
 
 

                 บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   งานประกนัคุณภาพ   สาํนกังานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. 6009 

ที�     มอ 500/ ว0957     วนัที�   26  พฤษภาคม  2559 
เรื�อง   ขอแจง้ทีมและหวัขอ้การสมัภาษณ์บุคลากรเกษียณอายรุาชการ ปีงบประมาณ 2559  บุคลากรดีเด่น

ระดบัคณะ ปี 2558   

เรียน     คณบดี  รองคณบดี หวัหนา้ภาควิชา/ หน่วยงาน และคณะทาํงานจดัการความรู้ 
 

ตามที7  มอ 500/ว 0779 ลงวนัที7  27  เมษายน  2559  เรื7 อง  ขอความร่วมมือในการจัดทีม

สมัภาษณ์บุคลากรเกษียณอายรุาชการ ปีงบประมาณ 2559  จาํนวน 11 ท่าน บุคลากรดีเด่นระดบัคณะ ปี 2558  
จาํนวน 7 ท่าน  เพื7อบนัทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันีF  

1. การสัมภาษณ์บุคลากรที7จะเกษียณอายุราชการ เพื7อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การ
ทาํงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทัF งถ่ายทอดเทคนิค แนวความคิด 
ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ และจัดทําหนังสือที7ระลึกงานเกษียณ 
อายรุาชการ ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนกรกฎาคม 2559 

2. การสมัภาษณ์บุคลากรดีเด่นระดบัคณะ เพื7อถ่ายทอดการนาํความรู้มาพฒันาการปฏิบติังาน 
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร การมีผลงานที7ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ7ม ลดตน้ทุน การนาํเทคนิควิธีการใหม่มาใชใ้น
การพฒันางาน รวมทัFง ถ่ายทอดแนวความคิดในการปฏิบติังาน เพื7อเป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันางานแก่
บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในเดอืนมถุินายน 2559 

 

ในการนีF  คณะทํางานจัดการความรู้ได้ดําเนินการติดต่อประสานงานหัวหน้าภาควิชา/ 
หน่วยงานเป็นที7เรียบร้อยแลว้ จึงขอแจง้ทีมสัมภาษณ์ และหวัขอ้สัมภาษณ์ตามรายละเอียดที7แนบมาพร้อมนีF  
และขอความร่วมมือผูบ้นัทึก (คุณลิขิต) ในการดาํเนินการบนัทึกการสมัภาษณ์เป็นไปตามกาํหนดเวลา  

 
จึงเรียนมาเพื7อโปรดดาํเนินการ จกัขอบคุณยิ7ง 

 
(รองศาสตราจารยอ์รัญ  งามผอ่งใส) 

ประธานคณะทาํงานการจดัการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 
1  

 
ทมีสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559  และบุคลากรดเีด่นระดบัคณะ ปี 2558  

ขอความร่วมมอืหัวหน้าภาควชิา/ หน่วยงาน  ดาํเนินการสัมภาษณ์ ดงันี. 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  
เอกสมทราเมษฐ ์ 
ภาควชิาพืชศาสตร์ 

ไม่มีการดาํเนินการสมัภาษณ์
เนื7องจากต่ออายรุาชการ 
 

  คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

รองศาสตราจารย ์  
ดร.สุรพล ชลดาํรงคก์ลุ 
ภาควชิาสตัวศาสตร์ 

1. รศ.สุธา  วฒันสิทธิV  
2. รศ.ดร.ปิ7 น  จนัจุฬา 
3. ผศ.เถลิงศกัดิV   องักรุเศรณี 
 

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค ์ นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค ์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 

 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายจาํลอง ชูกาํเนิด  
ภาควชิาการจดัการศตัรูพืช 

1. นางสาวปัทมพร    
อินสุวรรโณ        
2. นายสุภาพ  จนัทรัตน ์   
3. นางสิริพร  ศรีเจริญ        
4.นางอรัญญา  ธรานุเวชน์       
5. นายสกนธ์   รัตนโกศล        
6. นายโสธร  เดชนครินทร์  
 

นางสาวมณียา แซ่เซียง          นางสาวมณียา แซ่เซียง         คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายสุระพงศ ์สายบุญ  
ภาควชิาการจดัการศตัรูพืช 

1. นางสาวปัทมพร    
อินสุวรรโณ        
2. นายสุภาพ  จนัทรัตน ์          
3.นางอรัญญา  ธรานุเวชน ์      
4. นายสกนธ์   รัตนโกศล        
5. นายโสธร  เดชนครินทร์  
 

นางสาวมณียา แซ่เซียง          นางสาวมณียา แซ่เซียง         คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้
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บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  
ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายชาํนาญ เถาสุวรรณ 
ภาควชิาธรณีศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.เชาวน์  ยงเฉลิมชยั 
2. ดร.ขวญัตา  ขาวมี 
3.นางสาวสิขเรศ  แสงขาํ 
4. นางศิริมา  ช่วยดว้ง 
 

นางสาวสิขเรศ  แสงขาํ นางสาวสิขเรศ  แสงขาํ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายพราก อวะภาค  
ภาควชิาพืชศาสตร์ 

1.ดร.อดิเรก  รักคง 
2. นางสุภาณี  ชนะวรีวรรณ 
3. นางสาวรวยีรั์ชต ์รักขนัธ์ 
4.นางสาวธญัญรัตน์  
สุวรรณโณ 

นางสาวธญัญรัตน์   
สุวรรณโณ 

นางสาวรวยีรั์ชต ์รักขนัธ์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายวรรณชยั พทุธมุสิก
ภาควชิาพืชศาสตร์ 

1.ดร.อดิเรก  รักคง 
2. นางสุภาณี  ชนะวรีวรรณ 
3. นางสาวรวยีรั์ชต ์รักขนัธ์ 
4.นางสาวธญัญรัตน์  
สุวรรณโณ 

นางสาวธญัญรัตน์   
สุวรรณโณ 

นางสาวรวยีรั์ชต ์รักขนัธ์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายวลัย ์ วงศส์วสัดิV  
ฝ่ายวจิยัและบริการ 

1.ดร.สุรชาติ  เพชรแกว้ 
2. นายธีรภาพ  แกว้ประดบั 
3. นางสาววนัดี  สุขสะโร 

นางจารี  ทองสกลู  นางจารี  ทองสกลู คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 

- บุคลากรเกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 
2559 

- บุคลากรดเีด่นระดบัคณะ  
ปี 2558 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายไพโรจน์ เจริญสุข 
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 

1.นางปราณี  จนัทรัตน ์
2. นางสาวปัทมพร   
อินสุวรรโณ 
3. นางจรรยา  เพชรหวน 
 

นางวริิยา  พนูภกัดี นางสาวนุจรี  ห่อทอง คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้
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บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นางลออรัตน์ ชอบหวาน  
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 

1.นายอุทิศ  อินทศร 
2. นางสาวปัทมพร  
อินสุวรรโณ 
3. นางจรรยา  เพชรหวน 
 

นางสาวจิณภฒัน์  
แกว้ฉิมพลี 

นายโสธร เดชนครินทร์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 
 

บุคลากรเกษียณ 
อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นายเจริญ หรับจนัทร์ 
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 

1.นายอุทิศ  อินทศร 
2. นายสมชาย รัตนะ 
3. นางสาววไิลลกัษณ์ 
สิงขรัตน ์
 

นางสาวจิณภฒัน์  
แกว้ฉิมพลี 

นายโสธร เดชนครินทร์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 
 

บุคลากรดเีด่นระดบัคณะ 
ปี 2558 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

รองศาสตราจารย ์ 
ดร.อยทุธ์ นิสสภา 
ภาควชิาพฒันาการเกษตร 

1.ดร.พิไลวรรณ  ประพฤติ 
2. นางสาวสุดารา  คลา้ยมณี 
3. นางสาวสุไลยา  มูเก็ม 
4. นางสาวกชพร  เจริญสุข  

นางสาวสุดารา  คลา้ยมณี นางสาวสุไลยา  มูเก็ม คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 
 

บุคลากรดเีด่นระดบัคณะ 
ปี 2558 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.นเรศ ซ่วนยกุ  
ภาควชิาวาริชศาสตร์ 

1. อาจารยสุ์ภาพร  รักเขียว      
2. ดร.ธีญาภรณ์   แกว้ทวี 
3. ดร.ยทุธพงษ ์  สงัขน์อ้ย 
4. นางสาวรัตนา   
โพชะเรือง 
5. นายอคัรวิทย ์         
อิสระโร 
 

นางสาวพชัรินทร์     
สุขแตม้    

นางสาวพชัรินทร์     
สุขแตม้    

คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 
4  

 
บุคลากรดเีด่นระดบัคณะ 

ปี 2558 
ทมีผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 
ผู้ประสาน 

อาํนวยความสะดวก 
การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นางสาววราภรณ์  
สุภเกษมวงศ ์
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 

1.นางสาวปัทมพร   
อินสุวรรโณ 
2.นางสาวรัตนา  โพชะเรือง 
3.นางสาวอรวรรณ  
พรหมสงัคหะ 
4.นายปฐมพงศ ์วงษเ์ลีFยง 
 

นางสาวจิณภฒัน์  
แกว้ฉิมพลี 

นายโสธร เดชนครินทร์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 
 

บุคลากรดเีด่นระดบัคณะ 
ปี 2558 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นางจรรยา เพชรหวน 
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 
 

1.นายสกนธ์  รัตนโกศล 
2.นายเทอดพงษ ์ 
แกว้ประกอบ 
3. นางสาวศศิธร  ลิFมจู ้
4. นางสาวยวุภา   
โฆสกิตติกลุ 
 

นางสาวศศิธร  ลิFมจู ้ นางสาวยวุภา  
โฆสกิตติกลุ 

คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 
 

บุคลากรดเีด่นระดบัคณะ 
ปี 2558 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นางสาวโสภิดา  ขี7ทอง 
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 

1.ผศ.ดร.อภิญญา  รัตนไชย 
2.นายณรงคศ์กัดิV   นกแกว้ 
3.นายกฤษฎา  หลกัเมือง 
4.นางสุนทัณี  แสงแจ่ม 
 

นายณรงคศ์กัดิV   นกแกว้ นายกฤษฎา  หลกัเมือง คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้

 
 
 

บุคลากรดเีด่นระดบัคณะ 
ปี 2558 

ทมีผู้สัมภาษณ์ 
(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 
อาํนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทกึ 
(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

นางสาวธีรนิตย ์
ฉั7วสุวรรณแกว้ 
สาํนกังานเลขานุการคณะฯ 
 

1.นายอุทิศ  อินทศร 
2. นายภูษิต ฝาเจริญ 
3. นางอรัญญา  ธรานุเวชน์ 
4. นางสาวสิขเรศ  แสงขาํ 
 

นางสาวจิณภฒัน์  
แกว้ฉิมพลี 

นายโสธร เดชนครินทร์ คณะทาํงานฯ 
ดาํเนินการเบืFองตน้
กาํหนดให ้
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 
น.ส.ศศิธร  ลิ7มจู ้
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หัวข้อในการสัมภาษณ์ : 
1. เขา้มาทาํงานที7คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดอ้ยา่งไร 
2. การปฏิบติังานมีอะไรบา้ง (ขอ้มูลจาก TOR) 
3. หลกัการทาํงาน/ การสร้างผลงานมีแนวทางอยา่งไร… 

-  การทาํงานมีการติดต่อกบันกัศึกษาหรือไม่… (ถา้มี) 
-  มีแนวคิดในการเลือกหวัขอ้วจิยัอยา่งไร… (ถา้มี) 
-  ผลงานวจิยัที7ดาํเนินการมาแลว้ภูมิใจในเรื7องใดมากที7สุด…(ถา้มี) 
-  มีงานวจิยัชิFนไหนที7คิดวา่ยากหรือใชเ้วลาในการทาํนานหรือมีอุปสรรคในการดาํเนินงาน…(ถา้มี)  
-  การเสนอผลงาน……(ถา้มี) 

4. มีการบริหารเวลาในการทาํงานอยา่งไร 
5. มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกลางที7คณะฯ หรือไม่ 
6. การยื7นขอสนบัสนุนโครงการวจิยัดาํเนินการอยา่งไร 
7. การพฒันางาน/ ตนเอง  
8. แนวคิดในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
9. การทาํงานเมื7อเกิดความขดัแยง้ขึFนมาทาํอยา่งไร 
10. ประทบัใจอะไรในองคก์ร 
11. และแนวคิดในการพฒันาองคก์ร  
12. รู้สึกอยา่งไรเมื7อไดรั้บคดัเลือกเป็นบุคลากรผูมี้ผลงานดีเด่น 
13. หลกัการครองตน  
14. หลกัการครองคน  
15. หลกัการครองงาน  
16. สิ7งที7ทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ/ งานที7ภาคภูมิใจ (งานที7ตนเองคิดเองและทาํ  ซึ7งทาํใหห้น่วยงานไดรั้บ

ประโยชน์) 
17. อยากฝากอะไรถึงคนอื7นและนอ้งๆรุ่นใหม่ที7เขา้มาทาํงาน 
18. อยากฝากอะไรถึงนอ้งๆ นกัเรียนที7กาํลงัมองหาสถานที7ศึกษาต่อ 
 

กาํหนดส่งข้อมูลการสัมภาษณ์:   
ใหผู้บ้นัทึก (คุณลิขิต) ดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลการสกดัความรู้บนระบบ http://share.psu.ac.th   ดงันีF  
1. บุคลากรเกษียณอายรุาชการ ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 11 ท่าน ภายในเดอืนกรกฎาคม 2559 
2. บุคลากรดีเด่นระดบัคณะ ปี 2558  จาํนวน 7 ท่าน  อาจารยดี์เด่นดา้นการเรียนการสอน ปี 2558 

จาํนวน 1 ท่าน ภายในเดอืนมถุินายน  2559 
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หัวหน้าทมี และผู้ประสานงาน  (คุณอาํนวย หรือ ผู้อาํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้)  

Knowledge Facilitator  เป็นผูส่้งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี7ยนเรียนรู้ และอาํนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี7ยนเรียนรู้  
ทัFงในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ เชิงวฒันธรรม เป็นผูเ้ชื7อมโยงคนหรือหน่วยงานเขา้หากนั โดยเฉพาะอยา่งยิ7งเชื7อม
ระหวา่งคนที7มีความรู้หรือประสบการณ์กบัผูต้อ้งการเรียนรู้ และนาํความรู้นัFนไปใชป้ระโยชน์ คุณอาํนวยตอ้งมี
ทกัษะที7สาํคญัคือ ทกัษะการสื7อสารกบัคนที7แตกต่างหลากหลาย รวมทัFงตอ้งเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย
นัFนและรู้จกัประสานความแตกต่างเหล่านัFนใหเ้ป็นคุณค่าในทางปฏิบติั   
 

หน้าที�หัวหน้าทมี 

1. ติดต่อผูใ้หส้มัภาษณ์ เพื7อชีFแจงวตัถุประสงค ์ 
2. แจง้ผลการตอบรับของผูใ้หส้มัภาษณ์ กบัผูป้ระสานงานทราบ 

3. มอบหวัขอ้สมัภาษณ์ ใหก้บัผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้ตรียมการล่วงหนา้ 

4. เมื7อสรุปบทสมัภาษณ์ เสร็จแลว้ ส่งบทสมัภาษณ์ ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
ก่อนส่งบทสมัภาษณ์ใหค้ณะฯ ต่อไป 

 

หน้าที�ผู้ประสานงาน 

1. สาํรวจวนั เวลา การสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ และทีมสมัภาษณ์ 

2. แจง้วนั เวลา สถานที7 ในการสมัภาษณ์ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ และทีมสมัภาษณ์ทราบ 

 

ผู้บันทกึ (คุณลขิิต)  Note Taker  คือ คุณลิขิตที7ทาํหนา้ที7จดบนัทึกกิจกรรมจดัการความรู้ ต่างๆ   
หน้าที�ผู้บันทกึ 

1.  ดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลการสกดัความรู้ และส่งใหห้วัหนา้ทีมตรวจสอบความเรียบร้อย 
2.  ส่งขอ้มูลใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนาํเผยแพร่ 

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

 

หน้าที�ทมีสัมภาษณ์ 

ดาํเนินการสมัภาษณ์ตามหวัขอ้ในการสมัภาษณ์ ดว้ยบรรยากาศที7เป็นกนัเอง 
 


