institute - Nakornping

Education University of Hong Kong,
Visiting Professor

University of Maryland,
Visiting Professor

Faculty of Political Science
and Public Administration

College of Arts,
Media and Technology
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COUNTRIES OF SPP CURRENT MA &PhD STUDENTS

COUNTRY

SUMMARY STUDENTS 2019 - 2021
OVERALL

Myanmar
Thailand
China
Argentina
Bangladesh
Pakistan
Somalia
Singapore
Philippines
Bhutan
Indonesia
Timor-Leste
USA
Ghana
Gambia
Malawi
Zambia

13
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total

40
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VOICE OF STUDENTS
PhD STUDENTS

Muhammad Yasir Ali
PhD Student, Pakistan
Text Analysis, Social Media Analysis,
Policy evolution and history

Kridtiyaporn Chaiwongsa
PhD Student, Thailand
Public policy on private investment

Formulation of policy not wedded to special interests based
on decisions taken on prepackaged measures and Justified
through thetoric. Instead, policy formulation based on organic
Sustainability of community life, condusive to accumulation
of social capital, a realization of social potential of society
as a goal without extrinsically imposed judgements and
benchmarks of the experts!

Public Policy has an influential role to shape and drive all
aspects of our lives in positive and creative ways. From my
personal perspective, adopting innovative public policy is
crucial to tackle with wicked, and complex issues the world.
Therefore, I’ve been intrigued to study the public policy,
and be immersed myself in policy world.

A place where i can make Friends, learn to take first steps
onto long road of social inquiry, come into my own with
guidance and realize my dreams!

Studying at SPP-CMU broadens my knowledge, and
analytical skill in order to engage with public policy
communities in effective and efficient ways.

Jian Guo
PhD Student, China

Karn Paneetsin
PhD Student, Thailand

China’s policy and strategy

Political Concerns

I’m very interested in it, and hope use the theories and
methologies what| learned from the SPP to improve the
public policy

Urban and local governance, and non-traditional security
issues.

I got much new knowledge from the courses of the SPP.
Our teachers and classmates are so friendly that I feel
happy on learning in the SPP

SPP is young and energetic to build a new generation
of policy pracademics for better Asia. I feel like I found
my niche here in SPP. A good place for me to achieve
my goal - a humble policy pracademic.
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MA STUDENTS

Utpol Roy
MA Student, Bangladesh
Public Policy

I think effective policy is a precondition to develop a society
and as well as country
Studying at SPP-CMU broadens my knowledge, and
analytical skill in order to engage with public policy
communities in effective and efficient ways.

Naw Htoo Gay Paw
MA Student, Myanmar
Public Policy

The best thing about this School of Public Policy is creating
the opportunities for the students to participate in the
different channel to get the knowledge such as coordinate to
join the International Conference, special event, collaborate
with other universities/faculties and inviting the special
guest speakers to the school and facilitate the academic
seminars or workshop. Those are what I impress and proud
to be part of the SPP.
The overall opinion of this school is great. The professors
are all amazing and knowledgeable. They make me feel
like they care about us, and they try hard to help us learn
and do our best. It’s rare to find such caring professors,
especially in such a school like SPP.

Rodrigo Gaston Espinola
MA Student, Argentina
Waste manager and
sustainability

Hkun Soe Myint
MA Student, Myanmar
Public Policy, Policy Design,
Sustainable Urban Management
and Governance, Economic for
Policy Analysis

Public Policy is more than a passion for me, it is about ethics
and moral used at its best to solve social, economics and
environmental problems on our society

There are many things that bring enthusiasm for being
SPP student, but I feel that studying how to design
the policy professionally is my passion.

Great advisors, environment and tools are given to the students
to achieve their best

SPP is a good school for the individual who are going
to be a policy designer in the future. I recommend you
to come and study here.
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SDGs
RELATED
MODULES

MASTER OF ARTS IN PUBLIC POLICY
COMPULSORY COURSES
Ѐ
Ѐ

PUBLIC POLICY AND GOVERNANCE

RESEARCH DESIGN AND METHODS
FOR PUBLIC POLICY

Ѐ
Ѐ

ECONOMICS FOR POLICY ANALYSIS

DECISION SUPPORT SYSTEM AND
DATA ANALYSIS FOR PUBLIC POLICY

Ѐ

POLICY NARRATIVES, NEGOTIATION
AND COMMUNICATION

ELECTIVE COURSES

CLIMATE CHANGE &
ENVIRONMENTAL POLICY

URBAN POLICY

DIGITAL GOVERNANCE

Ѐ

SUSTAINABLE CITIES

Ѐ

ENVIRONMENTAL POLICY

Ѐ

E-GOVERNANCE

Ѐ

SUSTAINABLE URBAN MANAGMENT AND

Ѐ

GLOBAL CLIMATE POLICY

Ѐ

DIGITAL SOCIETY AND G
 OVERNANCE

GOVERNANCE

Ѐ

CLIMATE MITIGATION AND ADAPTATION

Ѐ

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

POLICY

Ѐ

SOCIAL MEDIA AND PUBLIC POLICY

Ѐ
Ѐ

URBAN PLANNING AND DESIGN FOR
POLICY MAKERS

Ѐ

ENERGY POLICY

Ѐ

ICT LITERACY FOR POLICY MAKERS

FUNDAMENTALS IN URBAN STUDIES

Ѐ

NATURAL RESOURCE MANAGEMENT

Ѐ

VIRTUAL SPHERE AND PUBLIC POLICY

UNDER GLOBAL PERSPECTIVE
Ѐ

URBAN HABITATION AND HOUSING POLICY

Ѐ

URBAN SYSTEM AND TECHNIQUES FOR
POLICY MAKERS

Ѐ

GENDER AND DEVELOPMENT POLICY
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POLICY BRIEFS

INTEGRATING ECOLOGICAL SECURITY
INTO NATIONAL POLICIES:
THE CASE OF RIVER RIGHTS IN INDIA

By Hsu Myat Yadanar Thein, Nang Seng Pin,
Su Yadanar Myint, and Yay Chann
2021 SPP Summer School Fellows, School
of Public Policy Chiang Mai University
Supervisor: Dr.Warathida Chaiyapa
OCTOBER 2021

JAKARTA UNDERWATER: LEAVE YOUR
HOME OR FIGHT TO STAY?

By Hnin Nu Nu Naing, Su Yadanar Myint,
Anwar Luqman Hakim
Supervisor: Dr.Warathida Chaiyapa
NOVEMBER 2021

FASTER, BETTER, STRONGER – THE MNJTF
(MULTINATIONAL JOINT TASK FORCE)
AND GRASSROOT CHANGES IN ORDER
TO LEVEL THE PLAYING FIELD WITH
CLIMATE CHANGE AND BOKO HARAM

By Nairong Shao, Irshad Mohamud,
Tim Johnson. MPP Candidates
Supervisor: Dr.Warathida Chaiyapa
NOVEMBER 2021

CLIMATE-RELATED DISASTER ADAPTATION
POLICY IN BANGLADESH THROUGH
A GENDER LENS

By Aphisara Saeli, Mary Kaunda, Sayid
Ahmed Abdulkadir Mohamed
Supervisor: Dr.Warathida Chaiyapa
NOVEMBER 2021

SUMMER FELLOWSHIP PROGRAM 2021:
LOCAL GOVERNANCE AND DEMOCRATIC
INSTITUTION-BUILDING IN MYANMAR:
ELECTED TOWNSHIP GOVERNMENT

By Hsu Myat Yadanar Thein, Nang Seng Pin,
Su Yadanar Myint, and Yay Chann
SEPTEMBER 2021

SURVIVAL GOVERNANCE: APPLYING
EVIDENCE FROM THE “YELLOW FLAG”
COMMUNITY-BASED RESPONSE TO THE
COVID EMERGENCY IN MYANMAR’S
URBAN AREAS FOR FUTURE POLICY
BUILDING

By Hsu Myat Yadanar Thein, Nang Seng Pin,
Su Yadanar Myint, and Yay Chann
SEPTEMBER 2021

สามารถสแกนเข้้าไปอ่่านบทความ
POLICY BRIEFS ทั้้�งหมดได้้ที่่�นี่่�
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CONSULTANCY

TO SHAPE NEW DISCOURSES
on our understanding and practices of public policy
processes in the world.
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KEY ACCOMPLISHMENTS
SPP CMU มีีรายได้้จากการบริิการวิิชาการและจััดอบรม
เกิินกว่่าที่่�ตั้้ง� เป้้าหมายไว้้ในปีีแรกและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ส่่วนสำำ�คััญประการหนึ่่�งคืือการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและ
ไว้้วางใจ (trust) ระหว่่างกัันและกัันกัับหน่่วยงาน โดยเน้้น
การทำำ�งานแบบพัันธมิิตร มืืออาชีีพ และสร้้างการเรีียนรู้้�
ร่่ ว มกัั น และทำำ� งานไปด้้ ว ยกัั น มิิ ใช่่ ก ารทำำ� บริิ ก ารและ
ส่่งมอบให้้เท่่านั้้�น ทำำ�ให้้หลายหน่่วยงานทั้้�งระดัับสากล
ระดัับประเทศ และท้้องถิ่่�นต้้องการทำำ�งานกัับเราอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในรููปแบบ Onsite Online and Hybrid
รวมถึึงสร้้างชื่่�อเสีียงไปยัังวงกว้้างอีีกด้้วย

รายได้ จ ากการบริ ก าร
วิ ช าการและจั ด อบรม
(บาท)

2561
70,266

2562

14,931,223

2563

17,060,133

2564

31,510,958
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OUTSTANDING WORKS
จาก WOW to WOWII

โครงการ Women leading Our connected
World (WOW) ได้้เข้้าสู่่�การจััดขึ้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง
ซึ่่� ง จากเดิิ ม เป็็ น การมุ่่�งเน้้ น กลุ่่�มผู้้�หญิิ ง ที่่� มีี
ความหลากหลาย และมีีภาวะผู้้�นํําในทางด้้านต่่าง ๆ
โดยในปีี นี้้� ไ ด้้ มุ่่� งเน้้ น ประเด็็ น ไปที่่� ส ภาวะการ
COVID-19 กัับ ผู้้�หญิิงธรรมดา Ordinary Women
and COVID-19 Impacts ที่่�ได้้นำำ� persona
จาก 9 ช่่วงวััยที่่�แตกต่่างกััน แต่่ที่่�มีีจุดุ เชื่่อ� มโยง
ความเป็็ น ผู้้�หญิิ ง “ธรรมดา” เข้้ า ไว้้ ด้้ ว ยกัั น
ผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลาย และยัังสามารถสร้้าง
ประโยชน์์ ผลกระทบเชิิงบวกโดยที่่� สํํานัักงาน
เลขาธิิการวุุฒิิสภา ได้้นำำ�เอกสารวิิชาการเรื่่�อง
“สรุุ ป แบบสํํารวจมุุ ม มองของคนไทยต่่ อ
สถานการณ์์โควิิด-19” เผยแพร่่ไปยัังหน้้าเว็็บไซต์์
ของหน่่วยงาน
Open Bag Challenge

• 1 video clip
• 9 video cut down
• Menti - online engagement
on 8 March 2021

Women Li(fe)brary

• Documentary video clips
(9 people, 9 age groups)
• Digital E-book published on
WOW2 website

Hope and Fear Thailand
(online survey)

• Interactive survey & collect
data by team inside the sand
box
• Policy Brief: Hope and Fear
Thailand: Online Survey on
Public Emotion during the
COVID-19 pandemic

Online Exhibition

• Live on Facebook fan page of
Chiang Mai University School
of Public Policy on 8 May 2021
(International Women’s Day)
• Launch the website that
shows all resources of WOW2:
www.wow2-cmuspp.com
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City Innovation Lab

การพััฒนาต้้นแบบการแก้้ไขปััญหาเมืือง
ในพื้้�นที่่�ทดลองนวััตกรรม

“เปิิดเมืืองฟัังเสีียง”
Unpack Hopes & Fears

ทั้้�งแบบ Onsite (ในลัักษณะ Interactive
Exhibition), Online (ผ่่าน Menti application), และ Insight (ในลัักษณะ Interactive
Art Gallery)

“รัับขวััญนวััตกรรม”
Find Hopes in Fears

ทั้้�งนวััตกรรมจากการ Call for ในระบบของ
NIA และนวััตกรรมมุ่่�งเป้้าจากการตอบโจทย์์
ประเด็็ น ท้้ า ทายและเร่่ ง ด่่ ว นของเมืืองโดย
เฉพาะการรัับมืือกัับสถานการณ์์ COVID-19

“เคลื่่�อนนวััตกรรมขัับเมืือง”
Transform ‘Hopeful’
into ‘Wishful’

Co-design ระหว่่างนวััตกรกัับแต่่ละสำำ�นััก/
กองของเทศบาลนครเชีียงใหม่่ เพื่่�อ Ideation
และวางแผนขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมร่่วมกััน

“ก้้าวสู่่�เมืืองนวััตกรรม”
Push ‘Wishful’
towards ‘Willful’

นำำ� Prototype นวััตกรรมต่่าง ๆ ไปทดลอง
ใช้้จริิง โดยมีีเมืืองเชีียงใหม่่เป็็น Sandbox
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CHARMS

มีจุดประสงค์ในการพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง Thermal comfort (ภาวะน่าสบาย)
ของอาคารไม้โบราณในเขตตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจบ้้านไม้้ในเขตชุุมชนวััดเกต
และชุุมชนวััดล่่ามช้้าง

โดยเป็นการลงพื้นทีส่ �ำรวจจ�ำนวนบ้านไม้โบราณในเขตชุมชนให้
เป็นชุดข้อมูลปัจจุบัน เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวไปจัดท�ำในรูปแบบ
GIS ต่อไป

การลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจบ้้านไม้้และมุุมมองการดููแลและ
รัักษาบ้้านไม้้โบราณในอำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่

สััมภาษณ์์มุุมมองการรัักษาคุุณค่่ามรดกของอาคารไม้้โบราณ
ของผู้้�ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญท้้องถิ่่�นและชาวบ้้านที่่�อาศััยในบ้้านไม้้
โบราณ

การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ

การลงพื้นทีส่ มั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องใน 3 กลุม่ เป้าหมาย
ได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคมและนักวิชาการในมุม
มองการรักษาคุณค่ามรดกของอาคารไม้โบราณ

เข้้าร่่วมในการแนะนำำ�และนำำ�เสนอโครงการ
Building Pavilion Program of COP 26

โดยเป็็นการนำำ�เสนอประเด็็น Lesson from the vernacular
and historic built environment จััดขึ้้น� โดย Climate Heritage
Network ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสร้้างความตระหนัักของประชาชนเกี่่�ยวกัับ
แนวคิิดที่่ว่� า่ มรดกทางวััฒนธรรมมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการรัับมืือกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate action)
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CONSULTANCY PROJECTS
ปีที่
ด�ำเนินการ

� โครงการ
ชื่่อ

แหล่่งทุุน

2564

โครงการความร่่วมมืือทางวิิชาการโครงการบููรณาการ
ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
ในการพััฒนาบรรจุุ ภััณฑ์์ ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่คุุณค่่าโลก

ศููนย์์นวััตกรรมอาหาร
และบรรจุุภััณฑ์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

2564

โครงการการขยายผลการประเมิินเมืืองนวััตกรรมใน
ภููมิิภาคด้้วยดััชนีีนวััตกรรมสำำ�หรัับเมืือง

สำำ�นักั งานนวััตกรรมแห่่งชาติิ
(องค์์การมหาชน)

2564

โครงการกิิจกรรมพััฒนาต้้นแบบการแก้้ไขปััญหาเมืือง
ในพื้้�นที่่�ทดลองนวััตกรรม City Innovation Lab

สำำ�นักั งานนวััตกรรมแห่่งชาติิ
(องค์์การมหาชน)

2564

โครงการอบรมเชิิ งปฏิิ บััติิการด้้ านการมองอนาคต
สำำ�หรัั บ คณะทำำ� งานจัั ดทำำ� แผนพัั ฒ นาการศึึ ก ษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ระยะที่่� 13 (พ.ศ.2566–2670)

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ความสอดคล้้อง
กัับ SDGs
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HELPING OTHERS TO TRANSFORM
BY USING FORESIGHT
จััดทำำ�แผนพััฒนาการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ระยะที่่� 13

ช่่วยสำำ�นัักงานศึึกษาธิิการภาค 15
ในการจัั ดทำำ� เวทีี วิิ พ ากษ์์ แ ผน
และเป็็ น คณะกรรมการในการ
ขัับเคลื่่�อน

HELPING OTHERS
TO TRANSFORM

BY USING FORESIGHT
สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ขัับเคลื่่�อน ช่่วยเหลืือใน
การจััดรัับฟัังความเห็็น ธรรมนููญ
ว่่าด้้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ
iExpact
ฝึึกอบรม transform ห้้องเรีียน
กัับคุุณครููและทีีมงาน iExpact ซึ่่�ง
ปััจจุุบัันได้้เปลี่่�ยนมาเป็็น Skoolkit
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โครงการค้้ น หาและพัั ฒ นา
กลไกเชิิงพื้้�นที่่�ผ่า่ น การดํําเนิิน
งานตามโจทย์์บริิบทในพื้้�นที่่�
: กลไกระบบข้้อมููลทางการ
ศึึกษาจัังหวััดเชีียงใหม่่
เวทีี วิิ พ ากษ์์ แ ผนพัั ฒ นาการ
ศึึกษา จ.เชีียงใหม่่และแผน
พื้้� น ที่่� น วัั ตก รรมการศึึ ก ษา
นำำ�ร่่อง

ประเด็็น transform
1. การนำำ�แนวคิิดเชิิงวิิพากษ์์ประยุุกต์ใ์ ช้้กับั
กระบวนการค้้นหากลไก
2. การประยุุกต์ใ์ ช้้แนวคิิด inclusive policy
design ร่่วมกัันกัับผู้้�เข้้าร่่วม
3. การประยุุกต์์ใช้้และเผยแพร่่เครื่่�องมืือ
ด้้ า นการทำำ� policy design ให้้ แ ก่่
ศึึกษาธิิการ
4. การทดลองทำำ� sandbox ในกระบวนการ
ค้้ น หากลไกเชิิ ง พื้้� น ที่่� ผ่่ า นการทดลอง
ทำำ�จริิง
- เกิิดแนวทางและกระบวนการเพื่่�อ
สร้้างกลไกระบบข้้อมููลทางการศึึกษา
ในพื้้�นที่่�

ประเด็็น transform
1. การนำำ�แนวคิิดเชิิงวิิพากษ์์ประยุุกต์ใ์ ช้้กับั
กระบวนการวิิพากษ์์แผน
2. การประยุุกต์ใ์ ช้้แนวคิิด inclusive policy
design ร่่วมกัันกัับผู้้�เข้้าร่่วม
3. การประยุุกต์์ใช้้และเผยแพร่่เครื่่�องมืือ
ด้้ า นการทำำ� policy design ให้้ แ ก่่
ศึึกษาธิิการ
- เกิิดการถ่่ายทอดกระบวนการคิิดเชิิง
inclusive policy design สู่่� policy
maker ภาคศึึกษาธิิการ
- ผลการวิิพากษ์์ถููกบรรจุุในเอกสาร
แผนยุุ ท ธศาสตร์์ พัั ฒ นาการศึึ ก ษา
จัังหวััดเชีียงใหม่่

Page - 34

School of Public Policy Chiang Mai Univer sity

w w w.spp.cmu.ac.th

TRAINING

LIST OF TRAINING PROGRAMS

2564
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ชื่่�อโครงการ

แหล่่งทุุน

โครงการอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นการมองอนาคต
สำำ�หรัั บ คณะทำำ� งานจัั ดทำำ� แผนพัั ฒ นาการศึึ ก ษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ระยะที่่� 13 (พ.ศ.2566 – 2670)

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

โครงการพัั ฒ นาแพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์ เ พื่่� อ สร้้ า ง
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบรััฐธรรมนููญ
ไทย (Online Platform for People’s Participation
in the Constitution Design)

CONLAB

โครงการศึึกษาธิิการในการจััดทำำ�เวทีีวิพิ ากษ์์แผน และ
เป็็นคณะกรรมการ

สำำ�นัักงานศึึกษาธิิการ
จัังหวััดเชีียงใหม่่

ฝึึกอบรม transform ห้้องเรีียนกัับตััวองค์์กร

iExpact

จััดร่่างธรรมนููญระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ

สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ

รายงานผลการดำำ�เนิินงาน

2564

ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564

ชื่่�อโครงการ

แหล่่งทุุน

โครงการเสริิ ม สร้้ า งศัั ก ยภาพด้้ า นการมองอนาคต
นวัั ตก รรมเชิิ ง กลยุุ ท ธ์์ สำำ�หรัั บ ภาครัั ฐ (Strategic
Foresight and Innovation for Public Sector
Capability Building โดยได้้จััดในรููปแบบ online
และได้้จัดั Training ทั้้�งหมด 3 ครั้้�ง ในมิิติิดัังต่่อไปนี้้�
• มิิติกิ ารท่่องเที่่�ยวและเดิินทาง
(Foresight Training: Future of Traveling)
• มิิติขิ องระบบการศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษา
(Foresight Training: The Future of Higher
Education)
• มิิติภููมิ
ิ ิทััศน์์นวััตกรรมของประเทศไทย
(Foresight Training: Thailand Innovation
Landscape)
พร้้อมทั้้�งจััดทำำ� policy brief ในมิิติิการท่่องเที่่�ยวและ
เดิินทาง (Foresight Training: Future of Traveling)
และมิิ ติิ ข องระบบการศึึ ก ษาในระดัั บ อุุ ด มศึึ ก ษา
(Foresight Training: The future of Higher
Education) เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อเสนอแนะทางนโยบาย

สำำ�นักั งานนวััตกรรมแห่่งชาติิ
(องค์์การมหาชน)
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• the platform for policy scholars,
researchers and practitioners with
different backgrounds to share and
learn about public policy in Thailand
in various dimensions.

• โครงการการศึึกษาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลรายงาน
สถานการณ์์ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม ของประเทศไทย
• โครงการคุุณภาพสุุขภาพจิิตของคนทำำ�งาน
ภาครััฐของไทยในช่่วงโรคระบาดโควิิด19

เป็็นภาคีีกัับเทศบาลนครเชีียงใหม่่
• Smart Mobility & Low Carbon
• City of Innovation
• Climate Change
• City Lab

• ความร่่ ว มมืือทางวิิ ช าการ โครงการ
บููรณาการผู้้�ประกอบการธุุ ร กิิ จข นาด
กลางและขนาดย่่อม (SMEs) ในการพััฒนา
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อ
เชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่คุุณค่่าโลก ประจำำ�
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• โครงการศึึกษาผลกระทบจาก COVID-19
ในกลุ่่�มแรงงานข้้ามชาติิ
• โครงการการติิดตามและประเมิินข้้อมููลเชิิง
ระบบของระบบนวััตกรรมไทย
(Monitoring and Evaluation Model
for Thailand Innovation System)

•
•
•
•

• โครงการพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่�องนโยบาย
สาธารณะ เพื่่อ� การวางยุุทธศาสตร์์ระยะยาว
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับจัังหวััด
เชีียงใหม่่

• โครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพด้้านการมอง
อนาคตนวััตกรรมเชิิงกลยุุทธ์์สำำ�หรับั ภาครััฐ
(Strategic Foresight and Innovation
for Public Sector Capability Building)

• โครงการนวััตกรรมการออกแบบนโยบาย
(Thailand Policy Lab - SPP Contribution)
• โครงการการใช้้นวััตกรรมการศึึกษาเพื่่�อ
พััฒนาห้้องเรีียนแห่่งอนาคต	
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Global Innovation Index
City Innovation Index
City Innovation lab
Strategic Foresight and Innovation
for Public Sector
• policy entrepreneurs

รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
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ในปีี 2564 SPP CMU ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีทั้้ง
� ในภาควิิชาการ ภาครััฐ และ
ภาคเอกชน ทั้้�งในระดัับสากล ระดัับประเทศ และระดัับท้้องถิ่�น
่ ในแนวทาง
ต่่าง ๆ และประเด็็นนโยบาย ดัังนี้้�

• โครงการการจััดทำ�ำ สมุุดปกขาว“ข้้อเสนอแนะ
เชิิงนโยบายเพื่่อ� การยกระดัับระบบบริิหาร
จััดการความรู้้� และการปรัับปรุุงโครงสร้้าง
ความรู้้�ทางรััฐศาสตร์์ และนิิติิศาสตร์์ ของ
ประเทศไทย”
• โครงการวิิ จัั ย ย่่ อ ย “วิิ จัั ย สู่่� น โยบาย:
ศึึกษาเชิิงสัังเคราะห์์งานวิิจััยที่่�เชื่่�อมโยง
กัับประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนเพื่่�อสร้้าง
ชุุดข้้อเสนอเชิิงนโยบายที่่�เป็็นรููปธรรม”
ภายใต้้ “โครงการนำำ�ร่่ อ งเพื่่� อ ทดสอบ
ระบบสนัับสนุุนการวิิจัยั สัังคมศาสตร์์สู่่�การ
เปลี่่�ยนผ่่านของสัังคมไทย”

• โครงการพัั ฒ นานัั กยุุ ท ธศาสตร์์ เ พื่่� อ การ
ปฏิิรููปประเทศเชิิงบููรณาการ (Strategist
Development Program)

• โครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพด้้านการมอง
อนาคตนวััตกรรมเชิิงกลยุุทธ์์สำำ�หรับั ภาครััฐ
(Strategic Foresight and Innovation
for Public Sector Capability Building)

• โครงการฝึึ กอบรมการวางแผนจากล่่ าง
ขึ้้น� บนด้้วยกระบวนการปรึึกษาหารืือ: จาก
บทเรีียนฐานรากสู่่�การออกแบบนโยบาย
ที่่� ไ ม่่ ทิ้้� ง ใครไว้้ ข้้ า งหลัั ง (Deliberative
Bottom-up Planning : From Lesson
Drawing to Inclusive Policy Design)
• โครงการฝึึ ก อบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเพื่่� อ
พััฒนากระบวนการ Regulatory Impact
Assessment (RIA)

• โครงการ Communicative English, Oral
Presentation and Public Speaking
plus Policy Studies

• โครงการพััฒนาขีีดสมรรถนะนัักบริิหาร
การเปลี่่�ยนแปลงรุ่่�นใหม่่ นปร. รุ่่�นที่่� 14

• กิิจกรรมนวััตกรรมสืืบเสาะเส้้นทางอาหาร
ของเมืืองและการคำำ�นวณรอยเท้้าคาร์์บอน
(Food Data-driven Innovation)
• กิิจกรรมนวััตกรรม “การวิิเคราะห์์นวััตกรรม
เชิิ ง นโยบายในการจัั ดก ารต้้ น ยางนา
เส้้นเชีียงใหม่่-ลำำ�พููน”

• โครงการ Smart City ฟ้้าฮ่่าม ของเทศบาล
ตำำ�บลฟ้้าฮ่่าม จัังหวััดเชีียงใหม่่

• การจััดเวทีีวิิพากษ์์(ร่่าง)แผนพััฒนาศึึกษา
จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ (พ.ศ.2563-2565)
และ(ร่่าง)แผนยุุทธศาสตร์์การขัับเคลื่่�อน
พื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษาจัังหวััดเชีียงใหม่่
(พ.ศ.2562-2568)

• โครงการพัั ฒ นาแพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์
เ พื่่� อ ส ร้้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร มีี ส่่ ว น ร่่ ว ม
ในการออกแบบรััฐธรรมนููญไทย (Online
Platform for People’s Participation
in the Constitution Design)

Page - 38

School of Public Policy Chiang Mai Univer sity

w w w.spp.cmu.ac.th

STRATEGIC
PARTNERSHIPS
GLOBAL

• ทำำ� MOU double degree

• Summer Fellowship Program 2021

• Collaboration for futures literacy

• SPP CMU เป็็นสมาชิิกของวารสารวิิชาการ
การศึึกษานโยบายสาธารณะเชิิงเปรีียบ
เทีียบ

• SPP CMU ได้้ เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง เครืือข่่ า ย
อนาคตศาสตร์์ของ Asia Pacific

• Smart City
• Climate Change and Urban Policy

• เครืือข่่ายทางวิิชาการ ที่่� ขัับเคลื่่�อนการ
ศึึกษานโยบายสาธารณะเชิิงวิิพากษ์์โดยมีี
SPP CMU เป็็นศููนย์์กลาง

• SPP CMU เป็็นสมาชิิกของสมาคมด้้าน
นโยบายสาธารณะที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของโลก

• Formative Evaluation of the
Welfare Card Policy in Thailand

• Women Leading Our Connected
World 2 (WOW2) : Ordinary Women
and COVID-19 impact
• Women Leading Our Connected
World (WOW1)

• โครงการพััฒนาเมืืองคาร์์บอนต่ำำ��ผ่า่ นระบบ
การจััดการเมืืองอย่่างยั่่ง� ยืืน (Low Carbon
Demonstration Project Implementation
for Chiang Mai Municipality)
• โครงการนวััตกรรมการออกแบบนโยบาย
(Thailand Policy Lab - SPP Contribution)

• Climate Change & Urban Governance
• Carrying heritage buildings as part
of urban regions into a modern and
energy-efficient society (CHARMS)
• โครงการ Urban Green Environmental
Transition – Chiang Mai ,Thai (URGENT_2.0)

Page - 39

รายงานผลการดำำ�เนิินงาน

ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564

FINANCES
รายละเอีียดงบแสดงผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีง
ี บประมาณ 2561 - 2564
งบแสดงผลการดำำ�เนิินงาน ประจำำ�ปีี
สถาบัันนโยบายสาธารณะ
สำำ�หรัับปีีสิ้้น
� สุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

2561

2562

2563

2564

รายได้้

1 รายรัับสนัับสนุุนจากมหาวิิทยาลััย

5,898,200.00

6,293,500.00

6,298,758.00

5,535,712.00

-

609,664.00

3,111,317.27

3,800,541.60

70,266.40

14,931,223.74

17,060,133.57

31,510,958.58

70,266.40

15,540,887.74

20,171,450.84

35,311,500.18

5,968,466.40

21,834,387.74

26,470,208.84

40,847,212.18

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

2,350,310.00

10,609,433.80

11,323,764.52

15,044,595.38

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน

3,599,781.00

9,023,617.80

11,401,731.07

15,353,969.81

5,950,091.00

19,633,051.60

22,725,495.59

30,398,565.19

18,375.40

2,201,336.14

3,744,713.25

10,448,646.99

0.31

10.08

14.15

25.58

2 เงิินรายได้้ส่่วนงาน
ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา
บริิการวิิชาการ/อื่่�น ๆ
รวมรายได้้จากส่่วนงาน
รวมรายได้้ทั้้�งสิ้้�น
ค่่าใช้้จ่่าย

รวมค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้สููง(ต่ำำ��)กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)
หมายเหตุุ % หมายถึึง รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าคิิดเป็็น %
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A BIG THANKS TO OUR CREW

WACHIRA C. PANSUWAN

THANYARAT CHAICHANA
Ofﬁce Manager

Degree Program Manager

CHIRADA NA SUWAN

NIRATTIGORN SANGDEE

JAMEEKORN AUMNATPHOOK

LAKCHAYAPORN THANSIRI

PATTHAWEE HONGWIANGCHAN

PARETIP JAISAI

ORANEE CHAIYAJIT

THEERAPHON KUMJAITIANG

NATHAKORN SAWANGJANG

ARNUT PROMTHED

NUTTAPORN YOUNGKAM

PHANUPHAT CHATTRAGUL

BOONSUCHADA INTHAPAT

Finance Manager

Degree Program Ofﬁcer

Research Assistant
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Designer

Research Assistant

Accountant

Research Assistant

Creative

Project Coordinator

Research Assistant

Training Manager

Project Coordinator

Research Assistant

Address
School of Public Policy Chiang Mai University
239 Huay Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai 50200, Thailand

Telephone
(+66) 98 815 3444

Website
spp@cmu.ac.th
www.spp.cmu.ac.th

School of Public Policy Chiang Mai University

@cmuspp

