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เมื่อครบองคประชุม รศ.ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประธานที่ประชุม 

กลาวตอนรับผมูาประชุมและไดดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 ๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน (ผอูำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา) 

 ๑.๑.๑ ความกาวหนาในการดำเนินการวิจัยและวิชาการกิจกรรม การจัดหางบประมาณจาก

ภายนอก สถาบันทักษิณคดีศึกษาไดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๙ 

โครงการ วงเงิน ๑๓,๒๕๙,๖๕๐ บาท (สิบสามลานสองแสนหาหมื่นเกาพันหกรอยหาสิบบาทถวน) กระทรวง

วัฒนธรรมใหกลั่นกรองผานหนวยงานวัฒนธรรมของจังหวัด ในเบื้องตนกระทรวงวัฒนธรรมสามารถสนับสนุน

งบประมาณที่เปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เกาแสนบาท) อนึ่งโครงการที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยไมผานการพิจารณา  

       ๑.๑.๒ เสนอรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ การเสนอรายชื่อบุคคลในนามสถาบันทักษิณคดี

ศึกษา เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ มีรายนาม ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และ 

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู 

 ๑.๑.๓ การดำเนินการดานสื่อและประชาสัมพันธของผูอำนวยการ จัดรายการวิทยุ อสมท. - สวท.  

รวม ๑๒ คลื่นและกำลังจะไดคลื่นวิทยุของจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันอาทิตย เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สวน



๓ 

 

รายการโทรทัศน ชอง ๗ สี ไดมาถายทำรายการ “ไทยแลนดเฟรนดทริป” มีชื่อตอน “สงขลาจา ปามาแลวจา” 

นอกจากนั้นผูอำนวยการไดขอเวลาวิทยุเทศบาลนครสงขลา   

 ๑.๑.๔ การประชุมผูบริหารและการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผูอำนวยการไดเสนอเรื่องการเรยีน

การสอน และการซื้อที่ดินแปลงติดกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยวาจางบริษัทมาประเมินราคาท่ีดินแปลง

ดังกลาว มีมูลคาที่ดิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหาแสนบาท) แตเจาของที่ดินประสงคจะขายใหกับ

มหาวิทยาลัยในราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานหาแสนบาท) สภามหาวิทยาลัยไดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ดำเนินการจัดซื้อที่ดินโดยมีนายบัญญัติ จันทรเสนะเปนประธานมีผอูำนวยการเปนกรรมการ สวนท่ีดินใน

ตำแหนงอ่ืนไดหารือเพ่ือสืบหาเจาของ มหาวิทยาลัยไดแจงเจตนาชัดเจนวาอยากซื้อที่ดินตรงนั้น 

 ๑.๑.๕ ความกาวหนาขอใชท่ีราชพัสดุของกรมธนารักษ สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดแนะนำให

สถาบันทักษิณคดีศกึษา ทำหนังสือขอใชประโยชนจากทีด่ินของกรมธนารักษ ทางมหาวิทยาลัยไดรับหนังสือตอบ

กลับจากกรมธนารักษวาทางกรมธนารักษไมขัดของโดยใหขึ้นอยูกับธนารักษจังหวัด 

 ๑.๑.๖ การปดบริการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ตั้งแต ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถือเปนชวงเวลาท่ี

สถาบันทักษิณคดีศกึษา จะไดดำเนินการตรวจนับวัตถุตามนโยบายของรองอธิการฝายแผนงานและกิจการสภาซึ่ง

ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยใหสถาบันทักษิณคดีศึกษาเสนอโครงการและ

แผนการดำเนนิงานรวมถึงการจัดจางบุคคล ทั้งนี้ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเปด - ปดหองคลังวัตถุ บุคลากรที่

นั่งในหองคลังควรปรับเปลี่ยนใหไปปฏิบัติงานในหองทำงานปกติ โดยมอบหมายใหรองอนุสรณ กะณะศิริและ

หัวหนางานอาคารดูแล 

  
 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากหัวหนาสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

 ๑.๒.๑ จังหวัดสงขลาสนับสนุนกิจกรรมอาหารทองถิ่นสงขลา เปนโครงการสืบเนื่องจากโครงการ 

Songkhla gastronomy เปนกิจกรรมเก่ียวกับอาหารเมืองสงขลาตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเพ่ือ

ผลักดันสงขลาเปนเมืองวัฒนธรรมสรางสรรคดานวิทยาการอาหารของยูเนสโก โครงการดังกลาวจะมี ๕ 

มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลารวมดำเนินงานเชิงวิชาการ ในสวนมหาวิทยาลัยทักษิณยังไมมีการมอบหมายใหสวน

งานใดรับผิดชอบ แตทางสถาบันทักษิณคดีศึกษาไดรับการประสานงานโดยตรงใหเปนสวนหนึ่งของคณะทำงาน

ชุดนี้ 

 ๑.๒.๒ การเขาหารือระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคำรับรองกับรองอธิการบดีฝายพัฒนา

องคกรและทรัพยากรบุคคล (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) ประเด็นการปรับระบบงานและกระบวนงานโดยให

สถาบันทักษิณคดีศกึษาเรงดำเนินการบันทึกขอมูลลงระบบ เนื่องจากการบันทึกขอมูลในรอบ ๗ เดอืนที่ผานมา

ไมบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด (ทั้งหมด ๓๔ ตัวชี้วัด) ดังนั้น การจะรายงานผลในรอบ ๙ เดอืน สถาบันทักษิณคดี

ศึกษาควรบันทึกขอมูลในตัวชี้วัดที่บรรลุแลว ในการนี้ภารกิจที่ดูแลระบบประเมินคุณภาพการศึกษาแนะนำให
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สถาบันทักษิณคดีศกึษากำหนดผูรับผิดชอบเปนรายบุคคลแทนการระบุกลมุภารกิจเพื่อใหสะดวกในการติดตาม

ความกาวหนา  

 ๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยจัดสงรางคมืูอการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก(TSU01-09) ตัวชี้วัด

เปาหมายเชิงกลยุทธ(SIU01-14) เพื่อใหทุกหนวยงานพิจารณาแกไขหรือใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกอนท่ีจะ

ประกาศใช 

 ๑.๒.๔ สถาบันทักษิณคดีศึกษาดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จาก 

๔ ยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยแบงการเสนอความเห็นออกเปน ๓ กลมุ สามารถกำหนดกลยุทธรวมถึง

โครงการและกิจกรรมที่สำคัญ ทั้งนี้ยังมีความซ้ำซอนในสวนของผูรับผิดชอบ ดังนั้น ควรนำมาหารือในที่ประชุม

เพ่ือใหไดขอสรุปที่ชัดเจนและสามารถระบุผรูับผิดชอบหลัก นำไปสกูารกำหนดแผนกลยุทธและแผนงานตอไป 

 ๑.๒.๕ การติดตามปญหาการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

(คตส.) ทางฝายเลขานุการเดินทางมายังสถาบันทักษิณคดีศกึษาเพื่อหารือและรวบรวมขอมูล รวมถึงปญหาใน

การบริหารงานตามนโยบายที่ผูอำนวยการไดแถลงตอสภามหาวิทยาลัย โดยแบงออกเปนปญหาการบริหารงาน

บุคคล ปญหาเรื่องกายภาพของอาคารสถานท่ี รวมถึงระบบสาธารณปูโภค ฝายเลขานุการจะจัดสงรายละเอียด

เก่ียวกับการติดตามงานเพ่ือใหสถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดทำขอมูลไปยังอนุกรรมการ 

 

  ๑.๓  เรื่องแจงจากหัวหนากลุมภารกิจพิพิธภัณฑคติชนวิทยา 

 ๑.๓.๑ การขออนุญาตเปดหองจัดแสดงบางหอง เพ่ือตรวจนับศิลปวัตถุและสิ่งของหายาก ในชวงที่

สถาบันทักษิณคดีศกึษาปดใหบริการชั่วคราว 

 ๑.๓.๒ รางคณะกรรมการเปดปดตูเก็บวัตถุ/หองคลังวัตถุ โดยผูอำนวยการไดมอบหมายใหนางสาว

กานดารัตน วงศสุวรรณ ยกรางคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดดังกลาวจะประกอบดวยรองผอูำนวยการเปน

ประธาน นายภิญโญ รัตนพงศ นางสาวอินสชา ดวงเหมือน นางพนัดดา เทพญา นายธีระ จันทิปะ และนางสาว

กานดารัตน วงศสุวรรณเปนกรรมการและเลขานุการ  

 ๑.๓.๓ เสนอรายชื่อเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับศิลปวัตถุและสิ่งของหายาก เนื่องจาก

บุคลากรบางสวนไมไดมีหนาที่ความรบัผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการชุดดังกลาวจะตองดำเนินการอยาง

รอบคอบ ซึ่งในชวงที่สถาบันทักษิณคดีศึกษางดใหบริการกับบุคคลภายนอก อาจมีบุคลากรสงักัดกลุมภารกิจอ่ืน

เขารวมดำเนินงาน หากมีการเปดใหบริการตามปกติอาจมีผูรวมงานนอยลง ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงเปดโอกาสให

สามารถจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อชวยดำเนินงาน กิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถูก

กำหนดไวในตัวชี้วัดตามคำรับรองมหาวิทยาลัย 
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 ๑.๔  เรื่องแจงจากหัวหนากลุมภารกิจวิชาการและวิจัย 

 ๑.๔.๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยนางสมศรี รักนุย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ไดมอบ

หนังสือรัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา ซึ่งจัดพิมพโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๐๐ เลม เพื่อ

จำหนายเปนทุนในการชำระพจนานุกรมภาษาถิ่นใต โดยมี รศ.ไพบูลย ดวงจันทร ประธานคณะกรรมการประจำ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา และคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดี รวมรับมอบหนังสือ 

 ๑.๔.๒ คณะจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลาเขามาสำรวจหนังสือโบราณ(สมุดไทย)ในวันที่ ๕ 

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือคัดเลือกและเสนอขึ้นทะเบียนวัตถุสำคัญของชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ท้ังน้ีจะดำเนินการปละ ๕๐ เลม ทั้งนี้ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลาจำเปนตองตรวจสอบตนฉบับและอาจ

ตองเคลื่อนยาย 

 ๑.๔.๓ การรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา กลุมภารกิจวิชาการและวิจัยไดดำเนินการ

รวบรวมเอกสารและสิ่งที่เกี่ยวของเพื่อนำไปตอบตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เชน การจัดทำ

ฐานขอมูลตำรายาพื้นบานที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ   

 ๑.๔.๔ การดำเนินงานของคณะทำงานเพ่ือตรวจนับศิลปวัตถุไดแบงบุคลากรออกเปน ๔ ชุด ขณะนี้

ไดดำเนินการถายภาพและตรวจสอบทะเบียนศิลปวัตถุ ในเบื้องตนคณะทำงานไดสะทอนปญหาที่เกิดข้ึน

เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมากตองดำเนินการอยางรอบคอบและเพิ่มการปองกันความเสียหายตอศิลปวัตถุ 

ท้ังนี้การวางแผนงานตรวจนับศิลปวัตถุในเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคม สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

ประจำรายบุคคล ดังนั้นสถาบันทักษิณคดีศึกษาควรปรับภาระงานใหเอ้ือตอการดำเนินงานตรวจนับศิลปวัตถุ 

 ๑.๔.๕ การปรับปรุงเว็บไซตของสถาบันทักษิณคดีศึกษา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยทักษิณไดปรับ

รูปแบบเว็บไซต ทำใหภารกิจสารสนเทศจำเปนตองปรับรูปแบบใหสอดคลองกับเว็บไซตมหาวิทยาลัย จากการ

หารือในเบ้ืองตนยังติดขัดเรื่องขอมูลที่ตองนำไปบันทึกลงระบบเพ่ือเผยแพร ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากกลุม

ภารกิจตาง ๆ สนับสนุนขอมูลเพ่ือนำไปเผยแพร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรือ่งรับรองรายงานการประชุม 

                 ไมมี  

 

 

 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑  ยุทธศาสตรและกลยุทธ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโนบายฯและสภามหาวิทยาลัย 

 ตามที่มหาวิทยาลัยใหหนวยงานในสังกัดจัดทำยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของหนวยงานเพื่อนำไป

เสนอตอสภามหาวิทยาลัย กลยุทธท่ีบุคลากรชวยกันกำหนดจะตองนำมาหลอมรวมเปนแผนกลยุทธ โดยสถาบัน

ทักษิณคดีศึกษาตองนำกลยุทธมาเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการนโยบายมหาวิทยาลัยจึงจะเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย มี ๓ หนวยงานที่นำเสนอแนวคิดและแผน

กลยุทธตอสภามหาวิทยาลัย ไดแก บัณฑติวิทยาลัย คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร  

 

มติที่ประชุม เสนอใหจัดประชุมบุคลากรเพื่อรวมพิจารณาและจัดทำแผนกลยุทธ และจัดทำแผนงาน  

 

 ๓.๒  แผนงานวิจัยและงานวิชาการ 

 แผนงานวิจัยและงานวิชาการที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาตองดำเนินการนั้น มีความกาวหนาในระดับ

หนึ่งแลวบุคลากรในตำแหนงนักวิชาการหรือตำแหนงอ่ืนก็สามารถทำงานวิจัยและงานวิชาการได ทั้งนี้ ปจจุบัน

การขอตำแหนงทางวิชาการใชงานวิจัยและงานวิชาการเปนตัวชี้วัด สวนบุคลากรที่จบการศึกษาในสาขาใดก็ให

ทำงานวิชาการในสาขานั้นเปนเบื้องตน  

 ทั้งนี้แผนงานวิชาการที่บูรณาการเขากับอาหารทองถิ่นจะนำมาสรางกิจกรรมตามแนวนโยบายของ

ผูวาราชการจังหวัด ในการนี้ไดเสนอเรื่องการทำอาหารพื้นบานและการแสดงที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยเสนอ

ขอใชงบประมาณจากจังหวัดสงขลาจำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่น)  

 

มติที่ประชุม ๑.รองผูอำนวยการจัดทำขอเสนอโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ บุคลากรตำแหนง

นักวิชาการและผูสนใจเขารวมกิจกรรมตามโครงการ  

 ๒. หัวหนากลุมภารกิจบริหารทั่วไป ติดตามความคืบหนาเรื่องงบประมาณท่ีขอสนับสนุนจาก

จังหวัด  

 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องพิจารณา (ไมมี) 

 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ  

 ๕.๑ งานที่เผยแพรแลวและกำลังรอจัดสรรงบประมาณ  

 รศ.ดร.สืบพงษ ธรรมชาติ (ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา) กลาวถึงภาระงานตามคำรับรอง 

ท่ีสถาบันทักษิณคดีศึกษาตองทำวิจัย ๒ เรื่อง งานวิชาการสรางสรรค ๑๑ เรื่อง ขณะนี้บุคลากรไดรับทุนวิจัย 

จำนวน ๑ เรื่อง และกำลังดำเนินการขอทุนวิจัย ๑ เรื่อง ดานงานวิชาการท่ีไดนำเสนอบทความวิชาการใน



๗ 

 

ระดับชาติ จำนวน ๑ เรื่อง เปนของนายเชิดชัย อองสกุล สวนผูอำนวยการฯ จะนำเสนอบทความวิชาการที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน ๑ เรื่อง และจะเสนอในการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ (พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔) จำนวน ๑ เรื่อง นอกจากนั้นมีโครงการวิจัยที่ผูอำนวยการมอบหมายใหนายเชิด

ชัย อองสกุล เขียนเพ่ือยื่นของบประมาณ ๕ ลานบาท จำนวน ๑ โครงการ  

 กรณีของงบประมาณผานอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวงเงิน ๓๐ ลานบาทนั้น ผู

อำนวยการฯ จะติดตามความคืบหนาดวยตนเอง 

 

 ๕.๒ ขอเสนอแนะการบริหารงาน 

 ๕.๒.๑ ปญหาการบรหิารงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา  นายเชิดชัย  อองสกุล (นักวิจัย) เสนอความ

คิดเห็นในการบริหารงานและใหขอมูลเก่ียวกับความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีไดเขามารับฟงปญหาของ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา และแนะนำใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยเขามาดูแลและชวยแกปญหา แตยังไมเห็นผลในทาง

ปฏิบัติเทาที่ควร จึงเสนอใหผูอำนวยการพิจารณาดำเนินการ 

 ปญหาทางกายภาพ อาทิ ความทรุดโทรมของบานวิภาวดีรังสติ การชำรุดของหลังคา(กลุมบานหลังคา

ปนหยา) การทรุดตัวของดินและบันได(กลมุบานหลังคาจั่ว) ท้ังนี้แนวนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย อาจ

มองเห็นปญหาไมตรงกันกับสิ่งท่ีสถาบันทักษิณคดีศึกษาตองการแกปญหา อาจมีความคลาดเคลื่อนในการ

ดำเนินงานบางประการ ดังน้ันสถาบันทักษิณคดีศึกษาจะบริหารจัดการอยางไรในระหวางรองบประมาณ มิฉะนั้น

อาจมีความเสียหายเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง อีกกรณีเปนหองวรรณกรรมทองถ่ิน(เดิม) ที่ประตูบานเฟยมหลุด อาจเปน

อันตรายตอผูเยี่ยมชม ทั้งนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษาควรมีแผนงานสำรองไว 

 ประเด็นที่ ๒ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันทักษิณคดีศึกษามีปญหาในการกำหนดกรอบ

อัตราและ วิเคราะหอัตรากำลัง เมื่อสถาบันทักษิณคดีศึกษาไดปรับโครงสรางองคกรแลวควรรีบดำเนินการขอกรอบ

อัตรา ปจจุบันการขอปรับตำแหนงที่สูงข้ึนตองใหหนวยงานวิเคราะหความจำเปนของตำแหนงนั้น ๆ และระบุ

จำนวนบุคลากรในตำแหนงนั้นใหชัดเจน  

 ประเด็นที่ ๓ เรื่องงบประมาณ ในการบริหารงบประมาณควรแยกเปน ๒ สวน คอืงบประมาณที่เปน

โครงการพิเศษที่ตอบสนองการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาหรือองครวม อีกสวนเปนโครงการเรงดวนท่ี

ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาตองรีบดำเนินการ 

 

 ๕.๒.๒  การจัดหาทุนเพ่ือชำระพจนานุกรมภาษาถิ่นใต ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา นางเสาวนีย รัก

ญาติ หารือการจัดหาทุนเพื่อชำระพจนานุกรมภาษาถิ่นใต โดยจัดจำหนายหนังสือ “รัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา” 

เลมละ ๕๙๙ บาท ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาไดมอบหนังสือใหสถาบันฯจำนวน ๒๐๐ เลม โครงการชำระ

พจนานุกรมดังกลาวใชงบประมาณ ๔ ลานบาทเศษ ใชเวลาดำเนินงาน ๓ ป 

 ๕.๒.๓  การจัดทำวารสารทักษิณคด ี ท่ีผานมาการผลิตวารสารทักษิณคดีเปนไปตามนโยบายผูบรหิาร

ไมไดจัดทำในลักษณะโครงการของหนวยงานจึงประสบปญหาคาจางพิมพและปญหาการดำเนินการของคณะทำงาน 

ดังนั้น ในป ๒๕๖๔  สถาบันฯจะดำเนินการจัดพิมพใหม โดยตั้งคณะกรรมการวิชาการ  กองบรรณาธิการ และ



๘ 

 

คณะทำงาน สวนงบประมาณจะมาจากหลายแหลง อาทิ มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และภาคเอกชน สวนการนำวารสาร

เขาศูนยดรรชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) จะตองมีคาใชจายในการใชระบบบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสกลาง

ของประเทศ (ThaiJO) ปละ ๑๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดรอยบาท) หรือหนวยงานสามารถจัดทำเว็ปไซตสำหรับ

วารสารโดยเฉพาะเพ่ือบริหารจัดการทุกกระบวนการตั้งแตเปดรับตนฉบับจนถึงการจัดพิมพ 

 ๕.๒.๔  ปญหาการลงเวลาปฏิบัติงานระหวางการใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือและการลงชื่อในแฟมลง

เวลา บุคลากรยังมีความมสับสนในการปฏิบัต ิเพ่ือความเขาใจที่ถูกตองใหบุคลากรทุกคนบันทึกเวลาผานเครื่อง

สแกนลายนิ้วมือ ในกรณีท่ีเครื่องมีปญหาใหลงชื่อในแฟมลงเวลา ทั้งนี้ผูอำนวยการใหสำรวจผลกระทบในการบันทึก

เวลาทั้ง ๒ ลักษณะ และนำมาหารือในการประชุมครั้งถัดไป  

 

ปดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น. 

 

 

 

 

 

          อรพิน สุขเกษม 

                ( นางอรพิน สุขเกษม ) 

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

 

            ธีระ จันทิปะ 

                 ( นายธีระ จันทิปะ ) 

          หัวหนาสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

           ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

 

 

 

 


