


สาส์นคณบดี
	 เดือนมิถุนายน	 เป็นเดือนแห่งความน่ายินดีหลายเร่ือง 
ที่เกิดขึ้นภายในคณะพยาบาลศาสตร์ของเรา	 เรื่องแรก	คือ 
การ ได้รับการปร ะกาศการจัดก ลุ่มวารสารพยาบาล 
สงขลานครินทร์เป็นกลุ่มที่หนึ่งจากศูนย์การอ้างอิงดัชนี 
ภาษาไทย	(TCI)	เป็นระยะเวลา	4	ปี	ตั้งแต่	พ.ศ.	2564-2567 
ขอขอบคุณบรรณาธิการ	 รศ.ดร.ผจงศิลป์	 เพิงมาก 
กองบรรณาธิการ	และกองจัดการทุกท่านรวมทั้งคณาจารย์ 
ทุ กท่ านที่ สนั บสนุ นงานวารสาร ด้วยการยั งคงส่ ง 
บทความมาลงตีพิมพ์ที่คณะฯอย่างต่อเนื่อง	 เรื่องที่สอง 
การนำาโปรแกรมสำาเร็จรูป	PAC-D	เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา 
องค์กร	 การสื่อสารและการพัฒนาพฤติกรรมของอาจารย์ 
และบุคลากรท้ังคณะฯ	เข้าสู่การทำางานแบบมืออาชีพในยุค	4.0 
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และตัวบ่งชี ้	พร้อมกันนี ้ทางคณะฯ 
ได้แก้ปัญหาเรื่องสัญญานการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ 
จากการเผชิญกับข้อจำากัดในเรื่องทำาเลที่ตั้งของคณะฯ 
อยู่ ในมุมอับสัญญานโทรศัพท์มากที่สุดในมหาวิทยาลัย 
(ดูได้จากภาพถ่ายดาวเทียม)	โดยการลงนามทำาสัญญาติดตั้ง 
เสา โทรศัพท์จากค่ ายที่ผ่ านการพิจารณาสองค่ าย 
ได้แก่	 TRUE	 และ	AIS	หวังว่าอีกประมาณสามเดือนข้างหน้า 
นับจากน้ีไปชาวคณะพยาบาลศาสตร์สามารถทำางานอย่าง 
smart	และ	smile	กัน	โดยพร้อมเพรียงกัน	เรื่องที่สาม	คณะฯ 
ได้ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์	ได้เริ่ม 
kick-off	การเปิดตัวการเตรียมจัดงานครบรอบ	50	ปีคณะฯ
ในปี	2565	ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมวันแห่งการทำาความดี 
โดยร่วมมือกับคลังเลือด	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 และ 
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สภาพนักงานมหาวิทยาลัยจัด	 โครงการบริจาคโลหิต	 500,000	 ซีซี	 50	 ปีคณะพยาบาลศาสตร์	 ซึ่งในวันนั้นได้โลหิต 
จำานวนทั้งสิ้น	40,000	ซีซี	จากจำานวนผู้ใจดีใจบุญที่ร่วมบริจาค	82	คนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
พร้อมกับมาตรการป้องกันโควิดอย่างเต็มที่	เรื่องที่สี่	การเตรียมปรับภูมิทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	เช่น	การเตรียมเปิด 
ลานซีโอซี	(COC)	ด้านหน้าอาคาร	1	การเตรียมเปิด	ลานอาเซียน	(ASEAN)	อาคาร	1	ชั้น	1	และ	ชั้น	2	การเตรียมเปิด 
โครงการจัดตั้งศูนย์ครอบครัวไทยในเร็วๆ	นี้เป็นต้น
	 ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน	ทีมบริหารได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับกลุ่มวิชาต่างๆ	เกือบครบทุกกลุ่มเพื่อรับฟัง 
ข้อคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการการเรียนการสอน	 การบริการวิชาการ	 การทำาวิจัย	 รวมทั้ง 
สวัสดิการอื่นๆ	 ของอาจารย์และบุคลากร	 นำาสู่การพัฒนาปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร	 บทบาทหน้าที่ 
ของหัวหน้ากลุ่มวิชาต่อไป	ทุกๆ	ย่างก้าวของการพัฒนาคณะฯ	เรามีหลายบทเรียน	หลายการเรียนรู้และหลายปัญหา 
แต่ชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราทั้งคณะทำาได้	 ร่วมเรียนรู้	 ร่วมกันแก้ไข	 และร่วมพัฒนา 
กันไป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ด้วยความขอบคุณ
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คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำาหนดจัดกิจกรรม Tea Talk ทุกวันจันทร์แรกของเดือนกิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 7 
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-08.45 น. โดยมีคณบดี ทีมบริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อ
พบปะ พูดคุยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ที่ไม่สามารถ 
เข้าร่วมได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

(การพยาบาลภาวะวิกฤต) ณ ห้อง 3303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



สัมนาความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์เเละแหล่งฝึก (โรงพยาบาล)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสัมนาความร่วมมือ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
เเละแหล่งฝึก (โรงพยาบาล) ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 
13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2226  และผ่านระบบออนไลน์

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้จดัโครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนกัศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดย รศ.ดร.นงนุช บุญยัง 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มาเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมทางไกล 2226 
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.



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



โครงการบริจาคโลหิต 5 แสนซีซี 50 ปีคณะพยาบาลศาสตร์
วนัที ่25 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 - 11.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกบัคลงัเลอืดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
เเละสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการบริจาคโลหิต 5 แสนซีซี 50 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ลานอาคารละออ หุตางกูร (อาคาร2) คณะพยาบาลศาสตร์



โครงการ Journal Club: การพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions [EF] )
เพื่อคุณภาพครอบครัวไทย
วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด
โครงการ Journal Club: การพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions [EF] ) เพื่อคุณภาพครอบครัวไทย 
ณ ห้องประชุม 2224 ชั้น 2 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ
ผ่านระบบ Zoom

การประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting) ครั้งที่ 2 ร่วมกับ Alice Lee Centre for Nursing Studies, 
Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting) ครั้งที่ 2 ร่วม
กับ Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin School of Medicine, National University 
of Singapore ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 - 9.30 น. โดยได้มีการพูดคุยแนวทางการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เช่น การทำาจัดประชุมออนไลน์ การทำางานวิจัยร่วมกัน เป็นต้น



พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง
(การพยาบาลภาวะวิกฤต)
คณะพยาบาลศาสร์ มหาวิทลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาการสอน 
ภาคปฏิบตักิารพยาบาลเฉพาะทาง (การพยาบาลภาวะวิกฤต) วนัที ่30 มิถนุายน 2564 เวลา 8.45-11.30 น. 
ณ ห้อง 3309 อาคารดวงวดี สังโขบล
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