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สารคณบดี

 จากการที่ ได้มี โอกาสในการเข้ามาบริหารงานในฐานะคณบดี 
คนที่ 9 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับตั้งแต่ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการบริหารจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนทั้งจากปัจจัยภายนอกอย่างมากที่ เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนสังกัดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การเป็นมหาวิทยาลัยล่าสุดท่ีปรับเปล่ียนสถานภาพ 
จากมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ.2559 เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ ซึ่งการ 
บริหารจัดการทุกระดับทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ทั้ง 5 วิทยาเขต 
ส่วนงาน (คณะ) ได้ดำาเนินการบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติของมหา 
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และยังคงอยู่ ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน 
จนกระท่ังปัจจุบันปี พ.ศ. 2563 และการเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 
เป็นต้น ซึ่งการบริหารงานที่ผ่านมา ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมานี้ คณะ 
พยาบาลศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรชาวคณะ 
พย า บ า ล ศ า สต ร์ จ น ส า ม า ร ถ มี ข้ อ ส รุ ป แ ล ะ ไ ด้ วิ สั ย ทั ศ น์ คณ ะ 
พยาบาลศาสตร์ใหม่ ที่สื่อสารเป้าหมายและทิศทางที่เป็นจุดร่วม ที่ท้าทาย 
ให้กับประชาคมชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทราบในทุกช่องทาง

รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



โครงการ “การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำาลอง”

(Simulation : training for the trainer course)

	 ระหว่างวันท่ี	3-5	ตุลาคม	2563	เวลา	08.00-16.30	น	ณ	ห้อง 

3311	และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล	อาคารดวงวดี	สังโขบล 

คณะพยาบาลศาสตร์

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 เมื่อวันที่	 7	 ตุลาคม	 2563	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้จัดงานวันสถาปนา 

คณะพยาบาลศาสตร์	 โดยปีนี้นับเป็นปีที่	 48	 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้ง	คณาจารย์	และบุคลากร 

ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันที่คอยเป็นเเรงขับเคลื่อน	เสียสละ	ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานให้คณะฯ	ประสบ 

ความสำาเร็จในการดำาเนินภารกิจต่างๆ	 เป็นอย่างดียิ่งภายในคณะฯ	 มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวัน	 กิจกรรมใน 

ภาคเช้าเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นของคณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	ทั้งอดีตเเละปัจจุบัน	โดย	รศ.ดร.นงนุช 

บุญยัง	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 จากนั้นได้มีพิธีมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส	 และพิธีมอบโล่รางวัล	 เกียรติบัตร 

ด้านต่าง	ๆ	แก่อาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา



พิธีเปิดป้าย ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม

INNOVATIVE HOLISTIC HEALTH CENTER

 วันท่ี	 7	 ตุลาคม	 2563	 รศ.ดร.นงนุช	 บุญยัง	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม	 พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์	 (ม.อ.) 

และแขกผู้มีเกียรติ	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม	 ณ	 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม Harmony among Diverse Cultures for the 

Benefit of Mankind

 เมื่อวันที่	 7	 ตุลาคม	 2563	 มีการจัดกิจกรรมสุนทรีย์ 

ของชีวิตภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง	(Harmony	among	Diverse	Cultures 

for	 the	 Benefit	 of	 Mankind)	 เพื่อส่งเสริมความเป็นน้ำาหน่ึง 

น้ำาใจเดียวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ 

มีการเเสดงศิลปะ	 วัฒนธรรม	 ดนตรี	 และการประกวดการ

แต่งกายด้วยชุดประจำาชาติจากนักศึกษา	บุคลากร



กิจกรรมพบปะศิษย์เก่า (Alumni Online Meeting)

	 คณบดี	และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	วิจัยและนวัตกรรม	พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	เข้าร่วมกิจกรรมพบปะศิษย์เก่า	(Alumni	Online 

Meeting)	จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และกิจกรรมสัมมนาออนไลน์	(Webinar)	จัดโดย	Faculty	of	Nursing, 

University	of	Sumatera	Utara	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2563	เวลา	9.00	–	12.00	น.

มหกรรมวิชาการ ประจำาปี 2563

 เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันท่ี	7	ตุลาคม 

2563	กิจกรรมภาคบ่าย	เป็นงานมหกรรมวิชาการ	โดยมีการนำาเสนอ 

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ระดับบัณฑิตศึกษาและ 

บุคลากรสายสนับสนุน	ทั้งนี้ได้มีกิจกรรม	Open	house	เพื่อเปิด 

โอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ 

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การประชาพิจารณ์วิธีการดำาเนินงานมาตรฐาน

(Standard Operating Procedures)

ของศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 สาขาสังคมศาสตร์และ 

พฤติกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วันจันทร์ 

ท่ี	12	ตุลาคม	2563	เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	ห้องประชุม 

ดวงวดี	 สังโขบล	 (2228)	อาคารละออ	หุตางกูร	คณะ 

พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และผ่าน 

โปรแกรม	ZOOM



คณบดีและทีมบริหารพบผู้ประสานงาน

สำานักงานฯ ในวันที่	16	ตุลาคม	2563

ณ	ห้องดวงวดี	สังโขบล

โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 ในวันที่	16	ตุลาคม	2563	ซึ่งโครงการเรื่อง	การจัด 

การเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่	21 

ของ	 ดร.ศมนนันท์	 ทัศนีย์สุวรรณ	 และคณะทำางานได้รับ 

คัดเลือกให้นำาเสนอแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในรูปแบบ 

Poster	Presentation

โครงการการพฒันาการเรยีนการสอนเพื่อเตรยีมเขา้สูก่ารประเมนิเขา้สูต่ามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ 

อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในวันที่	 19	 ตุลาคม	 2563	ณ	 ห้องประชุมศิริพร 

ขัมภลิขิต	(3309)

กิจกรรมปรับสมดุลกายจิต พิชิต Office Syndromes ด้วยสมาธิ SKT: SKT for 

healthy workplace ครั้งที่ 1

	 วันที่	 20	 ตุลาคม	 63	 เวลา	 15.00-16.30	 ณ	 ห้องภูมิปัญญาตะวันออก 

อาคาร	3	ชั้น	1	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	กลุ่มวิจัยและ 

นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมในผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ	มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	ประกอบด้วย	ผศ.ดร.ทิพมาส	ชิณวงศ์	ดร.ศมนนันท์	ทัศนีย์สุวรรณ	

ดร.ทัศนีย์	ขาว	อาจารย์เพ็ญพิชชา	ถ่ินแก้ว	อาจารย์อรชร	หลำาพรม	และผศ.ดร.	บุศรา 

หมื่นศรี	 นำาสมาธิบำาบัดเอสเคที	 (Practice	SKT	meditation	 for	Health	 and 

Healing)	ซึ่งพัฒนาโดย	รศ.ดร.สมพร	กันทรดุษฎี	เตรียมชัยศรี	อดีตอาจารย์ประจำา 

ภาควิชา	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	แนวทางการดูแลสุขภาพ 

ด้วยภูมิปัญญาตะวันออกที่บุคคลทุกเพศ	ทุกวัย	ปฏิบัติได้	มาแนะนำาแก่บุคลากร 

เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ	บรรเทาอาการออฟฟิศ	ซินโดรม



วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร	และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการ	เข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร 

ร่วมกับฝ่ายบริการพยาบาล	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	ในวันพยาบาลแห่งชาติ	วันที่	21	ตุลาคม	2563 

ณ	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โครงการ MEET THE DEAN สายวิชาการ

	 ในวันที่	26	ตุลาคม	2563	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุม	3309 

ชั้น	3	อาคารดวงวดี	สังโขบล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์	

คณบดีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี

 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	ประจำาปี	2563	ในวันที่	21	ตุลาคม	

2563	ณ	พระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก	 ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 กระทรวง 

สาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี



คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง

 จำานวน	96	คน	นำานักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

โดยมีการจัดกิจกรรมการให้แนวทางการศึกษาต่อ	 และเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู ้

NLRC	และห้องสมุด	ในวันที่	26	ตุลาคม	2563	เวลา	15.00-17.00	น.

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ กฤตย์ประชา

ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
UK Professional Standards Framework (UKPSF)

ระดับ Senior Fellow



กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน








