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สวัสดีชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน
	 เดือนมีนาคม	 เป็นช่วงของการเตรียมรับการประเมินเพื่อการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลในวันที่	 28-29	
มีนาคม	2565	ทุกหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่และมีการนับถอยหลัง	(count	down)	อย่างตื่นเต้นเพื่อการตรวจ
ประเมินรอบนี้	 รวมทั้งรอรับผลกำาหนดการตรวจประเมิน	 EdPex	 ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับทราบข่าวนี้อีกสองสัปดาห์หน้า
อย่างแน่นอน	 นอกจากนั้นคณะฯได้นำานโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการต่อต้านทุจริตในทุกมิติของการบริหาร
จัดการการศึกษารวมทั้งพันธกิจอื่นสู่การดำาเนินการทันทีดังจะเห็นได้จากข้อมูลและภาพกิจกรรมทางหน้า	web-site	ของ
คณะฯ	และนโยบายการไม่รับของขวัญ	(No	gift	policy)	ตลอดปี	พ.ศ.2565
	 สำาหรับความร่วมแรงร่วมใจในพันธกิจอื่น	 ได้แก่	 การบริการสังคมภายใต้การนำาของ	 รองศาสตราจารย์ 
ดร.กาญจน์สุนภัส	บาลทิพย์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม	(โครงการสร้างความเข้มแข็งของ	9+2	ชุมนุม
ภายใต้พื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่)	 มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคู่ขนานกับการสร้างความร่วมมือในการดูแลชุมชน
ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลคอหงส์	 โดยการนำาของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อาภรณ์ทิพย์	 บัวเพ็ชร	 และรอง
ศาสตราจารย์	ดร.	เรวดี	เพชรศิราสัณห์	อีกทั้งกิจกรรมความร่วมมือกับแหล่งฝึกหลักในการเตรียมโครงการใหม่ล่าสุด
ที่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนคือ	 Residency	 training	 (หลักสูตร	 3	 ปี	 )	 ให้กับบัณฑิตพยาบาลที่จบใหม่จากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อเติมเต็มความเข้มแข็งและความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบระหว่างกลุ่มการพยาบาลโรง
พยาบาลสงขลานครินทร์	 และ	 โรงพยาบาลหาดใหญ่ภายใต้การนำาของอาจารย์พยาบาลรุ่นใหม่	 (Talent	 group)	 นำาโดย	
ดร.กรรทิมา	มีสุนทร	ดร.ดวงสุดา	ศิริปิตุภูมิ	 และ	ดร.ปราณี	คำาจันทร์	สำาหรับประเด็นสุดท้ายคือ	การใกล้ปิดโครงการ
บริการวิชาการระยะ	3	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2562-2565	การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	อำาเภอแว้ง	จังหวัดนราธิวาส	นำา
โดย	ดร.วีณา	คันฉ้อง	ซึ่งจะส่งมอบโครงการให้กับ	สสส.	ผู้สนับสนุนงบประมาณการดำาเนินงานภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้	
โปรดรอชื่นชมกับการสรุปนำาเสนอผลงานดังกล่าวต่อไปนะคะ	ท้ายที่สุด	ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาล
ศาสตร์	 11	 ท่าน	 และอาจารย์ปัจจุบันของคณะฯ	 เราอีก	 3	 ท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานซึ่งรับรางวัลในวัน 
คุณค่าสงขลานครินทร์	 วันที่	 13	 มีนาคม	 2565	 คือ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประณีต	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เรวดี 
เพชรศิราสัณห์	และ	ดร.วริศรา	โสรัจจ์	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

รองศาสตราจารย์	ดร.	นงนุช	บุญยัง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

สาส์นคณบดี



Tea Talk ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2565
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 09.15 น. คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 3 ประจำา
ปี 2565 ณ ห้องประชุม 2226 ชั้น 2 อาคารละออ หุตางกูร หรือทาง
ระบบออนไลน์ Zoom

คณะผู้บริห�รและบุคล�กร คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
รณรงค์ต่อต้�นก�รทุจริต พร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ Zero Tolerance ไม่ทนต่อก�รทุจริต

เมื่อวันที่ 4 มีน�คม 2565



อบรมเชิงปฏิบัติก�ร เร่ือง ก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นเทคโนโลยีของบุคล�กรส�ยสนับสนุน
วันท่ี 8 มีนาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรสายสนับสนุน 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3304 ช้ัน 3 อาคารดวงวดี สังโขบล และทางระบบออนไลน์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ร่วมกับคลังเลือด โรงพย�บ�ลสงขล�นครินทร์ และสม�คม
ศิษย์เก่�พย�บ�ลสงขล�นครินทร์ จัดโครงก�รบริจ�คโลหิต 5 แสนชีซี 50 ปีคณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

สงขล�นครินทร์ คร้ังท่ี 3 ณ ล�นอ�ค�รละออ หุต�งกูร (อ�ค�ร2) คณะพย�บ�ลศ�สตร์



“ Internatinal Trainning Program on Early childhood Health Promotion and Health Care 
Management : Beyond Covid 19 Era “ ประจำ�ปี 2565
กลุม่วชิาการพยาบาลเด็กและศนูย์บรกิารวชิาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ร่วม
กับ กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จดัพธิปิีดโครงการอบรมหลกัสตูรฝึก
อบรม “ Internatinal Trainning Program on Early childhood Health Promotion and Health Care 
Management : Beyond Covid 19 Era “ ประจำาปี 2565 สำาหรบับคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลเดก็
ปฐมวัยวยัจากประเทศต่างๆ ระหว่างวนัที ่2-15 มนีาคม 2565 ณ ห้องประชมุ 2224 ชัน้ 2 อาคารละออ 
หตุางกรู คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านโปรแกรม ZOOM

ก�รรประชมุวจิยัร่วมกบัแหล่งฝึกปฏิบตักิ�รพย�บ�ล
ครัง้ที ่4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ได้จดั 
การประชมุวจัิยร่วมกบัแหล่งฝึกปฏิบตักิารพยาบาล ครัง้ที ่4 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เม่ือวนัที ่16 มนีาคม 2565



ลงน�มคว�มร่วม มอืกบั University of Plymouth ประเทศองักฤษ
วันท่ี 18 มนีาคม 2565 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ลงนามความร่วมมอืกับ University of Plymouth 
ประเทศองักฤษ โดยเป็นความร่วมมอืระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และ School of Nursing and Midwife-
ry ผูร่้วมพธิลีงนาม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวัิต ิแก้วประดบั อธกิารบด,ี รองศาสตราจารย์ 
ดร. นงนชุ บญุยงั คณบดคีณพยาบาลศาสตร์, ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จารวุรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการวิเทศสมัพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ Professor Jerry Roberts, Deputy Vice 
Chancellor Mrs. Louise Winfield, Head of School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health 
Professor Dr. Jos Latour, Associate Head for Research, School of Nursing and Midwifery, Fac-
ulty of Health ทัง้นี ้คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำาเนินความ ร่วมมอืกบั School of Nursing and Midwifery, 
Faculty of Heath, University of Plymouth ใน หลายด้าน เช่น การแลกเปลีย่นองค์
ความรูด้้านผู้สงูอาย ุวทิยากรภายใต้โครงการ



“Introduction to Action Research”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ใน หัวข้อ “Introduction to Action Research” โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2226 และผ่านระบบ zo๐m ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโฑ ศิษย์เก่า และคณาจารย์
ของคณะฯ รวมทั้งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันภายนอกเข้าร่วมฟังบรรยาย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และแบ่งปันองค์คว�มรู้จ�กก�รเรียนปริญญ�เอก และก�รทำ�วิทย�นิพนธ์
ของอ�จ�รย์รุ่นใหม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการบรรยาย หัวข้อ : กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอก และการทำาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์รุ่นใหม่ นำา
เสนอโดย ดร.เกณิกา จิรัชยาพร และ อ.สุกานดา บุญคง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ 
ห้องประชุม 2224 และผ่านระบบ Zoom



เปิดนิทรรศก�ร และบรรย�ย เร่ือง ผ้�ทอไทย โดยคุณปัญญ� พูลศิลป์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เปิดนิทรรศการ และบรรยาย เร่ือง ผ้าทอไทย โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากคุณปัญญา พูลศิลป์ วันท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 2106 อาคารละออ 
หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
เข้�รับก�รประเมินคุณภ�พจ�กสภ�ก�รพย�บ�ล

เม่ือวันท่ี 28-29 มีน�คม 2565



วนัที ่30 มนี�คม 2565
รศ.ดร.นงนชุ บุญยงั คณบด ีทมีบริห�ร และตัวแทนบคุล�กร ร่วมพธิบีวงสรวงพระร�ช�นสุ�วรย์ีสมเดจ็
พระบรมร�ชชนก เนือ่งในโอก�สเปิดพืน้ทีพ่ระร�ชนสุ�วรย์ีฯ วทิย�เขตห�ดใหญ่ หลงัจ�กบรูณะซ่อมแชม 

ณ ล�นพระบดิ� มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร์ วทิย�เขตห�ดใหญ่



ด้วยสภ�มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร์ ในคร�วประชมุครัง้ท่ี 425(2/2565)
มมีตอินมุตักิ�รแต่งตัง้คณ�จ�รย์ให้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งวชิ�ก�ร ดงันี้

ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วนัธณี วริฬุห์พ�นชิ
ดำ�รงตำ�แหน่ง รองศ�สตร�จ�รย์ ส�ข�วชิ�พย�บ�ลศ�สตร์ (3701)

ตัง้แต่วนัที ่1 กมุภ�พนัธ์ 2564 เป็นต้นไป

ดร.ศศธิร ล�ยเมฆ
ดำ�รงตำ�แหน่ง ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์ ส�ข�วชิ�พย�บ�ลศ�สตร์ (3701)

ตัง้แต่วนัที ่9 มนี�คม 2564 เป็นต้นไป



กิจกรรมเดือนเมษายน










