
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน 

ครั้งที่ 32 

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

เรื่อง   มติโดยย่อ 
ระเบียบวาระท่ี 1 – เรื่องท่ีองค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแผน วรรณเมธี ได้กราบบังคมทูลลาออกจากต าแหน่ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 และได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดย นายเตช บุนนาค ได้รับโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ ง เป็นเลขาธิการสภากาชาดไทย สืบแทน ตั้ งแต่วันที่  1 
พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในการนี้เลขาธิการสภากาชาดไทย จะ
เป็นอุปนายกสภาสถาบัน โดยต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

- รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  –  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                          สภาสถาบัน ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่  
                          8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563        
                                   

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 – เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 ข้อบังคับที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว  

 
 3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้บริหาร (ฉบับที่ 2)  
   พ.ศ. 2564 

 
3.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันการพยาบาล 
     ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  
     กันยายน 2563 

    

- รับทราบ 
 
 
 
- รับทราบ 
 
 



เรื่อง   มติโดยย่อ 
ระเบียบวาระท่ี 3 – เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)  
3.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน 
     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
 

3.4 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
     มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 

3.5 รายงานประจ าปี 2563 ของสถาบันการพยาบาล 
     ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

3.6 การพัฒนาแบรนด์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
     สภากาชาดไทย (Branding) 
 

- รับทราบ 
 
 

- รับทราบ 
 
 

- รับทราบ 
 
 

- รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ  
     4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
            (1) (ร่าง) แผนอัตราก าลังของบุคลากรสถาบัน ประจ าปี 
                 พ.ศ. 2564-2568 
 

             (2) (ร่าง) กรอบทุนการลาศึกษาต่อ ของบุคลากร 
                  สายวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564       
 
 
 

      4.1.2 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
              (1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
                  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาล 
                  ศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
 

      4.1.3 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน 
              (1) การขอต่ออายุสิทธิเก็บกินในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
                  ซึ่งสถาบันได้รับบริจาคจากมูลนิธิบุญชื่นบุญชุบ- 
                  รามโกมุท 
 

 
 
 
- อนุมัติ 
 
 
 

- อนุมัติ กรอบทุนลาศึกษาต่อ ประจ าปี 
  การศึกษา 2564 จ านวน 7 ทุน คือ ปริญญา 
  เอก 3 ทุน และปริญญาโท 4 ทุน 
 

- อนุมัติ อาจารย์นันทิยา แสงทรงฤทธิ์ เป็น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาล 
  ศาสตร์ อนุสาชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
  ผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
 

- อนุมัติ การต่ออายุสิทธิเก็บกิน เป็น 
  ระยะเวลา 3 ปี โดยสถาบันดูแลผู้ทรงสิทธิ์ให้ 
  เหมาะสมตามสมควร และให้ท าบันทึก 
  ข้อตกลง เรื่อง สิทธิเก็บกินไว้เป็นหลักฐาน 
  ทางกฎหมาย 



เรื่อง   มติโดยย่อ 
ระเบียบวาระท่ี 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ) 
              (2) การบริจาคที่ดินที่อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  
                  จ านวน 200 ตารางวา จากนางขวัญลดา - ศ.คลินิก 
                  นพ. วีระศักดิ์ ศรินนภากร 
 
 
4.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาจากสภาวิชาการ 
     4.2.1 การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ได้รับ 
               ปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล หลักสตูร 
               พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
      4.2.2 การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 
             การศึกษา 2563 
 
 
      4.2.3 (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนา 
             คุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนา 
             คุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สถาบันการพยาบาล 
             ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
     4.2.4 การเพ่ิมเติมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาล 
             ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
             ผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
 
 
 

4.2.5 (ร่าง) แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ 
             แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
             (COVID-19) ของหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
            ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
 

- อนุมัติให้สถาบันรับบริจาคท่ีดิน 
- ในการประชุมครั้งต่อไปให้เสนอข้อมูลเพื่อ 
  วางแผนให้มีการด าเนินการบนที่ดินเพื่อลด 
  ภาระภาษีที่จะต้องจ่ายรายปี 
 
- อนุมัติ ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
  จ านวน 8 คน ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
  จ านวน 68 คน ปริญญาพยาบาลศาสตร 
  บัณฑิต จ านวน 126 คน และผู้ได้รับเหรียญ 
  รางวัล จ านวน 1 คน 
 
- อนุมัติ ให้น.ส. นงลักษณ์ ยี่มี เป็นผู้สมควร 
  ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจ าปีการศึกษา  
  2563 
 
- อนุมัติ  
 
 
 
 
- อนุมัติ การเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
  จ านวน 2 คน และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
  จ านวน 1 คน 
 

- อนุมัติ  
 



เรื่อง   มติโดยย่อ 
ระเบียบวาระท่ี 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ) 
4.3 การขออนุมัติให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
     ผลการปฏิบัติงานสถาบัน ที่จะหมดวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง 
     ก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ 
 

- อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 – เรื่องเพื่อทราบ 
- 

 
- 

 
 

 
       นางศรัณยา จันทรตรี 
ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม 
 

 

       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส 
     ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม 


