จุลสาร
ฝ่ ายวิชาการ
ป ร ะ จา เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม — มิ ถุ น า ย น 2 5 5 9
สารบัญ.....

ข่าวกิจกรรม

* ข่าวกิจกรรม
* มติย่อการประชุมที่เกี่ยวข้อง
* อยากรู้ต้องอ่าน...ตอน

1
7
14

5 สิ่งที่ควรป้องกัน ระวังภัยเมื่อฝนตก

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้งานระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR TSU)
ฝ่ า ยวิ ช าการและประกัน คุณ ภาพการศึ กษา จั ดโครงการอบรมเชิง ปฏิ บั ติก าร การใช้ง านระบบประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา (e-SAR TSU) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207 สานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขต
สงขลา และวัน ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT302 สานักคอมพิว เตอร์วิทยาเขตพัทลุ ง เพื่อให้
คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประเมินคุณภาพ
การศึกษา (e-SAR TSU)

ห น้ า 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรือ่ ง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (AUN QA Criteria Implement and SAR Developing) ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม
2559 ณ โรงแรม กรีนเวิลด์ พาเลซ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA สามารถนาไปปรับใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กั ญญดา อนุ ว งศ์ AUN-QA Lead Assessor อาจารย์ป ระจา คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และที ม ผู้ ช่ ว ยวิ ท ยากร คื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร .เรวดี กระโหมวงศ์ ,
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 280 คน ประกอบด้วย ผู้ บ ริห าร ประธานหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ต ร อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์และบุคลากรผู้สนใจ

ห น้ า 3

โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง นาโดยรองอธิการบดี
ฝ่ า ยบริ ก ารวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ (ผศ.ดร.นุ กู ล อิ น ทระสั ง ขา) และที ม คณะท างานการจั ด ท าระบบและกลไก
การจั ดการศึกษาต่อเนื่ อง มหาวิทยาลัย ทักษิณ ได้ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง ณ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, สานักสิริพัฒนา สถาบันบริหารพัฒนศาสตร์ , ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการจัดทาระบบและกลไกการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความเข้าใจการ
จัดการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อนาประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีระบ บและ
คุณภาพ

โครงการสัมมนานิสติ หลังกลับจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมปาริชาติ ที่ผ่านมา มีนิสิตสหกิจศึกษาและนิสิตที่สนใจ
เข้ าร่ ว มประมาณ 500 คน ซึ่ง โครงการได้ส าเร็ จลงด้ ว ยดี ฝ่ า ยวิ ช าการฯ ขอขอบคุ ณนิ สิ ต คณาจารย์ ผู้ บ ริห ารและ
คณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ห น้ า 4

โครงการ Workshop การจัดทารายวิชาบังคับ กลุ่มบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ Workshop การจัดทารายวิชาบังคับ กลุ่มบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่าง
วันที่ 19 - 20 มิถุนายน2559 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์ กรอบเนื้อหารายวิชา และจัดทา มคอ.3 รายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มบูรณาการ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนาร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงรายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มบูรณาการ)

ห น้ า 5

โครงการประชุมวิชชาการ
ฝ่ายวิชาการ ได้จั ด โครงการประชุมวิชชาการ“ยกระดับความรู้สู่การพัฒ นาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”ภาคใต้ (Knowledge Enhancing towards better PHPP) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน
2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการความรู้
(สังเคราะห์และแบ่งปันความรู้ ) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามเครื่องมือใน
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ได้นาความรู้ไปใช้ต่อเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ยกระดับ กระบวนการทางานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่ วนร่วมต่อไป และสร้าง
เครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากการใช้ความรู้เป็นฐาน โดยได้รับเกียรติ จาก ฯพณฯ ท่าน
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน , อาจารย์
ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ นพ.อาพล จินดาวัฒนะ ในการปาฐกถาพิเศษ

ห น้ า 6

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นทิศทางและระบบสนับสนุนการสร้าง
ผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทิศทางและระบบสนับสนุนการสร้างผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านบริการวิชาการรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกาหนดตาแหน่งวิชาการรับ
ใช้สังคม และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางและกลไกลสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธาน
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ก.พ.อ., รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ อนุกรรมการฝ่าย
วิชาการ EnT และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ สานักวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ห น้ า 7
สรุปมติย่อรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.2 เรือ่ งแจ้งจากกรรมการ

ไม่มี
ไม่มี

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่อง ผลการเทียบรายวิชาและเทียบโอนรายวิชา ส่วนงานวิชาการแจ้งเรื่องผลการเทียบรายวิชาและผลการเทียบโอน
รายวิชา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ในหมวดที่ 7 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
คณะศึกษาศาสตร์ แจ้งผลการเทียบรายวิชา 4 รายวิชา คณะนิติศาสตร์ แจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้แก่นิสิตจานวน 1 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้แก่นิสิตจานวน 1 คน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แจ้งผลการ
เทียบรายวิชา 1 รายวิชา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งผลการเทียบรายวิชา 5 รายวิชา
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันพุธ
ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่า รับรองรายงานการประชุม ตามผลการแจ้งเวียนโดยไม่มีการแก้ไข ที่ประชุมมีมติ รับรอง
รายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียนโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 13 และ 15
เดิม
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2559
แก้ไขเป็น วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ผลการเทียบโอนรายวิชา ของนางสาวขวัญตา สุขพงษ์ นิสิตรหัส 581997189 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้ข้อมูลการเทียบโอนรายวิชา มติ ที่ประชุมเห็นควรให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาอธิบายรายวิชา 0324522 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน และแจ้งสภาวิชาการอีกครั้ง
3.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมติความเห็นชอบ ดังนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เอกสารอ้างอิงในหมวด 1 ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ควรรวมไว้ด้วยกันโดยอาจรวมไว้หลังข้อ 11.2 ที่เดียวก่อนขึ้นข้อ 12
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตควรมีความแตกต่างกัน ควรเน้นองค์ความรู้ที่ต่างกัน
โดยในระดับดุษฎีบัณฑิต ควรเพิ่มข้อความ “ภาวะผู้นาทางวิชาการ” เพื่อเป็นการเน้น องค์ความรู้ที่จะให้เกิดในบัณฑิตระดับดุษฎี
บัณฑิตสอดคล้องกับความคาดหวังของประเทศ
3. เพิ่มความชัดเจนของแผนการศึกษา หลักสูตรควรอธิบายแผนกาหนดการของข้อมูลการสอบ Qualifying Examination ในแผนการศึกษา
4. ควรเพิ่มเติมเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
5. เกณฑ์ผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ของรายวิชา 1004792 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.2 ระบุไว้ว่าให้
ตีพิมพ์อย่างน้อย 3 บทความซึ่งอาจเป็นเกณฑ์ที่สูงเกินไป ควรปรับเป็นให้ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า
2 บทความ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนอ้างอิงประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ห น้ า 8
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. เสนอที่ประชุมฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
3.3 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ศิลป์
ชั ย สุ ว รรณมณี มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในประเด็ น ต่ า งๆ ในการขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา เห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามข้อ 1 และ 5 และมอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุม
พิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ 4 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ
4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมติความเห็นชอบ
ดังนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนปรัชญาของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์ของควรเขียนแยกระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ควรแสดงให้เห็นถึงนัยยะของความแตกต่างของ
หลักสูตรระดับปริญญาโทเน้นการวิเคราะห์ หลักสูตรระดับปริญญาเอกควรเน้นการสังเคราะห์และภาวะผู้นาทางการศึกษา
3. ควรปรับแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ข้อ 2. โดยการเพิ่มกลยุทธ์แนวคิดการจัดการการศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งการ
ประชุมสัมมนาแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
4. ควรปรับลดจานวนนิสิตตามแผนการรับนิสิตที่ยังไม่สอดคล้องกับจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์ หรือเพิ่มอาจารย์ประจา
หลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษเพื่อมาช่วยดูแลให้สอดคล้องตามเกณฑ์อัตรา 1 : 5 ของอาจารย์ผู้ดูแลวิทยานิพนธ์ และ 1 : 15 ของ
อาจารย์ผู้ดูแลสาระนิพนธ์ทั้งนี้ให้คานึงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ
5. พิจารณาจานวนหน่วยกิตให้อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่าของหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น
6. ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของคาอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรปรับให้มีความ
กระชับยิ่งขึ้น
7. ควรพิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษา ความชั ด เจนของเกณฑ์ ก ารตี พิ ม พ์ ผ ลงาน การน าเสนอผลงาน
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
8. ควรเพิ่มรายวิชาที่เน้นองค์ความรู้ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM เนื่องจากในภาวการณ์ปัจจุบันทิศทาง
ของสภาการศึกษาให้ความสาคัญกับ STEM Education นักบริหารจึงควรเรียนรู้ และเข้าใจในหลักการและวิธีการของการจัด
การศึกษา STEM
9. ควรให้มีนักบริหารมืออาชีพทางการศึกษาเข้ามาช่วยในการดาเนินการของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. ให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. เสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
4.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ฉบับปี พ.ศ. 2554
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับปรุงจานวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ในหมวด
วิชาเอกบังคับ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จานวน 2 รายวิชา
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา

เรื่ อ งที่ เ สนอได้ ผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ห น้ า 9
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. การขอปรับปรุงจานวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชา
0604466
พื้นฐานการวิจัยด้านดนตรี
3(2-2-5)
และรายวิชา 0604467
ดุริยนิพนธ์
3(0-9-0)
โดยมีผลใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และแจ้งสกอ.ต่อไป
4.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 10 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
2. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
7. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี (5 ปี)
8. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
9. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
10. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ไม่ต้องระบุ Post-Doctoral Research
2. ตรวจสอบปีที่สาเร็จการศึกษาของอาจารย์นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล (อาจสลับกันระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโท)
และตรวจสอบปีที่สาเร็จการศึกษาของอาจารย์ทุกคน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดอีกครั้ง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จานวน 10 หลักสูตร ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประวัติและผลงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และแจ้ง
สกอ.ต่อไป
4.5 เรื่อง แนวทางการจัดหลักสูตรที่สามารถได้รับปริญญา 2 ปริญญา (Double Degree) และแนวทางการจัดการจัด
หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ขอถอนวาระ
4.6 เรื่อง การขอขยายเวลาส่งค่าระดับขั้น คณะนิติศาสตร์ เสนอที่ประชุม ขออนุญาตขยายเวลาส่งค่าระดับขั้น รายวิชา
0801121 ประวัติศาสตร์กฎหมาย ที่เปิด สอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์หทัยกาญจน์ กาเนิดเพชร
เป็นผู้สอน เนื่องอาจารย์ผู้สอนยังทาคะแนนไม่แล้วเสร็จ จึงขอขยายระยะเวลาส่งค่าระดับขั้นเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 18
มีนาคม 2559 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. อนุมัติการขออนุญาตขยายเวลาส่งค่าระดับขั้น รายวิชา 0801121 ประวัติศาสตร์กฎหมาย ที่เปิดสอน
ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 ของอาจารย์หทัยกาญจน์ กาเนิดเพชร ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
2. มอบอานาจให้อธิการบดีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตขยายเวลาส่งค่าระดับขั้น เป็นรายกรณี
ไป ตามข้อเสนอแนะของคณบดี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 –17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขต
พัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ห น้ า 1 0
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
——————————
เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน เรื่อง กาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดป้ายหอประชุม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่อง ผลการเทียบรายวิชา ส่วนงานวิชาการแจ้งเรื่องผลการเทียบรายวิชา
1. คณะศึกษาศาสตร์ แจ้งผลการเทียบรายวิชา 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125331 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทาง
เศรษฐกิจ จานวน 3(3-0-6) กับรายวิชา 0703415 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจ จานวน 3(3-0-6)
2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน แจ้งผลการเทียบรายวิชา 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0202101 คณิตศาสตร์
พื้นฐาน จานวน 3(3-0-6) กับรายวิชา 0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน จานวน 4(4-0-8)
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันพุธ
ที่ 23 มีนาคม 2559 ปรากฏว่า รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
วิชาการ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ตามผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรปรับโครงสร้างหลักสูตร พิจารณาปรับรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา ให้มีสรรถนะและสาระความรู้ครบถ้วนตามคุรุสภา
3. ควรเพิ่มโอกาสได้พูดคุยถึงคาถามทางการศึกษาในปัจจุบัน ว่ามีเป้าหมายเพื่ออะไรที่นอกเหนือไปจากความรู้
ทางวิชาการที่ได้รับ เสริมศักยภาพทางความคิด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษา เป็นตัวอย่าง
4. ขาดนวัตกรรมใหม่ ๆ ควรมีเครื่องมือที่เน้นการช่วยเหลือองค์กร การจัดการ เพื่อให้เป็นการสร้างผู้บริหาร
ที่ดีมีคุณภาพ
5. หลักสูตรควรจะเพิ่มศักยภาพที่จะให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ในฐานะนักบริหารต้องรับกับสภาวะการ
ลดลงของประชากรไทย โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า 100 คน และครูผู้สอนไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ต้องผลิตนักเรียน
ที่จบจากโรงเรียนเหล่านี้ให้มีคุณภาพเทียบเท่าตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ซึ่งการเพิ่มศักยภาพเหล่านี้อาจใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดการทาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบสภาวะเหล่านี้
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6. วั ตถุป ระสงค์ของการผลิตดุ ษฎีบัณฑิ ต ข้อที่ 2 การคิดเชิ งวิ เคราะห์ และเชิง ระบบ ไม่ สามารถใช้ ในการวิจั ย
อย่างลึกซึ้งได้ เนื่องจากวิธีคิดมีหลายวิธีคิด นอกจากวิเคราะห์และเชิงระบบ อาจปรับเป็น “หลากหลายวิธีคิด” เน้นความคิด
ที่หลากหลาย
7. แนวคิดทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็น การจัดการศึกษาวันนี้เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ 21
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวเสริม สื่อ นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยเสริม
8. พิจารณาวิธีการจัดการศึกษา
9. ตรวจสอบความรับผิดชอบหลักในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ มอบผู้รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ร่าง หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... ก่อนเสนอรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร พิจ ารณาตรวจสอบความถูกต้ อง และเสนอเข้ าที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุม
พิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ 4 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ
4.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) รวม 15 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอเปิดรายวิชา 0801416 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 3(1-6-2) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาเอกเลือก หลักสู ตรนิติศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช านิติศาสตร์ หลั กสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตั้ งแต่ ภาคเรียนต้ น
ปีการศึกษา 2559 โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
1.1 พิจารณาชื่อภาษาอังกฤษ จากเดิม Clinic Legal Education เป็น Clinical Legal Education
1.2 คาอธิบายรายวิชา ควรตัดคาว่า “เพื่อศึกษา” ในประโยคแรก และพิจารณาตัดคาว่า “โดย” ออก
เนื่องจากปรากฏคาว่า โดย หลายที่
2. เห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จานวน 14 หลักสูตรตาม
เสนอ
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
3. หลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิ างคศาสตร์ไทย
4. หลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิ างคศาสตร์สากล
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
4.3 เรื่อง การขอย้ายกลุ่มเรียน คณะนิติศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอย้ายกลุ่มเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 1 คน
คื อ นายกุ ศ ล ขุ น เพ็ ช ร มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการขอย้ า ยกลุ่ ม เรี ย น ของนายกุ ศ ล ขุ น เพ็ ช ร รหั ส ประจ าตั ว นิ สิ ต
561087594 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคสมทบ ซึ่งรับผู้จบ ปวส.อนุปริญญา
ปี 2555-2558 ย้ายไปเรียนกลุ่มหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี ภาคสมทบ รับผู้จบปริญญาตรี ปี 2555-2558
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4.4 เรื่อง การพิจารณาให้มีทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์
กล่อมเกล้า เสนอที่ประชุมพิจารณาการให้มีทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งอาจจัดโควตา
ให้เข้าศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาสาหรับศิษย์เก่าที่เรียนดี ดังนี้
1. ทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน
2. ทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
มติ ที่ประชุมอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการต่อไป
1. ควรเป็นทุนลักษณะของทุนช่วยสอน (TA) หรือผู้ช่วยนักวิจัย (RA) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตพัฒนาตนเอง
2. ควรเปิดกว้างให้ทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป
3. ในการเสนอ ควรปรับเป็น
1. ทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน
4. ควรดาเนินการในเชิงบริหาร ให้เป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์ มีวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย
5. บัณฑิตศึกษากับการวิจัยควรควบคู่กัน โดยมีศูนย์วิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา) และศูนย์ความเป็นเลิศ
เป็นช่องทางเชื่อมโยง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 ในวั นพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 –17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
5.2 เรื่อง การติดตามผลการดาเนินการจากการพิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ กรรมการสภาวิชาการ
เสนอให้มีการติดตามผลการดาเนินการ การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สภาวิชาการได้เคยพิจารณากลั่นกรองการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการไปแล้ว มติ ที่ประชุมมอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปข้อมูลการดาเนินการการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ และรายงานแก่สภาวิชาการทุกเดือน
ปิดประชุม เวลา 15.10 น.
นางสาววทินา จันทร์นวล สรุปรายงานการประชุม
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5 สิ่งที่ควรป้องกัน ระวังภัยเมื่อฝนตก
ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าฝนแล้ว
นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ แล้ว
ยังอาจมีปัจจัยที่ทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งต้องระมัดระวังกัน
ด้วย จึงรวบรวมโรคและภัยอันตรายต่างๆ ที่ต้องพึงระวังในหน้าฝนนี้
มาฝากกัน เกี่ยวกับอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นี้ นพ.ภูมินทร์
ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
ได้บอกถึงสาเหตุ พร้อมแนะนาวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
อันตราย ดังนี้
1. โรคติดต่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ ในหน้าฝนอากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น ทาให้เชื้อโรคสามารถแพร่ระบาดได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้หลายโรค เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ ปอด
อักเสบ จึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วย เพราะเชื้อโรคสามารถ
ติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งผ่านการไอหรือจาม
ขณะเดียวกัน โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด อาหารเป็น
พิษ โรคเหล่านี้เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพ โดยผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว
เป็นน้า อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง และหากติดเชื้อบิดอาจมีมูกหรือเลือดปนอุจจาระได้ ดังนั้นในหน้าฝนนี้ จึงควร
ระมัดระวังอาหารการกินเป็นพิเศษ โดยรับประทานอาหารที่สุกใหม่ ๆ สะอาด และใช้ช้อนกลาง
2. อุบัติเหตุจราจร
อุบัติเหตุที่เกิดในหน้าฝนมักเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง และสร้างความ
สูญเสียให้กับผู้ประสบเหตุ ส่วนใหญ่จะได้รับบาดเจ็บจากการ
กระแทก กระดูกหัก หรือเสียเลือดเป็นจานวนมาก ดังนั้นช่วงหน้า
ฝน ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดย
เตรียมสภาพรถให้พร้อม และตรวจสอบระบบสัญญาณไฟให้อยู่
สภาพใช้งานได้ดี หากพบเห็นอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุควรรีบ
โทรสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ และผู้ประสบเหตุไม่ควร
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยตนเอง เพราะหากช่วยเหลือผิดวิธีจะทาให้
ผู้ป่วยเป็นอันตรายมากขึ้น ควรรอเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ
เคลื่อนย้าย
3. อันตรายจากไฟดูดและไฟช็อต
อุบัติเหตุที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน มักเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีไฟรั่ว ซึ่งวิธีป้องกันการโดน
ไฟฟ้าดูดนั้น เมื่อเราตัวเปียกห้ามเปิดสวิสต์ไฟหรือเสียบปลั๊กไฟ เพราะอาจจะทาให้โดนไฟฟ้าดูดได้ และควรหมั่น
ตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟ ที่สาคัญควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านหรือต่อสายดิน เพื่อความปลอดภัย
และเป็นการป้องกันที่ดี
สาหรับการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟดูด ที่สาคัญที่สุดก็คือ ต้องป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วย
บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ที่จะเข้าไปช่วยกลับถูกไฟดูดเสียชีวิตไปด้วย โดยหากผู้ที่ถูกไฟดูดยังติดอยู่กับสายไฟ ให้ถอดปลั๊ก
หรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นให้ใช้วัสดุไม่นากระแสไฟฟ้า เช่น ไม้ ผ้าแห้งพันมือหนา ผลักหรือฉุด
ผู้ป่วยให้หลุดออกโดยเร็ว พร้อมตรวจดูว่าหัวใจหยุดเต้นหรือไม่ หากหัวใจหยุดเต้น ต้องทาการนวดหัวใจไปพร้อม ๆ
กับการผายปอด แล้วรีบนาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
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5 สิ่งที่ควรป้องกัน ระวังภัยเมื่อฝนตก (ต่อ)
4.อันตรายสัตว์มีพิษ
ช่วงเข้าฤดูฝนต้องระวังสัตว์ที่มีพิษชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแมงป่อง ตะขาบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ งู ควรหลีกเลี่ยง
การเดินในที่รกมีหญ้าสูง โดยเฉพาะเวลากลางคืน ถ้าจาเป็นต้องเดินผ่านควรใส่รองเท้าหุ้มข้อเท้า ใส่กางเกงขายาว
เสื้อแขนยาว เตรียมไฟฉายและไม้ ถ้าถูกงูพิษกัดควรปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการล้างแผลด้วยน้าสะอาด บีบเลือด
บริเวณบาดแผลออกเท่าที่ทาได้ ไม่ควรใช้ปากดูดเลือด ห้ามกินยาที่มีส่วนผสมของแอสไพริน เพราะจะเสริมฤทธิ์ให้
พิษงูทางานเร็วยิ่งขึ้น และไม่ควรใช้ผ้าหรือเชือกรัดแบบขันชะเนาะ เหนือบริเวณที่ถูกกัดแน่นเกินไป เพราะจะทาให้
แขนขาส่วนปลายขาดเลือดไปเลี้ยง หากจะรัดควรรัดให้แน่นพอสมควร และรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
5.ฟ้าผ่า-งดใช้โทรศัพท์มือถือ
นพ.ภูมินทร์ บอกถึงการป้องกันการถูกฟ้าผ่าว่า หากอยู่ในที่
โล่งแจ้งให้หาที่หลบที่ปลอดภัย เช่น ในตัวอาคาร สิ่งปลูก
สร้างที่แข็งแรงมั่นคง หลีกเลี่ยงการหลบบริเวณใต้ต้นไม้
หากหาที่หลบไม่ได้ให้หมอบนั่งยอง ๆ ให้ตัวอยู่ต่าที่สุด
นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งนาไฟฟ้าทุกชนิด
อาทิ เงิน ทอง นาค รวมไปถึงงดการใช้โทรศัพท์มือถือใน
ขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง อย่างไรก็ตามหากผู้ถูกฟ้าผ่าหัวใจ
หยุดเต้น หมดสติไม่รู้สึกตัว ต้องรีบช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ หรือ
CPR ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่

****หวังว่าเกร็ดความรู้ที่เราเอามาฝากกัน จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่
แข็งแรงตลอดช่วงหน้าฝนนี้****
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