หลักสูตรการออกแบบและบริหารนโยบายนวัตกรรม รุ่นที่ 3
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายนวัตกรรม และสามารถวิเคราะห์นัย
และผลกระทบของนโยบายนวัตกรรมและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถออกแบบ/ยกร่างข้อเสนอนโยบายนวัตกรรมตามกระบวนการพัฒนานโยบาย
และเลือกใช้กลไก/เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนานโยบายนวัตกรรมของประเทศไทย ที่จะทำไปสู่การร่วมกำหนดและผลักดัน
นโยบายนวัตกรรมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย (40 คน/รุ่น)
1. บุคลากรของหน่วยงานรัฐ
2. บุคลากรของหน่วยงานเอกชน
3. บุคลากรอื่นๆ ที่สนใจ

ระยะเวลาการดำเนินการ
10 สัปดาห์ รวม 60 ชั่วโมง (6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร
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การฝึกอบรมส่วนที่ 1
กระบวนการออกแบบนโยบายและความรู้พื้นฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้กระบวนการออกแบบนโยบาย และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง
การเสนอนโยบายและได้รับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเรียนรู้พื้นฐานทางทฤษฎี เพื่อให้ ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้
เพียงพอในการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย
เนื้อหา
เนื้อหาในส่วนที่ 1 มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำนโยบาย (ทั้งทางทฤษฎีและประสบการณ์
จริงในการจัดทำนโยบาย) โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง (Political System) ตามรูปแบบ
กระบวนการ (Process Model) ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา (Identification) การกำหนดวาระ (Agenda
Setting) การก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation) การได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย (Legitimation) การ
นำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) และการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) รวมถึงเน้น
การให้ ค วามรู ้ พ ื ้ น ฐานที ่ จ ำเป็ น ต่ อ การออกแบบนโยบายนวั ต กรรม เช่ น หลั ก การของการสร้ า งนวั ต กรรม
เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม นวัตกรรมกับความเป็นผู้ประกอบการ ความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีบทบาทสำคัญในระบบ
นวัตกรรมแห่งชาติ และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากนวัตกรรม

การฝึกอบรมส่วนที่ 2
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการออกแบบและบริหารนโยบาย
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้กระบวนการออกแบบนโยบาย (Policy Design) การถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy
Deployment) และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอนโยบายและได้รับ
ความเห็นชอบ
เนื้อหา
เนื้อหาในส่ว นที ่ 2 มุ่งเน้น การสร้ างความเข้า ใจในกระบวนการจั ด ทำนโยบาย (ทั้งทางทฤษฎี แ ละ
ประสบการณ์จริงในการจัดทำนโยบาย) โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง (Political System)
โดยเน้นกรณีศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางเมืองและการจัดทำนโยบาย (Politics
and the Policy Making Process) ความแตกต่างระหว่างแนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริง (Gap between
Theory and Practice) และแนวทางการปรับปรุงการจัดทำนโยบาย (Improving Policy Making)
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การฝึกอบรมส่วนที่ 3
การออกแบบนโยบาย
วัตถุประสงค์
เพื ่ อ ให้ เ ข้ า ใจกระบวนการและวิ ธ ี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย นโยบาย ตลอดจนการ ออกแบบนโยบายตาม
กระบวนการพัฒนานโยบาย และเลือกใช้กลไก/เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
เนื้อหา
เนื้อหาในส่วนที่ 3 มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยนโยบายตามระเบียบวิธีการวิจัย และการออกแบบนโยบายโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Policymaking) ซึ่งมีนัยทางนโยบาย (Policy Implication) รวมทั้งการ
เลือกใช้เครื่องมือทางนโยบาย (Policy Instrument) ในการออกแบบนโยบายและกลไกขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
วิธีการดำเนินงาน
แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 8 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มพิจารณาเลือกประเด็นเรื่องที่จะออกแบบนโยบาย
ตามหัวข้อกำหนดให้
กลุ่มที่ 1: ขจัดความยากจน (ในเมือง)
ที่ปรึกษา: ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร, ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
โค้ช: อ.แบงค์ อรุณงามโชติ
กลุ่มที่ 2: ระบบอุดมศึกษาในส่วนที่เชื่อมโยงกับ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา: อ.พงษ์รักษ์/อ.สุเมธ
โค้ช: ดร.วรรณา
กลุ่มที่ 3: การยกระดับศักภาพทางเทคโนโลยีของ SMEs
ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา
โค้ช: คุณนิรดา วีระโสภณ, ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง
กลุ่มที่ 4: ระบบนิเวศนวัตกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ที่ปรึกษา: ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
โค้ช: คุณมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์, คุณณิศรา จันทร
ประทิน

กลุ่มที่ 5: การสร้าง Community Growth Pole
ที่ปรึกษา: ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
โค้ช: ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ, คุณนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
กลุ่มที่ 6: Future Mobility
ที่ปรึกษา: ดร.เยี่ยมชาย
โค้ช: ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล
กลุ่มที่ 7: การติดตามและประเมินผลข้อริเริ่มของรัฐบาล
ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พีระ เจริญพร
โค้ช: ดร.นรา, คุณภัทรธิรา เกื้อกิม้
กลุ่มที่ 8: การระดมทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา: .............
โค้ช: คุณภาณิศา หาญพัฒนนันท์, คุณสลิลวรรณ
กลับประสิทธิ์
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