
เอกสารแนบ 1 

 
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรที�เกษียณอายรุาชการในปีงบประมาณ 2556 จาํนวน 11 ทา่น  และ

บุคลากรดีเด่น ประจาํปี 2555  จาํนวน 4 ทา่น ดาํเนินการสกดัความรู้ผา่นระบบ http://share.psu.ac.th  
ดงันี7  

 

 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

1. ผศ.ประวติร   โสภโณดร 
    ภาควชิาพชืศาสตร์ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

น.ส.วไิลลกัษณ์  สิงขรัตน ์
 

นางสุนทัณี  แสงแจ่ม 
 

1. อ.กรกช   นาคคนอง  
2. น.ส.วไิลลกัษณ์   
     สิงขรัตน ์
3. น.ส.โสภิดา  ขี�ทอง 
4. นายณรงคศ์กัดิ>       
     นกแกว้ 
5. นางสุนทัณี  แสงแจ่ม 
 

น.ส.โสภิดา  ขี�ทอง น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 
และ บุคลากรดเีด่น 

ประจาํปี 2555   

2. รศ.สายณัห์   สดุด ี
    ภาควชิาพชืศาสตร์ 

 

หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 
(คุณอาํนวย) 

ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

หวัหนา้ภาควชิาพืชศาสตร์ น.ส.รวยีรั์ชต ์  
รักขนัธ์ 

1. หวัหนา้ภาควชิาพืชศาสตร์ 
2. อ.ลดาวลัย ์ เลิศเลอวงศ ์
3. น.ส.รวยีรั์ชต ์ รักขนัธ์ 
4. น.ส.เยาวลกัษณ์   
ชยัพลเดช 
5. นางจารี  ทองสกลู 
 

น.ส.รวยีรั์ชต ์  
รักขนัธ์ 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

3.  ผศ.เสมอใจ   ชื
นจติต์ 
ภาควชิาการจดัการศัตรูพชื 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

หวัหนา้ภาควชิาการ
จดัการศตัรูพืช 
 

น.ส.ปัทมพร  
อินสุวรรโณ 

1. หวัหนา้ภาควชิาการจดัการ
ศตัรูพืช 
2. อ.ปฏิมาพร ปลอดภยั  
3. น.ส.ปัทมพร  อินสุวรรโณ 
4. น.ส.เยาวลกัษณ์  ชยัพลเดช 
5. น.ส.ขวญัฤทยั  เดชอุดม 

น.ส.ปัทมพร   
อินสุวรรโณ 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 
 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

4. รศ.ยุทธนา   ศิริวธันนุกลู 
ภาควชิาสัตวศาสตร์ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

ผศ.ทวศีกัดิ>   นิยมบณัฑิต 
 

นางเบญจมาศ   
เฉลิมวงค ์

1. ผศ.ทวศีกัดิ>   นิยมบณัฑิต 
2. อ.เจษฎา  รัตนวฒิุ 
3. นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค ์
4. น.ส.สิขเรศ  แสงขาํ 
5. นายสมเกียรติ  ทองรักษ ์
 

อ.เจษฎา  รัตนวฒิุ น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 
 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

5. รศ.ศิริชัย   ศรีพงศ์พนัธ์ุ 
ภาควชิาสัตวศาสตร์ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

หวัหนา้ภาควชิา 
สตัวศาสตร์ 
 

นางเบญจมาศ   
เฉลิมวงค ์

1. หวัหนา้ภาควชิา 
สตัวศาสตร์ 
2. ผศ.เถลิงศกัดิ>   องักรุเศรณี 
3. นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค ์
4. นางมะลิ  นิลสุวรรณ 
5. น.ส.ขวญัฤทยั  เดชอุดม 

ผศ.เถลิงศกัดิ>    
องักรุเศรณี  และ 
นางเบญจมาศ   
เฉลิมวงค ์

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 



เอกสารแนบ 3 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

6. นายนึก  อร่ามเรือง 
ภาควชิาสัตวศาสตร์ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิติ) 
ผู้บันทกึภาพ 

นายศยาม  ขนุขาํนาญ 
 

น.ส.สิขเรศ  แสงขาํ 
 

1. นายศยาม  ขนุขาํนาญ 
2. นางสหทัยา  พงศป์ระยรู 
3. น.ส.สิขเรศ  แสงขาํ 
4. นางสุนทัณี  แสงแจ่ม 

นางสหทัยา  
พงศป์ระยรู 
 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

7. นายประยงค์  หรับจนัทร์ 
ภาควชิาสัตวศาสตร์ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

นายสมชาย   
พิมพธ์นประทีป 

นางจรรยา  เพชรหวน 1. นายสมชาย   
พิมพธ์นประทีป 
2. นางสมจิต  ศรีใหม่ 
3. นายศยาม  ขนุชาํนาญ 
4. นางจรรยา  เพชรหวน 

นายศยาม   
ขนุชาํนาญ และ 
นางสมจิต  ศรีใหม่ 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

8. นายเสรี  จนัทร์ทอง 
ภาควชิาสัตวศาสตร์ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

นางเบญจมาศ   
เฉลิมวงค ์

นางมะลิ  นิลสุวรรณ 1. นางสุจิตร์  ชลดาํรงคก์ลุ 
2. นางบรรจบ  นะแส 
3. นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค ์
4. นางมะลิ  นิลสุวรรณ 
5. น.ส.องัคณา  สิทธิโชค 

น.ส.องัคณา    
สิทธิโชค 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 4 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

9. นายเจ๊ะโดย  เหมมาน 
ฝ่ายวจิยัและบริการ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

นายนิทศัน์  สองศรี นางจารี  ทองสกลู 1. นายนิทศัน์  สองศรี 
2. นางจารี  ทองสกลู 
3. นางสาววนัดี  สุขสะโร 
4. นายเอกชยั เพง็นวล  

นายเอกชยั เพง็นวล  น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

บุคลากรที
เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

10. นายประสพศักดิ?  มณีรัตน์ 
       สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

นางสุวภทัร  วชิรอนนัต ์ น.ส.โสภิดา  ขี�ทอง 1. นางสุวภทัร  วชิรอนนัต ์
2. นางจรรยา  เพชรหวน 
3. น.ส.โสภิดา  ขี�ทอง 
4. น.ส.ยวุภา  โฆสกิตติกลุ 
5. นายณรงคศ์กัดิ>   นกแกว้ 

นายณรงคศ์กัดิ>   
นกแกว้ 
 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

บุคลากรที
เกษยีณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 

2556 

11. นายเอยีด  จนัทรประดษิฐ์ 
       สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

 
หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

(คุณอาํนวย) 
ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 
ผู้บันทกึภาพ 

นายอุทิศ  อินทศร น.ส.จิณภฒัน์   
แกว้ฉิมพลี 

1. นายอุทิศ  อินทศร 
2. นางสุวภทัร  วชิรอนนัต ์
3. น.ส.จิณภฒัน ์ แกว้ฉิมพลี 
4. นายโสธร  เดชนครินทร์ 
5. นางปราณี  จนัทรัตน ์

นายโสธร   
เดชนครินทร์ 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 5 

 

บุคลากรดเีด่น ประจาํปี 
2555   

12.  นายสุระพงศ์  สายบุญ 
       ภาควชิาการจดัการศัตรูพชื 

หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 
(คุณอาํนวย) 

ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

หวัหนา้ภาควชิา 
การจดัการศตัรูพืช 

น.ส.ปัทมพร  
อินสุวรรโณ 

1. หวัหนา้ภาควชิา 
    การจดัการศตัรูพืช 
2. น.ส.ปัทมพร อินสุวรรโณ 
3. นางมะลิ  นิลสุวรรณ 
4. นางวรภทัร  ไผแ่กว้ 
5. นางอรัญญา  ธรานุเวชน ์
6. น.ส.สิขเรศ  แสงขาํ 
 

น.ส.ปัทมพร  
อินสุวรรโณ 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

บุคลากรดเีด่น ประจาํปี 
2555   

13.  ผศ.ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี 
       ภาควชิาธรณศีาสตร์ 

หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 
(คุณอาํนวย) 

ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

หวัหนา้ภาควชิา 
ธรณีศาสตร์ 

น.ส.สิขเรศ   
แสงขาํ 

1. หวัหนา้ภาควชิา 
    ธรณีศาสตร์ 
2. อ.ขวญัตา  ขาวมี 
3. น.ส.สิขเรศ  แสงขาํ 
4. น.ส.มาริสา  รอดรัตน ์
5. น.ส.วนัดี  สุขสะโร 
 

น.ส.มาริสา  รอดรัตน ์ น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

บุคลากรดเีด่น ประจาํปี 
2555   

14.  น.ส.ยุวภา  โฆสกติตกิลุ 
       งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 
(คุณอาํนวย) 

ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นางจรรยา  เพชรหวน น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้ 1. นางจรรยา  เพชรหวน 
2. นางมะลิ  นิลสุวรรณ 
3. นางจิราภรณ์  คงสุข 
4. น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้
5. นางสุนทัณี  แสงแจ่ม 
 

น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้ น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ�มจู ้

 

 

 



เอกสารแนบ 6 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ : 
1. เขา้มาทาํงานที�คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดอ้ยา่งไร 
2. การปฏิบติังานมีอะไรบา้ง (ขอ้มูลจาก TOR) 
3. หลกัการทาํงาน/ การสร้างผลงานมีแนวทางอยา่งไร… 

-  การทาํงานมีการติดตอ่กบันกัศึกษาหรือไม่… (ถา้มี) 
-  มีแนวคิดในการเลือกหวัขอ้วจิยัอยา่งไร… (ถา้มี) 
-  ผลงานวจิยัที�ดาํเนินการมาแลว้ภูมิใจในเรื�องใดมากที�สุด…(ถา้มี) 
-  มีงานวจิยัชิ7นไหนที�คิดวา่ยากหรือใชเ้วลาในการทาํนานหรือมีอุปสรรคในการดาํเนินงาน…(ถา้มี)  
-  การเสนอผลงาน……(ถา้มี) 

4. มีการบริหารเวลาในการทาํงานอยา่งไร 
5. มีปัญหาในการติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานกลางที�คณะฯ หรือไม่ 
6. การยื�นขอสนบัสนุนโครงการวจิยัดาํเนินการอยา่งไร 
7. การพฒันางาน/ ตนเอง  
8. แนวคิดในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
9. การทาํงานเมื�อเกิดความขดัแยง้ขึ7นมาทาํอยา่งไร 
10. ประทบัใจอะไรในองคก์ร 
11. และแนวคิดในการพฒันาองคก์ร  
12. รู้สึกอยา่งไรเมื�อไดรั้บคดัเลือกเป็นบุคลากรผูมี้ผลงานดีเด่น 
13. หลกัการครองตน  
14. หลกัการครองคน  
15. หลกัการครองงาน  
16. สิ�งที�ทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ/ งานที�ภาคภูมิใจ (งานที�ตนเองคิดเองและทาํ  ซึ�งทาํใหห้น่วยงาน

ไดรั้บประโยชน)์ 
17. อยากฝากอะไรถึงคนอื�นและนอ้งๆรุ่นใหม่ที�เขา้มาทาํงาน 
18. อยากฝากอะไรถึงนอ้งๆ นกัเรียนที�กาํลงัมองหาสถานที�ศึกษาตอ่ 
 

กาํหนดส่งข้อมูลการสัมภาษณ์:   
ใหผู้บ้นัทึก (คุณลิขิต) ดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลการสกดัความรู้บนระบบ http://share.psu.ac.th  

ภายในเดอืนกรกฎาคม 2556 
 

หัวหน้าทมี และผู้ประสานงาน  (คุณอาํนวย หรือ ผู้อาํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้)  

Knowledge Facilitator  เป็นผูส่้งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และอาํนวยความสะดวกตอ่การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
ทั7งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ เชิงวฒันธรรม เป็นผูเ้ชื�อมโยงคนหรือหน่วยงานเขา้หากนั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเชื�อม
ระหวา่งคนที�มีความรู้หรือประสบการณ์กบัผูต้อ้งการเรียนรู้ และนาํความรู้นั7นไปใชป้ระโยชน์ คุณอาํนวยตอ้งมี
ทกัษะที�สาํคญัคือ ทกัษะการสื�อสารกบัคนที�แตกตา่งหลากหลาย รวมทั7งตอ้งเห็นคุณคา่ของความแตกตา่ง
หลากหลายนั7นและรู้จกัประสานความแตกตา่งเหล่านั7นใหเ้ป็นคุณคา่ในทางปฏิบติั   
 



เอกสารแนบ 7 

หน้าที
หัวหน้าทมี 

1. ติดตอ่ผูใ้หส้มัภาษณ์ เพื�อชี7แจงวตัถุประสงค ์ 
2. แจง้ผลการตอบรับของผูใ้หส้มัภาษณ์ กบัผูป้ระสานงานทราบ 

3. มอบหวัขอ้สมัภาษณ์ ใหก้บัผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้ตรียมการล่วงหนา้ 
4. เมื�อสรุปบทสมัภาษณ์ เสร็จแลว้ ส่งบทสมัภาษณ์ ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

ก่อนส่งบทสมัภาษณ์ใหค้ณะฯ ตอ่ไป 

 

หน้าที
ผู้ประสานงาน 

1. สาํรวจวนั เวลา การสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ และทีมสมัภาษณ์ 

2. แจง้วนั เวลา สถานที� ในการสมัภาษณ์ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ และทีมสมัภาษณ์ทราบ 

 

ผู้บันทกึ (คุณลขิิต)  Note Taker  คือ คุณลิขิตที�ทาํหนา้ที�จดบนัทึกกิจกรรมจดัการความรู้ ตา่งๆ   
หน้าที
ผู้บันทกึ 

1.  ดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลการสกดัความรู้ และส่งใหห้วัหนา้ทีมตรวจสอบความเรียบร้อย 
2.  ส่งขอ้มูลใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนาํเผยแพร่ 

3.  บนัทึกขอ้มูลบนระบบ http://share.psu.ac.th  ภายใน 2 สปัดาห์ หลงัการสมัภาษณ์ และ 
ประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรในคณะฯ รับทราบ 

 
หน้าที
ทมีสัมภาษณ์ 

ดาํเนินการสมัภาษณ์ตามหวัขอ้ในการสมัภาษณ์ ดว้ยบรรยากาศที�เป็นกนัเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


