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วันเวลาได้หมุนเวียนไปอีกหนึ่งปีซึ่ง
กิจกรรมเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นจ าเป็นต้องมี
การจดบันทึกเรื่องราวท้ังหมดไว้เพื่อน ามา
พิจารณาให้ เป็นบทเรียนและมีการแก้ ไ ข
ปรับปรุงในส่ิงท่ียังต้องท าให้ดีขึ้นส่งผลให้เกิด
การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง สถาบันวิ จัยเทคโนโลยีเกษตรเป็น

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา พัฒนาความรู้
ท้ังตัวนักศึกษาและบุคลากรสายสอนท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา อีกท้ัง
บริการวิชาการน าองค์ความรู้ท่ีมีและท่ีเป็นประโยชน์ออกสู่สังคม ชุมชน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติท่ีหน่วยงาน
นี้ด าเนินการโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเนื้อหารายงานประจ าปีในเล่มนี้จึงเป็นการรวบรวมผลงาน
ของบุคลากรทุกคนมาใส่ไว้ สามารถน ามาพิจารณาได้ว่า เวลาท่ีผ่านไปหนึ่งปีมีกิจกรรมอะไรบ้างใคร
เป็นผู้รับผิดชอบหลักใครเป็นผู้ร่วมและผลของกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไร ท าให้มองเห็นว่าควรมีการ
พัฒนาต่อไปอย่างไร รวมท้ังให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเป็น
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับงบประมาณท่ีลงไป ท้ังนี้ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปมากท้ังทางด้านสังคม
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีส่งผลให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวอย่างแรงให้สอดรับกับสถาณการณ์ท้ังท่ี
เป็นไปในปัจจุบันและส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจึงเริ่มมีการเตรียมตัวใน
เรื่องของการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรให้กระชับ ก าหนดเป้าหมายและภารกิจท่ีชัดเจนตาม
ก าลังคนท่ีมี อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกคนในองค์มีความส าคัญท่ีจะผลักดันภารกิจท่ีรับผิดชอบให้
ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งต้องใช้ความพยายามท างานอย่างทุ่มเทท้ังกาย ใจ และสติปัญญา ใน
อนาคตคิดว่าหน่วยงานนี้ยังคงสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเองและสังคมต่อไป
ตราบท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเติมบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาแทนบุคลากรเดิมท่ีจะ
หมดเวลาการท างานตามอายุราชการอย่างต่อเนืองและตรงประเด็นในเรื่องท่ีมีความส าคัญ ซึ่งจะท าให้
หน่วยงานรักษาช้ินงานท่ีมีศักยภาพไว้ให้อยู่กับมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนืองและสร้างประโยชน์ได้เป็น
ทวีคูณต่อไปในอนาคต และขอบขอบคุณบุคลากรท่ีมีส่วนสร้างผลงานให้กับองค์กรนี้ทุกคน 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

สารจาก
ผู้อ านวยการ
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สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
 ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นตราวงกลมภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลม
ประกอบด้วยดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายใน
ดอกบัวบานเป็นรูป พระราชลัญจกร อันเป็นตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ท่ีปลายท้ังสองข้างประดับ
ด้วยดอกไม้ทิพย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน  

ประวัติความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ช่ือเดิม สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร จัดต้ังขึ้นเมื่อปี  
พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2531 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ให้แก่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดยพระราชทานสัญลักษณ์ 
เป็นรูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ
มรรค 8 และความสดช่ืนเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปท่ัวสารทิศ ภายใต้ ดอกบัวเป็นดวงตรา
พระราชลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลท่ี 9 
ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระ
มหาพิชัยมงกุฏิ ครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลท่ี 9 ด้านล่างของความเจริญ รุ่งเรือง 
แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่ง
พระราชา 
 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ท่ีมีอยู่เดิมได้เปล่ียนช่ือเป็น “สถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมการเกษตรล าปาง” ต่อมาประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีส่งผลให้มีการรวมการจัดการศึกษาทุกระดับไว้ในกระทรวงเดียวกัน 
คือ กระทรวงศึกษาธิการและให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีสอนระดับปริญญามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือ  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมท้ังการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ให้มีการบริหารัดการ
ท่ีเป็นอิสระ คล่องตัวในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล เพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 

ข้อมูลภาพรวมสถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ได้ถูกเปล่ียนช่ืออีกครั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 16 (3/2552) เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยประกาศ
จัดต้ังสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2552 และได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว 
มาใช้ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ใช้ช่ือ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร แทน 

สถานที่ตั้ง 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต้ังอยู่ บ้านเลขท่ี 202 หมู่ 17 ต าบล พิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัดมิ่งเมืองมูล โรงพยาบาลค่ายสุรศกัดิ์มนตรี 

ปั๊มน้ ามัน PA 

ไปล าปาง ไปราชมงคล 12 กิโลเมตร ถนนล าปาง – งาว ไปงาว 

แผนที่แสดงทีต่ั้ง 
สถาบนัวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โทร. 0 5434 2553 

*** สถานที่ฝึกอบรมฯ *** 

อาคารปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 2  
อาคารอ านวยการ 

หอพักฝกึอบรม 

คลองชลประทาน 
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คลองชลประทาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

แป
ลง

ไม
้ผล

 

เรือนกระจก 
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สภาพภมูิอากาศ 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดล าปาง มีภูมิประเทศตอนบนของจังหวัดเป็นท่ี
ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ตอนกลางเป็นท่ีราบและท่ีราบลุ่มริมฝ่ัง
แม่น้ า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคัญของจังหวัด ส่วนบริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง 
บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า และมีภูมิอากาศท่ีร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฤดูร้อนร้อนจัด และหนาวจัดในฤดู
หนาว ลักษณะภูมิอากาศ จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว 
ช่วงท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุด คือ เดือนเมษายน 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็น ช่วงท่ี

มีอากาศหนาวจัด คือ เดือนมกราคม 

 
บทบาทหน้าที ่ 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นหน่วยงานท่ีผลิตมหาบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ แก้ไขปัญหา
ในภาคผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถพึ่งพาตนเอง จนถึงการแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติตามศักยภาพของตนเอง ท้ังนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศ
เป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญมากท้ังในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจึง
มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจแบบยั่งยืน สังคม ชุมชน มี
ส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองโดยใช้ฐานพันธุกรรมจากพืชท่ีอยู่ในท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนในด้านพลังงานและสมุนไพร สร้างความสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์
ของชุมชนท้องถิ่น เน้นความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์ เป็นรากฐานทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีมีคุณค่า เปรียบเสมือนทุนทรัพย์ของพื้นท่ีนั้นๆ ท่ีจะมีผลต่อวิถีชีวิตของคนฐานรากใน
ชุมชน 
 ในด้านการบริหารจัดการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมีฝ่ายด าเนินการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร และฝ่ายบริหารและแผน มีหน้าท่ี ด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย โดยการบริหารงานเป็นแบบแนวราบเพื่อลดขั้นตอนในการบริหารงาน เน้นการท างาน
เป็นทีมและเป็นการท างานแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและ
ประสิทธิผลท่ีทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในขบวนการท่ีขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มี
มาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ได้ในท่ีสุด 
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ปณิธาน 
 พัฒนาบุคลากร พร้อมพันธุ์พืชดี มีอาหารสุขภาพ ธรรมชาติควบคุม สนับสนุนความยั่งยืน
การเกษตร 

 
วิสัยทัศน์ 
 เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และพัฒนา
บุคลากรทางการเกษตรแก่สังคม 
 

ค่านิยมองค์กร 
 A = Activeness  กระตือรือร้น 
 T = Teamwork  ร่วมมือท างาน 
 R = Responsibility ความรับผิดชอบ 
 I = Independent คิดนอกกรอบ 
 

พันธกิจ 
1. วิจัยพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช พันธุ์พืช และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย  

โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตร 
2. รวบรวมและบริการพันธุกรรมพืช 
3. ผลิตบัณฑิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 
4. เป็นต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และบ่มเพาะระบบธุรกิจเกษตร 
5. บริการวิชาการ ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินมาตรฐานระบบการผลิต ผลผลิต และ

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย 
6. สนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และโครงการหลวง 
7. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
โครงสร้างองค์กร 

 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บุคลากร 
 

ปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีอาจารย์ประจ ารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต่อจ านวนท้ังหมด 37 คน จ าแนกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโท 17 คน, ปริญญาเอก 20 

คน และมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน ต าแหน่ง

อาจารย์ 12 คน และ มีจ านวนพนักงานสายสนับสนุนท้ังหมด 52 คน 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปจ านวนบุคลากร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ 35 9 44 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 0 11 11 

พนักงานราชการ 0 4 4 

พนักงานพันธกิจ/ช่ัวคราว 0 18 18 

ลูกจ้างประจ า 0 6 6 

รวม 35 48 83 

 

ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากรจ าแนกประเภทตามสายงาน 

44

11

4

18

6

จ ำแนกตำมประเภท

ข้ำรำชกำร พนกังำนในสถำบนัอดุมศกึษำ พนกังำนรำชกำร

พนกังำนพนัธกิจ/ชัว่ครำว ลกูจ้ำงประจ ำ
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35

จ ำแนกตำมสำยงำน

สำยวชิำกำร สำยสนบัสนนุ


