


สาส์นคณบดี
 สวัสดีชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน
 ใกล้ปลายปี จะเป็นช่วงเวลาของการรับรู้ รับทราบ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ร่วมกับการเตรียมการเปิดรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ สำาหรับปีการศึกษาถัดไป คือ ปีการศึกษา 
2564 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเรื่องการปรับการจัด 
การเรียนการสอนทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติที่เราทุกฝ่าย 
ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด เช่น การประกาศนโยบาย 
การจัดการเรียน online, การประชุมตกลงร่วมกันของคณาจารย์ 
ในคณะเรื่องนโยบายการปรับการขึ้นฝึกปฏิบัติบางส่วน 
ด้วย simulation และการให้ความสำาคัญในเรื่องมาตรการ 
การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด เช่น การรักษา 
ระยะห่าง การจัดระเบียบการเดินทางโดยรถบัส รถตู้ที่เน้น 
การรักษาระยะห่างขณะเดินทางไปแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เป็นต้น
 ในส่วนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต กรอบเวลา ขั้นตอน 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ส่วนหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ ใหญ่  
(นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ 
พยาบาล (นานาชาติ) มีการรับนักศึกษาตลอดปี ซึ่งในเดือน 
พฤศจิกายนนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ 
พยาบาล (นานาชาติ)ได้มีการรับนักศึกษาจากอินโดนีเซีย รวม 
4 คน ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานส่วนขยายของ 
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มหาวิทยาลัย (PSU Extension Center) สำานักงานตั้งที่ University of Sumatera Utara, Medan
 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
สงขลา คือ โครงการพัฒนาเยาวชนบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และคณบดีได้ลงพื้น 
ที่เยี่ยมโครงการพัฒนา โดยที่กิจกรรมสำาคัญอีกประเด็นหนึ่งสำาหรับเดือนพฤศจิกายนนี้คือ การต้อนรับประธานชมรม 
พยาบาลสงขลานครินทร์พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่ นำาโดยคุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ และการหารือร่วมกัน 
ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของชมรมและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือของชมรมต่อภาระกิจการจัดการเรียน 
การสอนของคณะ และการร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงใหม่ และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ คือเรื่องเกณฑ์การรับรองสถาบันจากศึกษา 
ของสภาการพยาบาล คือ การมีตัวชี้วัดรวม 24 ตัว โดยปรับเพิ่มเรื่อง Faculty practice เป็นตัวชี้วัดที่ 7 และมีการ 
นิยามตัวชี้วัดเรื่องตำาราหลัก วารสาร เป็นตัวชี้วัดที่ 24 ดังรายละเอียดที่ปรากฎในหนังสือร่างเกณฑ์คู่มือใหม่ของการ 
รับรองสถาบันการศึกษา และการเตรียมปรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุควิถีชีวิตใหม่ เป็นการประชุมครั้งแรก 
ที่จัดโดยสภาการพยาบาล ซึ่งคณะฯเราได้ส่งอาจารย์สองท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญาภาฯ และ ดร.เกษกนก 
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 จากสถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าว ในนามตัวแทนทีมผู้บริหาร พี่ขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ทุกท่านที่ร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันหาวิธีการเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังจนทำาให้พันธกิจของคณะฯ 
ยังคงดำาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม่ำาเสมอ

             ด้วยความขอบคุณและสวัสดี



รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. หทัยรัตน์ 

แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายแผน การเงินและประกันคุณภาพ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา



การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

(สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน)

 หลักการเเละวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบ้ติการพยาบาลเฉพาะทางการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน) ณ วันที่1-28 ธันวาคม 

2563 อาคารดวงวดี สังโขบล ห้อง 3303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาล

ศาสตร์: ทิศทางและความท้าทายในการเขียนขอทุนวิจัยแบบชุดโครงการหรือบูรณาการ และ

การตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2228 อาคารลออ 

หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์

พิธีเปิดงาน Chinese Day และเปิดงานชุมนุมภาษาจีน 

คณบดีและทีมบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน Chinese Day และเปิดงานชุมนุมภาษาจีน (Chinese 

Day and Opening Ceremony of Chinese Club) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะพยาบาล 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



TeaTalk เดือนธันวาคม 2563

คณบดี ทีมบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะพูดคุย

ร่วมกัน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้อง

ประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร โดยผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom 

เปิดบ้าน “ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง” ครั้งที่ 1

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้าน “ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง” 

ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 3303 ตึกดวงวด ี

สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์



พิธีแถลงข่าวเรื่องเป้าหมายและทิศทางของ Continuity of Care Center และพิธีลงนามความร่วมมือ 

ทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีแถลงข่าวเรื่องเป้าหมายและทิศทางของ Continuity 

of Care Center และแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม 

และการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 3311 ชั้น 3 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ โดยมีผู้บริหาร อาทิ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร. อัญชนา 

ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำานวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นเกียรติ



โครงการความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาภาคใต้ ด้านสังคมสูงวัย (ครั้งที่ 4)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และนวัตกรรม และรอง

คณบดีฝ่ายวิจัย และพันธกิจเพื่อสังคม ประชุมโครงการความ 

ร่วมมือในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ 

ด้านสังคมสูงวัย (ครั้งที่ 4) ณ สำานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลเมือง

ทุ่งตำาเสา ด้านวิชาการผู้สูงอายุ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลเมืองทุ่งตำาเสา ด้านวิชาการ

ผู้สูงอายุ ณ สำานักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำาเสา อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563



คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์และฟังบรรยาย 

การศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 2110 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาวะองค์รวม นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย และอาจารย์สาขาวิศว

คอมพิวเตอร์ประชุมทำางานร่วมกันระหว่างศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวมกับทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ในการจัดทำา application ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์
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