
รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง ครั้งที่ 2/2554 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หองประชุม 210  ช้ัน 2  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 

รายนามกรรมการผูเขาประชุม 
1.   รองศาสตราจารย ดร.บุญสม  ศิริบํารุงสุข     ประธานกรรมการ 

 อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     (ประธานที่ประชุม) 

2.  รองศาสตราจารย ดร.ธวัช ชิตตระการ              รองประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3. นายสมชาย รัตนคช       กรรมการ 

 แทน  รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

  4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชํานิ      กรรมการ 

   แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 5. ผูชวยศาสตราจารย อับดุล  บินระหีม     กรรมการ 

 แทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร    

6.  ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช       กรรมการ 

 แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

 7.  ผูชวยศาสตราจารย  ประยูร ดํารงรักษ     กรรมการ 

 แทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

8. รองศาสตราจารย  มุกดา สุขสวัสด์ิ     กรรมการ 

 แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต ทิพยรัตน     กรรมการ 

 แทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 10. ดร.บาลี พุทธรักษา       กรรมการ 

 แทน อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

11. นายจรูญ พรหมสุข       กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  

12. นางสาววรรณา กลางประพันธ      กรรมการ 

 แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

13.  นายวีระพจน  กิมาคม       กรรมการ 
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 แทน  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

14.  นายสมพร  สิริโปราณานนท      กรรมการ 

  แทน ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา  

15.  นางสาวอารีย คณาวิวัฒนไชย                                                ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผูชวยเลขานุการ 

ผูอํานวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 16.  นายผดงุศักดิ์ อรนพ       กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

หัวหนางานวิเคราะหและประสานการวางแผน  

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

     17.  นางสาวสิริอร ตระกลูเมฆ ี      กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 แทน  หัวหนางานแผนงานงบประมาณ  

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 18. นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ      ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผูชวยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา สํานักงานเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
รายนามกรรมการผูไมไดเขาประชุม 
 1. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล      กรรมการ 

 2. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนปตตานี      กรรมการ 

 3. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 

 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต      กรรมการ 

 5. นายอนุศาสตร  สุวรรณมงคล      กรรมการ 

6. นายมัสลัน มาหะมะ       กรรมการ 

   
รายนามผูเขารวมประชุม 
มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร 
 1. รองศาสตราจารย นวลจิรา ภัทรรังรอง   ผูชวยอธกิารบดีฝายประกนัคุณภาพ 

 2. รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ฑฆีะสกุล   ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 



 3

 3. รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา  เชาวลิต   ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการเรียนการสอน 

 4. ผูชวยศาสตราจารย คํารณ  พิทกัษ    ผูอํานวยการศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจ 

 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม  นิยมวาส   รองผอ. RDO ฝายยุทธศาสตรวิจัย  

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย  รองผอ. RDO ฝายวิจัยสังคมศาสตร  

 7. นางสาวกาญจนา  คงแกว     นักวิชาการศึกษา กบศ. 

 8. นางสุภาพ  นวลละเอียด     นักวิชาการศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนา 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 1. รองศาสตราจารย ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห  รองอธิการบดี 

 2. อาจารยจํานงค แรกพินิจ     ผูชวยอธิการบดี  

3. นายสุรศักดิ์ วงศสันติ     เจาหนาที่บริหารงาน  
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 1. อาจารยมณีรัตน รัตนพันธ     รองผูอํานวยการศูนยพัฒนาฯ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. นายสันติ  สถิตวรรธนะ     ผูชวยอธิการบดี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประธานที่ประชุมกลาวยินดีตอนรับ คณะกรรมการบริหาร

เครือขายฯ อุดมศึกษาภาคใตตอนลาง   และกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม 

ดังนี้  

 
 

วาระที่ 1 เรื่องเสนอที่ประชุม 
 1.1 ผลการดําเนินงานเครือขายเชิงประเด็น (C) ประจําปงบประมาณ 2553 ของเครือขาย
อุดมศึกษาภาคใตตอนลาง(B) 
 ประธานเครือขายเชิงประเด็น (C)-สนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ผศ.คํารณ 

พิทักษ ไดแจงตอที่ประชุมถึงรายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ 2553 ของเครือขายสนับสนุน

หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ผลการดําเนินงานของหนวย UBI ที่ไดมีการดําเนินงานในป พ.ศ. 

2551-2553 สามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่กําหนด สําหรับกลไกดําเนินงานของหนวย UBI นั้นจะมี
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การประชุมทุกเดือนและจะมีการประเมินในรอบ 18 เดือน สวนในปงบประมาณ 2554 นี้หนวย UBI แจงวา 

ทางสกอ.ใหงบประมาณมา 7,865,000 บาท ทั้งนี้ สกอ.ยังแบงประเภทผลิตภัณฑเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

1. Advanced Technoloy  

2. Basic  Technology 

3. Creative 

4. IT 
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นายสมพร สิริโปราณานนทกรรมการจากหอการคาจังหวัดสงขลา ไดกลาวตอที่ประชุมวาเหน็ควรให 

นักศึกษาไดมีโอกาสที่ไดทดลองปฏิบัติจริงในดานการคาและการขายสินคาเพื่อใหนกัศึกษาเกิดความคิดที่จะ

เปนเจาของกจิการแทนการจบออกมาเปนพนักงานเพยีงอยางเดยีว 

 ประธานเครือขายเครือขายเชิงประเด็น(C)-วิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย รศ.ดร.พี

ระพงศ  ฑีฆสกุล ไดกลาวตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานในป 2553 คณะทํางานโครงการวิจัยและพัฒนา

ภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย ไดพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจําป 2553 จํานวน 5 

โครงการ วงเงิน2,020,400 บาท แบงเปนงบประมาณจาก สกอ. 1,400,800 บาท และงบจากภาคเอกชน 

จํานวน 620,600 บาทรายชื่อโครงการดังรายละเอียดในเอกสารแนบ  และขณะนี้เครือขายเครือขายวิจัยและ

พัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชยไดจัดทําเอกสารสัญญารับทุนและเอกสารประกอบสัญญา จํานวน 3 

ชุด ตอโครงการจัดสงใหนักวิจัยและบริษัทที่รวมทุนลงนาม  ปลายเดือนกุมภาพันธ 2554 จะจัดสงใหเครือขาย 

B เพื่อขอความเห็นชอบและจัดสงเครือขาย A ตอไป 

 ประธานเครือขายเครือขายเชิงประเด็น(C)-วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐาน

ราก รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห ไดกลาวตอที่ประชุมวาผลการดําเนินงานของเครือขายในป 2553 ไดจัด

โครงการ ดังตอไปนี้ 

 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง(มหาวิทยาลัยทักษิณ) งบสนับสนุน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 70,000 บาท ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ,โครงการนํารองประเมิน

ศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย สกอ. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน

1,000,000 บาท ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ,โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ทักษิณ คร้ังที่ 20 ประจําป 2554 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 

 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย ดร.ธวัช ชิตตระการ ไดกลาวในที่ประชุมวา

จากการไปดูงานที่กําแพงแสนเห็นชุมชนใชเตาถานใหแรงไฟเทากับการใชแกส, เครื่องสีขาวสังหยดขนาดเล็ก

และการปลูกสบูดํา 

 ประธานเครือขายเชิงประด็น(C)-พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิตไดกลาว

ตอที่ประชุมวาผลการดําเนินการของเครือขายในป 2553 โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีดังตอไปนี้ กิจกรรมจัดทํา

แผนกลยุทธของเครือขาย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ,กิจกรรมจัดพิธีลงนามความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ งบประมาณที่ใชในครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 90,676 บาท ดังรายละเอียดใน

เอกสารประกอบโครงการสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษา “แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ” ,กิจกรรมจัดแถลงขาวเปดตัวชมรมสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง,โครงการ Best practice:ผลงาน

นักศึกษาสหกิจศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 

 ประธานเครือขายเชิงประเด็น(C)-ประกันคุณภาพออนไลน รศ.ดร.นวลจิรา ภัทรรังรอง ไดกลาวตอที่

ประชุมวาผลการดําเนินการดําเนินงานในป 2553 เครือขายเชิงประเด็นประกันคุณภาพออนไลนไดจัด
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โครงการ/กิจกรรม 3โครงการ คือ โครงการเวทีคุณภาพจัดในวันที่ 10 สิงหาคม 2553ไดรับการสนับสนุนจาก

เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง งบประมาณจํานวน  27,090 บาท,โครงการประชุมสัมมนาเรื่องระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษาไดรับการสนับสนุนจากเครือขายุดมศึกษาภาคใตตอนลาง 

จํานวน 43,739 บาท,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงไดรับการสนับสนุนจากเครือขายุดมศึกษา

ภาคใตตอนลาง จํานวน 30,000 บาท ทุกโครงการที่จัดมีผลการดําเนินการตรงตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

 -ที่ประชุมรับทราบ- 

 
1.2 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดในสวน

สถาบันที่ยังไมไดลงนามหรือไมครบถวนทุกจังหวัด (ม.ทักษิณ ม.นราธิวาสฯ) 
นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ กลาวตอที่ประชุมวาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัดเมื่อพิธีลงนาม

เสร็จส้ินแลวทาง สกอ.จะแจงนโยบายและทิศทางการดําเนินงานกลับมา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

-ที่ประชุมรับทราบ- 
 
วาระที่ 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

2.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 การจัดทําแผนงานดานการปองกันแกไขยาเสพติดของเครือขายฯ ในหัวขอนี้ประธานในที่ประชุมได

มอบหมายใหนายสุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษรายงานตอที่ประชุมใน 3 ประเด็น คือ  

1.สกอ.จะสนับสนุนใหเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลางจัดประชุมเพื่อทําแผน/โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในป 2554 โดยสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท และไดมอบใหกองกิจการนักศึกษา

ในฐานะที่รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาดําเนินการตอไป 

 2.โครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ จัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการในหัวขอเร่ืองที่เกี่ยวของกับ

การแกปญหาและพัฒนาจังหวัดสงขลาเปนประจําตอเนื่องทุกป ภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 

แหงคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,มหาวิทยาลัยทักษิณ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ รวมเปนหนวยดําเนินการ และกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก

องคกรบุคคล ที่สรางสรรคคุณความดีและประโยชนแกสังคม 

 3.การยกเวนการหักคาธรรมเนียมบํารุงสถาบันการศึกษา สกอ. ขอใหมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมบํารุงสถาบันการศึกษาเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่วางเอาไวในโครงการของเครือขายเชิงประเด็น(C ) ประจําป

งบประมาณ 2554 

- ที่ประชุมรับทราบ – 
 

2.2 เรื่องที่ฝายเลขานุการฯแจงใหที่ประชุมทราบ 
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 การสนับสนุนงบประมาณใหกับเครือขายเชิงประเด็น(C )ประจําป 2554 

การอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี นายสุดเฉลิม 

ศัสตราพฤกษไดแจงที่ประชุมวา เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลางแจงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2554 เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากรวม 14

โครงการเปนเงิน 2,480,000 บาท  เครือขายสนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา งวดที่ 1 สกอ.

ไดดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา งวดที่ 1 เปน

จํานวนเงิน 4,880,000 บาท  และเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลางไดอนุมัติงบประมาณ 300,000 บาทใหกับ

เครือขายประกันคุณภาพออนไลน 

- ที่ประชุมรับทราบ - 

  
วาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2554 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554  ณ หอง 

215 อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
วาระที ่4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1ขอเสนอโครงการสนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาประจําป
งบประมาณ 2554 
 นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ เสนอที่ประชุม ถึงโครงการสนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจใน

สถาบันอุดมศึกษา ในการดําเนินงานของหนวยบมเพาะวิสาหกิจภายใตเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง

กําหนดเปาหมายการดําเนินงานของหนวย UBI  รวมใชงบประมาณ เปนจํานวน 7,865,000 บาท ซึ่งตอนนี้

ไดรับการอนุมัติจาก สกอ.แลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

-ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบ – 

 
4.2 ขอเสนอโครงการสงเสริมและและพัฒนาสหกิจในสถาบนัอุดมศึกษาประจําป

งบประมาณ 2554  
 นายสุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษ  เสนอที่ประชุมถึงโครงการสง เสริมและและพัฒนาสหกิจใน

สถาบันอุดมศึกษาโดยกําหนดงบประมาณเปนจํานวน 420,000 บาท และแตละสถาบันในเครือขายจะรวม

เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการแตละกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย และในปจจุบันในเครือขายมีการ

ดําเนินการสหกิจศึกษาอยูทั้งหมด 8 สถาบัน รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

- ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบ - 
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4.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลางครั้งที่ 
3/2554 ในวันที่ 29 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- ที่ประชุมรับทราบ- 

 
วาระที่ 5 วาระอ่ืนๆ 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ไดกลาวตอที่ประชุมถึงการจัดประชุม 

คณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง วาควรมีการจักทํา work shop รวมกัน 

  

-เลิกประชุมเวลา 12.10 น.- 

 

 

นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี      นางสาวอารีย  คณาวิวัฒนไชย 

ผูบันทึกรายงานการประชุม         ( ผูอํานวยการกองแผนงาน) 

                             ผูตรวจรายงานการประชุม 


