


สาส์นคณบดี
	 สวัสดีอาจารย์และบุคลากรชาวคณะพยาบาลศาสตร์
ทุกท่าน
	 เมื่อภาคการศึกษาที่	 2/52563	 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2564	และคณะฯ	ได้เปิดภาคการศึกษา 
ที่	1	ปีการศึกษา2564	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2564	ทันที 
ต่อเนื่องกันไป	 ซึ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีของนักศึกษา 
พยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกช้ันปี	และเตรียมความพร้อมเร่ืองของ 
การขึ้นฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่	4	ด้วยแผนการขึ้นฝึก 
2	แผน	โดยที่แผนแรก	คือ	การขึ้นฝึกตามตารางการขึ้นฝึก 
ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ	 และคณะ 
กรรมการประจำาส่วนงานเรียบร้อย	 แผน	 2	 เป็นการเตรียม 
การขึ้นฝึกโดยการทำา	simulation	practice	เต็มรูปแบบ
	 กรกฎาคม	2564	อีกเช่นกันท่ีเป็นเดือนของการเผชิญ 
กับการระบาดของโควิดสายพันธุ์ ใหม่ที่กลายพันธ์อย่าง 
ต่อเนื่อง	การถกเถียงในรายละเอียด	ประสิทธิภาพและวัคซีน 
ทางเลือก	รวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับ 
อาจารย์	บุคคลากร	และคณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะแรกของ 
มหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์และบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน 
ครบถ้วนสองเข็ม	 และการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับนักศึกษา 
พยาบาลชั้นปีที่	 4	 ในวันที่	 6	 กค	 นี้	 รวมทั้งเตรียมรายชื่อ 
และนักศึกษาชั้นปีที่	3-2	ตามลำาดับ	ขณะเดียวกัน	อาจารย์และ 
บุคลากรของคณะฯ	 ยังคงหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปช่วยกัน 

คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
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รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง
Assoc. Prof. Dr. Nongnut Boonyoung

ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนที่โรงยิมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
	 นอกจากน้ันการเตรียมการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล	โดย	ผศ.ดร.จารุวรรรณ	กฤตย์ประชา	รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ	 วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 ได้มีการเตรียมเอกสารเพื่อการประเมินจากกรรมการ	 EdPex	 และการปรับ 
เอกสารประเมิน	AUNQA	inter	from	Version	3	เป็น	Version	4
	 เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนอย่างดียิ่งถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากอาจารย์ทุกท่านและบุคลากร	และนักศึกษา 
ทุกหลักสูตร	พี่ในนามตัวแทนผู้บริหารขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจมา	ณ	โอกาสนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ด้วยความขอบคุณ

รองศาสตราจารย์	ดร.	นงนุช	บุญยัง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2564
พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2564 พบปะพูดคุยและไหว้อาจารย์ที่ปรึกษา และประกาศ 
รางวัลชนะเลิศการประกวดกลอนสุภาพ เรียงความภาษาไทยและเรียงความภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 2226 
ชั้น 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำาหรับพยาบาล 
พี่เลี้ยง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดเเละมอบมอบวุฒิบัตรให้เเก ่
ผู้สำาเร็จการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำาหรับพยาบาล 
พี่เลี้ยง ณ ห้อง 3309 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 8
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำาหนดจัดกิจกรรม Tea Talk ทุกวันจันทร์แรกของเดือนกิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 8 
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 เวลา 08.00-08.45 น. โดยมีคณบดี ทีมบริหารและบุคลากร 
เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะ พูดคุยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ 
และผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom

หลักสูตรฝึกอบรมการป้องกันเเละจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำาหรับผู้ดูแล
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการ
ป้องกันเเละจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำาหรับผู้ดูแล ณ ห้องประชุมระบบทางไกล 2222 เมื่อวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2564 อาคารละออ หุตางกูรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำาปีการศึกษา 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
โดย รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้มาเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับ วันที่
16-18 มิถุนายน 2564

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Practice”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ จดัโครงการพฒันาสมรรถนะอาจารย์ หวัข้อ “แลกเปลีย่น 
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Practice” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ศิริพร ขัมภลิขิต (3309) 



โครงการ Research Proposal Bank ครั้งที่ 1
โครงการ Research Proposal Bank ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย 
ณ ห้องประชุม 2224 เมื่อวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2564 และผ่านโปรแกรม Zoom อาคารละออ หุตางกูร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 นำาเสนอ 
และวิพากษ์ เรื่อง “ความก้าวหน้าการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ภายหลังปรับแก้ไขตาม 
คำาเสนอแนะของท่านวิทยากร” วิทยากรโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา 
ด้านพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม เมื่ิอวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2224 และผ่าน
ระบบออนไลน์ Virtual Conference (โปรแกรม ZOOM) อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



การแลกเปล่ียนประสบการณ์และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอกและการทำาวิทยานิพนธ ์
ของอาจารย์รุ่นใหม่
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอกและการทำาวิทยานิพนธ์
ของอาจารย์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย ดร.พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาท และ ดร.วิไล
พร สมานกสิกรณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2224 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านระบบ Zoom

โครงการ Research Proposal Bank ครั้งที่ 2
โครงการ Research Proposal Bank ครั้งที่ 2 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย 
และ ดร.เกษกนก กมลมาตยากุล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านโปรแกรม 
Zoom อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์จากวันวานถึงวันเกษียณอายุราชการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์จากวันวานถึงวันเกษียณอายุราชการ (บุคลากรสายสนับสนุน)” 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผ่านระบบ Zoom





กิจกรรมเดือนสิงหาคม








