


สาส์นคณบดี
 สวัสดีคณาจารย์และบุคลากรชาวคณะพยาบาล 
ศาสตร์ทุกท่าน
 การเรียนรู้ (learning) เพื่อพัฒนาคณะเราให้ก้าวสู่ 
ความเป็นสถาบันช้ันนำา ได้ดำา เนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นปีท่ี 3 โดยผ่านกิจกรรมหลักท่ีสำาคัญของเดือนกุมภาพันธ์ 
หรือไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณ 2564 (ม.ค-มีค.2564) 
ดังนี้
 1) การเรียนรู้ของคณาจารย์/ทีมวิจัย เรื่องการ 
นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จัดประชุมโดยศูนย์ CG หรือ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ คาดว่าต่อไปนี้การออกแบบ 
การวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ของคณะฯ เรา คงมีจำานวน 
มากขึ้น และการเรียนรู้-การปรับบทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้า
กลุ่มวิชาทั้ง 11 ท่าน
 2) คณะฯ ริเริ ่มกำาหนด นโยบายปรับการขึ้นสอน 
ใ นค ลิ นิ ก โ ดยจำ า แ นกก ลุ่ มอ าจ ารย์ ด้ ว ย เ กณฑ์อ ายุ  
และด้วยบทบาทความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหาร 
ตั้งแต่ระดับรองคณบดีจนถึงระดับหัวหน้ากลุ่มวิชา ซึ่งพวก 
เราสามารถติดตามรายละ เอียดจากประกาศของงาน 
การเจ้าหน้าท่ีในเว็บไซด์คณะฯ เพ่ือให้อาจารย์ทุกระดับมีโอกาส 
ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติพันธกิจทั้ง 3 ด้านหลักคือ การเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการรวมทั้งการพัฒนาตนเอง 
ทางคลินิก (faculty practice) ได้อย่างเต็มที่
 3) การสนับสนุนแหล่งฝึกที่สำาคัญ คือ โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ สงขลา นำาโดยคุณบุบผา บุญญามณี ในการ 
เตรียมพัฒนาหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางหลักสูตร PG 
จากหลักสูตรไทยเป็นหลักสูตรนานาชาติ คาดว่าจะเปิดรับ 
นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกได้ในปี 2565 ที่ ใกล้เข้ามา
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 4) การส่งวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรับการประเมินเข้าสู่ TCI กลุ่ม 1 ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับทราบ 
ข่าวดีอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า
 5) การเปิด-ปิดโครงการ อาทิ โครงการ “อบรมเฉพาะทาง 4 เดือน สาขาบริหารการพยาบาลแบบ onsite” และ 
การเปิดหลักสูตร PG รุ่นล่าสุด โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
สงขลา การปิดโครงการ “การพัฒนาเยาวชนบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจกตัญญูและจิตวิญญาณของ 
ความเป็นมนุษย์” ที่มีสมาชิกที่เข้าอบรมจากเยาวชน และน้องนักเรียน กศน. จังหวัดสงขลา ร่วมกับโอกาสพิเศษ 
ประจำาเดือนนี้ คือ การฉลองครบรอบ 28 ปีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ของคณะเรา
 6) การจัดประกวดตราสัญลักษณ์โลโก การจัดการศึกษาพยาบาลครบรอบ 50 ปีของคณะฯ ในปี พ.ศ.2565 
ปีหน้า
 7) การร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) ใน 4 ประเด็นหลักอย่างเข้มข้น 
ได้แก่ ประเด็น educational transformation, digital organization, integration education, research and service, 
management the COVID 2019 แบบสบายๆแต่ได้สกัดและสรุปสาระสำาคัญ แนวทางในแต่ละประเด็นได้
 ช่วงที่ผ่านมา...เราเจอสถานการณ์โควิดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในการปฏิรูปการจัดการศึกษาท่ัวโลก 
ทั่วประเทศไทยและรวมทั้งการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ... 
การเปลี่ยนแปลงต่างมาด้วยกัน....
 มาถึงตรงนี้... พี่ขอขอบคุณชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ช่วยกันเรียนรู้ เสนอแนะสิ่งต่างๆ ปรับตัวเข้ากับ 
สถานการณ์ในปัจจุบัน พัฒนาตนเองและท้ายที่สุดช่วยกันอบรมบ่มเพาะบัณฑิตทุกหลักสูตรของเราอย่างไม่ย่อท้อ... 
ให้เป็นลูกพระบิดาที่ดีและเก่งในการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัยต่อไป และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาท้ังระบบจากเกณฑ์ EdPex, AUNQA-inter, และเกณฑ์การรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลในอีก 5-9 เดือน 
หลังจากนี้อย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อและมีความหวังในความสำาเร็จของคณะเราต่อไป...

                   ด้วยความขอบคุณ



พิธีเปิดโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการหลักสูตรการพยาบาล 
เฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 
ศิริพร ขัมภลิขิต (3309) อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชุมวิชาการออนไลน์ (Virtual Conference)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ (Virtual Confer-
ence) หัวข้อ การนำาผลงานวิจัยด้านผู้สูงวัยไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 
2226 โดยได้มีการบรรยาย แลกเปลี่ยน และพูดคุย จากวิทยากรภายในและภายนอก

TeaTalk เดือนกุมภาพันธ์ 2564
คณบดี ทีมบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะ พูดคุย
ร่วมกัน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้อง 
ประชุมทีมบริหาร ช้ัน 1 อาคารทองใบ ปุณยานันต์ โดยผู้ท่ีไม่สามารถ 
เข้าร่วมได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom ในเดือนนี ้
มีการแนะนำาบุคลากรใหม่ ตำาแหน่ง อาจารย์ ได้แก่ ดร.วรรณศิริ นิลเนตร 
และนางสาววาสนา โชติสัมพันธ์เจริญ



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” 
ครั้งที่ 3,4,5
ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อผลิต 
ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” ครั้งที่ 3: กรอบแนวคิดการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย และครั้งที่ 4: เครื่องมือ
วิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13, 20, 
และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 2228 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ 

การพัฒนาเยาวชนบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจกตัญญูเเละจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวพิธีปิดโครงการ การพัฒนาเยาวชน 
บริบาลเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจกตัญญูเเละจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ห้อง 3309 ช้ัน 3 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์



กิจกรรมสมาธิบำาบัด SKT เพ่ือการสร้างเสริมสมดุลกายจิต 
ครั้งที่ 1
กิจกรรมสมาธิบำาบัด SKT เพื่อการสร้างเสริมสมดุลกายจิต 
คร้ังท่ี 1 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องภูมิปัญญา ชั้น 1 
อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมโครงการงานครบรอบ 28 ปี ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์



กิจกรรมเดือนมีนาคม


















