




หน่วยงาน : คณะสงัคมศาสตร์ 

สอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย : ด้านการผลติบณัฑิต
ท่ีมีความรู้และมีคณุธรรม 

เป้าประสงค์: เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

มุ่งมัน่ในการทํางาน และมีทกัษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้าตอบสนองต่อความ

ต้องการของประเทศและภมิูภาคอาเซียน 



แนวคดิการทาํผลงาน 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้จดักิจกรรม Open House เป็นประจําทกุปี เพือ่ให้

ข้อมลูการศกึษาของมหาวิทยาลยัแก่นกัเรียนท่ีสนใจ คณะสงัคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่ง

ทีเ่ข้าร่วมในกิจกรรมดงักล่าว จึงเห็นควรจดัโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ข้อมลู

การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์” เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของคณะ
สงัคมศาสตร์ที่มีหน้าที่ให้ข้อมลูทางด้านการศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์ได้มีความรู้ ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดข้อมูลทางการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ให้แก่

นกัเรียนที่สนใจได้อย่างชดัเจนและถกูต้อง ทําให้นกัเรียนที่สนใจได้รับข้อมลูการศกึษาของ

คณะสังคมศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะ

สังคมศาสตร์ ซึง่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คณะสังคมศาสตร์ได้นิสิตที ่มีแรงจูงใจและมี

ทศันคติท่ีดีตอ่การเข้าศกึษาตอ่ที่คณะสงัคมศาสตร์ 



วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้อง และสามารถถ่ายทอดข้อมลู

ของแตล่ะภาควิชาและโครงการในคณะสงัคมศาสตร์ 
 



กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าทีป่ระจําบธูโครงการ Open House และเจ้าหน้าที่ผู้ ให้ข้อมลูในการเย่ียมชมคณะ

สงัคมศาสตร์ จํานวน 30 คน 

 

ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

 ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการเพ่ือรับการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดบัมาก  

 ความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ ให้ข้อมลูของคณะสงัคมศาสตร์ในโครงการ        
Open House อยูใ่นระดบัมาก 

 

 

 

 





การถอดความรู้ (Knowledge Capture) 

กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชีวั้ด 
1. จดัประชมุคณะกรรมการการจดัการความรู้ 

 

 
2. กําหนดองค์ความรู้และจดัลําดบัความเร่งดว่น 

15 ต.ค. 55 เพือ่ให้ได้องค์ความรู้ท่ีจําเป็นและ

มีความสําคญัสําหรับองค์กร โดยท่ี

ประชุมสรุปให้จัดทําองค์ความรู้

ด้านข้อมูลการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี  



การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Share) 

กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชีวั้ด/ 

ผลการดาํเนินงาน 
1. จดัตัง้ชมุชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice : CoP)               

    ผู้ ถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรม Open House  

 
2. แบง่หน้าท่ีและหาข้อมลู (สร้างสโลแกนแตล่ะภาควิชา/ข้อมลู 

    ของแตล่ะสาขาวิชาหรือโครงการ/คําถามท่ีพบบอ่ย) 

 
3. สกดัความรู้โดยรวบรวมข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ จดัทําคูมื่อ 

    ถามตอบ (Q&A) 

 
4. ประชมุตรวจสอบกลัน่กรองความถกูต้อง  
 

31 ต.ค. 55 
 

 

 

 

        

      1-15 พ.ย.     

    55 

 

 

มี CoP ผู้ ถ่ายทอด

ความรู้ 
 

 

 
 

 
 

 



การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Share) 

กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชีวั้ด/ 

ผลการดาํเนินงาน 
5. จดัสนทนากลุม่ Focus Group ถ่ายทอดความรู้จากชมุชนนกัปฏิบติั  
   (CoP) ให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมลู 

    การศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี คณะสงัคมศาสตร์  

16 พ.ย.55 ความพงึพอใจของ

ผู้ เข้าร่วมโครงการอยู่

ในระดบัมาก  

x̄ = 4.25 
(คะแนนเต็ม 5) 

 



การนําไปใช้ (Knowledge Reuse) 

กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชีวั้ด/ค่าเป้าหมาย 
ติดตามและประเมินผลการให้ข้อมูลและการตอบข้อซักถามของ

เจ้าหน้าท่ีผู้ ให้ข้อมลูจากการประเมินด้วยแบบสอบถามจากนกัเรียน

ในกิจกรรม Open House ครัง้ท่ี 17 
 

20-21  
พ.ย. 55 

 

 

ความพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสดุ  
x̄ = 4.33 

(คะแนนเต็ม 5) 
 



การบาํรุงรักษาความรู้ (Knowledge Maintenance) 

กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชีวั้ด 
1. ปรับปรุงคูมื่อถามตอบ (Q&A)  2 สปัดาห์หลงักิจกรรม 

Open House 
เอกสารคูมื่อถามตอบ(Q&A) 

 
2. เผยแพร่ข้อมลูลง Website การ

จดัการความรู้ คณะสงัคมศาสตร์ 
 

11 ธ.ค. 55 
 



สโลแกน 

ภาควิชาจติวิทยา 

ศกึษาความคิด             เข้าใจพฤติกรรม 
สานสมัพนัธ์บคุคล        สงัคมเป็นสขุ 
ภาควชิานิตศิาสตร์ 

ศาสตร์แหง่กฎหมาย             ผดงุความยติุธรรม 

นําทางสงัคม         ประชาชนผาสกุ 
ภาควชิาประวัตศิาสตร์ 

ศาสตร์แหง่อดีต             รู้เหตวุนัวาน 
รู้การณ์ปัจจบุนั            เทา่ทนัสงัคมร่วมสมยั 
 

 



สโลแกน 
ภาควชิาภมูศิาสตร์ 

ศาสตร์แหง่พืน้ท่ี          เช่ือมโยงผู้คน 
เน้นการฝึกฝน         เทคโนโลยี 3S (GIS-RS-GPS) 

ภาควชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ศาสตร์แหง่การบริหาร           รู้งานยติุธรรม 

เช่ียวชาญการเมือง        รู้เร่ืองตา่งประเทศ 

ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
ศาสตร์แหง่วิชาการ     มุง่เน้นงานภาคสนาม 

เช่ียวชาญงานวิจยั        เข้าใจสงัคมวฒันธรรม 

สาขาวชิาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึษา 
รอบรู้เพ่ือนบ้าน             ประสานสมัพนัธ์  

เข้าใจร่วมกนั         ก้าวทนัประชาคมอาเซียน 
 



ตัวอย่างคาํถามที่พบบ่อย 
จติวทิยา 

เรียนจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การจบมาแล้วสามารถทํางานได้เฉพาะในโรงงานอตุสาหกรรมอย่างเดียวหรือไม่ 
ตอบ ผู้ สําเร็จการศกึษาสามารถทํางานในตําแหน่งนกัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ไมจํ่าเป็นจะต้องทํางานเฉพาะในโรงงานอตุสาหกรรมเทา่นัน้ หรืออาจทํางานท่ีปรึกษาด้านบริหารและพฒันา 

ทรัพยากรมนษุย์ก็ได้ 
 

นิตศิาสตร์ 
นิติศาสตร์เน้นสอนเก่ียวกบักฎหมายทางด้านการเกษตรอย่างเดียวหรือไม่ 
ตอบ ไม ่ภาควิชานิติศาสตร์เปิดสอน 4 กลุม่วิชาหลกั คือ 1. กลุม่กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 2. กลุม่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ 3. กลุม่วิชาการเสริมทกัษะวิชาชีพ 

นกักฎหมาย เป็นเพียงกลุม่วิชาเฉพาะเลือกหมวดหนึง่เทา่นัน้ และ 4. วิชาโททางนิติศาสตร์ 
 



ตัวอย่างคาํถามที่พบบ่อย 
ประวัตศิาสตร์ 
เรียนประวติัศาสตร์จบมาแล้วทํางานอะไร 
ตอบ งานด้านวิจยั ครูอาจารย์ ส่ือสารมวลชน (สํานกัพิมพ์  การทําสารคดี) ธุรกิจด้านการทอ่งเท่ียว  

ผู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และการเขียนสารคดี การทําส่ือ ภณัฑารักษ์ 

 

ภมูศิาสตร์ 

ทําไมสาขาภมิูศาสตร์รับเฉพาะคนท่ีจบสายวิทย์-คณิต 
ตอบ หากมีคะแนนสอบตามท่ีกําหนดก็สามารถเข้าศกึษาได้ แตห่ากเรียนวิทย์-คณิต จะได้เปรียบกวา่เพราะ 

หลกัสตูรจะมีวชิาทางวิทยาศาสตร์คอ่นข้างมาก 

 

 
 



ตัวอย่างคาํถามที่พบบ่อย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
อยากเป็นนกัการทตูต้องเรียนสาขาอะไร 

ตอบ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ สาขาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
 

สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
อยากเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ต้องเรียนสาขาอะไร 
ตอบ สาขาวิชาโดยตรง คือ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาประยกุต์ คือ สาขาวิชาสงัคมวิทยา 

และมานษุยวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยา 

 



ตัวอย่างคาํถามที่พบบ่อย 

ในการสอบ Admission แตล่ะสาขาต้องใช้คะแนนสอบวิชาอะไรบ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา GPA
X 

O-
NET 

GAT รหสั 71 
PAT1 

รหสั 72 
PAT2 

รหสั 77 
ฝร่ังเศส 

รหสั 78 
เยอรมัน 

รหสั 79 
ญ่ีปุ่น 

รหสั 80 
จีน 

รหสั 81 
อาหรับ 

รหสั 82 
บาหลี 

จติวทิยา      
ภมูศิาสตร ์      
นิตศิาสตร ์    เลือกสอบ 1 วิชา (ไม่รวม รหสั 72 PAT2) 

ประวตัศิาสตร ์     เลือกสอบ 1 วิชา 

รฐัศาสตรฯ์    เลือกสอบ 1 วิชา 

สงัคมวทิยาฯ     
เอเชยีฯ     เลือกสอบ 1 วิชา 





การเตรียมการและการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

กจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด 

ประชมุคณะกรรมการการจดัการ

ความรู้ และชมุชนนกัปฏิบติั 

(Communities of Practice : CoP) 

ผู้ ถ่ายทอดความรู้ข้อมลู  

ต.ค. 56 ได้องค์ความรู้ท่ีทนัสมยัและ 

เป็นปัจจบุนั 



การส่ือสาร 

กจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด 

สื่อสารประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรม Focus 
group ในเดือนธนัวาคม 2556 ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

ในหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเน่ืองจากข้อมลูมีการ

เปลี่ยนแปลง 

ต.ค. 56 จํานวนช่องทางการสือ่สาร 



กระบวนการและเคร่ืองมือ 

กจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด 

update Website KM , Web board เอกสาร

แนะนําการศกึษาตอ่คณะสงัคมศาสตร์ และ 
คูมื่อถามตอบ (Q&A) 

พ.ย.-ธ.ค. 56 จํานวนช่องทางในการ

ถ่ายทอดความรู้ 



การฝึกอบรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด 
จดักิจกรรม Focus group เพ่ือให้

ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมลูท่ีทนัสมยั 
ตอ่สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(หากข้อมลูมีการเปลี่ยนแปลง) 

พ.ย. 56 จํานวนบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ท่ี

ทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั 



การวัดผล 

กจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด 
ประเมินผลกิจกรรมทัง้เชิงปริมาณและ

คณุภาพ 
ธ.ค. 56 - ใช้แบบสอบถามความพงึพอใจ 

   ของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ 
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