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 ใกล้สิ้นปี พ.ศ.2564 คณะฯ เรากำาลังจะเริ่มนำานโยบายใหม่ที่สำาคัญคือการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
และบุคลากรรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยในส่วนของอาจารย์พยาบาลจำานวนหนึ่งกำาลังเตรียมเอกสารยื่นขอประเมิน
สมรรถนะการสอนระดับสากลด้วยเกณฑ์ของอังกฤษ (UK-PSF) จำานวน 9 ท่าน ขณะเดียวกันคณะฯ เตรียมระบบช่วย
เหลืออาจารย์ทุกท่านที่มีความประสงค์จะเตรียมผลงานสำาหรับการยื่นขอตำาแหน่งทางวิชาการระดับสูงขึ้นต่อไปและหรือ
ประเมินของ PSU-TPSF ต่อไป  สำาหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ในรุ่น 2 กำาลังจะเริ่มกระบวนการ 
จากการเตรียมเข้ารับฟังการทำาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น คือ เข้าอบรมแนวทางการเตรียมการจผลงานจากคุณ
เรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นี้เช่นกัน  
 นอกจากน้ันคณะฯ จะเร่ิมนำานโยบาย Green Faculty นำาทีมโดยคุณสุรการณ์ ก้าหมัน(น้องบี) ดร.ปุณยนุช สุทธิพงค์ 
คุณเพ็ญศรี เลนุกูล และทีมอีกจำานวนหนึ่งรวมทั้งกำาลังสำาคัญ คือ คุณณปณต อชิรวรโชค(น้องน็อต) ขอให้ทุกท่าน
ช่วยกันนำาดอกไม้ ต้นไม้หรือพืชสวนครัวมาร่วมปลูกกันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
 เรื่องสุดท้าย สำาหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ คือ ทีมงานประกันนำาโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์ รองคณบดี 
ฝ่ายแผน การเงินและประกันฯ พร้อมทีมจัดเตรียมเอกสารสำาหรับการย่ืนขอรับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ระดับคณะ ส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้ด้วย 
เรื่องข่าวดีสุดท้าย....คณะฯ นำาโดย ดร.เกสรฯ และทีม NLRC เตรียมการพัฒนางานอย่างเป็นระบบซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการ
ในเวลา 180 วันนับจากนี้ไป คะ

รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



กิจกรรม Tea talk ครั้งที่ 12
วันจัททร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-9.10 น. คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม Tea talk ครั้งที่ 12 โดยคณบดีไ 
ด้เเจ้งกิจกรรมที่คณะดำาเนินการ อาทิเช่น
- โครงการพัฒนาเเกนนำานักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลล
ภาคใต้
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับ
ฝ่ายการพยาบาลภาคใต้
- โครงการเตรียมบัณฑิตใหม่ให้มีความพร้อมทำางาน Residency training
- โครงการช่วยเหลือ Home lsolation เเละ Community lsolation
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคล ได้ประสานส่งอาจารย์จิตอาสาช่วยฉีดวัค
วีนเข็มเเรก
เเละได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ ได้เเก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ ไวชมภู 
ตำาเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาการบริหารทางกาลพยาบาล 
เเละ นางสาวชีวรัตน์ พุทธสะระ ตำาเเหน่งครูคลีนิกสังกัดกลุ่มวิชาการ
พยาบาลผู้หหญ่เเละผู้สูงอายุทางอายุรศาตร์  ณ ห้องประชุม 2226 ชั้น 2 
อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านทางระบบออนไลน์ 
Zoom

พิธีเปิดเเละปฐมนิเทศโครงการวิสาหกิจชุมชมการดูแลที่บ้านโดยใช้ iMedCare
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีเปิดเเละปฐมนิเทศ ผู้รับ
บริการพัฒนาอาชีพผู้ดูแลที่บ้าน โครงการวิสาหกิจชุมชมการดูแลที่บ้านโดยใช้ iMedCare ณ ห้อง 3309 อาคาร 
ดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



พิธีมอบรางวัลเเนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเเละรางวัล Poppular Vote เวทีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ รูปแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเเละสร้างความผูกพันระหว่าง 
ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล Poppular Vote 
ห้องย่อยที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมแผลจำาลอง ของนางเปมิกา บิลยะลา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดี คณะพยาบาล 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เเละโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย นพ. ไชยสิทธิ์ เทพชาตร มีความประสงค์ 
จะใช้ระบบ Home isolation และ Community Isolation ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่พักคอยในโรงแรม
ของอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กักตัวที่บ้านและศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ศูนย์พักคอยในชุมชน มีการดูแล
ให้การพยาบาล ให้คำาปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำาบันทึกข้อตกลงทำาร่วมกันขึ้น ในวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับ พว.กรรณิกา อังกูล ในการดำารงตำาแหน่งประธานชมรมผู้บริหารทางการพยาบาล
แห่งประเทศไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์เเละทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมขอแสดงความยินดีกับ พว. กรรณิกา อังกูล ในการดำารงตำาแหน่ง 
ประธานชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564



โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ กำาหนดจดัโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาหลกัสูตรปรชัญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ zoom โดยมีนักศึกษาใหม่ชาวไทยและชาวจีน รวมจำานวน 11 คน เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2564

โครงการพัฒนาระบบการสนับสนุนการขอกำาหนดตำาเเหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนันสนุน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการสนับ 
สนุนการขอกำาหนดตำาเเหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนันสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยได้รบัเกยีรตจิากคณุเรวตั ิรตันกาญจน์ ประธานสภาพพนกังานมหาวทิยาลยั เป็นวทิยากร 
ในครั้งนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 2224



พิธีมอบทุนการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา อาจารย์ประจำาสาขาวิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะเเพทย์ศาสตร์ ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา อาจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะเเพทย์ศาสตร์ ให้กับนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ ณ ห้องทองใบ ปุณยานันต์ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิจัยร่วมกับเเหล่งฝึกการพยาบาล
คณะกรรมการวจิยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลาสนครนิทร์ ได้จดัประชมุวจิยัร่วมกบัเเหล่งฝึก 
การพยาบาล ได้เเก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาล
จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เเละโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง
ประชุม 2224 เเละผ่านระบบออนไลน์ Zoom



โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์นวัตกรรมทางการพยาบาลเเละการเรียนการสอน
โดยใช้ AI (Workshop)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์นวัตกรรม
ทางการพยาบาลเเละการเรียนการสอนโดยใช้ AI (Workshop) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ 
กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์เเละนวัตกรรม มากล่าวเปิดโครงการ เเละได้รับเกียรติ
จาก ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย มาอภิปราย บรรยาย เเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านทางระบบ zoom 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

โครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 3 (รหัส 62)ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 3 
(รหัส 62) ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม ได้มากล่าวเปิดโครงการ เเละได้รับเกียรติจากพว.นงลักษณ ์
สุวลักษณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมการติดเช้ือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย 
ในครั้งน้ี เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ 
หุตางกูร และผ่านทางระบบ Zoom คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



พิธีรับหมวกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีรับหมวกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารดวงวดี สังโขบล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เเละผ่านระบบออนไลน์ Zoom



พธีิปิดเเละมอบประกาศนียบตัร หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป่้วยวิกฤต รุน่ท่ี 9
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ร่วมกบัฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ 
คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีปิดเเละมอบประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2564 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 3311 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

พธีิมอบประกาศนียบตัรผู้สำาเร็จการอบรม โครงการอบรมหลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการผดงุครรภ์ รุ่นที ่3
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ได้จดัพธิมีอบประกาศนยีบตัรผูส้ำาเรจ็การอบรม โครงการ
อบรมหลกัสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดงุครรภ์ รุน่ที ่ 3 วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2564 
ณ ห้อง 3311 อาคารดวงวด ีสังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์



กิจกรรมเดือนธันวาคม












