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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจ้าปี 2560 

 
 
1. หลักการและเหตุผล  

พ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาเป็นภูมินิเวศที่มีความหลากหลายทางทั้งกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาและการบริหารจัดการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาให้ยั่งยืนจึงจ้าเป็นจะต้องยึดหลัก
บูรณาการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต้องอาศัยการท้างานจากองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ
และประชาชนในพ้ืนที่ เข้ามาท้างานร่วมกัน ตามเงื่อนไขเชิงบริบทของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมปฏิบัติการทางสังคมร่วมกัน เพ่ือสร้างพลังพลเมืองรวม และน้าไปสู่การ
ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น การจัดการตนเองรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาได้อย่างยั่งยืน 

สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีบทบาทและความรับผิดชอบส้าคัญในการสนับสนุน และผลักดัน
การพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา บนพื้นฐานของการจัดการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งเป็น
ภารกิจของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  จึงได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา” ขึ้น 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา” 
ครั้งที่ 5 เพ่ือสานต่อการด้าเนินงาน  การขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิชาการ 
ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบให้ยั่งยืนสืบไป 

  
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระดับต่างๆ และเผยแพร่องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการวิจัย การปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

2.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และ
กระบวนการวิจัยรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ทะเลสาบสงขลา 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม 

 
3. พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม  

สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่
รอบลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

 นักวิชาการ/อาจารย์/นิสิต/นักศึกษา 150  คน 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  30  คน 
 ประชาชนทั่วไป 120 คน 
  รวมทั้งสิ้น 250 คน 

 



4. ระยะเวลา/สถานที่ด้าเนินการ    
วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ  
5.1 ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผศ.ดร. โรจนัจฉริย์  ด่านสวัสดิ์   โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและ
การจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

5.2 หน่วยงานร่วมจัด (ภายใน) 
1) ส้านักวิจัยและพัฒนา 
2) สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

5.3 หน่วยงานร่วมจัด (ภายนอก) 
1) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
4) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย 
6) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 
7) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
8) สภาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
9) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชน ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ ภายใต้การสนับสนุน

ของ Mekong River Commission  
10) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ้าภูมิภาค ภาคใต้ 

 
6. ขอบเขตและแนวทางการด้าเนินงาน 

1) การประชุมสัมมนาบรรยายภาควิชาการโดยนักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา เพ่ือน้าเสนอ
ผลงานวิจัยสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ต่อประชาคมภาคส่วนต่างๆในลุ่มน้้าและที่เข้าร่วมประชุม 

2) การเสวนาในประเด็นที่สนใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา เพ่ือ
เสริมสร้างเครือข่ายและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ชี้น้านโยบายสาธารณะ และขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้เชิงบูรณาการ 

3) การน้าเสนอผลงานทางวิชาการโดยคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษา 
และหน่วยงานที่ท้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยมีขอบเขตของการน้าเสนอผลงานในประเด็นดังนี้ 

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ศิลปวัฒนธรรม 
- การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต 
- นโยบายและการบริหารจัดการ  

 
 



7. แผนการด้าเนนิงาน   
ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท้าค้าขออนุมัติด้าเนินโครงการ
และงบประมาณด้าเนินการ 

           

2. จัดท้าประกาศแต่งตั้งคณะท้างาน
โครงการ 

           

3. จัดประชุมคณะท้างานโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่
เพื่อร่วมก้าหนดประเด็นการประชุม
และการเสวนา 

            

4. ประสานงานและตดิต่อ
คณะท้างานในพ้ืนท่ี 

           

5. รวบรวมและจัดท้าข้อมูลในการ
จัดประชุมวิชาการ  

             

6. ประสานงานภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน 

           

7. ด้าเนินการจัดท้าโครงการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

           

8. สรุปแผนการจัดประชุมและ
แนวทางในการจัดงาน 

           

9. ด้าเนินการจัดประชุมวิชาการและ
สมัชชาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

           

10. จัดท้ารายงานสรุปผลการจัด
ประชุม เวทีสรุปผลการประชุมสู่
สาธารณะ 

           

 
8. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผลผลิต (Output) 
1) เวทผีู้เข้าร่วมน้าเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
2) เวทผีู้เข้าร่วมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาและการชี้น้านโยบาย 
3) เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและความรู้ ประสบการณ์ในการด้าเนินงาน 
4) เครือข่ายกลไกขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงบูรณาการ 

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) โจทย์วิจัย และงานวิจัยต่อยอดการขยายผลปัญหา 
2) มีการน้าตัวแบบความรู้ไปสู่การชี้น้านโยบายและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในลุ่มน้้า

ทะเลสาบสงขลา 
8.3 ผลกระทบ (Impact) 

1) มีแหล่งความรู้ส้าหรับการใช้อ้างอิงหรือน้าไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในระยะยาว 
2) มีเครือขา่ยและมีกลไกที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาให้ยั่งยืนต่อไป 
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9. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
การด้าเนินการโครงการนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2558-2561 

ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม (University Engagement) : การมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนและศิษย์เก่า  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560-2561 ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ: ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  รวมทั้งสอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของคณะฯ  ในการเชื่อมโยงความรู้ บัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วมการน้าเสนอผลงานวิจัย  

 
10.  แนวทางการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด้าเนินงาน  

1) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุมฯ 
2) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนแต่ละปี 
3) แบบสอบถามประเมินความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาค

ส่วนชุมชนที่เก่ียวข้อง 
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ก้าหนดการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจ้าปี 2560 

“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” 
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

วัน เวลา พิธีการ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2557 08:30 - 09:00 ลงทะเบียน 

09:00 - 09:30 พิธีเปิด ก้าหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบ
สงขลา” ครั้งท่ี 5 ประจ้าปี 2560 
กล่าวรายงาน โดย  ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 
                       หัวหน้าโครงการฯ 
กล่าวเปิด โดย   รศ.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกลุ 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

09:30 – 10:00 พิธีมอบของที่ระลึกขอบคุณหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพร่วม 
             โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การแสดงจากนักศึกษา ชมรมนาฏรักษ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

10:00 - 10:45 บรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน” 
โดย  รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงค์ 

10:45 - 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง  
11:00 - 12:00 เสวนา “การบริหารงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา” 

โดย ผู้บริหารวิจัยในเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              โดย รศ.ดร.ฉัตรไชย  รัตนไชย 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ดร.จเร  สุวรรณชาต 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ                        โดย ผศ.นุกูล อินทระสังขา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                โดย อาจารย์บรรจง  ทองสร้าง 
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่                     โดย รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา 
ผู้ด้าเนินรายการ โดย ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 การน้าเสนอบทความทางวจิัย และบทความเชิงปฏิบัติ (แยกตาม Session) 

ห้อง 1 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้้า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ด้าเนินรายการโดย : ดร.สุธินี  สินธุก  
 
ห้อง 2 การการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการบริการเชิงท่องเที่ยว 
ด้าเนินรายการโดย : รศ.ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร  
 
ห้อง 3 ภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้าเนินรายการโดย : รศ.ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร  

14.30 - 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง 
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วัน เวลา พิธีการ 
15.00 - 16.30 การน้าเสนอบทความทางวจิัย และบทความเชิงปฏิบัติ (แยกตาม Session) 

ห้อง 1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์สนเทศ 
ด้าเนินรายการโดย : ดร.ไชยวัฒน์  รงค์สยามานนท์ 
 
ห้อง 2 การจัดการความรู้ 
ด้าเนินรายการโดย : ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 
 

16.00 – 17.00 พิธีมอบเกียรติบตัรผู้น้าเสนอผลงานวิจัย 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 8.00 - 8.30  ลงทะเบียน  
8.30 - 9.00 การบรรยายพิเศษ  “เรื่อง การพัฒนาที่ย่ังยืนเชิงสังคมและนวัตกรรม” 

โดย: ………………………………………………………….. 
 

9.00 - 10.00 รายงานความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆในลุ่มน้้า 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

10.00 - 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 - 11.15 อภิปราย หัวข้อการพัฒนาที่ย่ังยืนเชิงสังคมและนวัตกรรม 

โดย…. 
11.15 - 12.00  ระดมความคดิเห็น  (กลุ่มย่อย) 

เร่ือง การขับเคลื่อน ความคืบหน้า ปัญหาในปีที่ผ่านมา 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น้าเสนอ ผลการระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อน ความคืบหน้า ปัญหาใน

ปีที่ผ่านมา 
โดย…. 

14.00 - 15.30 เสวนาวิชาการ “การจัดการภูมิปญัญาและศิลปวัฒนธรรมในพื้นทีภ่าคใต้” 
โดย วิทยาลยัภูมิปญัญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

15.30 - 16.00 พิธีส่งมอบธงเพื่อการจัดงานประชุมระดบัชาติ “ลุ่มน้้าทะเสสาบสงขลา”   
ครั้งท่ี 6  
มอบโดย  ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มอบแก่   ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  

16.00 - 16.30 พิธีปิด  
โดย  ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 

 
หมายเหตุ : ก้าหนดการมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 


