


สารคณบดี
 การบริหารจัดการในทุกพันธกิจของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ที่ผ่านมายังคงเดินหน้าต่อไปด้วยหลักคิด แนวทาง 
และการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยกรอบแนวคิด 
การนำา การออกแบบระบบงาน การควบคุมกำากับติดตามงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารบุคคลแนวใหม่ และกระบวน 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆ เหล่านี้นับเป็นเรื่องใหม่ 
ที่คณะพยาบาลศาสตร์เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายการ 
สื่อสารหลายช่องทาง การรับฟังข้อคิดต่างๆ การแสดง 
ความคิดเห็นผ่านกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ การช่วยกันหาข้อสรุป 
เพ่ือได้แนวทางท่ีเป็นไปได้ และนำาสู่กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงสะท้อนว่าอาจารย์และบุคลากร 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจ 
ในการคิดพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ของเราอย่างจริงจัง 
ยอมเหนื่อยด้วยกันและระดมสรรพกำาลังตามศักยภาพ 
ของตนอย่างเต็มที่ ทำาให้ขณะนี้คณะพยาบาลศาสตร์ของเรา 
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ด้วยดีและกำาลังจะเดินหน้า 
ต่อไปในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับคณะ
 สิ่ ง ที่สืบ เนื่องจากการ เปลี่ ยนสถานภาพของ 
มหาวิทยาลัยที่เห็นชัดเจนมีหลายประเด็น ขอยกตัวอย่าง 
ในสารจากคณบดีเพื่อการสื่อสารในองค์กรฉบับปฐมฤกษ์นี้ 
ด้วยเรื่องท่ี ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จและเรื่องที่อยู่ ในระหว่าง 
การดำาเนินการต่อเพื่อความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนบางเร่ือง 
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เช่น เรื่องที่ ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จคือการปรับเปลี่ยนสถานภาพของอาจารย์และบุคลากรตามความสมัครใจ จากการเป็น 
ข้าราชการเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณของแต่ละส่วนงาน ในภาพรวมคณะพยาบาลศาสตร์ เรามี 
อาจารย์บางส่วนยังคงสถานภาพข้าราชการร้อยละ 14 ซึ่งอาจารย์ที่เป็นข้าราชการจะลดลงเรื่อยๆ จนกว่าจะเกษียณ 
คนสุดท้ายในปี พ.ศ. 2574 อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 86 เป็นข้าราชการบำานาญและยังคงปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะข้าราชการ 
เปลี่ยนสถานภาพหรือเรียกสถานภาพใหม่ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น 
ข้าราชการเดิม ร้อยละ 100 เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทุกคน นอกจากนั้นเป็นอาจารย์/ 
บุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุด้วยตำาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หรือ 
เรียกเป็นอย่างอื่นตามเงื่อนไขการบรรจุของแต่ละคน
 เรื่องที่อยู่ ในระหว่างการดำาเนินการต่อเพ่ือความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นภายหลังการปรับเปล่ียนสถานภาพของ 
มหาวิทยาลัยในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอนว่าจะเกี่ยวโยงมาถึงระดับคณะ คือการพิจารณาค่าตอบแทนตำาแหน่งต่างๆ 
เช่น ตำาแหน่งประธานหลักสูตรของสายวิชาการ การเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการของสายอาจารย์ ความก้าวหน้าในงานของ 
สายสนับสนุน แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีใหม่ เช่น การจัดประสบการณ์เสมือนจริง (simulation) 
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เมื่อสำาเร็จการศึกษา การพัฒนาทักษะความรู้และทัศนคติ 
ของบัณฑิตให้สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะในประเด็นของความรู้เชิงวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ ความเป็น 
ผู้นำาและทักษะการจัดการในระบบสุขภาพในขอบเขตหอผู้ป่วยหรือการดูแลชุมชนขนาดเล็กเป็นต้น
 ในฉบับต่อไปคณบดีจะมีการพูดคุย ชี้แจงสื่อสารในประเด็นอื่นเพิ่มเติมตามลำาดับ ด้วยความขอบคุณสำาหรับ 
ทุกความคิดเห็นทุกกำาลังใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหลักสูตร



พิธีเปิดโครงการ พัฒนาเยาวชนบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด 

พิธีเปิดโครงการ พัฒนาเยาวชนบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอาย ุ

ณ ห้องประชุม 3309 คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมปรับสมดุลกายจิต พิชิต Office Syndromes ด้วยสมาธิ SKT

 กิจกรรมปรับสมดุลกายจิต พิชิต Office Syndromes ด้วยสมาธิ SKT: SKT for 

healthy workplace ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 63 ณ ห้องภูมิปัญญาตะวันออก อาคาร 3 

ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำาโดย ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ 

ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ ดร.ทัศนีย์ ขาว อาจารย์เพ็ญพิชชา ถิ่นแก้ว อาจารย์อรชร 

หลำาพรม และผศ.ดร. บุศรา หมื่นศรี

โครงการสัมมนาจัดทำาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21

 เมื่อวันที่ 3 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โครงการสัมมนาจัดทำาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นรายชั้นปี (Competency ladder) โดยคณะกรรมการวิชาการพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้อง

ประชุม 2228 คณะพยาบาลศาสตร์



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินแบบ Rubrics

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินแบบ Rubrics และการปรับแบบประเมิน Rubrics ระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษ เมื่อวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2228 ชั้น 2 อาคารดวงวดี สังโขบล

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการออกข้อสอบด้านมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (Comprehensive exam)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการออกข้อสอบด้านมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (Comprehensive exam) 

แบบปรนัย” โดยมี ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร เมื่อวันท่ี 

10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2228 คณะพยาบาลศาสตร์



การประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ประจำาปีการศึกษา 2564

   คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ประจำาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2228

พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 84 ปี พระธรรม

วงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ และที่ปรึกษา

เจ้าคณะภาค

     คณบดีมอบหมายให้นางสุพร ลิ่มสกุลภักดี และ 

นางวรัลยพัฏฐ์ วิสิตกุล เป็นผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์

ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 84 ปี พระธรรม 

วงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ และที ่ปรึกษา 

เจ้าคณะภาค 18 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ วัด

โคกสมานคุณ พระอารามหลวง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการสร้างงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ”

  ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 

“กระบวนการสร้างงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ” โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

นายแพทย์ สิทธิโชค อนันตเสรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ (มอ.) เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2226 คณะพยาบาลศาสตร์



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนบทความวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม”

 คณะกรรมการวิจัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนบทความ

วิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม” โดยวิทยากร: ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย ซึ่ง

กำาหนดจัด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563 ณ ห้อง

ประชุมดวงวดี สังโขบล (ห้อง 2228)

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2

Certificate of Nursing Specialty in Midwifery

  คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร วันสำาเร็จการศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤษจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 3309 คณะ

พยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563



กิจกรรมเดือนธันวาคม










