


สาส์นคณบดี
	 สวัสดีชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน	มกราคมของ 
ทุกปี	เป็นวันเดือนแห่งการเริ่มต้นช่วงเวลาใหม่	ขอให้ปี	2564 
เป็นปีแห่งการร่วมสานพลังชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทั้ง
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการสร้างส่ิงใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นอย่างเกินความคาดหมายของตนเอง	หน่วยงานและ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์	อาทิเช่น	คณะพยาบาลศาสตร์ 
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดของคณะฯ	 รวม	 9	 หลักสูตร 
เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์	(outcome	based	education) 
ตามกรอบเวลาท่ีกำาหนดสำาหรับเปิดสอนในปีการศึกษา	2564 
ซึ่งจะเริ่มสอนในเดือนมิถุนายน	2564
	 ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม	2564	เป็นช่วงที่ 
ทีมบริหารต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ 
สอนรายวิชาภาคปฏิบัติของหลักสูตรปริญญาตรีและ 
ปริญญาโทอย่างขะมักเขม้น	ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับ 
การเรียน	การสอนในวิถีชีวิตใหม่	new	normal	and	new 
learning	ในรูปแบบของ	blended	education	ซึ่งมีทั้งสอน 
แบบออนไลน์	e-testing	และ	simulation	รวมทั้งการฝึก 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหล่งฝึก	โรงเรียน	ชุมชน	โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	เป็นต้น	โดยที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
บุคลากรสานสนับสนุนอย่างเต็มที่	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
การฝึกปฏิบัติงานอย่างหนักหน่วงจะมีเฉพาะภาคการศึกษา 
ที่	2	ปีการศึกษา	2563	เท่านั้น	อีกนัยยะคือ	หวังว่าการจัด 
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การเรียนการสอนจะไม่ถูกกระทบจากสถานการณ์โควิดหรืออื่นอีกในภาคการศึกษาถัดไป
	 นอกจากนั้น	 คณะพยาบาลศาสตร์ยังคงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ	 Zoom	 ทางไกลอย่าง 
ต่อเนื่องในหลายประเด็น	 และมีโครงการริเริ่มการจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงระดับวุฒิบัตร	 ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอด 
สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล	 โดยการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานหลักในสถาบันที่เปิดสอน 
เป็นเวลา	 2	 ปีและการทำาผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันต้นสังกัดอีก	 1	 ปี	 เป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะสาขา	รวมท้ังการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้มีชุมนุมสอนภาษาจีน	ท่ีท่านรองศาสตราจารย์	วิมลรัตน์	จงเจริญ	อาจารย์ 
เกษียณจากสาขาวิชาบริหาร	หรือกลุ่มวิชาการบริหารปัจจุบัน	เป็นวิทยากร	สอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาพยาบาลที่สนใจ 
เรียนทุกวันเสาร์	เวลา	09.00	-11.00	น.	หน่วยงานใหม่	-	กิจกรรมใหม่ที่ตอบรับวิสัยทัศน์ของคณะฯ
	 อย่างที่เกริ่นนำามาตั้งแต่ต้น	 การเริ่มต้นปีใหม่ที่สร้างสรรค์ซึ่งชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านได้นำาค่านิยมหลัก 
ขององค์กร	คือ	การทำางานอย่างสมาร์ท	 (smart)	มีความสุข	 (smile)	 และร่วมแรงร่วมใจ	 (synergy)	จะเป็นพื้นฐาน 
ที่สำาคัญยิ่งที่ทำาให้ชาวคณะพยาบาลศาสตร์สามารถร่วมแก้ไขปัญหา	 ร่วมสรรสร้างงานใหม่	 ดังกล่าว	 รวมทั้งปรับปรุง 
งานเดิมเพื่อพัฒนาอนาคตของคณะเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 										ด้วยความขอบคุณ



การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx)
นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ และ 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มาเยือนคณะ 
พยาบาลศาสตร์ และให้คำาแนะนำาในการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพด้านเกณฑ์คุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมดวงวดี สังโขบล (2228)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเอกสารด้วย Google Doc
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเอกสารด้วย Google Doc 
ให้บุคลากร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 12.40 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3304 
ชั้น 3 อาคาร ดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TeaTalk เดือนธันวาคม 2563
คณบดี ทีมบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะ พูดคุยร่วมกัน ในวันที่ 4 
มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร 
โดยผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom 



โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สู่การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สู่การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล ระหว่างวันที่ 6-8 
มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 ( ผ่านระบบออนไลน์ ) เเละ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
( NLRC ) คณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting)
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม และประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Virtual 
Meeting) ร่วมกับ Professor Emily Ang, Head of Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin 
School of Medicine, National University of Singapore เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 
โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต



พิธีรับหมวก ประจำาปีการศึกษา 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีรับหมวกของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจ ในวิชาชีพและสถาบันรวมทั้งสร้างจิตสำานึกให ้
นักศึกษามีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของวิชาชีพพยาบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต และ 3311 อาคารดวงวดี สังโขบล



ประชุมเชิงปฏิบัติการ: เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ: เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์: ทิศทางและ 
ความท้าทายในการเขียนขอทุนวิจัยแบบชุดโครงการหรือบูรณาการ และการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจ 
วิจัยเพื่อสังคม) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านระบบออนไลน์ Virtual 
Conference (โปรแกรม ZOOM) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการป้องกันและการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำาหรับผู้ดูแล
พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการป้องกันและการจัดการภาวะสมองเส่ือมในผู้ สูงอายุสำาหรับผู้ดูแล 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดหลักสูตร 
ประกาศนียบัตร (Non Degree) วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้อง 3309 ชั้น 3 อาคารดวงวดี สังโขบล



สัมมนาคณะกรรมการวิชาการพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดสัมมนาคณะกรรมการวิชาการพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เพื่อจัดทำาคู่มือรายวิชา (Course Manual) ที่ตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ณ ห้อง
ประชุม 3309 และผ่านระบบ Zoom (ห้อง 2228) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการสัมมนาและเตรียมความพร้อมอาจารย์หลักสูตรระดับปริญญาเอก โครงการย่อยที่ 1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
จัดโครงการสัมมนาและเตรียมความพร้อมอาจารย์หลักสูตรระดับปริญญาเอก โครงการย่อยที่ 1 
Nursing Research in Graduate Education โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาการ
พยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Nursing Research in Graduate Education” 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM



คณบดี ทีมบริหาร และคณะกรรมการสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
ร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

การลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เเละ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เเละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ลงนามความร่วมมือที่จะจัดการศึกษาโครงการ 
สร้างบัณทิตพันธุ์ใหม่เเละกำาลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
ณ ห้องประชุม 2226 ชั้น 2 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์



ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน  
EdPEx 200รุ่นที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน (ผ่านระบบ Zoom)

พยาบาล ม.อ. ตอบสนองวิสัยทัศน์ใหม่ “การดูแลต่อเนื่อง” ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูง
อายุ โดย ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จากข่าวสยามโฟกัสไทม์)



ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการวัฒนธรรม 5 ส
ประจำาปีงบประมาณ 2563

โดยคณบดีมอบรางวัล
บุคลากรสายวิชาการ
 อันดับที่  1 อาจารย์ธารินันท์  ลีลาทิวานนท์
 อันดับที่  2 รศ.ดร.ปิยะนุช  จิตตนูนท์
 อันดับที่  3 อาจารย์ภัทราภรณ์  วรสิรินารา

บุคลากรสายสนับสนุน 
 อันดับที่  1 นางสมศรี ปรีเปรมวัฒนา
 อันดับที่  2 นางสุพร  ลิ่มสกุลภักดี
 อันดับที่  3 นางเพ็ญศรี เลนุกูล
ระดับกลุ่มวิชา
 อันดับที่  1 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
 อันดับที่  2 กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล
 อันดับที่  3 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
ระดับหน่วยงาน
 อันดับที่  1 ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลและห้องสมุด
 อันดับที่  2 งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ
 อันดับที่  3 งานหลักสูตรปริญญาตรี



กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์






