


สาส์นคณบดี
 สวัสดีคณาจารย์และบุคลากรชาวคณะพยาบาล 
ศาสตร์ทุกท่าน
 การเรียนรู้ (learning) เพื่อพัฒนาคณะเราให้ก้าวสู่ 
ความเป็นสถาบันช้ันนำา ได้ดำา เนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นปีท่ี 3 โดยผ่านกิจกรรมหลักท่ีสำาคัญของเดือนกุมภาพันธ์ 
หรือไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณ 2564 (ม.ค-มีค.2564) 
ดังนี้
 1) การเรียนรู้ของคณาจารย์/ทีมวิจัย เรื่องการ 
นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จัดประชุมโดยศูนย์ CG หรือ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ คาดว่าต่อไปนี้การออกแบบ 
การวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ของคณะฯ เรา คงมีจำานวน 
มากขึ้น และการเรียนรู้-การปรับบทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้า
กลุ่มวิชาทั้ง 11 ท่าน
 2) คณะฯ ริเริ ่มกำาหนด นโยบายปรับการขึ้นสอน 
ใ นค ลิ นิ ก โ ดยจำ า แ นกก ลุ่ มอ าจ ารย์ ด้ ว ย เ กณฑ์อ ายุ  
และด้วยบทบาทความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหาร 
ตั้งแต่ระดับรองคณบดีจนถึงระดับหัวหน้ากลุ่มวิชา ซึ่งพวก 
เราสามารถติดตามรายละ เอียดจากประกาศของงาน 
การเจ้าหน้าท่ีในเว็บไซด์คณะฯ เพ่ือให้อาจารย์ทุกระดับมีโอกาส 
ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติพันธกิจทั้ง 3 ด้านหลักคือ การเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการรวมทั้งการพัฒนาตนเอง 
ทางคลินิก (faculty practice) ได้อย่างเต็มที่
 3) การสนับสนุนแหล่งฝึกที่สำาคัญ คือ โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ สงขลา นำาโดยคุณบุบผา บุญญามณี ในการ 
เตรียมพัฒนาหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางหลักสูตร PG 
จากหลักสูตรไทยเป็นหลักสูตรนานาชาติ คาดว่าจะเปิดรับ 
นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกได้ในปี 2565 ที่ ใกล้เข้ามา

คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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 4) การส่งวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรับการประเมินเข้าสู่ TCI กลุ่ม 1 ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับทราบ 
ข่าวดีอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า
 5) การเปิด-ปิดโครงการ อาทิ โครงการ “อบรมเฉพาะทาง 4 เดือน สาขาบริหารการพยาบาลแบบ onsite” และ 
การเปิดหลักสูตร PG รุ่นล่าสุด โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
สงขลา การปิดโครงการ “การพัฒนาเยาวชนบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจกตัญญูและจิตวิญญาณของ 
ความเป็นมนุษย์” ที่มีสมาชิกที่เข้าอบรมจากเยาวชน และน้องนักเรียน กศน. จังหวัดสงขลา ร่วมกับโอกาสพิเศษ 
ประจำาเดือนนี้ คือ การฉลองครบรอบ 28 ปีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ของคณะเรา
 6) การจัดประกวดตราสัญลักษณ์โลโก การจัดการศึกษาพยาบาลครบรอบ 50 ปีของคณะฯ ในปี พ.ศ.2565 
ปีหน้า
 7) การร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) ใน 4 ประเด็นหลักอย่างเข้มข้น 
ได้แก่ ประเด็น educational transformation, digital organization, integration education, research and service, 
management the COVID 2019 แบบสบายๆแต่ได้สกัดและสรุปสาระสำาคัญ แนวทางในแต่ละประเด็นได้
 ช่วงที่ผ่านมา...เราเจอสถานการณ์โควิดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในการปฏิรูปการจัดการศึกษาท่ัวโลก 
ทั่วประเทศไทยและรวมทั้งการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ... 
การเปลี่ยนแปลงต่างมาด้วยกัน....
 มาถึงตรงนี้... พี่ขอขอบคุณชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ช่วยกันเรียนรู้ เสนอแนะสิ่งต่างๆ ปรับตัวเข้ากับ 
สถานการณ์ในปัจจุบัน พัฒนาตนเองและท้ายที่สุดช่วยกันอบรมบ่มเพาะบัณฑิตทุกหลักสูตรของเราอย่างไม่ย่อท้อ... 
ให้เป็นลูกพระบิดาที่ดีและเก่งในการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัยต่อไป และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาท้ังระบบจากเกณฑ์ EdPex, AUNQA-inter, และเกณฑ์การรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลในอีก 5-9 เดือน 
หลังจากนี้อย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อและมีความหวังในความสำาเร็จของคณะเราต่อไป...

                   ด้วยความขอบคุณ



โครงการดแูลสุขภาพต่อเนือ่งจากผลการตรวจสขุภาพ 
ประจ�าปี 2564 ช่วงที่ 1
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีการชี้แจงกิจกรรม 
เกี่ยวกับโครงการ แนะน�าวิธีการลดน�้าหนัก ออกก�าลัง 
กายควบคุมอาหาร วิธีก�ากับตนเอง และติดตามตนเอง 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นาคะ 
รองคณบดฝ่ีายพฒันาองค์กรและบคุลากร ณ ห้อง 2110 
อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ“การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 5
โครงการ “การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 
คะแนน” ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2228 อาคารละออ หุตางกูร คณะ 
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก�าหนดจัดกิจกรรม Tea Talk ทุกวันจันทร์แรก 
ของเดือน กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 
08.00-08.45 น. โดยมีคณบดี ทีมบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุม 
เพื่อพบปะ พูดคุยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร 
คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านระบบ Zoom



โครงการย่อยท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล
โครงการย่อยที่ 2 การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล วิทยากรโดย รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข ณ ห้องประชุม 
2222 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านระบบ zoom 

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) การป้องกันและการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ส�าหรับผู้ดูแล
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จดัพธีิปิดเเละมอบประกาศนียบตัรให้เเก่ผูส้�าเรจ็การอบรมหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 
(Non degree) การป้องกนัเเละการจดัการภาวะสมองเสือ่มในผูสู้งอายสุ�าหรบัผูด้แูล วนัที ่5 มนีาคม 2564 
ณ ห้องศิริพร ขัมภลิขิต (3309) อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 New Normal in Emergency and Trauma Care
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 4 New Normal in Emergency and Trauma Care: 
Challenges in 21st Century วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต (3309) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“เตรียมความพร้อมสู่ชุมชน...เตรียมคนพร้อมสูงวัย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม 
ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ การเตรียมการวิทยากร (ครู ก.) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุให้แก่คนทุกวัยในชุมชน
ระดับภาค รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) “เตรียมความพร้อมสู่ชุมชน...เตรียมคนพร้อมสูงวัย” เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 
2564 ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับคณะ 
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



โครงการดูแลสุขภาพต่อเนื่องจากผลการตรวจสุขภาพ ประจ�าปี 2564 ช่วงที่ 2
บรรยายเรื่อง “แนะน�าโภชนาส�าหรับคนที่มีภาวะน�้าหนักเกิน” วิทยากรโดย คุณภัคจิรา เบญญาปัญญา 
นักโภชนาการช�านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 2110 อาคารละออ หุตางกูร 
คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม (Learn English through culture)
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม (Learn English through culture) 
ให้แก่นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติและ 
นกัศกึษาไทยได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมร่วมกนั สร้างสมัพนัธภาพระหว่างนกัศึกษา 
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติในการใช้ชีวิตต่างแดน วันที่ 14 มีนาคม 2564 
ณ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย (Center of Excellence in
Geriatrics (CG))
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายพิเศษ 
ทางวิชาการ (Virtual Special Session) ในหัวข้อ “Holistic and 
Innovative Care for the Elderly” และหัวข้อ “E-health to Improve 
Care for the Elderly” จัดรูปแบบการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ 
(โปรแกรม webex) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีลงนาม (MOU) 
กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว่าด้วยการผลิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเรียนการสอนจากยางพาราในศูนย์นวัตกรรม 
เพื่อสุขภาวะองค์รวม เมื่ิอวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร คณะ 
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กนัตพร ยอดใชย ผูอ้�านวยการศนูย์นวัตกรรมเพ่ือสขุภาวะ 
องค์รวม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และนักวิจัย 
ทางด้านพอลิเมอร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 



โครงการติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 5
โครงการติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 
คะแนนครั้งที่ 3 วิทยากร โดย รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชมุ 
2228 อาคารละออ หุตางกรู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ ์
AUN QA
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร จัดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการรับรองมาตรฐาน 
คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (การประเมิน First mock-up) ให้กับหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินในระดับสากล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 
ประชุม 2228 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ”
คณะพยาบาลศาสตร์ จดัโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร: เพือ่ขบัเคลือ่นสมรรถนะด้านการวจิยัของอาจารย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์: ทศิทางและความท้าทายในการเขยีนขอทนุวจิยัแบบชดุโครงการหรอืบรูณาการ และ 
การตพีมิพ์ผลงานระดบันานาชาต ิครัง้ที ่4 เสวนาเรือ่ง “การเขียนบทความวจิยัเพือ่ตพีมิพ์ระดบันานาชาติ” 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนารองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจ 
วิจัยเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2224 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาล
ศาสตร์



คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกจิกรรมพธิเีปิดสนามลู่ยางสงัเคราะห์รอบอ่างน�า้ และกจิกรรมฉลอง 
1,000,000 กม. เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าว 
รายงาน พร้อมด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการด�าเนินงานโครงการ 
ก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน 
ณ บริเวณสวนหย่อมริมอ่างน�้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
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