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สวัสดีชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน
	 เดือนพฤษภาคมปี	2565	เป็นปีที่มีความพิเศษ	เนื่องจากเป็นปีที่คณะได้มีโอกาสจัดพิธีร่วมถวายพระพรในวาระพิเศษ 
มหามงคลวันครบรอบ	 100	 ปีคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 ในวันที่	 6	 พค	 2565-
2566	 อีกทั้งเป็นเดือนของการพระราชทานปริญญาบัตรประจำาปีการศึกษา	 2563	 หลังจากการเกิดสถานการณ์โควิด	
2019	มาร่วมสองปี	ซึ่งปกติจะกำาหนดให้มีพิธีพรราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำาเดือนกันยายนของทุกปี	และมีการแสดง
มุทิตาจิตให้กับอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ท่านล่าสุด	 รองศาสตราจารย์	 ดร	 อรัญญา	 เชาวลิต	 ที่ได้รับปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาลจากคณะฯ		
	 นอกจากน้ันคณะฯได้สร้างเครือข่ายที่สำาคัญกับสถาบันที่เป็นแหล่งฝึกหลักอีกแห่งหนึ่งคือโรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์	 ทำาให้การทำากิจกรรมทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการมีรูปแบบใหม่	 เช่น	 การจะจัด
กิจกรรมร่วมกันในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจให้กับประชาชนทั่วไป	โดยใช้สถานที่ในบริเวณ	Central	Festival	ซึ่งคาดว่า 
จะเปิดกิจกรรมนี้ในราวเดือนกรกฎาคมที่ใกล้จะถึง	และผู้ที่จะดำาเนินการในเรื่องนี้คือ	รศ.	ดร.	กาญสุนภัส	บาลทิพย์
	 ส่วนกิจกรรมที่สำาคัญตามกรอบเวลาปกติ	 คือ	 การสัมมนากรรมการส่วนงานเพื่อจัดทำาแผนรานรับรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ	 2566	 ซึ่งต้องขอบคุณกรรมการประจำาส่วนงานทุกท่านรวมทั้งน้องเจ้าหน้าที่งานแผนและประกัน	
และกิจกรรมปิดท้ายประจำาเดอนนี้คือ	 โครงการเวทีคุณภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล	 ซึ่งแชมป์ของทีมวิชาการ	 คือ
โครงการ	simulation	ของผศ.	ดร.	ตรีนุชฯ	และทีม	ในขณะที่ทีมนวัตกรรมของสายสนับสนุนคือทีมของ	ทุกกิจกรรมที่
จัดขึ้นและได้รับคำาชมจากแขกที่ได้รับเชิญ	ล้วนเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์ทุกกลุ่มวิชา	เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน	
พี่ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรที่ตั้งใจฝึกฝนและฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่
      

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยความขอบคุณ
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สาส์นคณบดี



พิธีถวายสักการะ ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธวิวาสราชนครินทร์

พิธีถวายสักการะ ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธวิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อน้อมรำาลึกในพระกรุณาธิคุณ

ที่ทรงบำาเพ็ญพระกรณียกิจทางการแพทย์และการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง



งานเเสดงความยินดี และประเมินหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2565



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2565



โครงการผูบ้ริหารพบบุคลากร (Meet The Dean)
งานบริหารบุคคล ได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Meet The Dean) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ตามกำาหนดการ ดังนี้ เวลา 11.00 น.–12.00 น. ผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน เวลา 13.00 น.–14.00 น.  
ผู้บริหารพบบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุมศิริพร  ขัมภลิขิต (3309)  อาคารดวงวดี สังโขบล (อาคาร 3) 
คณะพยาบาลศาสตร์



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-10.00 น. คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ และ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต โดย นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีความประสงค์จะผลิตบัณฑิตและกำาลังคนให้มีศักยภาพทั้งเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ ในการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้สามารถทำางานในอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพครบวงจรได้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันขึ้น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



โครงการอบรม สร้างเสริมสุขภาพใจ: การดูแล และป้องกันการ Bully
โครงการอบรม สร้างเสริมสุขภาพใจ: การดูแล และป้องกันการ Bully วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจเพื่อสังคมร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม สร้างเสริมสุขภาพใจ: การดูแล และป้องกัน
การ Bully ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหาร
พยาบาล รุ่นที่ 9
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหาร 
พยาบาล รุ่นที่ 9 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณบดีเป็นประธาน ในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร 
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 9 โดยมีหัวหน้าฝ่าย 
บริการพยาบาล รพ.มอ และ รพ.หาดใหญ่ มาร่วมงาน มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร จำานวน 33 คน 
ณ ห้องศิริพร ขัมภลิขิต (3309) อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์



โครงการอบรมและซ้อมแผนป้องกนัอคัคภียัภายในอาคารสำานกังาน คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสำานักงาน 

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมศิริพร ข้มภลิขิต (3309) และ ลานมรกต คณะพยาบาลศาสตร์



ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รดัใจ เวชประสทิธิ์
ได้รับการแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (3701)

ตัง้เเต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศมนนนัท์ ทศันย์ีสุวรรณ
ได้รับการแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (3701)

ตัง้เเต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2564 เป็นต้นไป





กิจกรรมเดือนมิถุนายน












