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สวัสดีชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน
	 เป็นประวัติศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทอดผ้าป่าการศึกษา 
เม่ือวันท่ี	2	มิถุนายน	2565	เพ่ือหาทุนสมทบการก่อสร้างอาคารพยาบาลศึกษาท่ีจะเป็นแหล่งขยายห้องฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา 
พยาบาล	 และเป็นสถานฝึกอบรมของหลักสูตรเฉพาะทางสาขาอ่ืนๆ	 ในระดับประเทสและระดับอาเซียนต่อไป	 และได้ปรับขายการให้บริการ 
ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพและส่งเสริมสภาพผู้สูงอายุเป็นศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะสมองมนุษย์	และมีงานศลปะภาพวาดลายเส้นที่สะท้อน
ความเป็นสงขลานครินทร์	 การให้บริการของศูนย์ผู้สูงอายุและการเตรียมพัฒนาศูนย์การให้บริการทางไกล	 (tele-nursing)	 โดย
เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพชุมชน	9	ชุมนุมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
	 มิถุนายนเป็นเดือนของความร่วมมือระหว่างอาจารย์ทุกกลุ่มวิชาและเจ้าหน้าที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร	ในการเตรียมเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา	2565	ที่สามารถกลับมาเปิดในช่วงเวลาปกติ 
คือเดือนมิถุนายนของแต่ละปีหลังจากมีความพยายามในการเปิดภาคเรียนเทอมแรกในเดือนสิงหาคม	ตามเวลาของประเทศในอาเซียน 
เป็นเวลาเกือบ	8	ปีตั้งแต่ปี	2558	นอกจากนั้นความร่วมมือที่จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง	คือ	การให้ความร่วมมือกับแหล่ง
ฝึกในการเตรียมเปิดหลักสูตร	residency	training	ในการพัฒนาพยาบาลจบใหม่ให้เป็นพยาบาลที่ดี	พยาบาลที่เก่ง	โดยหลักสูตร
นี้จะใช้เวลา	 3	 ปี	 เรียกพยาบาลที่เข้าโปรแกรมนี้ว่า	พยาบาล	 resident	 1	 resident	 2	 และ	 resident3	ตามลำาดับ	 โดยแผนการ 
จัดทำาหลักสูตรซึ่งมีต้นแบบจากสภาการพยาบาลทั้ง	9	สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งฝึกจะถูกเตรียมให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนธันวาคม	ปี	2565	โดยการนำาของ	ดร.	กรรทิมาฯ	ดร.ดวงสุดาฯ	และ	ดร.ปราณีฯ	ส่วนความร่วมมือที่เป็น	legacy 
ด้านการพยาบาลชุมชน	 คือ	 โครงการบริการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมือง	 9	 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่	 ซึ่งมี 
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน	โดยการนำาทีมของเจ้าของโครงการ	รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส	บาลทิพย์/ผศ.ดร.หทัยรัตน์	แสงจันทร์/
ผศ.ดร.จารุวรรณฯ/ดร.วีณา	ฯ
	 เดือนนี้อีกเช่นกันที่น้อง	ๆ	สายสนับสนุน	 รุ่นที่	 2	 จำานวน	9	คน	 เข้าค่ายเตรียมทำาผลงานเพื่อยื่นขอตำาแหน่งที่สูงขึ้น	
ซึ่งต้องขอบคุณคุณเพ็ญศรีฯ	และทีมการเจ้าหน้าที่รับเป็นเจ้าภาพหลัก	คิดว่าน้อง	ๆ	ของเราจะมีผลงานที่พร้อมสำาหรับการยื่น
ประเมินต่อไปเร็วๆ	นี้	อย่างแน่นอน	ท้ายที่สุดกิจกรรมที่สำาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ	การเจิมรถบัสคันใหม่เครื่อง	SCANNIA	สีส้ม
ของคณะฯ	จำานวน	40	ที่นั่งที่ผ่านการตรวจรับรถโดย	ผศ.ดร.รัดใจ	/คุณเดโช	/คุณพิภพ	/	น้องบี	สุรกานต์	จะเห็นได้ว่าทุก
อย่างของความงอกงามในการพัฒนาคณะฯของเราเกิดจากพวกเราทุกคนทุกงานอย่างสม่ำาเสมอ	 ขอให้เราเป็นกำาลังใจซึ่งกันและ
กัน	ดูแลซึ่งกันและกัน	รวมทั้งผู้ที่อบู่เบื้องหลังการจัดทำาสานส์นจากคณบดีเป็นประจำาทุกเดือน	โดยกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กรจากน้องเปิ้ล	พิไลลักษณ์	และน้องปู-ศิณีนาถ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยความขอบคุณ
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สาส์นคณบดี



โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “Basic Chatbot Step by step for office work”
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “Basic Chatbot Step by 
step for office work” ให้แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง รองผู้อำานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้สำานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) และอาจารย์ประจำาสาขา
วิทยาศาสตร์การคำานวณ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และรศ. ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ รองผู้อำานวยการ
สำานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DIIS) และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ช่วย
วิทยากรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3304

งานทอดผ้าป่าการศึกษา เพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารพยาบาลศาสตร์ศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 - 11.30 
เพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารพยาบาลศาสตร์ศึกษาเป็นอาคาร 7 ช้ัน 

สำาหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลข้ันสูงท่ีได้มาตรฐานสากลสำาหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร





กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565
กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 09.15 น.
ณ ห้องประชุม 2226 ชั้น 2 อาคารละออ หุตางกูร หรือเข้ารับฟังผ่านทางระบบ Zoom

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ณ ห้องประชุมปุณรดา 1 ช้ัน 2 โรงแรมเดอะเบด เวเคช่ัน ราชมังคลา จังหวัดสงขลา
เม่ือวันท่ี 10-11 มิถุนายน 2565



เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย สูความสำาเร็จในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มี
Impact สูง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย สูความสำาเร็จ
ในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มี Impact สูง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 
3309 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยากร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศ. ดร.สมจิต 
หนุเจริญกุล และ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการหอพัก 
ประจำาปีการศึกษา 2565 

วันท่ี 14 - 16 มิถุนายน 2565



พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำาหรับพยาบาลพ่ีเล้ียง 
วันท่ี 6 – 8 และ วันท่ี 16 – 17 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต (3309) คณะพยาบาลศาสตร์



โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจำาปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตประจำาปีการศึกษา 2565
วันท่ี 24 มิถุนายน 2565



“Update ภาวะสุขภาพจิต และการใช้เคร่ืองมือ สแกนใจ...ใช่เลย !!!”
ศูนย์สร้างเสริมพลังใจ ภายใต้ศูนย์การดูแลต่อเน่ือง คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเร่ือง 
“Update ภาวะสุขภาพจิต และการใช้เคร่ืองมือ สแกนใจ...ใช่เลย !!!” ระหว่างวันท่ี 27-28 มิถุนายน 2565 
เวลา 8.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์



กิจกรรมเดือนมิถุนายน








