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1. หลกัการและเหตุผล 

การจัดตั �งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Southern 

Software Park) จะอยู่ในพื�นที�รบัผดิชอบของคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยมี

หน้าที�หลกัในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ถ่ายทอด วจิยัและพฒันาขดีความสามารถในการ

แข่งขนัของบุคลากรไอท ีและผูป้ระกอบการซอฟต์แวรภ์าคใต้ ใหม้มีาตรฐานเป็นที�ยอมรบัในระดบัสากล 

รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจทั �งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค AEC ใต้อัน

ประกอบด้วย มาเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการฝึกปฏบิตังิาน

ของนิสติ และนักศกึษา 

ด้วยเหตุที�เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนที�สําคัญในการผลักดันขับเคลื�อนเศรษฐกิจให้

เจริญเติบโตได้ในสภาวะที�มีการแข่งขันสูง นอกจากนี� เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ�งจําเป็นในทุก

หน่วยงาน ทุกองค์กร ทั �งภาครฐั ธุรกจิ และอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องนํามาใช้ในกระบวนการทํางานใน

ทุกขั �นตอน แม้แต่ในการดําเนินชวีติประจําวนัของผู้คนทั �วไป ดงันั �นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จงึมอีตัรา

การขยายตวัที�รวดเรว็มาก สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิไดจ้ํานวนมหาศาล และถงึกบัเป็นอุตสาหกรรมหลกั

ของประเทศอนิเดยี สงิคโปร ์และสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

ในประเทศไทยเองมเีขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวรท์ี�ประสบความสําเรจ็อยู่หลายแห่งกระจายตวั

ตามภูมภิาคต่างๆเช่น เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวรภ์ูเก็ต  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และเขต

อุตสาหกรรมซอฟต์แวรภ์าคตะวนัออก มหาวทิยาลยับูรพา เป็นตน้ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ ตั �งอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึ�ง

เป็นพื�นที�เศรษฐกจิที�สําคญัของภาคใตแ้ละเป็นพื�นที�ยทุธศาสตรท์ี�สาํคญั เพราะสงขลาเป็น Hub เชื�อมต่อ

กบัเพื�อนบ้านอย่างเช่น มาเลเซยี ที�เชื�อมต่อไปยงัสงิคโปรอ์กีด้วย รวมทั �งทางนํ�าไปยงัอินโดนีเซยีและ

ฟิลปิปินส์ เป็นกลุ่มของ IMT-GT ด้วยความได้เสยีทางกายภาพประกอบกบัศกัยภาพทางวชิาการและ

งานวจิยัของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ตวัอย่างเช่น วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมชวีะ

การแพทย ์เป็นต้น ทําใหค้ณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เหมาะสมที�จะเป็นเจา้ภาพ

ในการจดัตั �งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวรม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

ทั �งนี�จงัหวัดสงขลายงัประกอบด้วยสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวทิยาลยัทักษิณ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ มหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยั เป็นต้น และไม่ไกล

จากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ นครศรธีรรมราช ทําให้สามารถมคีวามร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษา



เพื�อดาํเนินกจิกรรมต่างๆในการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟต์แวรใ์นระดบัภมูภิาคใหเ้ขม้แขง็ หน่วยงานเขต

อุตสากรรมซอฟต์แวรภ์าคใต้โดยกํากบัของคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์มคีวาม

พร้อมทั �งทางด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงานวิจยั จุดแข็งด้านภูมิศาสตร์และมีความเชื�อมโยง 

ความสมัพนัธ์อันดกีบัภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเช่น เขตอุตสาหกรรมภาค 11 หรอื

สภาหอการคา้ เป็นต้น ทําใหเ้กดิความแขง็แกร่งของภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคใต้ตอนล่าง 

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื�อสนบัสนุนใหเ้กดิผูป้ระกอบการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในภาคใต ้

2.2 เพื�อพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.3 เพื�อวจิยัและพฒันางานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. พนัธกิจ 

 เป็นศูนยบ์่มเพาะธุรกจิ/อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรส์ารสนเทศ ในภาคใต ้

 เป็นศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยสีารสนเทศภาคใต ้

 ใหบ้รกิารเช่นพื�นที�สําหรบัธุรกจิซอฟต์แวรส์ารสนเทศ ภาคใต ้

4. นโยบาย 

- ดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ดา้นการพฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ดา้นการวจิยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ดา้นการส่งเสรมิใหเ้กดิผลติภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและผลกัดนัใหเ้กดิการนําไปต่อยอด

ทางธุรกจิ 

5. แผนการดาํเนินงาน 

5.1 โครงสร้างหน่วยงานและหน้าที�ความรบัผิดชอบ 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคใต้ จะเป็นหน่วยงานที�อยู่ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ซึ�งมโีครงสรา้งหน่วยงานดงัภาพที� 1 และ 2 



 
ภาพที� 1 โครงสรา้งของ Southern Software Park ในคณะวศิวกรรมศาสตร ์

 

คณะกรรมการบรหิาร

คณะผูบ้รหิาร

ฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ฝา่ยจัดการภายใน

(training, incubator)
ฝา่ยส่งเสรมิอุตสาหกรรม

 
ภาพที� 2 โครงสรา้งการบรหิารงานของ Southern Software Park 

 

5.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารจะทําหน้าที�ควบคุมและชี�แนะแนวทางการดําเนินงานของ Southern 

Software Park ใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�ไดว้างไว ้

ชื�อ ตาํแหน่ง 

(ผูม้ผีลต่อการผลกัดนัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นภาคใต้หรอืระดบัประเทศ) ประธาน 

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ตวัแทนจากอุตสาหกรรมภาค 11) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

(ตวัแทนจาก Sipa) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

(ตวัแทนจากสภาหอการคา้)  

ดร.ววิฒัน์ วงศ์วราวภิทัร ์ 

(ขอแนะนําท่านนี�ซึ�งกรรมการบอรด์ของ SIPA ดว้ย) 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ



 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

ผู้อํานวยการ PSU Software Park กรรมการและเลขานุการ 

 

5.3 คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บรหิาร PSU Software Park มีหน้าที�ในการบรหิารหน่วยงาน ดูแลและรบัผิดชอบให้

สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าประสงค์ที�ไดว้างไว้ จะต้องรายงานผลการดําเนินงานใหแ้ก่คณะกรรมการ

บรหิารทุกปี 

ชื�อ ตาํแหน่ง 

 ผูอ้ํานวยการ 

 รองผูอ้ํานวยการฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

 รองผูอ้ํานวยการฝา่ยจดัการภายใน 

 รองผูอ้ํานวยการฝา่ยส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 เลขานุการ 

 

5.4 แนวทางการบริหาร PSU Software Park 

การดําเนินงานและกจิกรรมต่างๆของ PSU Software Park จะเป็นไปตามนโยบายที�ใหไ้ว ้จงึ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื  

กลุ่มเทคโนโลยีและธรุกิจเป้าหมาย 

1. กลุ่มซอฟตแ์วรแ์ละระบบสารสนเทศเพื�อสนับสนุนระบบโลจสิตกิส ์

2. กลุ่มซอฟตแ์วรแ์ละระบบสารสนเทศสาํหรบัการบรหิารจดัการในภาคอุตสาหกรรม ERP 

a. การบรหิารบุคคล 

b. ระบบบญัช ี

c. การบรหิารสนิคา้คงคลงั 

d. การบรหิารการผลติ  เป็นตน้ 

3. กลุ่มซอฟตแ์วรแ์ละระบบสารสนเทศสาํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพและการแพทย ์



a. โปรแกรมสุขภาพบน Android 

b. โปรแกรมแพทยฉุ์กเฉิน 

c. ระบบแพทยร์ะยะไกล (Tele medicine) 

d. โปรแกรมเพื�อการกายภาพบําบดั เป็นต้น 

4. กลุ่มซอฟตแ์วรแ์ละระบบสารสนเทศสาํหรบัการเกษตร สตัวนํ์�า และสิ�งแวดลอ้ม รวมถงึ

ระบบเตอืนภยัพบิตั ิ

a. ระบบเฝ้าระดบันํ�าและเตอืนภยั  

b. ระบบ smart farm บรหิารจดัการฟารม์พชื สตัว ์สตัวนํ์�า เป็นตน้ 

c. ระบบฐานขอ้มลูพชื สมุนไพร หรอื ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น เป็นต้น 

กลุ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประกอบดว้ยตวัอย่างหลกัสูตรระดบัปรญิญาโทดงัต่อไปนี� 

1. หลกัสตูร MIT 

2. หลกัสตูร MIM 

3. หลกัสตูร Logistic 

หลกัสูตรการอบรมระยะสั �นไดแ้ก่ 

1. Linux System Administration 

2. PHP and MySQL 

3. Java 

4. Java Script 

5. Android Development 

6. Embedded Systems 

เป็นต้น 

5.5 แนวทางการบริหารพื�นที�เขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวรภ์าคใต้ 

(ใส่พื�นที�ที�จะจดัสรรใหเ้ป็น office และ incubator ของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรภ์าคใต)้ 

6. การสนับสนุนเชิงนโยบายจากหน่วยงานรฐัฯ 

6.1 ตอ้งการใหม้ปีระกาศเป็นเขตปลอดภาษสีาํหรบับรษิทั หรอือุตสาหกรรมที�เขา้มาใชพ้ื�นที�ใน 

Southern Software Park 



6.2 ต้องการนโยบายที�สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที� เกี�ยวข้องกับธุรกิจซอฟต์แวร์และ

สารสนเทศโดยตรงจากอุตสาหกรรมจงัหวดั อุตสาหกรรมเขตที� 11 เป็นตน้ 

 

7. งบประมาณ 

รายละเอียด ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 

1. หมวดค่าตอบแทน     

1.1 ผูอ้ํานวยการ (5,600/เดอืน) และรองผู้อํานวยการ

(3,000/เดอืน x 3 คน) 

175,200 175,200 175,200 175,200 

1.2 เจา้หน้าที�ประจาํโครงการวุฒบิรหิารหรอืการตลาด 

ปรญิญาโท 1 คน (17,000/ เดอืน) 

204,000 217,000 223,000 243,000 

2. หมวดดําเนินงาน     

2.1 สนับสนุน SME ใหม่ ปีละ 100,000 x 5 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.2 สนับสนุนชิ�นงานวจิยัที�พรอ้มออกสู่ตลาด ปีละ 

150,000 x 2 

300,000 300,000 300,000 300,000 

2.3 จดัถ่ายทอดเทคโนโลย ี5 หลกัสูตรต่อปี 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.4 ดําเนินงานทั �วไปเช่น ประชุม วสัดุสาํนักงาน เป็น

ต้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 

3. ครุภณัฑ ์และการปรบัปรุงสถานที� 2,000,000 2,000,000 0 0 
รวม 3,879,200 3,892,200 1,898,200 1,918,200 

 

8. ผลผลิต/ปัจจยัชี�วดัความสาํเรจ็ 

รายละเอียด ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 

1. จาํนวนผูป้ระกอบการใหมส่ะสม 5 10 15 20 

2. จาํนวนผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอด 150 300 450 600 

3. จาํนวนบณัฑติทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 150 300 450 600 

4. จาํนวนของภาคอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิที�เขา้ใช้
พื�นที�หรอืรบัการถ่ายทอด 

3 6 10 15 

 

9. ผลที�คาดว่าจะได้รบัทั �งทางตรงและทางอ้อม 

9.1 เพิ�มจาํนวนของบรษิทัผูป้ระกอบใหม่ในพื�นที� 

9.2 อุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ละสารสนเทศในพื�นที�มคีวามแขง็แกร่ง สามารถแข่งขนัในเวทโีลกได ้



9.3 มคีวามร่วมมอืกบัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละสารสนเทศกบัประเทศในกลุ่ม IMT-GT 

9.4 มีจํานวนของบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์และสารสนเทศเพิ�มมากขึ�นให้สามารถรองรับ

อุตสาหกรรมทางดา้นนี� 

10. เครือข่ายความร่วมมือ 

10.1 Software Park Phuket 

10.2 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย 

10.3 สภาหอการคา้จงัหวดั 

10.4 สภาอุตสาหกรรม 

 


