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Ora-orn Poocharoen, PhD 
Director, School of Public Policy

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. 

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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   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.

VISION
To be the critical policy hub 
of collaborative platforms 
for a just sustainable future
มุ่่�งเป็็นศููนย์์กลางด้้านนโย์บาย์
เชิิงวิิพากษ์์ ด้้วิย์แนวิทางควิามุ่
ร่�วิมุ่มืุ่อ เพื� ออนาคตท่�ย่์�งยื์น
อย์�างเป็น็ธร่ร่มุ่

จากปีี 2562 เปี็นต้้นมา สถาบัันนโยบัายสาธารณะ 
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได้้มีวิิสัยทัศน์ในการด้ำาเนินงาน 
ดั้งนี� “To make Asia more sustainable for all by 
supporting sound public policies, encouraging  
responsible leadership, and providing  
collaborative platforms” ทำำ�ให้้เอเชีียมีีคว�มีย่�งยืน
มี�กข้ึ้�นสำำ�ห้ร่ับทุำกคน ด้้วยก�รัสำร้ั�งนโยบ�ยสำ�ธ�รัณะ 
ทีำ�บรัรัลุุผลุทีำ�ค�ด้ห้ว่งสำอด้คลุ้องก่น แลุะต่ั้�งอย่� 
บนก�รัยอมีร่ับ รัวมีถ้ึงสำร้ั�งคนให้้มีีคว�มีเป็็นผ้่นำ�ทีำ� 
ร่ับผิด้ชีอบผ��นแพลุตั้ฟอร์ัมีขึ้องก�รัทำำ�ง�นรั�วมีก่น  
จนกระทั�งในปีลัายปีี 2564 ทางสถาบัันฯ ได้้มีการ  
Transformative ส่่การด้ำาเนินงานในวิิสัยทัศน์ใหม่

Our Mission

New
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เป็็นคลัังสมองด้้านนโยบายสาธารณะให้้แก่่ป็ระเทศ โด้ย
ก่ารทำาวิิจััยแลัะตีีพิิมพ์ิผลังานทางวิิชาก่ารที�เป็็นที�ยอมรับ
ในระดั้บสาก่ลัในเร่�องที�เกี่�ยวิข้้องกั่บนโยบายสาธารณะ
แข้นงต่ีาง ๆ  ที�เป็็นวิาระสำาคัญข้องป็ระเทศไทยแลัะเอเชีย
โด้ยเฉพิาะปั็ญห้าที�สลัับซัับซ้ัอนแลัะแก้่ยาก่ (complex 
and wicked problems) ทางด้้านก่ารบริห้ารเม่อง  
ก่ารบริห้ารสิ�งแวิด้ล้ัอม แลัะก่ารเป็ลีั�ยนผ่านไป็ส่่ยุคดิ้จิัทัลั 
โด้ยเป็็นก่ารทำางานร่วิมกั่นระห้ว่ิางนัก่วิิชาก่าร นัก่ศึก่ษา
ดุ้ษฎีีบัณฑิิตี แลัะนัก่วิิจััยห้ลัังป็ริญญาเอก่ ทั�งที�เป็็น 
คนไทยแลัะต่ีางป็ระเทศ 

เป็็นสถาบันที�จััด้ก่ารเรียนก่ารสอนด้้านนโยบายสาธารณะ
ในระดั้บบัณฑิิตีศึก่ษาที�เป็็นก่ารบ่รณาก่ารศาสตีร์ต่ีาง ๆ 
เข้้าด้้วิยกั่น โด้ยเฉพิาะมุมมองทางรัฐศาสตีร์ เศรษฐศาสตีร์  
ก่ารบริห้าร รวิมไป็ถึงวิิศวิก่รรมศาสตีร์แลัะวิิทยาศาสตีร์
ที�เกี่�ยวิข้้องกั่บก่ารวิางนโยบาบสาธารณะข้องป็ระเทศ
เป็็นห้ลััก่ส่ตีรที�เน้นก่ารแก้่ปั็ญห้าเศรษฐกิ่จั สังคม แลัะ 
สิ�งแวิด้ล้ัอม ผ่านก่ารออก่แบบนโยบายสาธารณะทั�งใน
ระยะสั�นแลัะระยะยาวิ โด้ยมุ่งเน้นก่ารผลัิตีมห้าบัณฑิิตี
แลัะดุ้ษฎีีบัณฑิิตีทั�งคนไทยแลัะต่ีางชาติี

เป็็นสถาบันที�ให้้คำาป็รึก่ษาแก่่ห้น่วิยงานต่ีาง ๆ  โด้ยเฉพิาะ
องค์ก่รภาครัฐแลัะภาคป็ระชาสงัคม ในป็ระเด้น็ที�เกี่�ยวิกั่บ 
เร่�องก่ารก่ำาห้นด้นโยบาย ก่ารด้ำาเนินนโยบาย แลัะ 
ก่ารป็ระเมินนโยบาย โด้ยเน้นก่ารคิด้ค้น (Innovate) 
แลัะเป็็นต้ีนแบบ (Role model) ข้องก่ารใช้เทคนิคแลัะ
แนวิทางให้ม่ ๆ มาใช้ป็ระก่อบก่ารออก่แบบ วิิเคราะห์้ 
ผลััก่ดั้น บริห้ารแลัะป็ระเมินนโยบายสาธารณะ เช่น  
ก่ารใช้ Big data เพิ่�อห้าควิามสัมพัินธ์แลัะร่ป็แบบ 
ข้องป็ราก่ฎีก่ารณ์ต่ีาง ๆ ก่ารทำา Crowdsourcing,  
Deliberative processes ที�รวิมถึง Online Participatory  
Platforms, Social Media Sentiments, Scenario 
Planning and Foresight แลัะรวิมไป็ถึงก่ารวิิเคราะห์้
วิาทก่รรมข้องนโยบาย (Narratives) 

เป็็นสถาบันที�ทำาก่ารฝึึก่อบรมแก่่บุคลัาก่รภาครัฐแลัะ
บุคคลัทั�วิไป็ในมิติีข้องนโยบายสาธารณะ โด้ยมีเป้็าห้มาย 
เพ่ิ�อเพิิ�มศัก่ยภาพิข้องทุนมนุษย์ทั�งในป็ระเทศแลัะ
ต่ีางป็ระเทศ โด้ยมุ่งเน้นก่ารพัิฒนานัก่ป็ฏิิบัติีทางด้้าน
นโยบายสาธารณะให้้มีทัก่ษะก่ารออก่แบบ ก่ารวิิเคราะห์้  
ก่ารส่�อสาร ก่ารขั้บเคล่ั�อน ก่ารบริห้าร รวิมถึงก่ารเป็็น 
ผ้่ด้ำาเนินก่ารเวิทีก่ารมีสว่ินร่วิมห้ลัายร่ป็แบบ (Facilitator 
of deliberative processes) โด้ยมีก่ารจััด้กิ่จัก่รรม  
ก่ารเรียนก่ารสอนแลัะก่ารฝึึก่อบรมระยะสั�นที�ออก่แบบ
ร่วิมกั่บคณาจัารย์จัาก่สถาบันก่ารศึก่ษาชั�นนำาข้องโลัก่

01 Think Tank:

02 Degree Programs:

03 Consultancy:

ท่�งในรู่ป็แบบ Onsite 
Online และ Hybrid

04 Training:

MANDATES

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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สถาบันฯ ด้ำาเนินก่ารพัิฒนาทัก่ษะให้ม่ ๆ  ในศาสตีร์ทาง 
ด้้านนโนบายสาธารณะโด้ยเน้นทัก่ษะที�ควิรได้้รับ
ก่ารส่งเสริมแลัะนำามาป็ระยุก่ต์ีในก่ารบริห้ารองค์ก่ร  
ได้้แก่่

GOVERNANCE

INCLUSIVE INNOVATIVE TRANSFORMATIVE

DESIGN
THINKING

COMPLEXITY
THINKING

FUTURES
THINKING

DELIBERATION
SKILLS

EMOTIONAL
INTELLIGENCE

CRITICAL
THINKING

ทัก่ษะเห้ล่ัานี�ผ้่อำานวิยก่ารได้้เสนอถึงสห้ป็ระชาชาติี 
(UN) ในฐานะ Committee of Experts on Public 
Administration (CEPA) ด้้วิย

1.  ก่ารคิด้เชิงวิิพิาก่ษ์

2.  ก่ารคิด้เชิงซัับซ้ัอน

3.  ก่ารคิด้เชิงอนาคตีศาสตีร์

4.  ก่ารคิด้เชิงออก่แบบ

5.  ก่ารนำาก่ารถก่เถียงห้าร่อ

6.  ก่ารมีควิามฉลัาด้ทางอารมณ์

VALUES

School of Public Policy Chiang Mai University www.spp.cmu.ac.th
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เพ่ิ�อให้้สอด้คล้ัองกั่บเจัตีนารมณ์ข้องก่ารตัี�งองค์ก่รลััก่ษณะนี�  
ก่ารบริห้ารงานข้องสถาบันฯ จึังต้ีอง walk the talk ห้มายถึง 
บทบาทแลัะก่ารป็ฏิิบัติีตัีวิข้องผ้่นำา ร่ป็แบบก่ารตัีด้สินใจั  
ก่ระบวินก่ารทำางาน ทุก่อย่างต้ีองมีลััก่ษณะข้องควิามคล่ัองตัีวิ  
ควิามแบนราบข้ององค์ก่ร แลัะควิามย่นห้ยุ่นในก่ารทำางาน 
สถาบันฯ ยึด้ผลังานแลัะก่ารพัิฒนาก่ารเรียนร้่ข้องบุคคลัาก่ร 
เป็็นห้ลััก่ โด้ยไม่นำาขั้�นตีอนที�ย่ด้ยาวิ ก่ารป็ระชุมที�ย่ด้เย่�อ แลัะ
เอก่สารที�เกิ่นควิามจัำาเป็็นมาใช้ รวิมไป็ถึงควิามสัมพัินธ์ข้อง
คนในองค์ก่ร ก่ารแสด้งออก่ต่ีอซึั�งกั่นแลัะกั่นจัะเน้นก่ารให้้เกี่ยรติี 
ควิามตัี�งใจั ควิามจัริงใจัในก่ารทำางาน ไม่เน้นอาวุิโสห้ร่อลัำาดั้บขั้�น 
ในเชิง hierarchy ไม่เน้นพิวิก่พ้ิองแบบมีบุญมีคุณกั่น ห้าก่แต่ีเน้น 
professional relationship ที�องค์ก่รสาก่ลัพิงึมี ที�ต่ีางคนต่ีางมา 
รวิมตัีวิกั่นเพ่ิ�อช่วิยกั่นทำางานที�สร้างสรรค์เกิ่ด้ป็ระโยชน์ต่ีอสังคม
แลัะพิร้อมต่ีอก่ารเรียนร้่เพิิ�มเติีม

STEERING COMMITTEE

ในปีี 2564 คณะกรรมการอำำานวยการสถาบัันฯ 
ไ ด้้ ใ ห้้ ข้้ อำ คิด้ เ ห็้น อัำน เ ป็ีนปีร ะ โยช น์แล ะส นับัส นุน 
การด้ำาเนินงานข้อำง SPP CMU มาอำย่างต่่อำเน่�อำง 
กระทัั่�งทั่ำา ใ ห้้บัรรลุพัันธกิจห้ลักได้้ต่ามเ ป้ีาห้มาย  
จึ งข้อำข้อำบัพัร ะ คุณคณะกรรมการอำำานวยการ  
มา ณ ท่ั่�น่�

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

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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ผ้่อำานวิยก่ารให้้ควิามสำาคัญกั่บก่ารบริห้ารทรัพิยาก่ร
มนุษย์ (human capital) โด้ยมองวิ่าทุก่คนมีศัก่ยภาพิ 
ที�จัะพัิฒนาได้้

มีแผนทั� ง เ ร่� อ ง ร่ป็แบบก่ารป็ระ เมิ น ที� เ ห้มาะสม  
ก่ารจััด้อบรมแบบ in-house ก่ารจััด้กิ่จัก่รรมสร้างองค์ก่ร
รายปี็ (Point of Convergence) 

ที�ผ่านมา SPP CMU ได้้ออก่ป็ระก่าศเร่�องก่ารลัาที�ค่อนข้้าง 
ก้่าวิห้น้า เช่น ให้้ผ้่ชายสามารถลัาก่รณเีลีั�ยงบุตีรได้้เห้ม่อน
ผ้่ห้ญิงลัาคลัอด้ ให้้ทุก่คนสามารถลัาเพ่ิ�อสร้างสุข้ภาวิะจิัตี 
ได้้ (mental wellbeing) แลัะฝ่ึายสนับสนุนสามารถลัา 
เพ่ิ�อทำางานบริก่ารวิิชาก่ารได้้ เป็็นต้ีน 

แลัะในป็ี 2564 นี� ได้้ทำาก่ารเพิิ�มสวัิสดิ้ก่ารเชิงป้็องกั่น  
Preventive แก่่พินัก่งานต่ีอปี็ แบ่งได้้เป็็น 3 ห้มวิด้ ได้้แก่่
1. ก่ารพัิฒนาตีนเอง (Self-development)
2. ก่ารด่้แลัสุข้ภาพิก่ายข้องตัีวิเอง (Physical health)
3. ก่ารด่้แลัสุข้ภาพิจัิตีใจัข้องตีัวิเอง (Psychological 

and mental health)

SPP CMU PEOPLE

HUMAN RESOURCES

HR

• Professional Development Report

• Well-being

• Conference (onsite, online, hybrid)

• Training (onsite, online, hybrid)

• Outings

• Point of Convergence (POC)

• Skill gap analysis

• Preventive Welfare policy

Staff / FacultyStaff / Faculty

In-house / OutsideIn-house / Outside

School of Public Policy Chiang Mai University www.spp.cmu.ac.th
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VISITING SCHOLARS

SPP CMU มีก่ารเติีบโตีด้้าน human capital มาอย่างต่ีอเน่�อง โด้ย
ปี็แรก่มีบุคลัาก่รป็ระเภทรับเงินเด่้อนทั�งในตีำาแห้น่งอาจัารย์แลัะ 
ฝ่ึายสนับสนุนตีามแผนที�เสนอสภามห้าวิิทยาลััย ทั�งนี�ก่ารเติีบโตี 
มิใช่เฉพิาะก่ารมีจัำานวินบุคลัาก่รที�เพิิ�มขึ้�น แต่ียังห้มายถึงก่ารมี  
affiliate จัาก่ศาสตีร์ที�เช่�อมกั่นด้้านนโยบายสาธารณะในเร่�อง 
เม่อง พิลัังงานแลัะสิ�งแวิด้ล้ัอม แลัะ digital governance รวิมถึงมี 
เคร่อข่้ายทั�งในระดั้บชาติีแลัะนานาชาติีที�ช่วิยสนับสนุนก่ารพัิฒนา
องค์ก่ร อาทิ Visiting scholars แลัะ Summer fellowship program

PROF. CHARLES DAVID 
CRUMPTON, PHD

University of Maryland, Visiting Professor
Fulbright Scholar

SUMMER FELLOWSHIP PROGRAM

• 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 

Program Activities

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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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 policy- 
related 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.

School of Public Policy Chiang Mai University www.spp.cmu.ac.th
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RE-BRANDING

www.facebook.com/cmuspphttps://spp.cmu.ac.th

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 facebook

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. 

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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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.

School of Public Policy Chiang Mai University www.spp.cmu.ac.th
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SPP CMU สร้างผลังานวิิชาก่ารที�สอด้คล้ัองกั่บเป้็าห้มายก่ารพัิฒนาที�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals)  
รวิมถึงก่ารต่ีอยอด้องค์ควิามร้่งานวิิจััย ส่่ก่ารใช้งานจัริง CMU-RL 5 ด้้านสำาคัญได้้แก่่ พัิฒนาคน ก่ารสร้างนวัิตีก่รรม  
เม่องยั�งยน่ สิ�งแวิด้ล้ัอมแลัะพิลัังงาน แลัะที�ข้าด้ไม่ได้้ค่อสังคมที�เป็็นธรรม ไม่ทิ�งใครไว้ิข้้างห้ลััง โด้ยมีตัีวิอยา่งงานสำาคัญดั้งนี�

• โครงการออกแบบหลัักสููตรพิิเศษเพ่ิ�อโครงการพัิฒนานักบริหารการเปล่ั�ยนแปลังร่�นใหม่� (ร่�นท่ี่� 13) “นัก่บริห้าร 
รุ่นให้ม่เพ่ิ�ออนาคตีที�ยั�งยน่ - New Leadership for Sustainable Governance” งานบรกิ่ารวิิชาก่ารเชิงอบรมโด้ยได้้มี
ก่ารออก่แบบห้ลััก่ส่ตีรต้ีนแบบทางด้้านก่ารบริห้ารงานเพ่ิ�อก่ารพัิฒนาอยา่งยั�งยน่ (New Leadership for Sustainable 
Governance) ที�มีห้น่วิยงานระดั้บนโยบายภาครัฐ นำาไป็ใช้ป็ระโยชน์จัริงค่อสำานัก่งาน ก่พิร. โด้ยมีก่ารข้ยายผลัไป็ส่่
โครงก่ารฝึึก่อบรมรุ่นต่ีอมาภายใต้ีโครงก่ารพัิฒนาขี้ด้สมรรถนะนัก่บริห้ารก่ารเป็ลีั�ยนแป็ลังรุ่นให้ม่ นับเป็็นก่ารออก่แบบ
โครงก่ารฝึึก่อบรมทางด้้าน Sustainable Development Goals (SDGs) เพ่ิ�อผ้่บริห้ารภาครัฐรุ่นให้ม่ห้ลััก่ส่ตีรแรก่ ๆ 
ข้องป็ระเทศไทยแลัะข้องสำานัก่งาน ก่พิร. นวัิตีก่รรมที�สำาคัญค่อก่ารผสมผสานทัก่ษะที�จัำาเป็็นข้องข้้าราชก่ารรุ่นให้ม่
เข้้ามาในห้ลััก่ส่ตีรอบรมระยะสั�น ได้้แก่่ complexity thinking, futures thinking, design thinking, emotional 
intelligence ที�นัก่วิิจััยได้้เขี้ยนบทควิามเชิงวิิชาก่ารไว้ิให้้กั่บสห้ป็ระชาชาติี แลัะนำามาใช้ในก่ารพัิฒนาห้ลััก่ส่ตีร ดั้งก่ล่ัาวิ 

• โครงก่ารออก่แบบห้ลััก่ส่ตีรพิิเศษสำาห้รับ โครงการพัิฒนาข่ีดสูม่รรถนะนักบริหารการเปล่ั�ยนแปลังร่�นใหม่� (ร่�นท่ี่� 14) 
ก่ารออก่แบบห้ลััก่ส่ตีรด้ำาเนินภายใต้ีข้้อจัำากั่ด้ข้องบริบทก่ารเกิ่ด้โรคระบาด้ โด้ยยดึ้ห้ลััก่ก่ารว่ิาผลัข้องก่ารเรียนร้่จัะเทียบ
เคียงได้้มาก่ที�สุด้เท่าที�จัะทำาได้้กั่บก่ารได้้ไป็ป็ฏิิบัติีงานในต่ีางป็ระเทศจัริง แลัะขี้ด้สมรรถนะห้ลััก่ที�ห้ลััก่ส่ตีรพิิเศษนี�มุ่งส่ง
เสริมนั�นตีรงกั่บข้องโครงก่าร นป็ร. ในภาพิรวิม แลัะเป็็นก่ารต่ีอยอด้จัาก่รุ่นที� 13

• โครงการเสูริม่สูร้างศักยภาพิด้านการม่องอนาคตนวััตกรรม่เชิิงกลัย่ที่ธ์์
สูำาหรับภาครัฐสูถาบันฯ ได้้พัิฒนาต้ีนแบบข้องก่ระบวินก่ารเรียนร้่ แลัะ
ได้้ออก่แบบค่่ม่อ โด้ยได้้ทำาก่ารทด้ลัองห้ลััก่ส่ตีรเม่�อปี็ 2563 จันสำานัก่งาน
นวัิตีก่รรมแห่้งชาติี (องค์ก่ารมห้าชน) เห็้นชอบแลัะได้้ข้ยายผลัเป็็นวิงก่ว้ิาง 
ในปี็ 2564 เป็็นโครงก่ารอบรมเร่�องอนาคตีศาสตีร์โครงก่ารแรก่ ๆ ข้อง
ป็ระเทศไทย แลัะมีโครงก่ารเดี้ยวิที�เป็็น online 

• โครงการขียายผลัการประเม่นิเม่่องนวััตกรรม่ในภมิู่ภาคด้วัยดัชิน่นวััตกรรม่
สูำาหรับเม่่อง ไป็ส่่ 4 พ่ิ�นที� ได้้แก่่ เชียงราย ข้อนแก่่น นครราชสีมา แลัะ 
ระยอง ร่วิมกั่บสำานัก่งานนวัิตีก่รรมแห่้งชาติี (องค์ก่ารมห้าชน) เน่�องจัาก่ 
เป็็นเม่องที�มีร่องรอยก่ารพัิฒนานวัิตีก่รรม (innovation footprints) ที�โด้ด้เด่้น  
ซึั�งผลัก่ารป็ระเมินจัะเป็็นป็ระโยชน์ต่ีอเม่องในก่ารช่วิยให้้ตัีวิแสด้งในเม่องเอง 
ได้้ร่วิมกั่นวิิเคราะห์้แลัะวิางแผนก่ารยก่ระดั้บ ระบบนิเวิศนวัิตีก่รรมข้อง 
เม่องในอนาคตีเฉก่เช่นเชียงให้ม่โมเด้ลั รวิมถึงสำานัก่งานนวัิตีก่รรมแห่้งชาติี 
(องค์ก่ารมห้าชน) เองได้้นำาข้้อม่ลัที�ได้้จัาก่ก่ารป็ระเมินไป็ป็ระก่อบก่ารจััด้ทำา 
นโยบายแลัะยุทธศาสตีร์ก่ารขั้บเคล่ั�อนแลัะส่งเสริมระบบนิเวิศนวัิตีก่รรม 
ข้องเม่อง เพ่ิ�อยก่ระดั้บก่ารพัิฒนาทางเศรษฐกิ่จั แลัะคุณภาพิชีวิิตีข้องผ้่คน 
ควิบค่่ไป็กั่บก่ารรัก่ษาสิ�งแวิด้ล้ัอมข้องเม่อง 

SDGs RELATED WORKS

CMU-RL
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• โครงการศึกษาวิัเคราะห์ข้ีอมู่ลัรายงานสูถานการณ์์ระบบวิัที่ยาศาสูตร์ วิัจััยแลัะนวััตกรรม่ ข้องป็ระเทศไทยได้้
ด้ำาเนินโครงก่ารก่ารศึก่ษาวิิเคราะห์้ข้้อม่ลัรายงานสถานก่ารณ์ระบบ วิิทยาศาสตีร์ วิิจััยแลัะนวัิตีก่รรมข้องป็ระเทศไทย 
โด้ยมีผลังานเป็็นรายงานวิิจััย 1 เลั่ม แลัะมี e-book ย่อย 4 เร่�อง ได้้แก่่ 1) บทวิิเคราะห้์ดั้ชนีสาก่ลัที�เกี่�ยวิข้้องกั่บ
ระบบวิิทยาศาสตีร์ วิิจััยแลัะนวัิตีก่รรม; 2) บทวิิเคราะห์้ Mega – trends แลัะผลัก่ระทบจัาก่ก่ารระบาด้ข้องเช่�อไวิรัส 
COVID-19; 3) ก่ารศึก่ษาเป็รียบเทียบระบบวิิจััยแลัะ นวัิตีก่รรมข้องต่ีางป็ระเทศ; แลัะ 4) ข้้อเสนอแนะเชิงระบบแลัะ
นโยบายวิิทยาศาสตีร์ วิิจััย แลัะนวัิตีก่รรมข้องป็ระเทศไทย ซึั�งสก่สวิ.ได้้นำาไป็ใช้จัริงในแผนด้้านวิิทยาศาสตีร์วิิจััยแลัะ
นวัิตีก่รรม พิ.ศ.2563-2565 (ฉบับป็รับป็รุง) 

• การพัิฒนาต้นแบบการแก้ไขีปัญหาเม่่องในพ่ิ�นท่ี่�ที่ดลัองนวััตกรรม่ (City Innovation Lab) เป็็นงานบริก่ารวิิชาก่าร
ที�เป็็นก่ารสร้างต้ีนแบบโด้ยใช้องค์ควิามร้่ให้ม่ แลัะสามารถนำาไป็ใช้ได้้จัริง ในเร่�องข้องก่ารพิัฒนาเม่องเชียงให้ม่โด้ยใช้
นวัิตีก่รรม ทั�งที�เป็็นนวัิตีก่รรมเชิงผลิัตีภัณฑ์ิ นวัิตีก่รรมเชิงบริก่าร นวัิตีก่รรมทางสงัคม แลัะนวิตัีก่รรมสีเขี้ยวิ ไป็ทด้ลัองใช้
จัริงในเข้ตีเทศบาลันครเชียงให้ม ่ทั�งสิ�น 11 ผลังานนวิตัีก่รรม ทั�งนี�ผลังานนวิตัีก่รรมด้งัก่ล่ัาวินั�นมีก่ารนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์
ในแต่ีลัะสำานัก่/ก่อง ข้องเทศบาลันครเชียงให้ม่ ซึั�งถ่อเป็็นก่ารอำานวิยควิามสะด้วิก่แก่่ก่ารทำางานข้องสำานัก่/ก่อง แลัะ
เกิ่ด้ป็ระโยชน์ต่ีอป็ระชาชนในพ่ิ�นที� รวิมถึงป็ระชาชนทั�วิไป็ที�เข้้ารับบริก่ารต่ีาง ๆ จัาก่เทศบาลันครเชียงให้ม่อีก่ด้้วิย

• การพัิฒนาเม่่องคาร์บอนตำ�าผ�านระบบการจััดการเม่่องอย�างยั�งย่น (Low Carbon Demonstration Project 
Implementation for Chiang Mai Municipality) เป็็นโครงก่ารบรกิ่ารวิิชาก่ารที�ร่วิมกั่บองคก์่ารระห้วิา่งป็ระเทศ 
United Nations Development Program (UNDP) แลัะเทศบาลันครเชียงให้ม่ เพ่ิ�อพัิฒนาแลัะทด้ลัองต้ีนแบบข้อง 
Platform ข้นส่งสาธารณะเม่องเชียงให้ม่ โด้ยมีวัิตีถุป็ระสงค์เพ่ิ�อลัด้ก๊่าซัคาร์บอน เพิิ�มอาก่าศสะอาด้ข้องเม่อง ลัด้ก่าร
ใช้รถยนต์ี เพิิ�มคุณภาพิชีวิิตีข้องป็ระชาชนโด้ย ที�ลัด้ระยะเวิลัาแลัะค่าใช้จ่ัายในก่ารเดิ้นทาง โด้ยมีก่ารด้ำาเนินงานจัริง 
กั่บเทศบาลันครเชียงให้ม่กั่บก่ารถอด้บทเรียนร่วิมกั่บภาคี นวัิตีก่รรมที�เกิ่ด้ค่อนวัิตีก่รรมเชิงสังคมแลัะนวิัตีก่รรม 
เชิงก่ระบวินก่าร ค่อก่ารที�เม่องเชียงให้ม่มีร่ป็แบบก่ารสร้างเคร่อข่้ายข้องทางเล่ัอก่ข้นส่งสาธารณะต่ีาง ๆ โด้ยใช้ช่�อว่ิา 
Smart Mobility Alliance เพ่ิ�อพัิฒนา platform ข้องข้นส่งสาธารณะที�อาศัยต้ีนทุนข้องเม่องที�มีอย่่ แลัะไม่ใช่เป็็น 
ก่ารลังทุนโครงก่ารก่่อสร้างข้นาด้ให้ญ่ เช่นก่ารสร้าง รถไฟใต้ีดิ้นในเข้ตีเม่องที�จัะเป็ลีั�ยนอัตีลััก่ษณ์แลัะอาจัทำาลัายโอก่าส
ก่ารเจัริญเติีบโตีข้องผ้่ป็ระก่อบก่ารรายย่อย (รถแด้ง รถเมล์ัเล็ัก่ รถตุ๊ีก่ตุ๊ีก่ แลัะอ่�น ๆ รวิมถึงจััก่รยาน grab service) 
ทำาให้้เกิ่ด้ภาคีในก่ารทำางานร่วิมกั่น ซึั�งส่งผลัต่ีอบริก่ารที�ดี้ขึ้�นสำาห้รับป็ระชาชน นวัิตีก่รรมทางบริก่ารสาธารณะ  
(public service innovation) ที�เป็็นร่ป็ธรรมที�เกิ่ด้จัาก่ Alliance ค่อ 1. ก่ารตีก่ลังร่วิมในก่ารให้้ป็ระชาชนสามารถ
ขึ้�นรถเมล์ัข้องเทศบาลัได้้โด้ยเป็็นระบบ cashless ใช้บัตีร Rabbit Card ในก่ารจ่ัายค่าโด้ยสาร ทั�งนี�เคร่อข่้ายมีเจัตีนา
ข้ยายก่ารใช้บัตีร Rabbit Card ไป็ส่่รถเมล์ัสายอ่�น แลัะรถสองแถวิอีก่ด้้วิย แลัะ 2. ก่ารสร้างระบบ real-time access 
เพ่ิ�อให้้ผ้่รับบริก่ารทราบเวิลัาข้องก่ารเดิ้นรถเมล์ัแต่ีลัะสายข้องเทศบาลันครฯ
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• โครงการบูรณ์าการผู้ประกอบการธ่์รกิจัขีนาดกลัางแลัะขีนาดย�อม่ (SMEs) ในการพัิฒนาบรรจ่ัภัณ์ฑ์์ท่ี่�เป็นมิ่ตรกับ
สิู�งแวัดล้ัอม่เพ่ิ�อเช่ิ�อม่โยงเข้ีาสูู�ห�วังโซ่�ค่ณ์ค�าโลัก“Integration Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
in Eco-friendlyPackaging to the Global Value Chain” ด้้วิยสำานัก่งานนโยบายยุทธศาสตีร์ก่ารค้า (สนค.) 
ก่ระทรวิงพิาณิชย์ ศ่นย์นวัิตีก่รรมอาห้ารแลัะบรรจุัภัณฑ์ิ (FIN) แลัะสถาบันนโยบายสาธารณะ มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ 
ด้ำาเนินโครงก่ารควิามรว่ิมม่อทางวิิชาก่ารในโครงก่ารบ่รณาก่ารผ้่ป็ระก่อบก่ารธรุกิ่จัข้นาด้ก่ลัางแลัะข้นาด้ยอ่ม (SMEs) 
ในก่ารพัิฒนาบรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอมเพ่ิ�อเช่�อมโยงเข้้าส่่ห่้วิงโซ่ัคุณค่าโลัก่ภายใต้ีโครงก่ารควิามร่วิมม่อทาง
เศรษฐกิ่จัแลัะวิิชาก่ารข้องควิามตีก่ลังก่ารค้าเสรีอาเซีัยน-ฮ่่องก่ง เพ่ิ�อสนับสนุนแลัะเพิิ�มศัก่ยภาพิข้องผ้่ป็ระก่อบก่ารธุรกิ่จั
ข้นาด้ก่ลัางแลัะข้นาด้ยอ่ม (SMEs) แลัะเก่ษตีรก่ร ให้้ตีระห้นกั่แลัะเข้้าใจัถึงศัก่ยภาพิแลัะโอก่าสข้องตีลัาด้บรรจัภัุณฑ์ิที�
เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอม ทั�งนี�เพ่ิ�อส่งเสริมให้้เกิ่ด้ก่ารพัิฒนาบรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอมอีก่ทั�งช่วิยสนับสนุนก่าร
บรรลุัเป้็าห้มายก่ารพัิฒนายั�งย่นข้องป็ระเทศด้้านก่ารลัด้ป็ริมาณข้ยะแลัะพิลัาสติีก่โด้ยได้้มีก่ารจััด้ทำาบทวิรรณก่รรม
ป็ริทัศน์ แลัะวิิเคราะห์้ป็ระเด็้นสำาคัญเพ่ิ�อเสนอแนวิทางในก่ารสนับสนุน แลัะส่งเสริมให้้เกิ่ด้ก่ารป็รับใช้แลัะก่ารพัิฒนา
บรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอมที�ครอบคลุัมอย่างน้อย 5 แนวิคิด้ได้้แก่่ 

1. สถานก่ารณ์แลัะปั็จัจััยสำาคัญในตีลัาด้บรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอม 
2. แนวิโน้มควิามต้ีองก่าร แลัะทิศทางก่ารเติีบโตีข้องตีลัาด้บรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอม 
3. โอก่าสแลัะควิามทา้ทายข้องผ้่ป็ระก่อบก่าร SMEs ในอตุีสาห้ก่รรมบรรจัภัุณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอม 
4. ศัก่ยภาพิข้องป็ระเทศไทยแลัะป็ระเทศอาเซีัยนในก่ารเป็็นส่วินห้นึ�งข้องห่้วิงโซ่ัคุณค่าข้องอุตีสาห้ก่รรม

บรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอมในตีลัาด้โลัก่
5. แนวิทางก่ารสนับสนุนแลัะส่งเสริมก่ารพัิฒนาแลัะป็รับใช้บรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอมเพ่ิ�อ 

ลัด้ก่ารเกิ่ด้ข้ยะ 
ในก่ารนี�ได้้มีก่ารวิิเคราะห้์ข้้อม่ลัแลัะสรุป็ผลัก่ารศึก่ษา เพ่ิ�อจััด้ทำารายงานข้้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั�งในร่ป็แบบ
ภาษาอังก่ฤษแลัะภาษาไทย สำาห้รับภาครัฐแลัะเอก่ชนที�เกี่�ยวิข้้องกั่บก่ารส่งเสริมให้้ SMEs เข้้าส่่ห่้วิงโซ่ัคุณค่าโลัก่ 
ด้้านบรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรต่ีอสิ�งแวิด้ล้ัอม แลัะก่ารส่งเสริมก่ารใช้บรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรต่ีอสิ�งแวิด้ล้ัอม  

การประเมิินระดัับความิพร้อมิจากการนำาผลงานไปใช้้ประโยช้น์
ในบริบทของมิหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: CMU-RL)

เน้นการนำาองค์์ค์วิามร้่ใหม่หรือผลังานวิิจัยพืื้�นฐานที�พัื้ฒนาจากองค์์ค์วิาม
ร้่ใหม่ ทั�งนวัิต้กรรมต้้นแบับัผลิัต้ภััณฑ์์ ค่่์มือ ร่ปีแบับั (แพื้ลัต้ฟอร์ม) หรือ
ผลังานวิิจัยพืื้�นฐานที�ตี้พิื้มพ์ื้ในฐานข้้อม่ลั Scopus โด้ยมีการนำาผลังานไปี
ทด้ลัองใชี้ภัายในสภัาพื้แวิด้ลั้อมจริง แลัะเกิด้การข้ยายผลัจนเปี็นต้้นแบับั
ห้องปีฏิิบััติ้การที�ผ่านมาต้รฐาน หรือต้้นแบับัภัาค์สนาม ไม่ว่ิาจะเปี็นชุีมชีน
องค์์กรข้องรัฐ หรือเอกชีนภัายนอกมหาวิิทยาลััย

เน้นการนำาองค์์ค์วิามร้่ใหม่หรือผลังานวิิจัยพืื้�นฐานไปีใช้ีจริง โด้ยผ้่ใช้ีงานจริง 
อาทิ นวัิต้กรรม ต้้นแบับัผลิัต้ภััณฑ์์ ค่่์มือ ร่ปีแบับั (แพื้ลัต้ฟอร์ม) หรือผลังาน
วิิจัยพืื้�นฐานที�ตี้พิื้มพ์ื้ในฐานข้้อม่ลั Scopus โด้ยมีผ้่ใช้ีงานจริง ไม่ว่ิาจะเป็ีน
ชุีมชีนองค์์กรข้องรฐัหรือเอกชีนภัายนอกมหาวิิทยาลััย มีการข้อนำาผลังานไปี
ใช้ีงานผ่านการข้อใช้ีอย่างเป็ีนทางการ หรือการทำาข้้อต้กลังร่วิมกัน (MOU)

เน้นการพัื้ฒนาองค์์ค์วิามร้่ใหม่หรือผลังานวิิจัยพืื้�นฐานที�ตี้พิื้มพ์ื้ในฐานข้้อม่ลั 
Scopus การพัื้ฒนาองค์์ค์วิามร้่ใหม่ นวัิต้กรรม ต้้นแบับัผลิัต้ภััณฑ์์ ค่่์มือ
ร่ปีแบับั (แพื้ลัต้ฟอร์ม) ข้ององค์์ค์วิามร้่ใหม่ที�เกิด้ปีระโยชีน์ในเชิีงเศรษฐกิจ
แลัะสังค์ม

CMU-RL
8-9

CMU-RL
4-7

CMU-RL
1-3

CMU-RL
8-9

เน้นการนำา
ผลังานไปีใช้ีจริง
โด้ยผ้่ใช้ีงานจริง

CMU-RL
4-7

เน้นการนำาองค์์ค์วิามร้่ใหม่
หรือผลังานวิิจัยพืื้�นฐาข้ยายผลั 
จนเปีน็ต้้นแบับัห้องปีฏิิบััติ้การ

หรือต้้นแบับัภัาค์สนาม

CMU-RL
1-3

เน้นการพัื้ฒนาองค์์ค์วิามร้่ใหม่
หรือผลังานวิิจัยพืื้�นฐานที�ตี้พิื้มพ์ื้ในฐานข้้อม่ลั Scopus

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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• โครงการ Carrying heritage buildings as part of  
urban regions into a modern and energy-efficient 
society (CHARMS) เป็็นก่ารด้ำาเนินก่ารวิิจััยข้องสถาบัน
นโยบายสาธารณะแลัะ Fraunhofer-Gesellschaft, 
ป็ระเทศเยอรมนี เพ่ิ�อจุัด้ป็ระสงค์ในก่ารพัิฒนาก่ลัยุทธ์ใน
ก่ารสร้าง Thermal comfort (ภาวิะน่าสบาย) ข้องอาคาร
ไม้โบราณในเข้ตีตัีวิเม่อง จั.เชียงให้ม่โด้ยผ่านก่ระบวินก่าร
วิางแผนที�ใช้ก่ารป็ระยุก่ต์ีควิามร้่ท้องถิ�นแลัะแนวิคิด้
ควิามยั�งย่นในก่ารด่้แลัรัก่ษาอาคารไม้โบราณเพ่ิ�อเข้้าส่่
ก่ระบวินก่ารนำาไป็ใช้ต่ีอไป็โด้ยโครงก่ารนี�ได้้ช่วิยเปิ็ด้โอก่าส
นำาเทคโนโลัยีด้้านพิลัังงานแลัะก่ารก่่อสร้างอาคาร จัาก่
ป็ระเทศเยอรมนี มาป็รับใช้ทั�งในเชิงสถาปั็ตียก่รรมศาสตีร์ 
วิิศวิก่รรมศาสตีร์ เทคโนโลัยีสารสนเทศ แลัะสังคมศาสตีร์
เพ่ิ�อจุัด้ป็ระสงค์มุ่งไป็ส่่แนวิทางก่ารสร้างนโยบายที�เกี่�ยวิข้้อง 
เช่�อมโยงแลัะเห้มาะสมก่ับสภาพิพ่ิ�นที�รวิมถึงสถานก่ารณ์
ต่ีอไป็ จัาก่โครงก่ารระยะก่่อนห้น้านี� ช่วิงปี็ 2019-2020 
โครงก่ารมุ่งเน้นในด้้านรัฐศาสตีร์แลัะก่ารใช้ป็ระโยชน์ทาง
วิิทยาศาสตีร์ ซึั�งผลัลััพิธ์ในโครงก่ารระยะนั�นเพ่ิ�อเตีรียม
ควิามพิร้อมส่่ก่ารพัิฒนาด้้านเศรษฐกิ่จั แลัะก่ารวิางแผน
เพ่ิ�อออก่แบบยุทธศาสตีร์แบบบ่รณก่ารในก่ารพัิฒนาเม่อง 
โด้ยโครงก่ารมีระยะเวิลัาด้ำาเนินก่าร ตัี�งแต่ี มิถุนายน 2564 
ถึง ก่รก่ฎีาคม 2567
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• โครงการวัิจััย เร่�อง “ค่ณ์ภาพิสู่ขีภาพิจัิตขีองคนที่ำางานภาครัฐขีองไที่ยในชิ�วังโรคระบาดโควัิด-19” ซึั�งได้้รับทุน
สนับสนุนจัาก่สำานัก่งานบริห้ารงานวิิจััย มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ เป็็นโครงก่ารที�คณะวิิจััยจัาก่สถาบันนโยบายสาธารณะ
จััด้ทำาร่วิมกั่บผศ.ด้ร.สมบัติี ตีาปั็ญญา ผ้่เชี�ยวิชาญด้้านจิัตีวิิทยาในก่ารเก็่บข้้อม่ลัด้้านสุข้ภาพิจิัตี (mental wellbeing)  
จัาก่ก่ลุ่ัมคนทำางานภาครัฐข้องป็ระเทศไทยป็ระก่อบด้้วิย ทห้าร ตีำารวิจั แลัะคร่ ซึั�งเป็็นบุคคลัาก่รด่้านห้น้าที�มี 
ควิามสำาคัญในก่ารให้้ก่ารด่้แลัป็ระชาชนแลัะป็ระเทศชาติี โด้ยก่ารวิิจััยนี�จัะเป็็นจุัด้ตัี�งต้ีนที�สำาคัญในก่ารเข้้าถึงป็ระเด็้น
ด้้านจิัตีใจัที�ไม่ใช่แค่อาก่ารเจ็ับป่็วิย แต่ีเป็็นในเชิงป้็องกั่น (preventive) สนับสนุน แลัะส่งเสริมก่ารมีสุข้ภาวิะที�ดี้ 
แบบองค์รวิมข้องมนุษย์ ซึั�งสามารถนำาไป็พัิฒนาเป็็นนโยบาย แลัะห้ลััก่ส่ตีรก่ารศึก่ษาที�ดี้ได้้ต่ีอไป็

• Myanmar Rescue Initiatives ห้ร่อ “โครงการให้ควัาม่ชิ�วัยเหล่ัอนักวิัชิาการแลัะผู้เช่ิ�ยวัชิาญในประเที่ศเม่่ยนม่า” 
โด้ยสถาบันนโยบายสาธารณะ มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ ได้้รับทุนสนับสนุนจัาก่ International Development Research 
Centre (IDRC) ป็ระเทศแคนาด้า ในก่ารจััด้ตัี�งโครงก่าร “SPP CMU Summer Fellowship 2021” มีวัิตีถุป็ระสงค์
เพ่ิ�อสนับสนุนก่ารให้้ควิามช่วิยเห้ล่ัอแก่่นัก่วิิชาก่ารแลัะผ้่เชี�ยวิชาญจัาก่ป็ระเทศเมียนมาที�ได้้รับผลัก่ระทบจัาก่วิิก่ฤตี 
ก่ารทางก่ารเม่อง ควิามขั้ด้แย้ง แลัะก่ารแพิร่ระบาด้ข้องเช่�อไวิรัส COVID-19 โด้ยสถาบันฯ ได้้มีก่ารจััด้ทำาโครงก่าร 
ควิามร่วิมม่อทางวิิชาก่ารกั่บห้น่วิยงานพัินธมิตีรภายใต้ีก่ารสนับสนุนจัาก่เคร่อข่้าย Scholars At Risk เพ่ิ�อให้้นัก่วิิชาก่าร
แลัะผ้่เชี�ยวิชาญได้้รับควิามช่วิยเห้ล่ัอลีั�ภัยมาเข้้าร่วิมกิ่จัก่รรมทางวิิชาก่ารในป็ระเทศไทยโด้ยเพิิ�มควิามป็ลัอด้ภยัต่ีอชีวิิตี
แลัะลัด้ก่ารถ่ก่คุก่คาม ซึั�งกิ่จัก่รรมก่ารเรียนร้่ป็ระก่อบไป็ด้้วิยก่ระบวินก่ารจััด้ทำานโยบายสาธารณะ ก่ารเพิิ�มทัก่ษะ 
ในก่ารบริห้ารโครงก่าร ตีลัอด้จันก่ารทำาควิามเข้้าใจัเกี่�ยวิกั่บป็ระเด็้นปั็ญห้าทางก่ารเม่องก่ารป็ก่ครองแลัะ 
ก่ารด้ำาเนินนโยบายสาธารณะข้องป็ระเทศเมียนมาในระบบโลัก่ร่วิมสมัย อีก่ทั�งมีก่ารเข้้าร่วิมก่ารบรรยายแลัะสัมมนา 
ในหั้วิข้้อที�ห้ลัาก่ห้ลัาย ตัี�งแต่ีเร่�องก่ารบริห้ารจััด้ก่ารบ้านเม่อง (Governance) ลััก่ษณะก่ารบริห้ารงานภาครัฐ  
(Public management) ควิามยุติีธรรมในระยะเป็ลีั�ยนผ่าน (Transitional justice) บทเรียนจัาก่ร่ป็แบบก่ารป็ก่ครอง 
แบบสห้พิันธรัฐ (Federalism) เป็็นตี้น โด้ยมีก่ารจััด้กิ่จัก่รรม ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ 
นอก่จัาก่นี� ยังมีก่ารต่ีอยอด้ควิามสัมพัินธ์กั่บเคร่อข่้ายข้องสถาบันฯ อาทิ NGOs-INGOs ที�ทำางานด้้านก่ารพิัฒนา, 
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) เพ่ิ�อสนับสนุนก่ารพัิฒนาขี้ด้ควิามสามารถข้องนัก่วิิชาก่าร 
แลัะผ้่เชี�ยวิชาญที�ได้้รับก่ารคดั้เล่ัอก่ เพิ่�อเป็็นตีวัิเร่งให้้เก่ดิ้ก่ารเป็ลีั�ยนแป็ลังด้้านนโยบายสาธารณะแลัะก่ารบรหิ้ารงานที�ดี้  
ตีลัอด้จันก่ารมีส่วินร่วิมทางก่ารเม่อง แลัะก่ารป็ฏิิร่ป็ป็ระชาธิป็ไตียในเมียนมาต่ีอไป็ ทั�งนี� โครงก่าร “SPP CMU Summer  
Fellowship 2021” มีระยะเวิลัาในก่ารด้ำาเนินงานทั�งสิ�น 
4 เด่้อน (มิถุนายน - กั่นยายน 2564) โด้ยมีผลัลััพิธ์ข้อง
โครงก่าร ค่อ ก่ารจััด้ทำาข้้อเสนอเชิงนโยบายในป็ระเด็้น
เกี่�ยวิกั่บ Survival Governance เพ่ิ�อเสนอแนวิทาง
แก้่ไข้ปั็ญห้าภายในป็ระเทศเมียนมา ทั�งก่ารจััด้ก่ารชุมชน  
ก่ารจััด้ทำานโยบายจัาก่ระด้ับราก่ห้ญ้าส่่ก่ารจััด้ก่ารด้้าน
มนุษยธรรม ตีลัอด้จันแก่้ไข้ปั็ญห้าเชิงควิามมั�นคงแลัะ
สาธารณสุข้ในช่วิงวิิก่ฤติีที�เกิ่ด้ ณ ปั็จัจุับัน

• โครงการวัิจััย เร่�อง “ผลักระที่บขีองสูถานการณ์์ COVID-19 ต�อกลั่�ม่แรงงานต�างชิาติในไที่ยแลัะสูิงคโปร์”  
ซึั�งได้้รับทุนสนับสนุนจัาก่สำานัก่งานบริห้ารงานวิิจััย มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ เป็็นโครงก่ารข้องสถาบันนโยบายสาธารณะ 
มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ ซึั�งร่วิมม่อกั่บคณะวิิจััยจัาก่มห้าวิิทยาลััยแห่้งชาติีสิงคโป็ร์ ในก่ารเก็่บข้้อม่ลัผลัก่ระทบจัาก่ 
ก่ารแพิร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้ 19 ต่ีอแรงงานข้้ามชาติีในป็ระเทศไทยแลัะป็ระเทศสิงคโป็ร์ โด้ยสอบถามถึงควิามเป็็นอย่่ 
ควิามต้ีองก่าร แลัะข้้อเสนอแนะข้องแรงงานข้้ามชาติี เพ่ิ�อนำาไป็พัิฒนาเป็็นนโยบายที�ตีรงจุัด้แลัะครอบคลุัมอย่างทั�วิถึง
มาก่ขึ้�น นอก่จัาก่นี�ข้้อม่ลัที�ได้้ยงัสามารถนำาไป็ถอด้บทเรียนเชิงเป็รียบเทียบระห้ว่ิางมาตีรก่ารควิามช่วิยเห้ล่ัอแลัะระบบ
ด่้แลัแรงงานต่ีางชาติีข้องทั�งสองป็ระเทศ โด้ยมีจุัด้ห้มายเพ่ิ�อสวัิสดิ้ภาพิที�ดี้ขึ้�นข้องแรงงานข้้ามชาติีทุก่คน

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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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. 

PUBLICATIONS ในป ี2564 มีิผลงานตีีพิมิพ์ใน 
Scopus or Web of Science จำานวน 7 ชิ้�น
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การจัำบชีีพจำรนโยบาย

การตรวจำสุุขภาพปาก

การเอกซเรย์นโยบาย

การตรวจำสุุขภาพจิำต นั�นคืือ
สุแกนอารมณ์คืวามร้�สึุกของ
สัุงคืม

การประยุกต์ “Q-methodology” 
มาสุ้�การสุร�างเกมเพื�อร้�จัำก
ตัวเอง

การตรวจำระบบและกลไกการ
ทำำางานต�าง ๆ ภายในนโยบาย

การรักษาทำางนโบาย

POLICY PULSE

RAISE YOUR WORDS, 
NOT YOUR VOICE

POLICY X-RAY

SOCIAL MOODS 
SCANNING

FIFTY SHADES OF US

POLICY CHECK UP

POLICY TREATMENT

1

2

5

3

6

4

7

ในปี็นี� สถาบันนโยบายสาธารณะ มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ (SPP CMU)  
มีเป้็าห้มายห้นึ�งในก่ารมุ่งสร้างควิามตีระห้นัก่แลัะสร้างก่ารแลัก่เป็ลีั�ยน 
ในป็ระเด็้นด้้านนโยบายสาธารณะในสังคมไทยที�มาก่ขึ้�น โด้ยพิานโยบาย
ไป็ตีรวิจัสุข้ภาพิเสม่อนพิาร่างก่ายเราไป็เช็คระบบไห้ลัเวีิยนต่ีาง ๆ (policy  
metabolism) ด้้วิยก่ารอาศัยก่ารเรียนร้่ทางนโยบาย (policy learning)  
ร่วิมกั่นอย่างสร้างสรรค์ (constructive) ห้ร่อให้้สังคมได้้ทำาห้น้าที�เป็็น 
ห้มอนโยบาย (policy doctors) โด้ย series นี�ป็ระก่อบด้้วิย “Policy pulse”, 
“Raise your words, not your voice”, “Social moods scanning”, 
“Policy check-up”, “Policy x-ray”, “Fifty shades of us” รวิมไป็ถึง 
“Policy treatment” ดั้งมีรายลัะเอียด้ดั้งนี�

POLICY METABOLISM

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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SPP CMU ด้ำาเนินโครงก่ารวิิจััยภายใตี้ทุนวิิจััยจัาก่ห้น่วิยงานตี่าง ๆ ซึั�งสร้างผลัก่ระทบทั�งเชิงนโยบายแลัะองค์ควิามร้่ 
ด้้านนโยบายส่่สาธารณะ อาทิ “ข้้อม่ลัรายงานสถานก่ารณ์ระบบวิิทยาศาสตีร์ วิิจััยแลัะนวัิตีก่รรม ข้องป็ระเทศไทย”  
ได้้ถ่ก่นำาไป็ใช้เป็็นข้้อม่ลัวิางยุทธศาสตีร์ขั้บเคล่ั�อนระบบวิิจััยแลัะนวัิตีก่รรมข้องไทย แลัะ สำานัก่งานสภาพัิฒนาก่ารเศรษฐกิ่จั
แลัะสังคมแห่้งชาติี (สภาพัิฒน์) ข้อให้้จััด้ห้ลััก่ส่ตีรอบรม “ก่ารวิางแผนจัาก่ล่ัางขึ้�นบนด้้วิยก่ระบวินก่ารป็รึก่ษาห้าร่อ:  
จัาก่บทเรียนฐานราก่ส่่ก่ารออก่แบบนโยบายที�ทั�วิถึงไม่ทิ�งใครไว้ิข้้างห้ลััง” จัาก่ที�ได้้เห็้นผลังานห้นังส่อจัาก่งานวิิจััย  
ก่ารออก่แบบนโยบายที�ไม่ทิ�งใครไว้ิข้้างห้ลััง: ห้ลััก่ก่าร ป็ระสบก่ารณ์ต่ีางป็ระเทศ แลัะบทเรียนจัาก่ก่รณีศึก่ษาในไทย 
เป็็นต้ีน

RESEARCH PROJECTS

สุำานักงานนวัตกรรมแห่�งชีาติ (องค์ืการมห่าชีน)

กองทุำน ววน. ประเภทำ Fundamental Fund 
(Basic Research)

สุำานักงานการวิจัำยแห่�งชีาติ (วชี.)

ศู้นย์นวัตกรรมอาห่ารและบรรจุำภัณฑ์์
มห่าวิทำยาลัยเชีียงให่ม�

2564

◦	 โครงก่ารศึก่ษาก่ารพัิฒนาระบบนิเวิศนวัิตีก่รรมเชิงนโยบายแลัะ 
ก่ารส่งเสริมนวัิตีก่รเชิงนโยบาย

◦	 โครงก่ารคุณภาพิสุข้ภาพิจัิตีข้องคนทำางานภาครัฐข้องไทยในช่วิง 
โรคระบาด้โควิิด้19

◦	 โครงก่ารก่ารจััด้ทำาสมุด้ป็ก่ข้าวิ “ข้้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่�อก่าร 
ยก่ระดั้บระบบบริห้ารจััด้ก่ารควิามร้่ แลัะก่ารป็รับป็รุงโครงสร้าง
ควิามร้่ทางรัฐศาสตีร์แลัะนิติีศาสตีร์ ข้องป็ระเทศไทย”

◦	 โครงก่ารควิามรว่ิมม่อทางวิิชาก่ารโครงก่ารบ่รณาก่ารผ้่ป็ระก่อบก่าร
ธุรกิ่จัข้นาด้ก่ลัางแลัะข้นาด้ย่อม (SMEs) ในก่ารพัิฒนาบรรจุัภัณฑ์ิ 
ที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอมเพ่ิ�อเช่�อมโยงเข้้าส่่ห่้วิงโซ่ัคุณค่าโลัก่

ศู้นย์วิจัำยข�าวล�านนา

โคืรงการ International Research Network

Fraunhofer-Gesellschaft

◦	 โครงก่ารแนวิทางก่ารแก่้ไข้ปั็ญห้ามลัภาวิะสิ�งแวิด้ล้ัอมในภาคเห้น่อ
อย่างยั�งย่นด้้วิย BCG economy model

◦	 โครงก่ารศึก่ษาผลัก่ระทบจัาก่ COVID-19 ในก่ลุ่ัมแรงงานข้้ามชาติี

◦	Carrying heritage buildings as part of urban regions into  
a modern and energy-efficient society (CHARMS) 

School of Public Policy Chiang Mai University www.spp.cmu.ac.th
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DEGREE PROGRAMS 

PhD
Interested

Accepted

Retained

Graduated

8

-

-

-

14

10

7

-

27

13

8

-

12

3

3

-

2561 25632562 2564

MA
Interested

Accepted

Retained

Graduated

25

-

-

-

21

7

7

7

34

11

3

-

32

14

14

-

2561 25632562 2564

TO TRAIN SCHOLARS AND PRACTITIONERS

in skills related to policy making, policy analysis, policy 
branding and communications, and policy advocacy.

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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ORA-ORN POOCHAROEN
Director

PRUK AGGARANGSI
Director, Energy Research and

Development
Institute - Nakornping

RATANAPORN AWIPHAN
Faculty of Pharmacy

CHALERMPON KONGJIT
College of Arts, 

Media and Technology

KRIS HARTLEY
Education University of Hong Kong, 

Visiting Professor

CHARLES DAVID CRUMPTON
University of Maryland, 

Visiting Professor

FRANK FISCHER
Rutgers University, 
Visiting Professor

HENDRIK WAGENAAR
King's College London, 

Visiting Professor

PIYAPONG BOOSSABONG
School of Public Policy School of Public Policy School of Public Policy School of Public Policy

WARATHIDA CHAIYAPA POBSOOK CHAMCHONG WILLIAM P. KITTREDGE CHIRAWAN CHAISUWAN
Faculty of Business 

Administration

EKKACHAI MAHAEK
Faculty of Architecture

POON THIENGBURANATHUM
Faculty of Engineering

ANGUNTHIP SRISUWAN
Faculty of Architecture

TAWEE CHAIPIMONPLIN
Faculty of Social Sciences

CHAYA VADDHANAPHUTI
Faculty of Social Sciences

KARUNA RAKSAWIN
Faculty of Architecture

LEE KIAN CHENG
Faculty of Political Science and

Public Administration

SIRIWUT BURANAPIN
Faculty of Business

Administration 

JUTHATHIP CHALERMPHOL
Faculty of Agriculture

WONGKOT WONGSAPAI
Faculty of Engineering

NAWIT ONGSAVANGCHAI
Faculty of Architecture

PAIRACH PIBOONRUNGROJ
Faculty of Economics

MALINEE KHUMSUPA
Faculty of Political Science

WANNAPA LEERASIRI
Faculty of Political Science 
and Public Administration

WASAN PANYAGAEW 
Faculty of Social Sciences

PENKARN KANJANARAT
Faculty of Pharmacy

PITIPONG YODMONGKOL
College of Arts Media & Technology

PANOM GUNAWONG
Faculty of Political Science
and Public Administration

PATAMAWADEE JONGRUCK
Faculty of Political Science
and Public Administration

KAMONPHORN KANCHANA PRASIT WANGPAKAPATTANAWONG
Faculty of Sciences

PRANOM TANSUKANUN
Faculty of Architecture

and Public Administration

Faculty of Political Science
and Public Administration

FACULTY & AFFILIATE MEMBERS
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COUNTRIES OF SPP CURRENT MA &PhD STUDENTS

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

COUNTRY
SUMMARY STUDENTS 2019 - 2021

OVERALL

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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PhD STUDENTS

Muhammad Yasir Ali Kridtiyaporn Chaiwongsa

Karn PaneetsinJian Guo

PhD Student, Pakistan PhD Student, Thailand

PhD Student, ThailandPhD Student, China

Text Analysis, Social Media Analysis, 
Policy evolution and history

Public policy on private investment

Political ConcernsChina’s policy and strategy

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!

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!

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

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

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.

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

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

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.

VOICE OF STUDENTS

School of Public Policy Chiang Mai University www.spp.cmu.ac.th
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MA STUDENTS

Rodrigo Gaston Espinola

Naw Htoo Gay Paw

Hkun Soe Myint

Utpol Roy

MA Student, Argentina

MA Student, Myanmar

MA Student, Myanmar

MA Student, Bangladesh

Waste manager and 
sustainability

Public Policy

Public Policy, Policy Design, 
Sustainable Urban Management 
and Governance, Economic for 
Policy Analysis

Public Policy

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

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

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.

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.

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.

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.

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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SDGs 
RELATED 
MODULES 

 Ѐ SUSTAINABLE CITIES

 Ѐ SUSTAINABLE URBAN MANAGMENT AND 

GOVERNANCE

 Ѐ URBAN PLANNING AND DESIGN FOR  

POLICY MAKERS

 Ѐ FUNDAMENTALS IN URBAN STUDIES  

UNDER GLOBAL PERSPECTIVE

 Ѐ URBAN HABITATION AND HOUSING POLICY

 Ѐ URBAN SYSTEM  AND TECHNIQUES FOR 

POLICY MAKERS

 Ѐ GENDER AND DEVELOPMENT POLICY

 Ѐ ENVIRONMENTAL POLICY

 Ѐ GLOBAL CLIMATE POLICY

 Ѐ CLIMATE MITIGATION AND ADAPTATION 

POLICY

 Ѐ ENERGY POLICY

 Ѐ NATURAL RESOURCE MANAGEMENT

 Ѐ PUBLIC POLICY AND GOVERNANCE
 Ѐ RESEARCH DESIGN AND METHODS 

FOR PUBLIC POLICY
 Ѐ ECONOMICS FOR POLICY ANALYSIS
 Ѐ DECISION SUPPORT SYSTEM AND 

 Ѐ E-GOVERNANCE

 Ѐ DIGITAL SOCIETY AND  GOVERNANCE

 Ѐ INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

 Ѐ SOCIAL MEDIA AND PUBLIC POLICY

 Ѐ ICT LITERACY FOR POLICY MAKERS

 Ѐ VIRTUAL SPHERE AND PUBLIC POLICY

URBAN POLICY

ELECTIVE COURSES

COMPULSORY COURSES

MASTER OF ARTS IN PUBLIC POLICY

DIGITAL GOVERNANCECLIMATE CHANGE & 
ENVIRONMENTAL POLICY

DATA ANALYSIS FOR  PUBLIC POLICY
 Ѐ POLICY NARRATIVES, NEGOTIATION 

AND COMMUNICATION

School of Public Policy Chiang Mai University www.spp.cmu.ac.th
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POLICY BRIEFS

SUMMER FELLOWSHIP PROGRAM 2021:

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

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

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

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

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

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

LOCAL GOVERNANCE AND DEMOCRATIC 
INSTITUTION-BUILDING IN MYANMAR: 
ELECTED TOWNSHIP GOVERNMENT

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

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

สามารถสแกนเข้้าไปีอ่านบัทค์วิาม 
POLICY BRIEFS ทั�งหมด้ได้้ที�นี�

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

JAKARTA UNDERWATER: LEAVE YOUR 
HOME OR FIGHT TO STAY?

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

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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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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2564
31,510,958

SPP CMU มีรายได้้จัาก่ก่ารบริก่ารวิิชาก่ารแลัะจััด้อบรม
เกิ่นก่ว่ิาที�ตัี�งเป้็าห้มายไว้ิในปี็แรก่แลัะเติีบโตีอย่างต่ีอเน่�อง 
ส่วินสำาคัญป็ระก่ารห้นึ�งค่อก่ารสร้างควิามเช่�อมั�นแลัะ 
ไว้ิวิางใจั (trust) ระห้ว่ิางกั่นแลัะกั่นกั่บห้น่วิยงาน โด้ยเน้น
ก่ารทำางานแบบพิันธมิตีร ม่ออาชีพิ แลัะสร้างก่ารเรียนร้่ 
ร่วิมกั่นแลัะทำางานไป็ด้้วิยกั่น มิใช่ก่ารทำาบริก่ารแลัะ 
ส่งมอบให้้เท่านั�น ทำาให้้ห้ลัายห้น่วิยงานทั�งระดั้บสาก่ลั 
ระดั้บป็ระเทศ แลัะท้องถิ�นต้ีองก่ารทำางานกั่บเราอย่าง 
ต่ีอเน่�อง ทั�งในร่ป็แบบ Onsite Online and Hybrid  
รวิมถึงสร้างช่�อเสียงไป็ยังวิงก่ว้ิางอีก่ด้้วิย 

KEY ACCOMPLISHMENTS รายได้จากการบัริการ
วิิชีาการแลัะจัดอบัรม 
(บัาท)

2561

2562

2563

70,266

14,931,223

17,060,133

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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Open Bag Challenge

Women Li(fe)brary

Hope and Fear Thailand
(online survey)

Online Exhibition

• 1 video clip
• 9 video cut down
• Menti - online engagement 

on 8 March 2021

• Documentary video clips 
(9 people, 9 age groups)

• Digital E-book published on 
WOW2 website

• 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

• 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

จาก WOW to WOWII 
โครงก่าร Women leading Our connected 
World (WOW) ได้้เข้้าส่่ก่ารจััด้ขึ้�นให้ม่อีก่ครั�ง  
ซึั� งจัาก่เ ดิ้มเ ป็็นก่าร มุ่ง เ น้นก่ ลุ่ัม ผ้่ห้ญิง ที� มี 
ควิามห้ลัาก่ห้ลัาย แลัะมีภาวิะผ้่นำาในทางด้้านต่ีาง ๆ  
โด้ยในป็ีนี�ได้้มุ่งเน้นป็ระเด้็นไป็ที�สภาวิะก่าร 
COVID-19 กั่บ ผ้่ห้ญิงธรรมด้า Ordinary Women  
and COVID-19 Impacts ที�ได้้นำา persona 
จัาก่ 9 ช่วิงวัิยที�แตีก่ต่ีางกั่น แต่ีที�มีจุัด้เช่�อมโยง 
ควิามเป็็นผ้่ห้ญิง “ธรรมด้า” เข้้าไว้ิด้้วิยกั่น 
ผ่านกิ่จัก่รรมที�ห้ลัาก่ห้ลัาย แลัะยังสามารถสร้าง
ป็ระโยชน์ ผลัก่ระทบเชิงบวิก่โด้ยที� สำานัก่งาน 
เลัข้าธิก่ารวุิฒิสภา ได้้นำาเอก่สารวิิชาก่ารเร่�อง 
“ส รุป็แบบสำ ารวิจั มุมมองข้องคนไทย ต่ีอ
สถานก่ารณ์โควิิด้-19” เผยแพิร่ไป็ยังห้น้าเว็ิบไซัต์ี
ข้องห้น่วิยงาน 

OUTSTANDING WORKS

สามารถสแกนเข้้าไปีศึกษาโค์รงการ
HOPE AND FEAR THAILAND ได้้ที�นี�
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“รับัขวัิญนวัิตกรรม” 
Find Hopes in Fears

“เปิิดเมืองฟังัเสียง”
Unpack Hopes & Fears

“เคลืั�อนนวัิตกรรมขับัเมือง”
Transform ‘Hopeful’ 
into ‘Wishful’

ทั�งนวัิตีก่รรมจัาก่ก่าร Call for ในระบบข้อง 
NIA แลัะนวิัตีก่รรมมุ่งเป็้าจัาก่ก่ารตีอบโจัทย์
ป็ระเด้็นท้าทายแลัะเร่งด่้วินข้องเม่องโด้ย
เฉพิาะก่ารรับม่อกั่บสถานก่ารณ์ COVID-19

ทั�งแบบ Onsite (ในลััก่ษณะ Interactive 
Exhibition), Online (ผ่าน Menti applica-
tion), แลัะ Insight (ในลััก่ษณะ Interactive 
Art Gallery)

Co-design ระห้ว่ิางนวัิตีก่รกั่บแต่ีลัะสำานัก่/
ก่องข้องเทศบาลันครเชียงให้ม่ เพ่ิ�อ Ideation 
แลัะวิางแผนขั้บเคล่ั�อนนวัิตีก่รรมร่วิมกั่น

“ก้าวิส่่เมืองนวัิตกรรม” 
Push ‘Wishful’ 
towards ‘Willful’
นำา Prototype นวัิตีก่รรมต่ีาง ๆ ไป็ทด้ลัอง 
ใช้จัริง โด้ยมีเม่องเชียงให้ม่เป็็น Sandbox

City Innovation Lab 
ก่ารพัิฒนาต้ีนแบบก่ารแก้่ไข้ปั็ญห้าเม่อง
ในพ่ิ�นที�ทด้ลัองนวัิตีก่รรม 

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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CHARMS 
มีจัุด้ป็ระสงค์ในก่ารพิัฒนาก่ลัยุทธ์ในก่ารสร้าง Thermal comfort (ภาวิะน่าสบาย) 
ข้องอาคารไม้โบราณในเข้ตีตีัวิเม่อง จัังห้วิัด้เชียงให้ม่

การลังพืื้�นที�สำารวิจบ้ัานไม้แลัะมุมมองการด่แลัแลัะ 
รักษาบ้ัานไม้โบัราณในอำาเภอแม่แจ่ม จังหวัิดเชีียงใหม่

การลังพืื้�นที�สำารวิจบ้ัานไม้ในเขตชุีมชีนวัิดเกต
แลัะชุีมชีนวัิดล่ัามช้ีาง

การสัมภาษณ์ผ่้มีส่วินได้ส่วินเสีย
ที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับัโครงการ

สัมภาษณ์มุมมองก่ารรัก่ษาคุณค่ามรด้ก่ข้องอาคารไม้โบราณ
ข้องผ้่ที�มีควิามเชี�ยวิชาญท้องถิ�นแลัะชาวิบ้านที�อาศัยในบ้านไม้ 
โบราณ

โด้ยเป็็นก่ารลังพ่ิ�นที�สำารวิจัจัำานวินบ้านไม้โบราณในเข้ตีชุมชนให้้
เป็็นชุด้ข้้อม่ลัป็ัจัจัุบัน เพิ่�อนำาข้้อม่ลัด้ังก่ลั่าวิไป็จััด้ทำาในร่ป็แบบ 
GIS ตี่อไป็

ก่ารลังพิ่�นที�สมัภาษณ์ผ้่เชี�ยวิชาญที�เก่ี�ยวิข้้องใน 3 ก่ลุ่ัมเป้็าห้มาย
ได้้แก่่ ส่�อมวิลัชน องค์ก่รภาคป็ระชาสังคมแลัะนัก่วิิชาก่ารในมุม
มองก่ารรัก่ษาคุณค่ามรด้ก่ข้องอาคารไม้โบราณ

เข้าร่วิมในการแนะนำาแลัะนำาเสนอโครงการ
Building Pavilion Program of COP 26
โด้ยเป็็นก่ารนำาเสนอป็ระเด็้น Lesson from the vernacular 
and historic built environment จััด้ขึ้�นโด้ย Climate Heritage  
Network ทั�งนี�เพ่ิ�อสร้างควิามตีระห้นัก่ข้องป็ระชาชนเกี่�ยวิกั่บ
แนวิคดิ้ที�ว่ิามรด้ก่ทางวิฒันธรรมมบีทบาทสำาคัญในก่ารรบัม่อกั่บ
ก่ารเป็ลีั�ยนแป็ลังสภาพิภ่มิอาก่าศ (Climate action) 
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CONSULTANCY PROJECTS 

ช่้�อโครงการ แหล่งทุน ความิสอดัคล้อง 
กับ SDGs

2564

2564

2564

2564

โครงก่ารควิามร่วิมม่อทางวิิชาก่ารโครงก่ารบ่รณาก่าร 

ผ้่ป็ระก่อบก่ารธุรกิ่จัข้นาด้ก่ลัางแลัะข้นาด้ยอ่ม (SMEs) 

ในก่ารพัิฒนาบรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอม 

เพ่ิ�อเช่�อมโยงเข้้าส่่ห่้วิงโซ่ัคุณค่าโลัก่

โครงก่ารก่ารข้ยายผลัก่ารป็ระเมินเม่องนวิัตีก่รรมใน

ภ่มิภาคด้้วิยดั้ชนีนวัิตีก่รรมสำาห้รับเม่อง

โครงก่ารกิ่จัก่รรมพัิฒนาต้ีนแบบก่ารแก้่ไข้ปั็ญห้าเม่อง 

ในพ่ิ�นที�ทด้ลัองนวัิตีก่รรม City Innovation Lab

โครงก่ารอบรมเชิงป็ฏิิบัติีก่ารด้้านก่ารมองอนาคตี

สำาห้รับคณะทำางานจััด้ทำาแผนพิัฒนาก่ารศึก่ษา

มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ ระยะที� 13 (พิ.ศ.2566–2670)

ศ่นย์นวัิตีก่รรมอาห้าร

แลัะบรรจุัภัณฑ์ิ 

มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่

สำานัก่งานนวัิตีก่รรมแห่้งชาติี

(องค์ก่ารมห้าชน)

สำานัก่งานนวัิตีก่รรมแห่้งชาติี 

(องค์ก่ารมห้าชน)

มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่

ปทีี�
ดัำาเนนิการ

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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HELPING OTHERS  TO TRANSFORM
BY USING FORESIGHT

iExpact
ฝึึก่อบรม transform ห้้องเรียน
กั่บคุณคร่แลัะทีมงาน iExpact ซึั�ง
ปั็จัจุับันได้้เป็ลีั�ยนมาเป็็น Skoolkit

สำานัก่งานคณะก่รรมก่ารสุข้ภาพิ
แห่้งชาติี ขั้บเคล่ั�อน ช่วิยเห้ล่ัอใน
ก่ารจััด้รับฟังควิามเห็้น ธรรมน่ญ 
ว่ิาด้้วิยระบบสุข้ภาพิแห่้งชาติี

ช่วิยสำานัก่งานศึก่ษาธิก่ารภาค 15
ในก่าร จััด้ทำา เวิ ที วิิพิาก่ษ์แผน 
แลัะเป็็นคณะก่รรมก่ารในก่าร 
ขั้บเคล่ั�อน

จััด้ทำาแผนพัิฒนาก่ารศึก่ษา
มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ระยะที� 13

HELPING OTHERS   
TO TRANSFORM
BY USING FORESIGHT
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โครงก่ารค้นห้าแลัะพัิฒนา
ก่ลัไก่เชิงพ่ิ�นที�ผ่าน ก่ารด้ำาเนิน
งานตีามโจัทย์บริบทในพ่ิ�นที� 
: ก่ลัไก่ระบบข้้อม่ลัทางก่าร
ศึก่ษาจัังห้วัิด้เชียงให้ม่

เวิทีวิิพิาก่ษ์แผนพัิฒนาก่าร
ศึก่ษา จั.เชียงให้ม่แลัะแผน
พ่ิ�นที�นวัิตีก่รรมก่ารศึก่ษา
นำาร่อง

ประเด็น transform
1. ก่ารนำาแนวิคิด้เชิงวิิพิาก่ษ์ป็ระยกุ่ต์ีใช้กั่บ

ก่ระบวินก่ารค้นห้าก่ลัไก่
2. ก่ารป็ระยุก่ต์ีใช้แนวิคิด้ inclusive policy 

design ร่วิมกั่นกั่บผ้่เข้้าร่วิม
3. ก่ารป็ระยุก่ต์ีใช้แลัะเผยแพิร่เคร่�องม่อ 

ด้้านก่ารทำา policy design ให้้แก่่
ศึก่ษาธิก่าร

4. ก่ารทด้ลัองทำา sandbox ในก่ระบวินก่าร 
ค้นห้าก่ลัไก่เชิงพ่ิ�นที�ผ่านก่ารทด้ลัอง
ทำาจัริง
- เกิ่ด้แนวิทางแลัะก่ระบวินก่ารเพิ่�อ

สร้างก่ลัไก่ระบบข้้อม่ลัทางก่ารศึก่ษา
ในพ่ิ�นที�

ประเด็น transform
1. ก่ารนำาแนวิคิด้เชิงวิิพิาก่ษ์ป็ระยกุ่ต์ีใช้กั่บ

ก่ระบวินก่ารวิิพิาก่ษ์แผน
2. ก่ารป็ระยุก่ต์ีใช้แนวิคิด้ inclusive policy  

design ร่วิมกั่นกั่บผ้่เข้้าร่วิม
3. ก่ารป็ระยุก่ต์ีใช้แลัะเผยแพิร่เคร่�องม่อ

ด้้านก่ารทำา policy design ให้้แก่่
ศึก่ษาธิก่าร
- เกิ่ด้ก่ารถ่ายทอด้ก่ระบวินก่ารคิด้เชิง 

inclusive policy design ส่่ policy 
maker ภาคศึก่ษาธิก่าร

- ผลัก่ารวิิพิาก่ษ์ถ่ก่บรรจุัในเอก่สาร
แผนยุทธศาสตีร์พัิฒนาก่ารศึก่ษา
จัังห้วัิด้เชียงให้ม่

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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TRAINING

LIST OF TRAINING PROGRAMS 

2564 แหล่ังทุนชืี�อโครงการ

โครงก่ารอบรมเชิงป็ฏิิบัติีก่ารด้้านก่ารมองอนาคตี
สำาห้รับคณะทำางานจััด้ทำาแผนพัิฒนาก่ารศึก่ษา
มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่ ระยะที� 13 (พิ.ศ.2566 – 2670)

โครงก่ารพัิฒนาแพิลัตีฟอร์มออนไลัน์เพ่ิ�อสร้าง
ก่ระบวินก่ารมีส่วินร่วิมในก่ารออก่แบบรัฐธรรมน่ญ
ไทย (Online Platform for People’s Participation 
in the Constitution Design)

โครงก่ารศึก่ษาธิก่ารในก่ารจััด้ทำาเวิทีวิิพิาก่ษแ์ผน แลัะ
เป็็นคณะก่รรมก่าร

ฝึึก่อบรม transform ห้้องเรียนกั่บตัีวิองค์ก่ร

จััด้ร่างธรรมน่ญระบบสุข้ภาพิแห่้งชาติี

มห้าวิิทยาลััยเชียงให้ม่

CONLAB

สำานัก่งานศึก่ษาธิก่าร
จัังห้วัิด้เชียงให้ม่

iExpact

สมัชชาสุข้ภาพิแห่้งชาติี
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2564 แหล่ังทุนชืี�อโครงการ

โครงก่ารเสริมสร้างศัก่ยภาพิด้้านก่ารมองอนาคตี
นวัิตีก่รรมเชิงก่ลัยุทธ์สำาห้รับภาครัฐ (Strategic  
Foresight and Innovation for Public Sector 
Capability Building โด้ยได้้จััด้ในร่ป็แบบ online 
แลัะได้้จััด้ Training ทั�งห้มด้ 3 ครั�ง ในมิติีดั้งต่ีอไป็นี�
• มิติีก่ารท่องเที�ยวิแลัะเดิ้นทาง 

(Foresight Training: Future of Traveling)
• มิติีข้องระบบก่ารศึก่ษาในระดั้บอุด้มศึก่ษา 

(Foresight Training: The Future of Higher 
Education)

• มิติีภ่มิทัศน์นวัิตีก่รรมข้องป็ระเทศไทย 
(Foresight Training: Thailand Innovation 
Landscape) 

พิร้อมทั�งจััด้ทำา policy brief ในมิติีก่ารท่องเที�ยวิแลัะ
เดิ้นทาง (Foresight Training: Future of Traveling) 
แลัะมิติีข้องระบบก่ารศึก่ษาในระดั้บอุด้มศึก่ษา  
(Foresight Training: The future of Higher  
Education) เพ่ิ�อเผยแพิร่ข้้อเสนอแนะทางนโยบาย

สำานัก่งานนวัิตีก่รรมแห่้งชาติี 
(องค์ก่ารมห้าชน)

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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• โครงก่ารก่ารศึก่ษาวิิเคราะห์้ข้้อม่ลัรายงาน
สถานก่ารณ์ระบบวิิทยาศาสตีร์ วิิจััยแลัะ
นวัิตีก่รรม ข้องป็ระเทศไทย

• โครงก่ารคุณภาพิสุข้ภาพิจิัตีข้องคนทำางาน
ภาครัฐข้องไทยในช่วิงโรคระบาด้โควิิด้19

• the platform for policy scholars, 
researchers and practitioners with 
different backgrounds to share and 
learn about public policy in Thailand 
in various dimensions.

• Global Innovation Index
• City Innovation Index
• City Innovation lab
• Strategic  Foresight and  Innovation 

for Public Sector 
• policy entrepreneurs

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

• โครงก่ารศึก่ษาผลัก่ระทบจัาก่ COVID-19 
ในก่ลุ่ัมแรงงานข้้ามชาติี

• โครงก่ารก่ารติีด้ตีามแลัะป็ระเมนิข้้อม่ลัเชิง
ระบบข้องระบบนวัิตีก่รรมไทย 
(Monitoring and Evaluation Model 
for Thailand Innovation System)

• โครงก่ารพัิฒนาองค์ควิามร้่เร่�องนโยบาย
สาธารณะ เพ่ิ�อก่ารวิางยุทธศาสตีร์ระยะยาวิ 
เพ่ิ�อก่ารพัิฒนาอย่างยั�งย่นให้้ก่ับจัังห้วัิด้
เชียงให้ม่

• โครงก่ารเสริมสร้างศัก่ยภาพิด้้านก่ารมอง
อนาคตีนวิตัีก่รรมเชิงก่ลัยทุธ์สำาห้รบัภาครฐั 
(Strategic  Foresight and  Innovation 
for  Public Sector Capability Building)

• โครงก่ารนวัิตีก่รรมก่ารออก่แบบนโยบาย 
(Thailand Policy Lab - SPP Contribution)

• โครงก่ารก่ารใช้นวัิตีก่รรมก่ารศึก่ษาเพ่ิ�อ
พัิฒนาห้้องเรียนแห่้งอนาคตี 

THAILAND

• ควิามร่วิมม่อทางวิิชาก่าร โครงก่าร 
บ่รณาก่ารผ้่ป็ระก่อบก่ารธุรกิ่จัข้นาด้ 
ก่ลัางแลัะข้นาด้ยอ่ม (SMEs) ในก่ารพิฒันา
บรรจุัภัณฑ์ิที�เป็็นมิตีรกั่บสิ�งแวิด้ล้ัอมเพ่ิ�อ
เช่�อมโยงเข้้าส่่ห่้วิงโซ่ัคุณค่าโลัก่ ป็ระจัำา
ปี็งบป็ระมาณ พิ.ศ. 2564
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• โครงก่ารฝึึก่อบรมก่ารวิางแผนจัาก่ลั่าง 
ขึ้�นบนด้้วิยก่ระบวินก่ารป็รึก่ษาห้าร่อ: จัาก่
บทเรียนฐานราก่ส่่ก่ารออก่แบบนโยบาย
ที�ไม่ทิ�งใครไว้ิข้้างห้ลััง (Deliberative 
Bottom-up Planning : From Lesson 
Drawing to Inclusive Policy Design)

• โครงก่ารฝึึก่อบรมเชิงป็ฏิิบัติีก่ารเพ่ิ�อ
พัิฒนาก่ระบวินก่าร Regulatory Impact  
Assessment (RIA)

• กิ่จัก่รรมนวัิตีก่รรมส่บเสาะเส้นทางอาห้าร
ข้องเม่องแลัะก่ารคำานวิณรอยเท้าคาร์บอน 
(Food Data-driven Innovation)

• กิ่จัก่รรมนวัิตีก่รรม “ก่ารวิิเคราะห์้นวัิตีก่รรม 
เชิงนโยบายในก่ารจััด้ก่ารต้ีนยางนา 
เส้นเชียงให้ม่-ลัำาพ่ิน”

• โครงก่ารพัิฒนาขี้ด้สมรรถนะนัก่บริห้าร
ก่ารเป็ลีั�ยนแป็ลังรุ่นให้ม่ นป็ร. รุ่นที� 14 

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

• โครงก่ารพิัฒนานัก่ยุทธศาสตีร์เพ่ิ�อก่าร
ป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศเชิงบ่รณาก่าร (Strategist 
Development Program) 

• โครงก่ารเสริมสร้างศัก่ยภาพิด้้านก่ารมอง
อนาคตีนวิตัีก่รรมเชิงก่ลัยทุธ์สำาห้รบัภาครฐั 
(Strategic Foresight and  Innovation 
for Public Sector Capability Building)

• โครงก่ารพัิฒนาแพิลัตีฟอร์มออนไลัน์
เ พ่ิ� อ ส ร้ า ง ก่ ร ะ บ วิ น ก่ า ร มี ส่ วิ น ร่ วิ ม 
ในก่ารออก่แบบรัฐธรรมน่ญไทย (Online 
Platform for People’s Participation 
in the Constitution Design)

• โครงก่ารก่ารจััด้ทำาสมดุ้ป็ก่ข้าวิ“ข้้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพ่ิ�อก่ารยก่ระดั้บระบบบริห้าร
จััด้ก่ารควิามร้่ แลัะก่ารป็รับป็รุงโครงสร้าง
ควิามร้่ทางรัฐศาสตีร์ แลัะนิติีศาสตีร์ ข้อง
ป็ระเทศไทย”

• โครงก่ารวิิ จััยย่อย “วิิ จััย ส่่นโยบาย: 
ศึก่ษาเชิงสังเคราะห์้งานวิิจััยที�เช่�อมโยง
กั่บป็ระเด็้นก่ารพัิฒนาที�ยั�งย่นเพ่ิ�อสร้าง
ชุด้ข้้อเสนอเชิงนโยบายที�เป็็นร่ป็ธรรม” 
ภายใต้ี “โครงก่ารนำาร่องเพ่ิ�อทด้สอบ
ระบบสนับสนุนก่ารวิิจััยสังคมศาสตีร์ส่่ก่าร
เป็ลีั�ยนผ่านข้องสังคมไทย”

• ก่ารจััด้เวิทีวิิพิาก่ษ์(ร่าง)แผนพัิฒนาศึก่ษา
จัังห้วัิด้เชียงให้ม่ (พิ.ศ.2563-2565) 
แลัะ(ร่าง)แผนยุทธศาสตีร์ก่ารขั้บเคล่ั�อน
พ่ิ�นที�นวัิตีก่รรมก่ารศึก่ษาจัังห้วัิด้เชียงให้ม่ 
(พิ.ศ.2562-2568)

• โครงก่าร Smart City ฟ้าฮ่่าม ข้องเทศบาลั
ตีำาบลัฟ้าฮ่่าม จัังห้วัิด้เชียงให้ม่ 

ในป ี2564 SPP CMU ไดัท้ำางานร่วมิกับภาคีทั�งในภาควิช้าการ ภาครัฐ และ
ภาคเอกช้น ทั�งในระดัับสากล ระดัับประเทศ และระดัับท้องถิิ่�น ในแนวทาง
ต่ีาง ๆ และประเด็ันนโยบาย ดัังนี�

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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GLOBAL

• ทำา MOU double degree

• SPP CMU ได้้เป็็นส่วินห้นึ�งเคร่อข่้าย
อนาคตีศาสตีร์ข้อง Asia Pacific

• Smart City
• Climate Change and Urban Policy

• Summer Fellowship Program 2021 

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

• Women Leading Our Connected 
World (WOW1)

• เคร่อข่้ายทางวิิชาก่าร ที�ขั้บเคล่ั�อนก่าร
ศึก่ษานโยบายสาธารณะเชิงวิิพิาก่ษ์โด้ยมี 
SPP CMU เป็็นศ่นย์ก่ลัาง

• SPP CMU เป็็นสมาชกิ่ข้องวิารสารวิิชาก่าร
ก่ารศึก่ษานโยบายสาธารณะเชิงเป็รียบ
เทียบ

• Collaboration for futures literacy

• Format ive Evaluat ion of the  
Welfare Card Policy in Thailand 

• SPP CMU เป็็นสมาชิก่ข้องสมาคมด้้าน
นโยบายสาธารณะที�ให้ญ่ที�สุด้ข้องโลัก่

• โครงก่ารพัิฒนาเม่องคารบ์อนตีำ�าผ่านระบบ
ก่ารจััด้ก่ารเม่องอยา่งยั�งยน่ (Low Carbon  
Demonstration Project Implementation  
for Chiang Mai Municipality)

• โครงก่ารนวิัตีก่รรมก่ารออก่แบบนโยบาย 
(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)

• โครงก่าร Urban Green Environmental 
Transition – Chiang Mai ,Thai (URGENT_2.0)

STRATEGIC 
PARTNERSHIPS
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FINANCES

รายละเอียดังบแสดังผลการดัำาเนินงานประจำาปงีบประมิาณ 2561 - 2564
งบัแสด้งผลัการด้ำาเนินงาน ปีระจำาปีี

สถาบัันนโยบัายสาธารณะ
สำาหรับัปีสิี�นสุด้วัินที� 30 กันยายน 2564 

หม่ายเหต่ % หม่ายถึง รายได้ท่ี่�เพิิ�ม่ขึี�นจัากปีก�อนหน้าคิดเป็น %

 5,898,200.00  6,293,500.00  6,298,758.00  5,535,712.00 

 2,350,310.00  10,609,433.80  11,323,764.52  15,044,595.38 

 70,266.40  14,931,223.74  17,060,133.57  31,510,958.58 

 5,950,091.00  19,633,051.60  22,725,495.59  30,398,565.19 

 5,968,466.40  21,834,387.74  26,470,208.84  40,847,212.18 

0.31 10.08 14.15  25.58 

 -    609,664.00  3,111,317.27  3,800,541.60 

 3,599,781.00  9,023,617.80  11,401,731.07  15,353,969.81 

 70,266.40  15,540,887.74  20,171,450.84  35,311,500.18 

 18,375.40  2,201,336.14  3,744,713.25  10,448,646.99 

รายรับสนับสนุนจัาก่มห้าวิิทยาลััย1

ค่าใช้จ่ัายในก่ารบริห้าร

เงินรายได้้ส่วินงาน2

ค่าใช้จ่ัายในก่ารด้ำาเนินงาน

รวิมรายได้้จัาก่ส่วินงาน

รวิมรายได้้ทั�งสิ�น

รวิมค่าใช้จ่ัาย

รายได้้ส่ง(ตีำ�า)ก่ว่ิาค่าใช้จ่ัายสุทธิ

อัตรากำาไรสุุทำธิิ (%)

ค่าธรรมเนียมก่ารศึก่ษา

บริก่ารวิิชาก่าร/อ่�น ๆ

2561 2562 2563 2564

รายไดำ�

คื�าใชี�จำ�าย

รายงานผลการดำำาเนินงาน
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