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1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงเรือนผลิตพืชควบคุมสภาพแวดล้อม  
(Plant Factory ) เพ่ือการเรียนการสอนด้าน Smart Farm ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ   
  แข่งขัน  
  ประเด็นที่ 1 การเกษตร สร้างมูลค่า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมุดหมายที่ 1 สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 
: นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 
: บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล 
            ด้วยความตระหนักถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจส าหรับโลกในอนาคตที่ต้องตั้งอยู่บนหลักการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลและความมั่นคงทางสังคม โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนา 
เศรษฐกิจแบบองค์รวมหรือที่เรียกว่า BCG Model ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Energy) การพัฒนาระบบการผลิต ทางการเกษตร
ของประเทศไทยซึ่งเป็นกลไกส าคัญ และเป็นโอกาสในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ การพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงงานผลิตพืชแบบควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant 
Factory) เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการผลิตที่เป็น Smart Farm ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความ ปลอดภัย  
ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในประการส าคัญต้องน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และการยกระดับขีดความสามารถให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือร่วมกันในการพัฒนาทางวิชาการ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและบรรลุ เป้าหมายและพันธกิจของ บริษัท มาร์สวัน จ ากัด และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจึง ร่วมกันจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวข้อง
กับการสร้างอาคารต้นแบบ Plant Factory ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ขึ้นในพ้ืนที่
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวขึ้น 

 
 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมท างานในอุตสาหกรรม การเกษตรและ
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้  
ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมเพ่ือยกระดับวุฒิการศึกษา  
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3. ร่วมมือในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเป็น 
รูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการตลาดสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถ ของเกษตรกร ตอบสนองนโยบายชาติด้านเกษตรทันสมัย และ Smart Farmer 

 
6. วิธีด าเนินงาน 

1. การประสานงานด้านการออกแบบและปรับแบบก่อสร้างของร้านร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ของคณะ
เกษตรศาสตร์เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสถานที่และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การจัดท าโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจร ประกอบกับแบบก่อสร้างเพ่ือเสนอขอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติโครงการและการใช้พ้ืนที่ 

3. จัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคาที่ใช้ส ารับการก่อสร้าง เพ่ือเสนอขอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติ
แบบรูปรายการของโครงการเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงเรือนผลิตพืช
คว บคุ ม สภ าพแว ดล้ อ ม  (Plant Factory )  เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย นก า ร ส อนด้ า น  Smart Farm ขอ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. ด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนผลิตพืชควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant Factory ) เพ่ือการเรียนการสอนด้าน 
Smart Farm ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
7. เป้าหมายโครงการ 

1. เป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรโดยได้รับการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 

2. พัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมท างานในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารได้อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่น าไปใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารได้  
อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (หน่วย) 

1. เป็นสถานที่ พัฒนาบุคลากรโดยได้รับการฝึกปฏิบัติ งาน 
ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 

1 แห่ง 

2. พัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะสู ง  มีความพร้อมท างานใน
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไป
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

1 มาตรฐาน 

3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่น าไปใช้งานใน
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1 มาตรฐาน 

4. จ านวนผู้ได้รับการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม  100 คน 
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8. พื้นที่ด าเนินการ 
บริเวณแปลงปลูกต้นอินทผลัม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มี พ้ืนที่ขนาด 30.00x 30.00 เมตร รวม 900.00 ตร.ม.ซึ่งภายในประกอบด้วย  
ห้องปลุกผัก ห้องเปลี่ยนชุด ห้อง Air Shower ห้องโถง ห้องไฟฟ้า (ภาพที่ 6 และภาพที่ 7) ส าหรับนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  

ด าเนินการสร้างโรงเรือนผลิตพืชผักปลอดภัย 6 เดือน (เดือน เมษายน 2565 – ตุลาคม 2565 ) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมท างานในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารได้อย่าง

เป้นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
2. เป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรโดยได้รับการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ  
3. นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเข้าศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา 

ฝึกอบรม ท าวิจัย ท าปัญหาพิเศษ หรือท างานพิเศษ ในโรงเรือนผลิตพืชผักปลอดภัย ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่น าไปใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารได้  
อย่างเป็นรูปธรรม 

11. งบประมาณ 
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก บริษัท มาร์ส วัน จ ากัด 

งบลงทุน จ านวนงบประมาณ 
สิ่งปลูกสร้างพร้อมอุปกรณ์  

- โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงเรือนผลิตพืช
ควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant Factory ) เพ่ือการเรียนการสอนด้าน 
Smart Farm ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5,000,000 บาท 
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ภาพที่ 6 สถานที่ตั้งโรงเรือนบริเวณแปลงปลูกต้นอินทผลัม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
ภาพที่ 7 ขนาดการใช้พื้นที่ของโครงการฯ ขนาด 15.50 x 22.30 เมตร 

พื้นที่ด าเนินการ 
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