


สาส์นคณบดี
สวัสดีชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน
	 เดือนเมษายนของทุกปี	 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 
วันครอบครัวไทยและวันผู้สูงอายุ	 ควรจะเป็นเดือนของความ 
สุขสำาหรับอาจารย์	บุคลากรรวมทั้งนักศึกษาทุกคนที่จะได้มี 
โอกาสกลับบ้านเพ่ือร่วมกับพบปะสังสรรค์กับการรวมญาติ 
รวมสมาชิกของครอบครัวไทยร่วมสังสรรค์รื่นเริงตาม 
ประเพณีไทยหลายๆ	 ประเพณี	 แต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นเดือน 
แห่งความสลดและเศร้าหมอง	 เป็นเดือนที่ประชาชนคนไทยทั้ง 
ประเทศรวมทั้งจังหวัดสงขลาต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด 
ระลอกสามของโควิด	Covid-2019	อย่างที่ทุกท่านในคณะฯ 
เรารับทราบ	 ทำาให้กิจกรรมหลายกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 
หยุดชะงักเพื่อร่วมกันหยุดยั้ง	 หรือป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโควิด	 แต่อย่างไร	 ในส่วนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ 
ยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกัน	 เช่น	อาจารย์กลุ่ม 
วิชาการพยาบาลชุมชนเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล 
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	 การพยาบาล 
เฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล	 และการอบรมภาษา 
อังกฤษสำาหรับบุคลากร	โดยมีอาจารย์เผก	เป็นวิทยากรท่ีสอน 
ทักษะการพูดและการฟังข้ันพ้ืนฐานและการส่ือสารเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
	 กิจกรรมหลักท่ีสำาคัญของเดือนน้ี	คือ	การจัดทำาแผน 
ปฏิบัติการของคณะฯ	ซึ่งได้พลิกโฉมการจัดทำาแผนฯ	ด้วย 
หลักคิดใหม่คือการจัดกลุ่มแผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมายและ 
การกำาหนดกลยุทธ์แบบมุ่งเป้า	 แบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	
กลุ่ม	A	คือกลุ่มท่ีประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขับเคล่ือน 
คณะพยาบาล	 ซึ่งทุกโครงการต้องดำาเนินให้สำาเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์/เป้าหมายของวิสัยทัศน์ของคณะฯ	จำานวน	12	โครงการ 
กลุ่ม	 B	 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมประจำาที่ต้องทำา 
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เหมือนเดิมเช่นกระบวนการจัดการศึกษาพยาบาลประกอบด้วย	6	กระบวนการย่อย	การดำาเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
เป็นต้น	 และกลุ่ม	 C	 คือโครงการ/กิจกรรมที่ยังคงดำาเนินการแต่ไม่ต้องใช้งบประมาณ	 ทำาให้จำานวนโครงการ/กิจกรรม 
ประจำาปีที่ระบุในแผนปฏิบัติการลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา
	 ผลกระทบทางตรงจากการระบาดของโควิดสำาหรับคณะฯ	 คือ	 การเผชิญกับการปรับการจัดการเรียนการสอน 
ภาคปฏิบัติ	หรือการฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกต่างๆ	เช่น	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	โรงพยาบาลสงขลา	โรงพยาบาล 
หาดใหญ่	 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลภายในจังหวัดสงขลา	 เป็นต้น 
ที่ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพยาบาล	 ความปลอดภัยของอาจารย์พยาบาลและความปลอดภัยของผู้รับ 
บริการไปพร้อมกัน	มีการประชุมชี้แจงผ่านระดับคณะฯ	ระดับกลุ่มวิชา	การประชุมวาระพิเศษระหว่างทีมบริหารและอาจารย์ 
ผู้สอน	เพื่อร่วมหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษา	จนได้ข้อสรุปเรื่องการฝึกแบบ	blended 
practice	ด้วยระบบที่ยืดหยุ่นตามสาระของเนื้อหาวิชา	 เช่น	การใช้	simulation	หลายประเภท	หอผู้ป่วยเสมือน	การปรับ 
การมอบหมายงาน	และการสอบแบบ	e-testing	และการออกประกาศของคณะฯท่ีเก่ียวข้องกับการกำาหนดมาตรการป้องกัน 
การเผยแพร่การระบาดของโควิด	 เป็นต้น	สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด	คือการที่คณะฯมีโอกาสได้มีส่วนช่วย 
ในโรงพยาบาลสนาม	2	แห่ง	คือ	โรงพยาบาลสนามที่สวนป๋าเปรม	และ	โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมฯ	ซึ่งขอขอบคุณ 
ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากร	 ที่ให้ความร่วมมือในการไปช่วยดูแลสังคมในนามของคณะพยาบาลในช่วงเวลาที่สังคม 
รอบด้านเผชิญกับภาวะวิกฤตดังกล่าวน้ีด้วย	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการตัดสินใจและการจัดการเร่ืองวัคซีน	ท้ังระดับบุคคล 
และระดับคณะฯเร่ืองการวัดซีนในหลายประเด็น	เช่น	ประเภทของวัคซีนและการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน	เป็นต้น	ซ่ึงเป็นสถานการณ์หน่ึง 
ที่ต้องอาศัยการทำาความเข้าใจและความร่วมมือในการสื่อสารและหาทางออกร่วมกันอย่างแท้จริง
	 เรื่องสุดท้าย	คือการร่วมรับฟังการนำาเสนอผลการปฏิบัติงานครึ่งวาระ	1	ปี	8	เดือน	ของคณบดี	คณะพยาบาล 
ศาสตร์	เป็นคณะนำาร่อง	1	ใน	3	คณะแรกของมหาวิทยาลัย	ประเมินการบริหารงานของคณบดี	และการบริหารจัดการใน 
ภาพรวม	ซ่ึงคณะกรรมการผู้ประเมิน	ประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย	3	ท่าน	คณบดี 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะพยาบาลศาสตร์	 1	 ท่าน	 โดยคณะกรรมการประเมินติดตามให้ข้อคิดเห็นเรื่องการพัฒนาการสื่อสาร 
ท่ัวท้ังองค์กร	 และการพัฒนาบัณฑิตท่ีจบไปทำางานให้มีแนวคิดเชิงระบบและการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรมให้มากข้ึนกว่าเดิม 
ส่วนประเด็นย่อยอื่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องการรับรู้/ความรู้สึกส่วนบุคคลที่เกิดข้ึนเป็นปกติได้จากการเปลี่ยนแปลงองค์กร	 
ขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านท่ีให้ข้อมูลที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรของเราต่อไป 
และขอขอบคุณทีมบริหารทุกคนที่เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและความเป็นผู้นำาที่ดีขององค์กรต่อไป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 										ด้วยความขอบคุณ



โครงการพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษให้แก่บุคลากรสายสนบัสนนุ
(English for Communication for Supporting Staff)
คณะพยาบาลศาสตร์ ก�าหนดจดัโครงการพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษให้แก่บคุลากรสายสนับสนนุ (English 
for Communication for Supporting Staff) เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ รวมท้ังพฒันา 
ความกล้าแสดงออกในการใช้ทกัษะการส่ือสารทางด้านภาษาองักฤษ ทมีวทิยากรน�าโดย ดร.เผก สิทธพินัธ์ 
และคณะฯ ดงัก�าหนดการต่อไปนี้
 1.1 หวัข้อ Get Started Activities (ปรบัพืน้ฐาน/ละลายพฤตกิรรม) วันที ่8 เมษายน 2564 เวลา 
9.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรยีน 1407 อาคารทองใบ ปณุยานนัต์ คณะพยาบาลศาสตร์
 1.2 อบรมทุกวนัพฤหัสบด ีเวลา 14.30 – 16.30 น. โดยเริม่ตัง้แต่วนัพฤหสับดท่ีี 22 เมษายน 2564 
จนถึงวนัที ่29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องเรยีน 1407 อาคารทองใบ ปณุยานันต์ คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 5 เดือนเมษายน 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก�าหนดจัดกิจกรรม Tea Talk ทุกวันจันทร์แรกของเดือน กิจกรรม 
Tea Talk ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00-08.45 น. โดยมีคณบดี ทีมบริหาร 
และบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะ พูดคุยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ 
หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน
ระบบ Zoom



 “กิจกรรมรดน�้าด�าหัววันสงกรานต์ทุกช่วงวัย”
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม “กิจกรรม
รดน�้าด�าหัววันสงกรานต์ทุกช่วงวัย” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ 
ผู้สูงอายุ อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เเสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณบดี ทีมผู้บริหาร และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พบนักศึกษา และเเสดงความยินดีกับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสส�าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 3309 เเละ 3311 
อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ 



โครงการดูแลสุขภาพต่อเนื่องจากผลการตรวจสุขภาพ ประจ�าปี 2564
ครั้งที่ 3
แลกเปลี่ยน/แนะน�าวิธีการลดน�้าหนัก ออกก�าลังกาย ควบคุมอาหาร วิธี 
ก�ากับตนเอง และติดตามตนเอง โดยการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการ 
มอบรางวัลแก่ผู้ที่ลดน�้าหนักได้มากที่สุดในแต่ละครั้ง วิทยากรโดย ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นาคะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ 
บุคลากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้อง 2110 อาคารละออ หุตางกูร 
คณะพยาบาลศาสตร์

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา OKR สู่การขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา OKR สู่การขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร ์
โดย คุณผดุงศักดิ์ อรนพ ผู้อ�านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เยี่ยมเยียน อาจารย์ผู้อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564

คณบดี และทีมผู้บริหาร เยี่ยมเยียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์
อาจารย์ผู้อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์



สัมมนาหัวหน้ากลุ่มวิชา เรื่อง ทิศทางการด�าเนินงานด้านการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาหัวหน้ากลุ่มวิชา เรื่อง ทิศทางการด�าเนินงานด้านการเรียนการสอน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 25 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต คณะ
พยาบาลศาสตร์

สัมมนาคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน เรื่อง การจัดท�าแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีงบประมาณ 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ สัมมนาคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน เรือ่ง การจัดท�าแผนปฏบัิติการ ประจ�าปีงบประมาณ 
2565 วันที่ 26-27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 2
โครงการประชมุเชงิปฏิบัตกิาร: การเขยีนบทความวิจัยเพือ่ตีพมิพ์ระดับนานาชาต ิ คร้ังท่ี 2 
หัวข้อ “น�าเสนอและวิพากย์ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” 
โดยวิทยากร รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 2224 
และผ่านระบบออนไลน์ Virtual Conference (โปรแกรม Zoom)

โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและก�าจัดหนู
ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จดัพธิสีงฆ์ท�าบญุอทุศิส่วนบญุ 
ส่วนกุศล ตามการด�าเนินการโครงการพัฒนาระบบการ 
ควบคุมและก�าจัดหนู คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ลาน 
อเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาล 
ศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ เป็นประธานในพิธีฯ 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพร ยอดใชย ผูอ้�านวยการศนูย์ 
นวตักรรมเพือ่สขุภาวะองค์รวม และคณะท�างานโครงการ 
พัฒนาระบบการควบคมุและก�าจดัหนจูากหน่วยงานอาคาร 
สถานที่และยานพาหนะ และฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะ 
พยาบาลศาสตร์





กิจกรรมเดือนพฤษภาคม














