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ทมีสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 และบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2556 
 

บุคลากรเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2557  จาํนวน 11 ท่าน ดงันี+ 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

ศ.เสาวภา  องัสุภานิช 
ภาควชิาวาริชศาสตร์ 
 

1. ดร.ยทุธพงษ ์  สงัขน์อ้ย 
2. น.ส.จิราภรณ์  คงสุข 
3. นางอมรรัตน์   
จนัทนาอรพินท ์
 

นางมาลี  เจตวจิิตร  น.ส.รัตนา  โพชะเรือง คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

อาจารยว์ฒิุกรณ์ จิตติวรรณ 
ภาควชิาวาริชศาสตร์ 
(ไม่ประสงค์ให้สัมภาษณ์) 

   คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิติ) 

ผู้บันทกึภาพ 

รศ.จิราพร  เพชรรัตน ์
ภาควชิาการจดัการศตัรูพืช 
 

1.รศ.อรัญ  งามผอ่งใส 
2.อาจารยป์ฏิมาพร 
ปลอดภยั 
3.น.ส.ปัทมพร   
อินสุวรรโณ 

นางสิริพร  ศรีเจริญ น.ส.มณียา  แซ่เซียง คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

ผศ.ปราโมทย ์ แกว้วงศศ์รี 
ภาควชิาธรณีศาสตร์ 

1.ผศ.เชาวน์  ยงเฉลิมชยั 
2.อาจารยสุ์รชาติ  เพชรแกว้ 
3.อาจารยข์วญัตา  ขาวมี 
4.น.ส.สิขเรศ  แสงขาํ 
5.น.ส.โสภิดา  ขี3ทอง 

น.ส.สิขเรศ  แสงขาํ น.ส.มาริสา  รอดรัตน ์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้
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บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นางสาวจารุวรรณ  แซ่อ๋อง
ภาควชิาพืชศาสตร์ 

1.นางสุภาณี  ชนะวรีวรรณ 
2.นางอาภรณ์  เชืNอพราหมณ์ 
3.น.ส.ธญัญรัตน์  สุวรรณโณ 
 

นางจรรยา  เพชรหวน น.ส.รวยีรั์ชต ์ รักขนัธ์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายสิน วฒิุบุญญะ 
ภาควชิาสตัวศาสตร์ 

1.รศ.สุธา  วฒันสิทธิV  
2.อาจารยป์รัชญาพร   
เอกบุตร 
3.นายศยาม  ขนุชาํนาญ 
4.นางสหทัยา  พงศป์ระยรู  

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค ์ นางสมจิต  ศรีใหม่ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายผล  มณีนวล 
ภาควชิาพฒันาการเกษตร 

1.อาจารยก์อบชยั   
วรพิมพงษ ์
2.น.ส.สุดารา คลา้ยมณี 
3.น.ส.สุไลยา  หมู่เก็ม 
4.น.ส.กชพร  เจริญสุข 
 

น.ส.กชพร  เจริญสุข 
 

น.ส.สุดารา คลา้ยมณี คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายศกัดา  โชโต 
ฝ่ายวจิยัและบริการ 
(ไม่ประสงค์ให้สัมภาษณ์) 

   คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้
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บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายสมบูรณ์  ขนุราช 
ฝ่ายวจิยัและบริการ 
 

1. นายปฐมพงศ ์ วงษเ์ลีNยง 
2. นายวลัย ์ วงศส์วสัดิV  
3. น.ส.วนัดี  สุขสะโร 
4. นางจารี  ทองสกลู 
 

น.ส.วนัดี  สุขสะโร น.ส.วนัดี  สุขสะโร คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายฉลาด  หนูชู 
ฝ่ายวจิยัและบริการ 

1. นายนิทศัน์  สองศรี 
2. นายอภิชาต  หล่อเพชร 
3. น.ส.วนัดี  สุขสะโร 
4. นางจารี  ทองสกลู 
 

นางจารี  ทองสกลู นางจารี  ทองสกลู คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายจาํรัส  พนัธ์มะโน 
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 

1. นายอุทิศ  อินทศร 
2. น.ส.วไิลลกัษณ์  สิงขรัตน ์
3. นางสุวภทัร  วชิรอนนัต ์
4. น.ส.จิณภฒัน์  แกว้ฉิมพลี 
5. นายโสธร  เดชนครินทร์ 

น.ส.จิณภฒัน์   
แกว้ฉิมพลี 

นายโสธร   
เดชนครินทร์ 

คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้
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บุคลากรดเีด่นปี 2556 จาํนวน 4 ท่าน ดงันี+ 
 

บุคลากรดเีด่น 
ปี 2556 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

รศ.บญัชา  สมบูรณ์สุข 
ภาควชิาพฒันาการเกษตร 

1.อาจารยก์อบชยั   
วรพิมพงษ ์
2.อาจารยน์ริสา  ทรงไตรย ์
3.อาจารยพิ์ไลวรรณ 
ประพฤติ 
 

น.ส.กชพร  เจริญสุข น.ส.สุไลยา  หมู่เก็ม คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรดเีด่น 
ปี 2556 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

ผศ.ชุติมา  ตนัติกิตติ 
ภาควชิาวาริชศาสตร์ 

1.อาจารยน์เรศ  ซ่วนยกุ 
2.นางศิริพร  พรหมพฒัน ์
3.นางมาลี  เจตวจิิตร 
4.นายอคัรวทิย ์ อิสสะโร 
5.น.ส.เยาวลกัษณ์  ชยัพลเดช 
 

นางมาลี  เจตวจิิตร 
 

นายอคัรวทิย ์ อิสสะโร คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรดเีด่น 
ปี 2556 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

อาจารยว์สุิทธิV   สิทธิฉายา 
ภาควชิาการจดัการศตัรูพืช 
(ไม่ประสงค์ให้สัมภาษณ์) 

   คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้

 
 

บุคลากรดเีด่น 
ปี 2556 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นางสาวศศิธร  ลิ3มจู ้
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 
 
 

1.นางจรรยา  เพชรหวน 
2.นายสมเกียรติ  ทองรักษ ์
3.นายสกนธ์  รัตนโกศล 
4.น.ส.ยวุภา  โฆสกิตติกลุ 

นางปวณ์ีนุช  ชูทอง  น.ส.ยวุภา  โฆสกิตติกลุ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืNองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ3มจู ้
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หัวข้อในการสัมภาษณ์ : 
สายวชิาการ 

1. เขา้มาทาํงานที3คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดอ้ยา่งไร 
2. การปฏิบติังานมีอะไรบา้ง (ขอ้มูลจาก TOR) 
3. หลกัการทาํงาน/ การสร้างผลงานมีแนวทางอยา่งไร 

-  มีแนวคิดในการเลือกหวัขอ้วจิยัอยา่งไร 
-  ผลงานวจิยัที3ดาํเนินการมาแลว้ภูมิใจในเรื3องใดมากที3สุด 
-  มีงานวจิยัชิNนไหนที3คิดวา่ยากหรือใชเ้วลาในการทาํนานหรือมีอุปสรรคในการดาํเนินงาน  

4. ประสบการณ์การทาํงาน ดา้นการเรียนการสอน การวจิยัและการบริการวชิาการ รวมทัNงถ่ายทอดเทคนิค 
แนวความคิด 

5. มีการบริหารเวลาในการทาํงานอยา่งไร 
6. มีปัญหาในการติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานกลางที3คณะฯ หรือไม่ 
7.  การพฒันางาน/ ตนเอง  
8.  แนวคิดในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
9.  การทาํงานเมื3อเกิดความขดัแยง้ขึNนมาทาํอยา่งไร 
10.  ประทบัใจอะไรในองคก์ร และแนวคิดในการพฒันาองคก์ร  

 
สายสนับสนุน 

1. เขา้มาทาํงานที3คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดอ้ยา่งไร 
2. การปฏิบติังานมีอะไรบา้ง (ขอ้มูลจาก TOR) 
3. หลกัการทาํงาน/ การสร้างผลงานมีแนวทางอยา่งไร 

-  การทาํงานมีการติดตอ่กบันกัศึกษาหรือไม่… (ถา้มี) 
-  การเสนอผลงาน……(ถา้มี) 

4.  มีการบริหารเวลาในการทาํงานอยา่งไร 
5. มีปัญหาในการติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานกลางที3คณะฯ หรือไม่ 
6.  การพฒันางาน/ ตนเอง  
7.  แนวคิดในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
8.  การทาํงานเมื3อเกิดความขดัแยง้ขึNนมาทาํอยา่งไร 
9.  ประทบัใจอะไรในองคก์ร และแนวคิดในการพฒันาองคก์ร  

 
บุคลากรดเีด่น 

1. รู้สึกอยา่งไรเมื3อไดรั้บคดัเลือกเป็นบุคลากรผูมี้ผลงานดีเด่น 
2. หลกัการครองตน  
3. หลกัการครองคน  
4. หลกัการครองงาน  
5. สิ3งที3ทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ/ งานที3ภาคภูมิใจ (งานที3ตนเองคิดเองและทาํ  ซึ3งทาํใหห้น่วยงานไดรั้บ

ประโยชน)์ 
6. การนาํเทคนิควธีิการใหม่มาใชใ้นการพฒันางาน 
7. อยากฝากอะไรถึงคนอื3นและนอ้งๆ รุ่นใหม่ที3เขา้มาทาํงาน 
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กาํหนดส่งข้อมูลการสัมภาษณ์:   
ใหผู้บ้นัทึก (คุณลิขิต) ดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลการสกดัความรู้บนระบบ http://share.psu.ac.th  ภายใน

วนัที�  30  พฤษภาคม 2557 
 

 

หัวหน้าทมี และผู้ประสานงาน  (คุณอาํนวย หรือ ผู้อาํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้)  
Knowledge Facilitator  เป็นผูส่้งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี3ยนเรียนรู้ และอาํนวยความสะดวกตอ่การแลกเปลี3ยนเรียนรู้ ทัNง
ในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ เชิงวฒันธรรม เป็นผูเ้ชื3อมโยงคนหรือหน่วยงานเขา้หากนั โดยเฉพาะอยา่งยิ3งเชื3อมระหวา่ง
คนที3มีความรู้หรือประสบการณ์กบัผูต้อ้งการเรียนรู้ และนาํความรู้นัNนไปใชป้ระโยชน์ คุณอาํนวยตอ้งมีทกัษะที3
สาํคญัคือ ทกัษะการสื3อสารกบัคนที3แตกตา่งหลากหลาย รวมทัNงตอ้งเห็นคุณคา่ของความแตกตา่งหลากหลายนัNนและ
รู้จกัประสานความแตกตา่งเหล่านัNนใหเ้ป็นคุณคา่ในทางปฏิบติั   
 

หน้าที�หัวหน้าทมี 
1. ติดตอ่ผูใ้หส้มัภาษณ์ เพื3อชีNแจงวตัถุประสงค ์ 
2. แจง้ผลการตอบรับของผูใ้หส้มัภาษณ์ กบัผูป้ระสานงานทราบ 
3. มอบหวัขอ้สมัภาษณ์ ใหก้บัผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้ตรียมการล่วงหนา้ 
4. เมื3อสรุปบทสมัภาษณ์ เสร็จแลว้ ส่งบทสมัภาษณ์ ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
ก่อนส่งบทสมัภาษณ์ใหค้ณะฯ ตอ่ไป 

 

หน้าที�ผู้ประสานงาน 
1. สาํรวจวนั เวลา การสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ และทีมสมัภาษณ์ 

2. แจง้วนั เวลา สถานที3 ในการสมัภาษณ์ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ และทีมสมัภาษณ์ทราบ 
 

ผู้บันทกึ (คุณลขิิต)  Note Taker  คือ คุณลิขิตที3ทาํหนา้ที3จดบนัทึกกิจกรรมจดัการความรู้ 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 ดว้ยบรรยากาศที3เป็นกนัเอง 
 


