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1. หลักการและเหตุผล
การจัด ตังเขตอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ภ าคใต้ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ (Southern
Software Park) จะอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี
หน้ าทีหลักในการสนับสนุ นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ่ายทอด วิจยั และพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของบุคลากรไอที และผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ภาคใต้ ให้มมี าตรฐานเป็ นทียอมรับในระดับสากล
รวมถึง การสร้างโอกาสทางธุ รกิจทังในและต่ างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภู ม ิภ าค AEC ใต้ อ ัน
ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางในการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ของนิสติ และนักศึกษา
ด้ ว ยเหตุ ทีเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น ส่ ว นทีสํ า คัญ ในการผลัก ดัน ขับ เคลือนเศรษฐกิจ ให้
เจริญ เติบ โตได้ ใ นสภาวะทีมีก ารแข่ ง ขัน สู ง นอกจากนี เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น สิงจํ าเป็ น ในทุ ก
หน่ วยงาน ทุกองค์กร ทังภาครัฐ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องนํ ามาใช้ในกระบวนการทํางานใน
ทุกขันตอน แม้แต่ในการดําเนินชีวติ ประจําวันของผู้คนทัวไป ดังนันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จงึ มีอตั รา
การขยายตัวทีรวดเร็วมาก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จํานวนมหาศาล และถึงกับเป็ นอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศอินเดีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
ในประเทศไทยเองมีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทประสบความสํ
ี
าเร็จอยู่หลายแห่งกระจายตัว
ตามภูมภิ าคต่างๆเช่น เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ภูเก็ต เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตังอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึง
เป็ นพืนทีเศรษฐกิจทีสําคัญของภาคใต้และเป็ นพืนทียุทธศาสตร์ทสํี าคัญ เพราะสงขลาเป็ น Hub เชือมต่อ
กับเพือนบ้านอย่างเช่น มาเลเซีย ทีเชือมต่อไปยังสิงคโปร์อกี ด้วย รวมทังทางนํ าไปยังอินโดนีเซียและ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นกลุ่มของ IMT-GT ด้วยความได้เสียทางกายภาพประกอบกับศักยภาพทางวิชาการและ
งานวิจยั ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวอย่างเช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมชีวะ
การแพทย์ เป็ นต้น ทําให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหมาะสมทีจะเป็ นเจ้าภาพ
ในการจัดตังเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทังนีจังหวัดสงขลายังประกอบด้ว ยสถาบันการศึก ษาหลายแห่ ง เช่น มหาวิท ยาลัยทัก ษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวชิ ยั เป็ นต้น และไม่ไกล
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ทําให้สามารถมีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา

เพือดําเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระดับภูมภิ าคให้เข้มแข็ง หน่ วยงานเขต
อุตสากรรมซอฟต์แวร์ภาคใต้โดยกํากับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความ
พร้อ มทังทางด้านบุ ค ลากร ด้านวิชาการ ด้านงานวิจ ยั จุด แข็ง ด้านภู ม ิศ าสตร์แ ละมีค วามเชือมโยง
ความสัมพันธ์อ ันดีกบั ภาคอุตสาหกรรม และหน่ วยงานทีเกียวข้องเช่น เขตอุตสาหกรรมภาค 11 หรือ
สภาหอการค้า เป็ นต้น ทําให้เกิดความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคใต้ตอนล่าง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือสนับสนุ นให้เกิดผูป้ ระกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคใต้
2.2 เพือพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 เพือวิจยั และพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พันธกิ จ
เป็ นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สารสนเทศ ในภาคใต้
เป็ นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศภาคใต้
ให้บริการเช่นพืนทีสําหรับธุรกิจซอฟต์แวร์สารสนเทศ ภาคใต้
4. นโยบาย
- ด้านการพัฒนาผูป้ ระกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการพัฒนาบุคลากรทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการวิจยั และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและผลักดันให้เกิดการนําไปต่อยอด
ทางธุรกิจ
5. แผนการดําเนิ นงาน
5.1 โครงสร้างหน่ วยงานและหน้ าทีความรับผิดชอบ
เขตอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ภ าคใต้ จะเป็ น หน่ ว ยงานทีอยู่ ภ ายใต้ ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึงมีโครงสร้างหน่ วยงานดังภาพที 1 และ 2

ภาพที 1 โครงสร้างของ Southern Software Park ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

คณะผูบ้ ริหาร

ฝ ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ ่ายจัดการภายใน
(training, incubator)

ฝ ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพที 2 โครงสร้างการบริหารงานของ Southern Software Park
5.2 คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริห ารจะทําหน้ าทีควบคุ มและชีแนะแนวทางการดําเนินงานของ Southern
Software Park ให้บรรลุตามเป้าหมายทีได้วางไว้
ชือ
(ผูม้ ผี ลต่อการผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาคใต้หรือระดับประเทศ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ตัวแทนจากอุตสาหกรรมภาค 11)
(ตัวแทนจาก Sipa)
(ตัวแทนจากสภาหอการค้า)
ดร.วิวฒ
ั น์ วงศ์วราวิภทั ร์
(ขอแนะนํ าท่านนีซึงกรรมการบอร์ดของ SIPA ด้วย)

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการโดยตําแหน่ ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการและเลขานุ การ

ผู้อํานวยการ PSU Software Park
5.3 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บ ริห าร PSU Software Park มีห น้ าทีในการบริห ารหน่ ว ยงาน ดู แ ลและรับ ผิด ชอบให้
สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าประสงค์ทได้
ี วางไว้ จะต้องรายงานผลการดําเนินงานให้แก่คณะกรรมการ
บริหารทุกปี
ชือ

ตําแหน่ ง
ผูอ้ ํานวยการ
รองผูอ้ ํานวยการฝา่ ยยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รองผูอ้ ํานวยการฝา่ ยจัดการภายใน
รองผูอ้ ํานวยการฝา่ ยส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุ การ

5.4

แนวทางการบริ หาร PSU Software Park

การดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆของ PSU Software Park จะเป็ นไปตามนโยบายทีให้ไว้ จึง
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มเทคโนโลยีและธุรกิ จเป้ าหมาย
1. กลุ่มซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศเพือสนับสนุ นระบบโลจิสติกส์
2. กลุม่ ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม ERP
a. การบริหารบุคคล
b. ระบบบัญชี
c. การบริหารสินค้าคงคลัง
d. การบริหารการผลิต
เป็ นต้น
3. กลุ่มซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์

a. โปรแกรมสุขภาพบน Android
b. โปรแกรมแพทย์ฉุกเฉิน
c. ระบบแพทย์ระยะไกล (Tele medicine)
d. โปรแกรมเพือการกายภาพบําบัด เป็ นต้น
4. กลุ่มซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศสําหรับการเกษตร สัตว์นํา และสิงแวดล้อม รวมถึง
ระบบเตือนภัยพิบตั ิ
a. ระบบเฝ้าระดับนํ าและเตือนภัย
b. ระบบ smart farm บริหารจัดการฟาร์มพืช สัตว์ สัตว์นํา เป็ นต้น
c. ระบบฐานข้อมูลพืช สมุนไพร หรือ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน เป็ นต้น
กลุ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประกอบด้วยตัวอย่างหลักสูตรระดับปริญญาโทดังต่อไปนี
1. หลักสูตร MIT
2. หลักสูตร MIM
3. หลักสูตร Logistic
หลักสูตรการอบรมระยะสันได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linux System Administration
PHP and MySQL
Java
Java Script
Android Development
Embedded Systems
เป็ นต้น
5.5 แนวทางการบริ หารพืนทีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคใต้
(ใส่พนที
ื ทีจะจัดสรรให้เป็ น office และ incubator ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคใต้)
6. การสนับสนุนเชิ งนโยบายจากหน่ วยงานรัฐฯ
6.1 ต้องการให้มปี ระกาศเป็ นเขตปลอดภาษีสาํ หรับบริษทั หรืออุตสาหกรรมทีเข้ามาใช้พนที
ื ใน
Southern Software Park

6.2 ต้ อ งการนโยบายที สนั บ สนุ น ภาคอุ ต สาหกรรมที เกี ยวข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ซอฟต์ แ วร์แ ละ
สารสนเทศโดยตรงจากอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมเขตที 11 เป็ นต้น
7. งบประมาณ
รายละเอียด
1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ผูอ้ ํานวยการ (5,600/เดือน) และรองผู้อํานวยการ
(3,000/เดือน x 3 คน)
1.2 เจ้าหน้าทีประจําโครงการวุฒบิ ริหารหรือการตลาด
ปริญญาโท 1 คน (17,000/ เดือน)
2. หมวดดําเนินงาน
2.1 สนับสนุ น SME ใหม่ ปี ละ 100,000 x 5
2.2 สนับสนุ นชินงานวิจยั ทีพร้อมออกสู่ตลาด ปีละ
150,000 x 2
2.3 จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 หลักสูตรต่อปี
2.4 ดําเนินงานทัวไปเช่น ประชุม วัสดุสาํ นักงาน เป็ น
ต้น
3. ครุภณ
ั ฑ์ และการปรับปรุงสถานที
รวม

ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

175,200

175,200

175,200 175,200

204,000

217,000 223,000

500,000
300,000

500,000
300,000

500,000 500,000
300,000 300,000

500,000
200,000

500,000
200,000

500,000 500,000
200,000 200,000

2,000,000 2,000,000

ปี ที 4

243,000

0

0

3,879,200 3,892,200 1,898,200 1,918,200

8. ผลผลิ ต/ปัจจัยชีวัดความสําเร็จ
1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
จํานวนผูป้ ระกอบการใหม่สะสม
จํานวนผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอด
จํานวนบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนของภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีเข้าใช้
พืนทีหรือรับการถ่ายทอด

ปี ที 1
5
150
150
3

ปี ที 2
10
300
300
6

ปี ที 3
15
450
450
10

ปี ที 4
20
600
600
15

9. ผลทีคาดว่าจะได้รบั ทังทางตรงและทางอ้อม
9.1 เพิมจํานวนของบริษทั ผูป้ ระกอบใหม่ในพืนที
9.2 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และสารสนเทศในพืนทีมีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

9.3 มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และสารสนเทศกับประเทศในกลุ่ม IMT-GT
9.4 มีจํ า นวนของบุ ค ลากรทางด้ า นซอฟต์ แ วร์แ ละสารสนเทศเพิ มมากขึนให้ ส ามารถรองรับ
อุตสาหกรรมทางด้านนี
10. เครือข่ายความร่วมมือ
10.1 Software Park Phuket
10.2 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
10.3 สภาหอการค้าจังหวัด
10.4 สภาอุตสาหกรรม

