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ของ
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วรุณยุพ� รอยกุลเจริญ
รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดีสถ�บันก�รพย�บ�ลศรีสวรินทิร� สภ�ก�ช�ดไทย
ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ณ โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๖๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
เนือ่ งในวโรกาสทีส่ มเด็จพระเจ้าอย่หู วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการ
สภาสถาบัน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนักศึกษาพยาบาลโดย
ถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้าในนามของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต กราบบังคมทูลทราบฝ่าละออง
พระบาทว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ นับเป็นครัง้ แรกทีร่ บั พระราชทานปริญญาบัตร
ในนามสถาบัน ด้วยเดิมทีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทย
เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนโดยดำารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสภากาชาดไทย ได้นำาส่ง
ผลผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(๑)

ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนกระทั่งวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล และเป็น
หน่วยงานในกำากับของรัฐ และอย่ภู ายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย ซึง่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ - ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ การดำาเนินงาน
ที่ผ่านมานับเนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจนถึงการเป็นสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นัน้ ได้ยดึ มัน่ ปณิธานและปรัชญาของสถาบัน ตลอดจน
ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาล
ศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย ได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อย่ า งครอบคลุ ม ตามพั น ธกิ จ หลั ก
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และ
ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
จากสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม การเกิดโรคเรือ้ รังและโรค
อุบตั ใิ หม่ รวมทัง้ วิทยาการด้านเทคโนโลยี สถาบันได้ผลิตบัณฑิต โดยได้มกี ารพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีลักษณะบูรณาการ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมี
อัตลักษณ์ บัณฑิต คือ มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นำาการพยาบาล
ตลอดจนปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำานึกในการคงไว้ซึ่งสิ่งดีงาม และมีคุณค่าความเป็นไทย
เพือ่ ให้ได้บณ
ั ฑิตพยาบาลทีต่ อบสนองความต้องการของผ้ใู ช้บณ
ั ฑิตและปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาจำานวน ๗๙๕ คน ส่วนด้าน
การวิจัยนั้น สถาบันมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพของประเทศและจุ ด เน้ น ของสถาบั น ในด้ า นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย มีการทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและการวิจัยทั้งจากสถาบันภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งมีการให้บริการ
วิ ช าการ/วิ ช าชี พ แก่ สั ง คมจำ า นวนมากและหลากหลายกลุ่ ม เป้ า หมาย ทั้ ง ระดั บ ชาติ
และนานาชาติ การบริการวิชาการ/วิชาชีพในกลุ่ มผู้สูงอายุ กลุ่ มผู้ป่ว ยโรคเรื้อ รัง
รวมจำานวนทั้งสิ้น ๒,๒๓๙ คน และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในปีการศึกษา
๒๕๖๐ ได้เปิดอบรม จำานวน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลผ้ปู ว่ ยวิกฤต (ผ้ใู หญ่
และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบตั กิ ารบำาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) สาขาการพยาบาลผ้ปู ว่ ยบาดแผล
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ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ คน และได้จัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผ้ชู ว่ ยพยาบาล จำานวน ๗๘ คน และอย่รู ะหว่างศึกษา ๗๗ คน ผลการดำาเนินงาน
ของสถาบันที่ได้กราบบังคมทูลมาโดยสังเขป เป็นผลงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ตลอดจนได้รบั การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ จำานวน ๑๘๘ คน
บั ด นี้ ได้ เ วลาอั น เป็ น มงคลอุ ด มฤกษ์ แ ล้ ว ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝา่ ละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ าำ เร็จการศึกษา
ตามทีค่ ณบดีสาำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์ จะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอรับพระราชทาน
พระราโชวาท เพือ่ เป็นสิรสิ วัสดิพ์ พิ ฒ
ั นมงคลแก่บณ
ั ฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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