
 
โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 70 -74 

Phase 2 : Onsite Training 
รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ วันที ่26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
รอบที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับการแนะนำพนักงานใหม่  ให้รู ้จัก

หน่วยงานและได้รู้จักงานในหน้าที่ ที่ต้องทำตลอดจนผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ถือ
เป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจองค์กรได้ถูกต้อง ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วมทำงานภายใต้
ความศรัทธา ไว้วางใจในการอยู่ทำงานกับองค์กร การปฐมนิเทศจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจองค์กร 
วิธีการทำงาน สร้างความมั่นใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือหน่วยงาน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคลทั้งกลุ่มวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งนับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้คว ามสามารถ เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลากร ตั้งแต่แรกเริ ่มที่บรรจุเข้ามาเป็นพนักงาน   ในตำแหน่งต่าง ๆ และพัฒนาไปตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานจนกระทั่งพ้นออกจากงานหรือเกษียณอายุ สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือ การดูแลบุคลากรให้บุคลากรทำงาน
และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 
บทบาทหน้าที ่ และแนวทางปฏิบัต ิท ั ้งด ้านว ิชาการและการบริหารจัดการที ่สอดคล้องกับสถานภาพข องตน 
ที่ดำรงอยู่อย่างถูกต้อง การได้รู้จักผู้บริหาร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจน
การสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรที่มาจากต่างหน่วยงาน อันจะนำไปสู่ความทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างสัมพันธภาพที่ดี อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศ รุ่น 70 – 74 Phase 1 : Online Training 

จำนวน 3 รอบ รอบละ 150 คน 



4. หน่วยงานผู้ดำเนินการ 
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 

5. วัน เวลาในการปฐมนิเทศ 
 รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ วันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
รอบที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ  **ผู้เข้าอบรมรุ่น 70 – 74 หากไม่สามารถเข้าได้ใน 3 รอบนี้ ไม่สามารถเลื่อนไปในรอบถัดไปได้ 

6. หลักสูตรในการปฐมนิเทศ Onsite Training  
   หมวดวิชากลุ่มสัมพันธ์และเครือข่าย (10 ชั่วโมง)   
 1) รวมพลัง สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม     8 ชั่วโมง 
              วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
    อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่าง 
    ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  ขอบเขต :  - ละลายพฤติกรรม 
    - สร้างความคุ้นเคย 
    - การทำงานเป็นทีม 
    - การคิดเชิงบวก 

 วิธีการ : - กลุ่มสัมพันธ์ 

 วิทยากร :  รศ. มนัสนันท์ หัตถศักดิ ์และทีมงาน   

 2) สร้างเครือข่ายพนักงานใหม่      2 ชั่วโมง 

   หมวดศึกษาดูงาน (3 ชั่วโมง)    
 1) เรียนรู้อดีต สร้างอนาคต      1.5 ชั่วโมง 
              วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักหน่วยงานทั้ง 3 

     วิทยาเขต รวมถึงรู้จักชุมชนรอบนอกของทั้ง 3 วิทยาเขต 
                       2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ศักยภาพของวิทยาเขต   

 ขอบเขต :      ประวัติความเป็นมาและสถานที่สำคัญ ทั้งในมหาวิทยาลัย 
              และชุมชนรอบนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 3 วิทยาเขต 

 วิธีการ : ถอดบทเรียน 

 วิทยากร :  รองอธิการบดีทั้ง 3 วิทยาเขต  
  



 2) Campus Tour       1.5 ชั่วโมง 
              วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและวัตกรรมต่างๆ  

  ของวิทยาเขตกำแพงแสน  

 ขอบเขต :      เยี่ยมชมหน่วยงาน ผลงานและนวัตกรรมต่างๆ  

 วิธีการ : ศึกษาดูงาน 

 วิทยากร :  งานประชาสัมพันธ์ งานกองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายสื่อสารการตลาด 

    รวมทั้งสิ้น     13 ชั่วโมง 
7. การประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรม 2 วิธีการ ได้แก่ 
7.1 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน และหลังการเข้ารับการ

ฝึกอบรม เพ่ือทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
7.2 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) เป็นการวัดความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ

ความรู้ความสามารถของวิทยากร ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิธีการฝึกอบรม สถานที่ศึ กษาดูงาน การใช้สื่อและ
โสตทัศนูปกรณ์ การบริหารจัดการ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรุ่นต่อไป 
โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชา  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการศึกษาดูงาน 

 
8. การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ได้รับประกาศนียบัตรต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ

ฝึกอบรมทั้งหมด  

8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร 

 



ตารางอบรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 70 - 74 
PHASE 2 : Onsite Training ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

 
หมายเหตุ:   ๑. ลงทะเบียนรับการปฐมนิเทศ เวลา 06.00 – 06.30 น. 

๒. อาหารว่างเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. อาหารว่างบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

วันที่ 
07.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น. 18.00 น. 19.00 น. 20.00 น. 2100 น. 

วันที่ 1 

(เวลา 06.30 - 09.00 
น.) 

เดินทาง 
สู่วิทยาเขตกำแพงแสน 

(เวลา 
09.00 - 
09.30 
น.) 

แนะนำ
หลักสูตร 

รวมพลัง สร้างสรรค ์
การทำงานเปน็ทีม 

(ผศ.ดร.มนัสนนัท์  หัตถศักดิ์ 
และคณะ) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

รวมพลัง สร้างสรรค ์
การทำงานเปน็ทีม 

(ผศ.ดร.มนัสนนัท์  หัตถศักดิ์ และคณะ) 

พักผ่อน
ตาม

อัธยาศัย 

รับประทาน
อาหารเย็น 

สร้างเครือข่ายพนักงาน
ใหม่ 

(งานเลีย้งสร้างสรรค์) 

วันที่ 2 รับประทานอาหารเชา้ 

เรียนรู้อดีต สร้างอนาคต 
(รองอธิการบด ี

วิทยาเขตกำแพงแสน  
รองอธิการบดวีิทยาเขต

สกลนคร  
และรองอธิการบดีวิทยาเขตศรี

ราชา) 

มอบ 
ประกาศนียบัตร 

(เวลา 13.00 -14.30 
น.) 

Campus tour 
ดูงาน 

วิทยาเขตกำแพงแสน 

เดินทางกลบั 


