
 
 

 
 

                 บนัทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ   งานประกนัคุณภาพ   สาํนกังานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. 6009 
ที�     มอ 500/ ว 2193     วนัที�     26  พฤศจิกายน  2555 
เรื�อง  ขอแจง้การดาํเนินการตามมติที1ประชุมคณะทาํงานจดัการความรู้  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

ครั3 งที1 17(3/2555) 

 
เรียน  คณบดี  รองคณบดี หวัหนา้ภาควชิา/ หน่วยงาน    
 

ตามมติที1ประชุมคณะทาํงานจดัการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั3 งที1 
17(3/2555) เมื1อวนัที1 10  ตุลาคม  2555 ไดมี้มติในการดาํเนินการสกดัความรู้อาจารยที์1มีผลงาน
เด่น 2 ท่าน คือ รศ.สาย ัณห์  สดุดี  ภาควิชาพืชศาสตร์ อาจารย์ที1 มีผลงานดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการวิจยั จากผลงานการจัดการสวนยางพารา และ 
ศ.เสาวภา  องัสุภานิช ภาควิชาวาริชศาสตร์ อาจารยที์1มีผลงานเด่นในการคน้พบสัตวส์กุล 
( genus)ใหม่ สั ต ว์พื3 น ใ ต้นํ3 า ใ นท ะ เ ลส าบส งขล า  แล ะ ให้ มี ก า รบัน ทึ กผ่ า น ระบบ 
http://share.psu.ac.th ภายในวันที� 15 มกราคม 2556 ที1ประชุมได้มอบหมายและจัดทีมผู ้
สัมภาษณ์พร้อมหวัขอ้ในการสัมภาษณ์ ดงัรายละเอียดที1แนบมาพร้อมนี3  

 

จึงเรียนมาเพื1อโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย จกัขอบคุณยิ1ง 
 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารยว์รวทิย ์ วณิชาภิชาติ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
       ประธานคณะทาํงานจดัการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
การจดัทมีสัมภาษณ์บุคลากรที�มผีลงานเด่น  2 ท่าน คอื  

 

รศ.สายณัห์  สดุด ี ภาควชิาพชืศาสตร์ 

คุณอาํนวย ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

ผศ.ทวศีกัดิ�   นิยมบณัฑิต น.ส.รวยีรั์ชต ์ รักขนัธ์ ผศ.ทวศีกัดิ�   นิยมบณัฑิต

น.ส.รวยีรั์ชต ์ รักขนัธ์

น.ส.เยาวลกัษณ์   

ชยัพลเดช 

น.ส.รวยีรั์ชต ์ รักขนัธ์ น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 

น.ส.ศศิธร  ลิ#มจู ้

 

 

ศ.เสาวภา  องัสุภานิช  ภาควชิาวาริชศาสตร์ 

คุณอาํนวย ทมีผู้สัมภาษณ์ ผู้บันทกึ 

(คุณลขิิต) 

ผู้บันทกึภาพ 

หัวหน้าทมี ผู้ประสานงาน 

หวัหนา้ภาควชิา 

วาริชศาสตร์ 

น.ส.เยาวลกัษณ์   

ชยัพลเดช 

หวัหนา้ภาควชิา 

วาริชศาสตร์ 

นายบุญกอบ  วริิยพงศสุ์ธี 

นางมะลิ  นิสุวรรณ 

น.ส.เยาวลกัษณ์   

ชยัพลเดช 

นายบุญกอบ  วริิยพงศสุ์ธี 

 

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ 

น.ส.ศศิธร  ลิ#มจู ้
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หัวข้อในการสัมภาษณ์ : 
1. เขา้มาทาํงานทีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดอ้ยา่งไร 
2. การปฏิบติังานมีอะไรบา้ง (ขอ้มูลจาก TOR) 
3. หลกัการทาํงาน/ การสร้างผลงานมีแนวทางอยา่งไร… 

-  การทาํงานมีการติดตอ่กบันกัศึกษาหรือไม่… (ถา้มี) 
-  มีแนวคิดในการเลือกหวัขอ้วจิยัอยา่งไร… (ถา้มี) 
-  ผลงานวจิยัทีดาํเนินการมาแลว้ภูมิใจในเรืองใดมากทีสุด…(ถา้มี) 
-  มีงานวจิยัชิ<นไหนทีคิดวา่ยากหรือใชเ้วลาในการทาํนานหรือมีอุปสรรคในการดาํเนินงาน…(ถา้มี)  
-  การเสนอผลงาน……(ถา้มี) 

4. มีการบริหารเวลาในการทาํงานอยา่งไร 
5. มีปัญหาในการติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานกลางทีคณะฯ หรือไม่ 
6. การยืนขอสนบัสนุนโครงการวจิยัดาํเนินการอยา่งไร 
7. การพฒันางาน/ ตนเอง  
8. แนวคิดในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
9. การทาํงานเมือเกิดความขดัแยง้ขึ<นมาทาํอยา่งไร 
10. แนวคิดในการพฒันาองคก์ร  
11. รู้สึกอยา่งไรเมือไดรั้บคดัเลือกเป็นบุคลากรผูมี้ผลงานดีเด่น 
12. ประทบัใจอะไรในองคก์ร 
13. หลกัการครองตน 
14. หลกัการครองคน 
15. หลกัการครองงาน 
16. สิงทีทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ/ งานทีภาคภูมิใจ (งานทีตนเองคิดเองและทาํ  ซึงทาํให้

หน่วยงานไดรั้บประโยชน์) 
17. อยากฝากอะไรถึงคนอืนและนอ้งๆรุ่นใหม่ทีเขา้มาทาํงาน 
18. อยากฝากอะไรถึงนอ้งๆ นกัเรียนทีกาํลงัมองหาสถานทีศึกษาตอ่ 
 

กาํหนดส่งข้อมูลการสัมภาษณ์:   
ใหผู้บ้นัทึก (คุณลิขิต) ดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลการสกดัความรู้อาจารยที์มีผลงานเด่นบนระบบ 

http://share.psu.ac.th  ภายในเดอืนภายในวนัที� 15 มกราคม 2556 
 

หัวหน้าทมี และผู้ประสานงาน  (คุณอาํนวย หรือ ผู้อาํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้)  
Knowledge Facilitator  เป็นผูส่้งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลียนเรียนรู้ และอาํนวยความสะดวกตอ่การแลกเปลียน
เรียนรู้ ทั<งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ เชิงวฒันธรรม เป็นผูเ้ชือมโยงคนหรือหน่วยงานเขา้หากนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิงเชือมระหวา่งคนทีมีความรู้หรือประสบการณ์กบัผูต้อ้งการเรียนรู้ และนาํความรู้นั<นไปใชป้ระโยชน์ 
คุณอาํนวยตอ้งมีทกัษะทีสาํคญัคือ ทกัษะการสือสารกบัคนทีแตกตา่งหลากหลาย รวมทั<งตอ้งเห็นคุณคา่ของ
ความแตกตา่งหลากหลายนั<นและรู้จกัประสานความแตกตา่งเหล่านั<นใหเ้ป็นคุณคา่ในทางปฏิบติั   
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หน้าที�หัวหน้าทมี 
1. ติดตอ่ผูใ้หส้มัภาษณ์ เพือชี<แจงวตัถุประสงค ์ 
2. แจง้ผลการตอบรับของผูใ้หส้มัภาษณ์ กบัผูป้ระสานงานทราบ 

 

หน้าที�ผู้ประสานงาน 

1. สาํรวจวนั เวลา การสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ และทีมสมัภาษณ์ 
2. แจง้วนั เวลา สถานที ในการสมัภาษณ์ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ และทีมสมัภาษณ์ทราบ 

 

ผู้บันทกึ (คุณลขิิต)  Note Taker  คือ คุณลิขิตทีทาํหนา้ทีจดบนัทึกกิจกรรมจดัการความรู้ 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 ดว้ยบรรยากาศทีเป็นกนัเอง 
 


