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ค าน า 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 -
2570) เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะ 5 ปี ในระหว่าง พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือการ
บรรลุวิสัยทัศน์ “Smart Agriculture for Better Life” โดยมีตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ (1) การได้รับการจัดอันดับ QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry  
อยู่ในล าดับที่ 51-100 (2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (SROI) และ 
(3) การได้รับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ในระดับ 300 คะแนน  

แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดย คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 
และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าต่าง ๆ 
อาทิ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของประเทศไทย  
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสียงของผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้น าเสนอ 
(ร่าง) แผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ระยะที่ 13 เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
คณะฯ ผ่านกิจกรรมวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 
  คณะเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการร่วมกันระดมความ
คิดเห็นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ระยะที่ 13 ฉบับนี้ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณความมุ่งมั่น
ตั้งใจของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ในการร่วมกันพัฒนาคณะฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม 
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
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1. การวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมภายนอก 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทประเด็นการเกษตร พ.ศ. 2561-2580 

 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รัฐบาลได้ก าหนดให้ประเด็นยุทธศาสตร์ “เกษตรสร้าง

มูลค่า” เป็นหนึ่งในห้าประเด็นหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี
รายละเอียดดังนี้ 

 การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตรในเวที
โลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอด
โครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของ
สินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น “ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร” 

ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่
ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ใน
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของ
ตลาดยุคใหม่ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างจุดเด่น ความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิ
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ปัญญา และเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาด
สม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริม
การสร้างแบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวของ
สินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออกสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอ่ืน ๆ สู่
ตลาดโลก 

(2) เกษตรปลอดภัย “ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์” 
สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความ

ปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกร และผู้ผลิตท าการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้า
สู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้
ความรู้เกษตรกร ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล เพ่ือมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่
และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตร
ปลอดสารพิษ และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด แก่เกษตรกรที่
ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย 
รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็น
ที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(3) เกษตรชีวภาพ “ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ” 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการ

ผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้าง
ความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึง
การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและ 
แปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยค านึงถึง
ปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือ
การเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่
เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(4) เกษตรแปรรูป “เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม”  
ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป 

สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง
ของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้ นต้นให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ และผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพ่ือ
ป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง 
รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้า พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญใน
การสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

(5) เกษตรอัจฉริยะ “น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”   

น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตร
ในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตร
อาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร 
ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นย า เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ
และเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพ่ือให้ได้ผลผลิต
ตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการช่วย
บันทึกข้อมูลส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยนการท าเกษตรกรรม
ให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทาง
การเกษตรที่ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความเสี่ยงในการท า
เกษตรกรรม รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร
ใหม่ ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง การตรวจวินิจฉัยและ
รักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าทาง
โภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา  เพ่ือยืดระยะเวลา
การจ าหน่ายผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
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การเกษตรส าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกล
การเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนา การสร้าง และก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูก
ระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) 
ประกอบด้วยแผนย่อย 6 แผน ตามแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรข้อ (1) – (5) ข้างต้น และแผนย่อยการ
พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรที่มีการปรับตัวไปสู่
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 

ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยังมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเกษตร ดังนี้ 

โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการก้าวสู่
การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

(1) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ ในส่วนภูมิภาคคู่ขนาน
กับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนาใน 
เชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพ่ือส่งเสริมการสร้าง 
คลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 
แต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดส าคัญ
เป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและ
เศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย การสร้างเมือง
เศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์
ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือให้เมืองเป็นเครื่องมือ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความส าคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ่น 
ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 

พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็น
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ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมี 
อัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและ
บริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่ 
การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ 
“ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านการเกษตรที่ส าคัญ ดังนี้ 

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  พัฒนาการเกษตรให้ เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร 
ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมีกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดและ
เชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม ก าหนดนโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
เกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการ
ผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับ
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
 นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มีข้อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ให้ความส าคัญกับ
การจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการ
ปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ โดยจัดท าและพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการ
บริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดท าผังเมืองและชนบท 
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ตามเกณฑ์มาตรฐาน และองค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การจัดท าแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดท าผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัด
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

(2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาชนบท มั่นคง พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม
ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานธรณีวิทยา 
แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่น 

(3) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และ
บังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคส่วน
อย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟ้ืนฟู
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนา และใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
พร้อมทั้งมีกลไกก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 

(4) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กร พัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย ที่
ประกอบด้วยภาคีส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับและพัฒนา
ศักยภาพองค์กร เพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในระดับสากล โดย
พัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจ าชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการ
พัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพ่ือเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับ
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน 

นอกจากนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการ พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคา และการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการเกษตร
แบบบูรณาการ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าสูง พร้อมทั้งเพ่ิม
พ้ืนที่เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
เพ่ือลดการบุกรุกและท าลายพ้ืนที่ป่า รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ิมการจ้างงานในภาคเกษตร 
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เพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น และมีความภาคภูมิใจ  
ในอาชีพเกษตรกรรม 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รัฐบาลได้ก าหนดแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2564 โดยแนวทางการพัฒนาด้านการ
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
และบริบทโลกท่ีปรับเปลี่ยนไป ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง ไว้ดังนี้  

พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) 
เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต 

(Transform) 
สร้าง Market Platform ให้กลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคได้
โดยตรง 

ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร
โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 
เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
ภาคการเกษตร 

ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า
เกษตร 

1.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ได้น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์
แนวโน้มระดับโลก (Megatrends) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 13 หมุด
หมายภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในเอกสารระดมความคิดเห็น  กรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน (https://www.nesdc.go.th/download/Plan13/Doc/PPTกรอบแผน13ส าหรับระดมความเห็น.pdf) 
ดังนี้ 

 แนวโน้มระดับโลก (Megatrends) 
 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อยู่ใน
สถานการณ์ที่มี เรียกว่า “VUCA World” (ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความ
สลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) สภาพัฒน์ฯ ได้วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โลก (Global Megatrends) ซึ่งน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างรวดเร็ว ไว้ 10 ประเด็น 
ดังแผนภาพด้านล่าง 
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ที่มา:  https://www.nesdc.go.th/download/Plan13/Doc/PPTกรอบแผน13ส าหรับระดมความเห็น.pdf 

 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 สภาพัฒน์ฯ ได้น าเสนอการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันใน 

ภาคการเกษตรของไทย โดยพบว่า ภาคการเกษตรของไทยมีผลิตภาพแรงงานต่ า มีแรงงานสูงอายุในสัดส่วนที่สูง 
และมีความเสี่ยงจาก Climate change และมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการเพ่ือ
ปรับตัว จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลต่อความยั่งยืน  

 นอกจากนี้ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษและผลจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น และจะเป็นภัยคุกคามส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพชีวิต อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มจ านวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามมากข้ึน 
ปัญหาการขาดแคลนน้ าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในภาคการเกษตร  

 โอกาสและความเสี่ยงของประเทศ 
 สภาพัฒน์ฯ ได้วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง ต่อประเด็นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไว้ดัง
แผนภาพด้านล่าง 
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 13 หมุดหมาย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดหมุดหมายส าคัญในการ
พัฒนาประเทศไว้ 13 หมุดหมาย โดยมีหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรโดยตรง ที่ส าคัญ ได้แก่ หมุดหมายที่ 
1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง โดยมีเป้าหมายส าคัญ อาทิ การปรับโครงสร้างให้มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง การส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม อาทิ 
แหล่งน้ า และระบบโลจิสติกส์ และการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่อง 
 หมุดหมายที่ 11 ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
เป้าหมายให้พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง ป่าและพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้รับการอนุรักษ์ 
ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น มีการก าหนดเป้าหมาย
การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ และทุกภาคส่วน
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 
 กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้ง 13 หมุดหมาย ดังแผนภาพด้านล่าง 
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1.3 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
ชั้นน า ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2570 
สามเป้าหมาย ดังนี้ 

(1) ผลการประเมิน Socio Economic Impact 60,000 ล้านบาท 
(2) ได้รับการจัดอันดับ Time Higher Education University Impact Ranking อยู่ใน 50 อันดับ

แรกของโลก 
(3) ได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus (Innovation) : TQC+ (Innovation) 

โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6 ด้าน ดังนี้ 
SO1  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis Platform) 
SO2  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (Medicopolis 

Platform) 
SO3  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform) 
SO4  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษา (Education Platform) 
SO5  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Platform) 
SO6  บริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (CMU Excellence Management Platform) 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก 6 ข้อ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย ดังนี้ 
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S1  พัฒนากลไก ผลักดันการวิจัยชั้นแนวหน้า และเทคโนโลยีเชิงลึก 
S2  สร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผ่าน

การสร้างรูปแบบการท างานที่เหมาะสม 
S3  ส่งเสริมการน าผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงไปใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
S4  พัฒนากลไกในการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา เพ่ือรองรับทักษะแห่ง

อนาคต 
S5  พัฒนากลไกในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้คนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย

สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยได้ 
S6  สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตาม

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ดังแผนภาพด้านล่าง 

 
ที่มา:  เอกสารน าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) ต่อสภา

มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  

 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 มีความสอดคล้อง และมุ่งสนับสนุนแนว

ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 เป้าหมาย ได้แก่ 
SDG 1  No Poverty ขจัดความยากจน 
SDG 2 Zero Hunger ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการส าหรับทุกคนใน

ทุกวัย 
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SDG 3 Good Health and Well-Being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ
ส าหรับทุกคนในทุกวัย 

SDG 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

SDG 7 Affordable and Clean Energy สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนใน
ราคาที่ย่อมเยา 

SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

SDG 11 Sustainable Cities and Communities ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 

SDG 13 Climate Action เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
SDG17 Partnerships for the Goals เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน

ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
2. การวิเคราะห์องค์กร 

คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-
2570) ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ได้วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าต่าง ๆ อาทิ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะ ยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของประเทศไทย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ประชุม
ร่ วมกันภายใต้ โครงการสัมมนาเชิ งปฏิบัติ การเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และ 8 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือ
จัดท า SWOT Analysis และ TOWS Matrix และน าเสนอ (ร่าง) เพ่ือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากบุคลากรภายใน
คณะฯ ผ่านโครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของคณะเกษตรศาสตร์  (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 
1. มีองค์ความรู้/ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตรหลากหลายสาขา ที่เน้นความปลอดภัย เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และการเกษตรที่สูง 
2. มีพ้ืนที่ศูนย์วิจัยทั้งพ้ืนที่สูง และพ้ืนที่ราบ สามารถสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯ และการบริการ

วิชาการแกห่น่วยงานภายนอก 
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3. การมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง: มีเครือข่ายศิษย์เก่าและอาจารย์เกษียณท่ีเข้มแข็งและมีความ
ผูกพันกับคณะสูง มีความร่วมมือกับโครงการหลวง สวพส. และโครงการพระราชด าริ มาอย่างยาวนาน 
รวมทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ (AIC) และกลุ่มนักวิจัย (Research cluster) ที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพในการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 

5. มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการกลาง และอุปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการเรียนการสอน งานวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

6. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรทั้งด้านคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

จุดอ่อน 
1. ไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มทุนเชิงธุรกิจ และขาดกระบวนการในการหา

รายได้เชิงรุก 
2. ขาดการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ

ร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
3. งบประมาณส าหรับการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ มีจ ากัด 
4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการพัฒนาต่อยอดการวิจัย และกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการต่อ

ยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ 
5. ขาดการบริหารจัดการข้อมูลส าคัญอย่างเป็นระบบ ขาดการตั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจนของหน่วยงาน รวมทั้งขาด

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย / แผนการ
ด าเนินงาน 

โอกาส 
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีชื่อเสียงระดับประเทศ/ระดับโลกดึงดูดผู้เรียนและความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีระบบที่ดีทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย เช่น มี
ทุนการศึกษาดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาเรียน มีวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เปิดกว้าง
ส าหรับผู้เรียน reskill/upskill/credit bank มีทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่/รุ่นกลาง หรือเป็น node งานวิจัย
ให้หน่วยงานภาครัฐ /มีเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 

2. นโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งเสริมทิศทางการด าเนินงานของคณะ การมุ่งเน้นการเกษตรสมัยใหม่ อาหาร
ปลอดภัย การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชน (วัยท างาน และผู้สูงวัย) และคนรุ่นใหม่ (YSF) หันมาสนใจอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
รองรับสังคมสูงวัย และผู้เรียนในอนาคต 
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4. กระแสความต้องการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคและการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัย 

5. นโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัยในส่วนของอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ ที่ส่งเสริมการด าเนินงานของ
คณะ 

6. มีสถานที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและป่าไม้ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
สหกิจศึกษา และการฝึกงาน 

อุปสรรค 
1. โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีจ านวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยลดลง 

ประกอบกับภาพลักษณ์ของงานด้านการเกษตรยังไม่จูงใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง เลือกเข้าเรียน 
อีกทั้งนักเรียน ครูแนะแนวยังขาดข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพในอนาคตของผู้ที่เรียนจบด้านเกษตรศาสตร์ 

2. มีการแข่งขันสูงมากขึ้นในแวดวงการศึกษาด้านการเกษตรสมัยใหม่ 
3. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักศึกษา 

และบุคลากร 
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทุกด้าน ทั้งทางด้านการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และการบริหาร 
5. ระบบงบประมาณ และกฎระเบียบด้านการเงินและพัสดุของภาครัฐ ท าให้การด าเนินงานท าได้ล่าช้า ขาด

ความคล่องตัว ไม่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และใช้บุคลากรในการด าเนินงานมาก 

2.2 TOWs Matrix  

 Opportunities (O) Threats (T) 

St
re

ng
th

s 

SO Strategic Option ST Strategic Option 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

- พัฒนาหลักสตูรเชิงบูรณาการเกษตรสมยัใหม่ (หลักสตูรทีเ่กี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรมเกษตร) 

- พัฒนาระบบการฝกึงานการแลกเปลีย่นนักศกึษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย  

- พัฒนากลไกผลักดนัการวิจยัในระดบัสากลดา้นการเกษตรมูลค่าสูงและ
เกษตรปลอดภยั 

- พัฒนากลไกในการผลักดนังานวจิัยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการเกษตรและปา่ไม ้

การพัฒนาการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงหลักสูตร  
(ให้มี track ที่ชัดเจนและตาม
ความสนใจของผู้เรียน) 

การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

- บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการ
แสวงหารายได ้
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 Opportunities (O) Threats (T) 

- พัฒนากลไกผลักดนังานวิจัย/นวตักรรมด้านการเกษตรที่มผีลกระทบสูงไป
ใช้ประโยชนเ์พื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอจัฉรยิะ 
การบริการวิชาการ Smart Agriculture 

- พัฒนากลไกผลักดนังานวิจัย/นวตักรรมด้านการเกษตรที่มผีลกระทบสูงไป
ใช้ประโยชนเ์พื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ 

- สรา้งรปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่ปน็เลิศเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ด าเนนิงาน 

- แสวงหารายได้จากทรพัยากรของคณะฯ (หลักสูตร วิจยั บริการวิชาการ 
นวัตกรรม และผลผลิตทางการเกษตร) 

การพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม 

- สรา้งระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม 
และสนับสนุนพนัธกิจหลกัของคณะฯ 

W
ea

kn
es

se
s 

WO Strategic Option WT Strategic Option 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

- พัฒนานักศึกษาใหม้ีองค์ความรู้และทักษะทางด้าน Smart Agriculture และ
ทักษะความเป็นพลเมืองโลก 

- การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อแสวงหาผู้เรียน 
การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย  

- พัฒนากลไกผลักดันการพัฒนาโครงการวิจัย/นวัตกรรมทางการเกษตร
สมัยใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 

การบริการวิชาการ Smart Agriculture 

- พัฒนากลไกผลักดันการพัฒนาโครงการวิจัย/นวัตกรรมทางการเกษตร
สมัยใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม 

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Knowledge market place / 
Innovation alley 

- พัฒนาระบบความปลอดภัย และรองรับภาวะฉุกเฉิน (บริหารความเสี่ยงฯ) 

- 
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ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
ข้างต้น และร่วมกันก าหนด (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision: V) 
Smart Agriculture for Better Life  

การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ในปี 2570 ดังนี้ 
 QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry ล าดับที่ 51-100  
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (SROI)  
 EdPEx 300 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) 
ความโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และระบบการเกษตร 

บนพ้ืนที่สูง (ข้าวก่ า ไม้ดอก สตรอว์เบอร์รี กาแฟ พืชผักเมืองหนาว และโคนมล้านนาคุณภาพสูง) 
 
ค่านิยม: AGGIE TEAM 
A Attitude มีทัศนคติที่ดี   T Technology มุ่งสร้างเทคโนโลยี  
G Great heart ใจสู้   E Environmental integrity มุ่งสร้างความสมบูรณ์ของ

สิ่งแวดล้อม 
G Gratitude ส านึกบุญคุณแผ่นดิน A Accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
I Integrity มีศักดิ์ศรีและคุณธรรม  M Multidisciplinary มุ่งสร้างความหลากหลายด้านวิทยาการ 
E Excellence มุ่งคุณภาพเลิศ   

 
วัฒนธรรมองค์กร : เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  สามัคคี  มีคุณธรรม 
 
พันธกิจ (Missions: M) 

(1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) จัดการเรียนการสอนเกษตร
ทันสมัย รู้รอบ และรู้ทันเศรษฐกิจ 

(2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือความยั่งยืน 
(3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้างรายได้ 

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสังคม 
(4) แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน สร้างรายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของคณะเกษตรศาสตร์ 
(5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ น าระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) 

คณะเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

SO1 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการและพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้น Smart Agriculture เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

SO2 ผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการพัฒนาชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

SO3 เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  
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SO4 บริหารบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืน 

SO5 สร้างระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม และสนับสนุนพันธกิจ
หลักของคณะฯ  

 
กลยุทธ์ (Strategies) 

คณะเกษตรศาสตร์ก าหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 ดังนี้ 
S1 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้น Smart Agriculture 
S2 พัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะทางด้าน Smart Agriculture และทักษะความเป็น

พลเมืองโลก 
S3 พัฒนากลไกผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมด้าน Smart Agriculture 

และเผยแพร่องค์ความรู้สู่วงวิชาการ และสาธารณะ (CMU RL1-3) 
S4 พัฒนากลไกการต่อยอดองค์ความรู้ และการน านวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (CMU RL 4-7 และ 8-9) 
S5 พัฒนากลไกการบริการวิชาการและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน Smart Agriculture แบบครบวงจรแก่

เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ 
S6 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งเสริมสร้างความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร 
S7 สร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
S8 สร้างรายได้จากองค์ความรู้ และทรัพยากรของคณะฯ เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
S9 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาพ้ืนที่ สนับสนุนพันธกิจหลักให้บรรลุวิสัยทัศน์  
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ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งสู ่

Smart Agriculture 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนานวตักรรมงานวิจัย 

Smart Agriculture 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการ Smart Agriculture 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และหารายได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม 

เพื่อความปลอดภยัและความสขุของบุคลากร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
1.1 พัฒนาหลักสตูรเชิงบูรณาการและ

พัฒนาผู้เรียนโดยมุง่เน้น Smart 
Agriculture เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรยีนและผู้ใชบ้ัณฑติ
ทั้งระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2.1 ผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ทีใ่ช้
พัฒนาการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการพัฒนาชุมชน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณชิยเ์พื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ 

2.2 เผยแพร่ผลงานวชิาการในระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ

3.1 ผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ทีใ่ช้พัฒนาการ
เรียนการสอน การบริการวชิาการพัฒนา
ชุมชน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ หรือต่อ
ยอดเชิงพาณชิยเ์พื่อยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

4.1 บริหารบุคลากร ทรัพยากร และ
งบประมาณอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพและสรา้งรายได้อยา่งยั่งยืน 

5.1 สร้างระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาแนวคิดนวตักรรม และ
สนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯ 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
1.1 พัฒนาหลักสตูรเชิงบูรณาการที่

มุ่งเน้น Smart Agriculture 
1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรูแ้ละ

ทักษะทางดา้น Smart Agriculture 
และทักษะความเป็นพลเมืองโลก 

2.1 พัฒนากลไกผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม ่และนวัตกรรมด้าน 
Smart Agriculture และเผยแพร่องค์
ความรู้สูว่งวชิาการ และสาธารณะ 
(CMU RL1-3) 

2.2 พัฒนากลไกการต่อยอดองค์ความรู้ และ
การน านวตักรรมไปใชแ้ก้ไขปญัหาของ
ชุมชน สงัคม และใชป้ระโยชน์เชิง
พาณชิย ์(CMU RL 4-7 และ 8-9) 

3.1 พัฒนากลไกการบริการวชิาการและสร้าง
แหล่งเรยีนรู้ดา้น Smart Agriculture 
แบบครบวงจรแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และผู้สนใจ 

4.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลง รวมทัง้เสรมิสรา้งความสขุใน
การท างาน และความผูกพันต่อองค์กร 

4.2 สร้างระบบการบริหารจดัการที่เป็นเลิศเพือ่
เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงาน 

4.3 สร้างรายได้จากองค์ความรู ้และทรัพยากร
ของคณะฯ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

5.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
พัฒนาพื้นที่ สนับสนุนพันธกิจหลักให้
บรรลุวิสยัทัศน์ 

  

 
Smart Agriculture for Better Life 

การเกษตรท่ีมีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งสู่ Smart Agriculture 

SO1: พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการและพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้น Smart Agriculture เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

 
 
  

 
Key Action Plan 

• หลักสูตรเชิงบูรณาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับหน่วยงานและคู่ความร่วมมือ
ที่เก่ียวข้อง  

• กระบวนวิชาที่บูรณาการที่มุ่งเน้น Smart Agriculture (ปรับปรุงกระบวนวิชา/กิจกรรม) 

• หลักสูตรอบรมระยะสั้น/non-degree เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและ YSF 

• พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ/พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา 

• พัฒนาโครงการ Double Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

• ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มี track ที่ชัดเจน 

• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์อาชีพทางการเกษตร 

S1: พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้น Smart Agriculture 

 
Key Action Plan 

• พัฒนาความร่วมมือแหล่งฝึกงานและสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขา (ภาคเอกชน) 

• พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขา 

• พัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองโลก เพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  

• เตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  

• พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีทักษะวิชาชีพเกษตรสมัยใหม่ 

S2: พัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะทางด้าน Smart Agriculture  
และทักษะความเป็นพลเมืองโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย Smart Agriculture 

SO2 ผลิตองค์ความรู้ ผลงานวจิัย และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอน การบรกิารวิชาการ
พัฒนาชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

SO3 เผยแพร่ผลงานวชิาการในระดับชาติและนานาชาต ิ

 
  

 
Key Action Plan 

• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

• พัฒนากลไกผลักดันงานวิจัยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ 

• พัฒนากลไกผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีผลกระทบสูงไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• พัฒนากลไกผลักดันการวิจัยในระดับสากลด้านการเกษตรมูลค่าสูง และเกษตรปลอดภัย 

• พัฒนากลไกผลักดันการสร้างผลงานตีพิมพ์/โครงการวิจัย ร่วมกับนักวิจัยระดับนานาชาติ 

S3: พัฒนากลไกผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมด้าน Smart 
Agriculture และเผยแพร่องค์ความรู้สู่วงวิชาการ และสาธารณะ (CMU RL1-3) 

 
Key Action Plan 

• พัฒนากลไกผลักดันการพัฒนาโครงการวิจัย/นวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 

S4: พัฒนากลไกการต่อยอดองค์ความรู้ และการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
แก้ไขปัญหาของชุมชน และสังคม (CMU RL4-7 และ 8-9) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ Smart Agriculture เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และหารายได้ 

SO2 ผลิตองค์ความรู้ ผลงานวจิัย และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอน การบรกิารวิชาการ
พัฒนาชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

SO4 บริหารบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 
  

 
Key Action Plan 

• พัฒนากลไกผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีผลกระทบสูงไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• พัฒนากลไกผลักดันการพัฒนาโครงการวิจัย/นวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

S5: พัฒนากลไกการบริการวิชาการและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน Smart Agriculture  
แบบครบวงจรแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ 

 
Key Action Plan 

• พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

• การจัดการองค์ความรู้ 

• สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

S6: พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเสริมสร้างความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร 

 
Key Action Plan 

• พัฒนาระบบงานส าคัญตามแนวทาง EdPEx (32 systems) 

• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

S7 : สร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ระยะที ่13 (พ.ศ. 2566-2570)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและความสุขของบุคลากร 

SO5 สร้างระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม และสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯ 

 
 
 
 

 
Key Action Plan 

• การส่งเสริมการตลาด 

• การปรับโครงสร้างศูนย์/พ้ืนที่วิจัยและระบบการท างาน 

• การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 

• บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแสวงหารายได้  

S8: สร้างรายได้จากองค์ความรู้ และทรัพยากรของคณะฯ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน 

 
Key Action Plan 

• แผน Master Plan ระบบกายภาพคณะเกษตรศาสตร์ 

• แผนพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (กายภาพ/อาคาร) 

• ระบบความปลอดภัย และรองรับภาวะฉุกเฉิน 

S9 : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาพื้นที่ สนับสนุนพันธกิจหลักให้บรรลุวิสัย 
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