
โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๖๖ 

ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน  
และศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตก าแพงแสน  

………………………………………… 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การปฐมนิ เทศ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการแนะน าพนักงานใหม่  
ให้รู้จักหน่วยงานและได้รู้จักงานในหน้าที่ ที่ต้องท าตลอดจนผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ในการปฐมนิเทศ  
พนักงานใหม่ถือเป็นการให้ข้อมูลเพ่ือช่วยให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจองค์กรได้ถูกต้อง ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วม
ท างานภายใต้ความศรัทธา ไว้วางใจในการอยู่ท างานกับองค์การ ถ้าหากการปฐมนิเทศไม่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนที่บุค คล
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการท างานหรือการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตั้งแต่ต้น ผลที่ตามมาอาจจะเป็นปัญหาในภายหลังได้ 
การปฐมนิเทศจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจองค์กร วิธีการท างาน สร้างความมั่นใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร หรือหน่วยงาน การที่จะจัดการปฐมนิเทศให้เกิดผลดีได้นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจหลักการบางอย่างเรียกว่า  
การหล่อหลอมทางสังคม (Socialization) และวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคลทั้งกลุ่มวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งนับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น  
การพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่แรกเริ่มที่บรรจุเข้ามาเป็นพนักงานในต าแหน่งต่ าง ๆ และพัฒนาไปตลอดระยะเวลา 
การปฏิบัติงานจนกระทั่งพ้นออกจากงานหรือเกษียณอายุ สิ่งแรกที่จะต้องด าเนินการคือ การดูแลบุคลากรให้บุคลากร
ท างานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์  
ที่พึงจะได้รับ บทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานภาพของตน  
ที่ด ารงอยู่อย่างถูกต้อง การได้รู้จักผู้บริหาร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจน
การสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรที่มาจากต่างหน่วยงาน อันจะน าไปสู่ความทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานครั้งนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างสัมพันธภาพที่ดี อันน าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



๓. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓.๑ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานเงินรายได้ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีชื่อ

ต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนต าแหน่งข้าราชการ บรรจุตั้งแต่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และพนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการอบรมจากรอบที่แล้ว 

๓.๒ มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
 
๔. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ ๓ จ านวน ๑๐๐ คน 
 
๕. วัน เวลาในการปฐมนิเทศ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๖. หลักสูตรในการปฐมนิเทศ 

การฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมประเด็นหัวข้อวิชา
ต่างๆ ดังนี้ 
 

๖.๑ หมวดวิชาการจัดการ ๑๐.๐ ชั่วโมง 
 ๑) การบริหารจัดการในรั้วนนทรี ๑.๐ ชั่วโมง 

 ๒) คุณค่าของบุคลากรในการท างานเพ่ือ มก. ๑.๐ ชั่วโมง 

 ๓) การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการท างาน ๓.๐ ชั่วโมง 

 ๔) มก. สนองแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๕ ชั่วโมง 

 ๕) DNA KU จากพ่ีถึงน้อง ๑.๕ ชั่วโมง 

 ๖) เกษตรร าพัน ๒.๐ ชั่วโมง 

๖.๒ หมวดวิชาการบริหารงานบุคคล ๒.๐ ชั่วโมง 
 กฎระเบียบ พรบ. และสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒.๐ ชั่วโมง 

๖.๓ หมวดวิชากลุ่มสัมพันธ์และเครือข่าย ๙.๐ ชั่วโมง 
 ๑) นนทรีพบกัน สัมพันธ์ มก. ๒.๐ ชั่วโมง 

 ๒) รวมพลัง สร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม ๗.๐ ชั่วโมง 

๖.๔ หมวดศึกษาดูงาน ๕.๕ ชั่วโมง 
 ๑) เรียนรู้อดีต สร้างอนาคต ๑.๕ ชั่วโมง 

 ๒) Campus tour ๔.๐ ชั่วโมง 

๖.๕ หมวดวิชาอ่ืนๆ ๓.๐ ชั่วโมง 
 ๑) สร้างเครือข่ายพนักงานใหม ่ ๒.๐ ชั่วโมง 

 ๒) ปฐมนิเทศและแนะน าหลักสูตร ๑.๐ ชั่วโมง 

 รวมทั้งสิ้น ๒๙.๕๐ ชั่วโมง 



 
๗. สถานที่ด าเนินการ 

๗.๑ สถานที่ฝึกอบรม 
๑) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
๒) ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 
๗.๒ สถานที่พัก 

ตึกพักพร สุวรรณวาจกกสิกิจ และตึกพักพุม ข าเกลี้ยง ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๗.๓ สถานที่ศึกษาดูงาน 
๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๘. หน่วยงานผู้ด าเนินการ 
๘.๑ กองการเจ้าหน้าที ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
๘.๒ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน  

 
๙. วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙.๑ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๙.๒ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๙.๓ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๙.๔ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่และคณะ 
๙.๕ ผู้อ านวยการกองคลังและคณะ 
๙.๖ ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วนและคณะ 
๙.๗ ผศ.ศิรินภา  จามรมาน 
๙.๘ อ.ส าเนียง  เพชรจอม 
๙.๙ อ.จ ารอง  เงินดี 
๙.๑๐ ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์ 
๙.๑๑ ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน 
๙.๑๒ รศ.ชูเกียรติ  รักซ้อน และคณะ 

 
๑๐. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑๐.๑ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษา 
๑๐.๒ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา 
๑๐.๓ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา 
๑๐.๔ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    ที่ปรึกษา 



๑๐.๕ รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน    ผู้อ านวยการโครงการ 
๑๐.๖ นางสาวกันยารัตน์  เชี่ยวเวช    หัวหน้าโครงการ 
๑๐.๗ นางพรศรี  กาญจนภักดิ์     คณะท างาน 
๑๑.๘ นายสิทธิพงษ์  เดชาอนันตพงษ์    คณะท างาน 
๑๐.๙ นางสาวฉัตรชนิตร์  พิบูลย์สวัสดิ์    คณะท างาน 
๑๐.๑๐ นางสาวธรฐิสา  สังข์สารทูล    คณะท างาน 
๑๐.๑๑ นางสาวปารมี  บ ารุงจิตต์     คณะท างาน 
๑๐.๑๒ นางพาณี  สวาสดิ์     คณะท างาน 
๑๐.๑๓ นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ    คณะท างาน 
๑๐.๑๔ นางจารุพร  จันทเลิศ     คณะท างาน 
๑๐.๑๕ นายธีระยุทธ  พงศ์เลิศฤทธิ์    คณะท างาน 
๑๐.๑๖ นายสารัมภ์  ค้ าเมฆ     คณะท างาน 
๑๐.๑๗ นายปิยะชาติ  ประเสริฐสุข    คณะท างาน 
๑๐.๑๘ นางสาวนภัสวรรณ  กระจ่างรัตน์    คณะท างาน 
๑๐.๑๙ บุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่    คณะท างาน 
๑๐.๒๐ บุคลากรจากส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน  คณะท างาน 
๑๐.๒๑ นางกนกนาฏ  เปี่ยมสมบูรณ์    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
๑๐.๒๒ นางสุวินัย  พรหมมะ     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
๑๐.๒๓ นางสาวนิสา  ภูมิรักษ์     เลขานุการโครงการ 
๑๐.๒๔ นางสาววราภรณ์  บุญนาค    ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ 
๑๐.๒๕ นายกานต์  การะเวก     ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ 
๑๐.๒๖ นางสาวเกศรินทร์  แฉ่งวงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ 

 
๑๑. การประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรม ๒ วิธีการ ได้แก่ 
๑๑.๑ การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้ารับ

การฝึกอบรม เพ่ือทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pre-Post Test) 

๑๑.๒ การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) เป็นการวัดความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
ความรู้ความสามารถของวิทยากร ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิธีการฝึกอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน การใช้สื่อและ
โสตทัศนูปกรณ์ การบริหารจัดการ เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรุ่นต่อไป 
โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชา และ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการศึกษาดูงาน 
 
 



๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ได้รับประกาศนียบั ตรต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 
๑๒.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (หรือไม่น้อยกว่า ๒๔ 

ชั่วโมง) ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 
๑๒.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอตลอดหลักสูตร 

 
๑๓. รายละเอียดของหลักสูตร 

๑๓.๑ หมวดวิชาการบริหารจัดการ 
๑) การบริหารจัดการในรั้วนนทรี ๑.๐ ชั่วโมง 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 ขอบเขต: โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 วิธีการ: บรรยาย   
 วิทยากร: รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
     

๒) คุณค่าของบุคลากรในการท างานเพื่อ มก. ๑.๐ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรใน

การท างานเพ่ือ มก. 
  

 ขอบเขต: ความส าคัญและคุณค่าของบุคลากรในการท างานเ พ่ือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 วิธีการ: บรรยาย   
 วิทยากร: รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
     
     

๓) การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการท างาน ๓.๐ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดใน

การท างาน 
  

 ขอบเขต: - การคิดเชิงบวก 
- การท างานเชิงรุก 

  

 วิธีการ: ระดมสมอง แบ่งกลุ่มย่อย กรณีศึกษา   
 วิทยากร: ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน   

๔) มก. สนองแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๕ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 ขอบเขต: - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการด าเนินงานเพ่ือสนอง
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 วิธีการ: บรรยาย   
 วิทยากร: ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน   

๕) DNA KU จากพี่ถึงน้อง ๑.๕ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายได้ถึงลักษณะความ

เป็ นสาย เลื อด เกษตร โดยมองถึ งการ พัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 ขอบเขต: สร้างความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในการเป็น
พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 วิธีการ: บรรยาย   
 วิทยากร: ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน   

๖) เกษตรร าพัน ๒.๐ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบประวัติความเป็นมาและวิ

วัฒนาในแต่ละช่วงเวลาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

 ขอบเขต: ประวัติความเป็นมาและวิ วัฒนาในแต่ละช่วงเวลาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 วิธีการ: บรรยาย   
 วิทยากร: ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์   

๑๓.๒ หมวดวิชาการบริหารงานบุคคล 
กฎระเบียบ พรบ. และสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒.๐ ชั่วโมง 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับตัวบุคคล 

  

 ขอบเขต: - กฎระเบียบ พรบ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  - มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า (สายวิชาการ)   
  - การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
  - โอกาสความก้าวหน้าทางสายงาน   
  - การบริหารงานตามสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน   
  - สวัสดิการของบุคลากร   
  - หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
 วิธีการ: อภิปราย (Panel Discussion) (ถาม ตอบปัญหา)   
 วิทยากร: ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะ   

๑๓.๓ หมวดวิชากลุ่มสัมพันธ์และเครือข่าย 
๑) นนทรีพบกัน สัมพันธ์ มก. ๒.๐ ชั่วโมง 



 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการท างานเป็นทีมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  

 ขอบเขต: - ละลายพฤติกรรม   
  - สร้างความคุ้นเคย   
  - กลุ่มสัมพันธ์ (รู้เขารู้เรา)   
 วิธีการ: กลุ่มสัมพันธ์   
 วิทยากร: ผศ.ศิรินภา จามรมาน/อ.ส าเนียง เพชรจอม   

๒) รวมพลัง สร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม ๗.๐ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถท างานเป็นทีมได้   
 ขอบเขต: - การท างานเป็นทีม (Adventure based)   
  - น าเสนอแนวทางการพัฒนา มก. ในอนาคต   
  - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ ์
  

 วิธีการ: Adventure based   
 วิทยากร: ผศ.ศิรินภา จามรมาน/อ.ส าเนียง เพชรจอม และ สฝ.กพส.   

๑๓.๔ หมวดวิชาศึกษาดูงาน 
๑) เรียนรู้อดีต สร้างอนาคต ๑.๕ ชั่วโมง 

 วัตถุประสงค์: ๑.เ พ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้ จั กหน่วยงานทั้ ง  ๓  
วิทยาเขต 

  

  ๒.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ศักยภาพของวิทยาเขต   
 ขอบเขต: ประวัติความเป็นมาและสถานที่ส าคัญของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง ๓ วิทยาเขต 
  

 วิธีการ: ถอดบทเรียน   
 วิทยากร: รักษาการแทนอธิการบดี/รักษาการแทนรองอธิการบดีทั้ง ๓ 

วิทยาเขต 
  

๒) Campus tour ๔.๐ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและวัตกรรมต่างๆ ของ

หน่วยงานทั้งบางเขน และวิทยาเขตก าแพงแสน 
  

 ขอบเขต: เยี่ยมชมผลงานและนวัตกรรมต่างๆ ของหน่วยงานของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตก าแพงแสน 

  

 วิธีการ: ศึกษาดูงาน   
 วิทยากร: งานประชาสัมพันธ์ งานกองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายสื่อสาร

การตลาด 
  

 


