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 กิจกรรมหลักที่สำาคัญของเดือนตุลาคมปี 2564 เป็นปีพิเศษ ที่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมเตรียม
การเฉลิมฉลอง 50 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ มีความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานของอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 
ตั้งแต่ฝ่ายหาทุน ฝ่ายวิชาการ และอื่น ๆ และเริ่มมีการยื่นแบบสร้างอาคารพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้วยงบ
ประมาณ 200 ล้านบาท
 การดำาเนินงานท่ีสำาคัญมากอีกเร่ืองของคณะฯ คือการเตรียมจัดทำารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือขอรับการประเมิน 
การรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ซ่ึงได้ย่ืน เอกสารเรียบร้อยเม่ือ 29 ตุลาคม 
2564 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ฯ ท่ีนำาทีมน้องๆ งานประกัน ร่วมกับ ผศ.ดร.จารุวรรณฯ ทีมงานหลักสูตรปริญญาตรี 
ดร.วีณาฯ และงานการเจ้าหน้าที่ในการเตรียม SAR อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันขอขอบคุณ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ทำางานอย่างต่อเนื่องในการจัดสอบปลาย
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และเตรียมเอกสารพร้อมการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 รวมทั้งประธานหลักสูตรเฉพาะ
ทาง 4 เดือน ที่ดำาเนินการประมาณร่วม 3 เดือนแล้ว ได้แก่ รศ.ดร.ศศิกานต์ฯ หลักสูตรการพยาบาลมารดาและทารก 
ผศ.ดร.ขนิษฐาฯ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และรศ.ดร.ประณีตฯ หลักสูตร ENP 
 กิจกรรมสุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้ คือ กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์  
ร่วมกับคณะฯ รับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการชื่อ “บริจาคโลหิต ห้าแสนซีซี 50 ปีคณะพยาบาลศาสตร์” ซึ่งได้จัดเป็น
ครั้งที่ 2 ณ อาคาร 2 ในวันนี้มีผู้ใจบุญจากเครือข่ายภาคประชาสังคม ค่ายเสนาณรงค์ ร่วมบริจาคโลหิตได้ประมาณ 
26,000 ซีซี ซึ่งท่านนายกสมาคมศิษย์เก่า-คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ ได้เล่าให้คณบดีฟังด้วยความภาคภูมิใจถึงโลหิต 
ที่ได้รับบริจาคนับถึงช่วงนี้ รวมแล้วทั้งหมดสามแสนซีซี 

รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง
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กิจกรรม Tea talk ครั้งที่ 11
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม Tea talk 
ครั้งที่ 11 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-9.10 น. ณ ห้องประชุม 2226 
ชั้น 2 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านทางระบบออนไลน์ 
Zoom

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน วันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ ภายในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์, พิธีมุฑิตาจิต, พิธีมอบรางวัลประจำาปีของคณะเเละเปิดนิทรรศการ
ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมสมรรนะสมองมนุษย์ ศูนย์ความเป็นเลิศผู้สูงวัย ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้
ได้คำานึงถึงมาตรการเเละปฏิบัติตามในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เเละมีการถ่ายทอดสด ผ่าน
ระบบ Facebook Live ในครั้งนี้



มหกรรมวิชาการของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปี 2564
วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปี 2564 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.45 น. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบออนไลน์ zoom เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของนักศึกษา เเละ 
คณาจารย์ เเละส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีเเละระดบับณัฑิต 
ศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 



โครงการสุนทรีย์ของชีวิตภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
(Harmony among Diverse Cultures for the Benefit of Mankind)
งานวเิทศสมัพนัธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จดัโครงการสนุทรย์ีของชวีติภายใต้วฒันธรรมทีห่ลากหลายเพือ่
ประโยชน์ของเพือ่นมนษุย์ (Harmony among Diverse Cultures for the Benefit of Mankind) ในวัน
ที ่7 ตุลาคม 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยภายในงานมกีจิกรรม ต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ตอบคำาถามชงิ
รางวลัเกีย่วกบัภาษาและวัฒนธรรม กจิกรรมประกวดคลปิวดิโิอ Live โดยนกัศกึษาต่างชาตจิากประเทศจนี
และเนปาล และกจิกรรมโชว์การแต่งกาย เป็นต้น

กิจกรรม OPEN HOUSE
วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปี 2564 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัด Facebook Live เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเเละข้อมูลในการรับนักศึกษา และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในคณะพยาบาลศาสตร์ 



ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์ (Pre audit)
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 งานแผนและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดการประเมินเตรียมความพร้อมในการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์ (Pre-audit) โดยมีคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมในการขอรับรองสถาบันการศึกษา 
วิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ (Pre-audit) ได้แก่ ดร.นิมัศตูรา แว รศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์ และ 
ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช ณ ห้องประชุมทองใบ ปุณยนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์

๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า 
ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  ผู้บริหาร คณาจารย์ เเละบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ขอน้อมนำาพระราชดำารัสพระองค์ท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และนำาพวง
มาลัยมะลิ น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าต่อวิชาชีพการพยาบาล



บริจาคโลหิต 5 แสนซีซี 50 ปีคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 - 11.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคลังเลือด

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เเละสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์
จัดโครงการบริจาคโลหิต 5 แสนซีซี 50 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ ลานอาคารละออ หุตางกูร (อาคาร2) คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน










