


สาส์นคณบดี
	 เดือนสิงหาคมของทุกปี	เป็นเดือนมหามงคลอีกเดือน 
หน่ึงของชาวไทย	เน่ืองจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง	 คณะพยาบาลศาสตร์ของเราได้ร่วมเป็นผู้บรรยาย 
และนำาเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมและการสำารวจ 
ความคิดเห็นของอาจารย์พยาบาลที่ รับผิดชอบหลัก 
เกี่ยวกับการรับรองสถาบันการศึกษา	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
การจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ	 ครั ้งที ่	 6 
โดยสภาการพยาบาล	ระหว่างวันที่	13-14	สิงหาคม	2564	
	 นอกจากนั้นจากการที่คณะฯสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ 
การเพื่อความเชี่ยวชาญของอาจารย์	 (faculty	practice: 
FP)	 ตามประกาศของสภาการพยาบาล	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่ 
“ตัวบ่งชี้ที่	9”	ประกาศเมื่อกันยายน	2563	ที่เพิ่มขึ้นในการ 
ขอรับรองสถาบันการศึกษา	คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล 
จิตเวช	นำาโดย	ผศ.ดร.วินีกาญจน์ฯ	ร่วมกับคณาจารย์จาก 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช	 ได้นำาความเช่ียวชาญจากการฝึก 
FP	ร่วมก่อตั้ง	“ศูนย์สร้างเสริมพลังใจ	มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์”	ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์การดูแลต่อเน่ือง	(Continuing 
of	 Care:	 COC)	 ที่มุ่งขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน์ของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำา 
ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ก า ร ดู แ ล ต่ อ เ น่ื อ ง 
โดยจัดกิจกรรมการให้กำาลังใจ	 ให้คำาปรึกษา	 จัดอบรม 

คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์	ดร.นงนุช	บุญยัง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ขนิษฐา	นาคะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จารุวรรณ	กฤตย์ประชา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	วิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์	ดร.กาญจน์สุนภัส	บาลทิพย์
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รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง
Assoc. Prof. Dr. Nongnut Boonyoung

เชิงปฏิบัติการเติมเต็มกำาลังใจ	รณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ	ท่ามกลางความสับสน	การป้องกันจากการแพร่ระบาด 
ของโควิด	2019	ให้กับนักศึกษา	บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้สนใจทั่วประเทศของคนทุกช่วงวัยผ่านระบบซูม
	 นอกจากนั้น	คณะฯ	ได้จัดให้มีการนำาโปรแกรม	PacD	มาใช้และ	Kick-off	เพื่อปรับปรุงช่องทางการสื่อสารภายใน 
องค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 เมื่อ	 24	 สิงหาคม	 2564	 นับเป็นความพยายามอีกก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร 
ให้สื่อสารรวดเร็วสะดวก	 ทันสมัยในยุคดิจิตัล	 และได้ริเริ่มโครงการการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่	 ร่วมกับ 
ท่านสมพร	 ใช้บางยาง	ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่	พล.ต.ท.สาคร 
ทองมุณี
	 	 	 	 	 ขอขอบคุณทุกกำาลังใจ	ทุกความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากร
	 	 	 	 	 	 รวมทั้งนักศึกษาทุกหลักสูตร	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

รองศาสตราจารย์	ดร.	นงนุช	บุญยัง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 9
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำาหนดจัดกิจกรรม Tea Talk ทุกวันจันทร์แรกของเดือนกิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 9 
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 เวลา 08.00-08.45 น. โดยมีคณบดี ทีมบริหารและ
บุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะ พูดคุยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร คณะ
พยาบาลศาสตร์ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom

พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 9
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-11.45 น. ณ ห้อง 3309 อาคารดวงวดี 
สังโขบล เเละผ่านระบบออนไลน์ Zoom



คณบดี นำาทีมผู้บริหาร และบุคลากร ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ ์
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ 

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณจารย์ บุคลากร นักศึกษา เเละศิษย์เก่า 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการนำาเสนอผลงาน/นวัตกรรมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการนำาเสนอผลงาน/ 
นวัตกรรมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 8.45- 
11.45 น. ณ ห้องประชุมหลัก 2226 เเละผ่านระบบออนไลน์ ZOOM



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ “
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง 
“การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 ชั้น2 อาคาร 
ละออ หุตางกูร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โครงการ Journal Club: เป้าหมายชีวิตเยาวชนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ Journal Club: เป้าหมายชีวิตเยาวชน
ไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2222 ชั้น2 อาคารลออ หุตางกรู คณะพยาบาลสาสตร์ 
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom 



ประชุมเครือข่ายการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาสมรรถนะสมองของมนุษย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ จดัประชมุเครอืข่ายการดำาเนนิงานศนูย์พฒันาสมรรถนะ 
สมองของมนุษย์ โดยได้เข้าประชุมกับกับ ท่านสมพร ใช้บางยาง พร้อมด้วยคณะทำางาน/ผู้แทนจาก 
เทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมดวงวดี สังโขบล (2228) อาคารละออ 
หุตางกรู คณะพยาบาลศาสตร์
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