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รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง
Assoc. Prof. Dr. Nongnut Boonyoung

 เดือนกันยายน ชาวคณะพยาบาลศาสตร์ จำาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ การใช้ห้องเรียนที่ 
NLRC ในการเรียนจากสถานการณ์จำาลองเสมือนจริงทุกรายวิชาของปีการศึกษา 1/2564 รวมทั้งกิจกรรมออนไลน์
งานเลี้ยงเกษียณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำางานที่คณะพยาบลศาสตร์จนกระทั่งอายุครบ 60 ปี เหตุเพราะโค
วิด.... และเป็นช่วงของการรอการฉีดวัคซีนเข็มสาม
 นอกจากนั้น สิ่งที่เป็นผลกระทบตามมาจากโควิดอีกประการหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องงดการวางพวง
มาลาถวายสักการะพระราชบิดาซึ่งจัดทุกปีในวันที่ 24 กันยายน แต่อย่างไรก็ตาม คณะฯ ของเราได้จัดส่งพวงมาลาไปร่วม
ถวายสักการะพระราชบิดาที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยการประสานงานอย่างดีของคุณสุพรฯ อีกไม่กี่วันต่อมา ขอบคุณ 
ผศ.ดร.วันธณีฯ และทีมอาจารย์ จากกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ที่ได้ปิดโครงการ Child development Project ซึ่งได้
รับงบสนับสนุนในการจัดอย่างต่อเนื่องจาก TICA เป็นปีที่ 21 และเดือนนี้เป็นการพัฒนาการเข้าสู่สถาบันที่มีความเป็นเลิศ
อีกสาระหนึ่งของคณะฯ เรา นั่นคือ การมีโอกาสทำา MOU ร่วมกับ Professor Wong จาก National University of 
Singapore: NUS ซึ่งกิจกรรมนี้คงต้องขอบคุณ ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา และทีมคุณชิดชนก เจ้าหน้าที่งาน
วิเทศสัมพันธ์ ที่ได้เตรียมการประสานงานอย่างพร้อมเพรียง โดยไปใช้สถานที่ห้องประชุม 2 สำานักงานอธิการบดีในการจัด
งาน
 ขอถือโอกาสนี ้ขอบคณุคณาจารยแ์ละบคุลากรทกุคนของคณะฯ เปน็อยา่งยิง่ทีร่ว่มทกุขร์ว่มสขุ และใชค้วามพยายาม 
อย่างเต็มที่ที่จะจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรการยื่นขอการประเมิน AUNQA ระดับหลักสูตรเพื่อให้ 
นักศึกษาของเรายังคงเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังของแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรอย่างขะมักเขม้น

รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



พิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร การป้องกันเเละการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
สำาหรับผู้ดูแล รุ่นที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร “การป้องกันเเละการ
จัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำาหรับผู้ดูแล” รุ่นที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2226 ชั้น 2 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom

ประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำาเนินงานศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะสมองของมนุษย์กับเทศบาลเมืองคอหงส์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ นำาโดย รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
และผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และนวัตกรรม ประชุมเครือข่าย 
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาสมรรถนะสมองของมนุษย์ ร่วมกับ นายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนคร 
หาดใหญ่ นายประจวบ บุญเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ คุณกลิ่นผกา ประสิทธิ์นุ ้ย และคุณเยาวลักษณ์ บุญตามชู สำานัก 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 2228 อาคาร
ละออ หุตางกูร



กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 10
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม Tea talk 
ครั้งที่ 10 และเปิดตัวระบบการสื่อสารภายในองค์กร PACD แอปพลิเคชัน 
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 8.30 -9.00 ณ ห้องประชุม 2226 ชั้น 2 อาคาร 
ละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom

กิจกรรมงานเกษียณอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปี 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปี 2564 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -11.45 น.
ณ ห้อง ประชุม 2228  อาคารละออ หุตางกูร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom 



โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ Workshop : Innovation in Nursing Education
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ Workshop : Innovation in Nursing 
Education (AI) ผ่านทางระบบ Zoom โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย (ผู้อำานวยการศูนย์
นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม) และ ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย (Founder & CEO, BOTNOI Group) เป็น
วิทยากร Workshop ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ 
ได้มีคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก และบุคลากรที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ จำานวน 
39 คน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเสริมพลังใจในการเผชิญสถานการณ์ Covid-19
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
สร้างเสริมพลังใจในการเผชิญสถานการณ์ Covid-19” โดย ผู้ช่วยศาสตราชจารย์ ดร.วินีกาญจน์ 
คงสุวรรณ หัวหน้าศูนย์สร้างเสริมพลังใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เเละได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มากล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ วันที่ 
8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 2226 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เเละผ่านระบบออนไลน์ Zoom



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลนครหาดใหญ่ เเละสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในการจัดโครงการ กิจกรรม นวัตกรรม หรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อร่วมในการ พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่ความเป็นเมืองแห่ง
สุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย นำาโดย รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พล.ต.ท.สาคร ทอง 
มุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการ 
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่านสมพร ใช้บางยาง 
ประธานเครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิน่น่าอยู ่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จารวุรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีนครหาดใหญ่ วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้อง 3311 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลนครหาดใหญ่
เเละสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอก
และการทำาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์รุ่นใหม่
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.20 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอก และการทำา
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์รุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านระบบ Zoom

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบออนไลน์ (UOM-PSUFN Online Exchange Meeting) 
ประจำาปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำาหนดจัด 
โครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาแบบออนไลน์ (UOM-PSUFN Online Exchange Meeting) ประจำาปี 
งบประมาณ 2564 ร่วมกับ School of Nursing, Faculty of Medicine, University of Miyazaki 
และ Miyazaki Nishi High School ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “KAKEHASHI Project: 
the bridge between Thailand and Japan”  โดยนักศึกษาแต่ละสถาบันได้ทำากิจกรรมแลก
เปลี่ยนกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ชีวิตในมหาลัย (school life) 2. นำาเสนอการออกกำาลังอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประยุกต์ความรู้และ
เสนอการออกกำาลังกายแบบ SKTให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน



พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้รับการฝึกอบรมบริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้รับการฝึกอบรมบริการ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ในโครงการพัฒนา Platfrom iMedCare ระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน 
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง 3309 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ แด่ผู้เกษียณ ประจำาปี 2564
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ แด่ผู้เกษียณ ประจำาปี 2564
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) ระหว่าง คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin 
School of Medicine, National University of Singapore
วันที่ 29 กันยายน 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีลงนาม (Signing Ceremony) 
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin School 
of Medicine, National University of Singapore โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถกิง วงศ์ศิริโชติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม ทีมบริหาร
และตัวแทนประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วมในพิธีลงนาม



กิจกรรมเดือนตุลาคม












