
 

ผลงานการสร้างสื่อเอกสาร ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 

จัดท าโดย อ.สุทธินี มหามิตร  วงค์แสน 
 
 
 

 
 
 
  

ชิ้นงานนี้เป็นสว่นหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ล.1005)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 



 

ก 

 

สารบัญ 

 

สารบัญ ...................................................................................................................ก 

ประวัติความเป็นมา................................................................................................. 1 

สถานที่ตั้ง ........................................................................................................... 1 

หลักสูตรทีเ่ปิดสอน .................................................................................................. 3 

แนวคิดของหลักสตูร ........................................................................................... 3 

ค าขวัญ ................................................................................................................... 4 

เพลงมาร์ชนักเรียนพยาบาล .................................................................................... 5 

ดอกไมส้ัญลักษณ์ “ดอกเอื้องค า” ............................................................................ 6 



 

 
โดย อ.สุทธินี มหามิตร  วงค์แสน  1 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 

 
สถานที่ตั้ง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา    ตั้งอยู่เลขท่ี  312   หมู่ที ่11     ต าบลบ้านต๋อม   อ าเภอเมือง   จังหวัด
พะเยา   มีเนื้อที่ท้ังหมด  18 ไร่  3 งาน   16 ตารางวา  มีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัท่ีดินเอกชน 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบัโรงพยาบาลพะเยา 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบักวา๊นพะเยา 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัถนนพหลโยธิน 

 
สืบเน่ืองจากแผนพฒันาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524) มีแผนจดัตั้งวทิยาลยัพยาบาล

เพ่ิมในภาคเหนือตอนบนข้ึนท่ีจงัหวดัพะเยา โดยใชเ้งินกูจ้ากธนาคารโลก ร่วมกบัเงินงบประมาณแผน่ดิน จ านวน 
29,065,760 บาท (ยีสิ่บเกา้ลา้นหกหม่ืนหา้พนัเจ็ดร้อยหกสิบบาทถว้น) ส าหรับท่ีดินก่อสร้างเดิมเป็นท่ีดินท่ีพระเจา้วรวงค์
เธอพระองคเ์จา้เฉลิมพลฑิฆมัพรไดป้ระทานใหก้บัโรงพยาบาลพะเยา เม่ือปี พ.ศ. 2510 วทิยาลยัพยาบาล เร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 
25 ตุลาคม 2523 แลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2525 

 
วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน 
วันที่ 7 มิถุนายน 
2525 

เปิดด าเนินการรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นแรกจ านวน 85 คน 
และรับนักศึกษาปีละ 2 รุ่น ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี 

ปีการศึกษา 2530 ได้เปดิรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ ์ (เฉพาะกาล) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
หลักสตูร และลดการรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภ์เหลือเพียงปลีะ 1 
รุ่น หลักสูตรนี้ต่อมาไดม้ีการพัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  ระดับต้น  ปี
การศึกษา 2533 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี  

ปีการศึกษา 2535 ได้เปดิสอนหลักสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์(ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปรญิญาตร)ี ขึ้นอีกหนึ่ง
หลักสตูร และงดเปิดสอนในปีการศึกษา 2537-2539 เนื่องจากเร่งผลิตหลักสตูรประกาศนียบตัร
พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เพิ่มขึ้น 

พ.ศ. 2535 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับโครงสร้างการบรหิาร ราชการใหม่ โดยให้มีการรวมกองที่มีหน้าท่ี
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าด้วยกัน เรยีกช่ือใหม่เป็น “สถาบันพัฒนาก าลังคนด้าน
สาธารณสุข” สังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ต่อมาไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น “สถาบันพระบรม
ราชชนก” 

พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “บรมราชชนน”ี 
เป็นช่ือวิทยาลัยพยาบาลทุกแห่ง    ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน”ี วิทยาลัยพยาบาลพะเยา  จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น  “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา” 

ปีการศึกษา 2539 ยกเลิกหลักสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น     ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ท าการสอนทั้งสิ้น 19 
รุ่น 

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตร)ี ในปี
การศึกษา 2542 ได้มีการพัฒนาหลักสตูรนี้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่า
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วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน 
ปริญญาตรี     (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

27 กุมภาพันธ์ 2541 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ให้รับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา เข้าสมทบในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2541 ได้เปลี่ยนช่ือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์ เป็นหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะไดร้ับปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2541 เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น   ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้บรหิารของสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2542 เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล ผูต้ิดเชื้อ เอช.ไอ.วี.  และผู้ป่วยเอดส ์
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หลักสูตรที่เปิดสอน 

ชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  พ.ศ .  2555 
 ภาษาไทย         หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ .2555 
 ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Nursing  Science  Programme 
ชื่อปริญญาบัตร 
 ภาษาไทย         ช่ือเต็ม        พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
           ช่ือย่อ          พย.บ. 
 ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม    Bachelor of  Nursing  Science 
           ช่ือย่อ         B.N.S. 

 

แนวคิดของหลักสูตร    

              แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง) พ.ศ.2552 ของสถาบันพระ
บรมราชชนก ประกอบด้วย มโนทัศน์ทางการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล ดังนี ้

1. การดูแลอย่างเอื้ออาทร  เป็นทฤษฎีทางการพยาบาลทีมุ่่งความสมัพันธ์ฉันท์กัลยาณมติร ระหว่างบุคคลต่อ
บุคคลตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบทางสังคม  ด้วยการเห็นคุณคา่ของความเป็นมนุษย์ ความ
เมตตา ความเอื้ออาทร ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ 

2. ผู้เรยีน  เป็นปัจเจกบุคคลที่ประกอบด้วย กาย จิต สังคม และจติวิญญาณ มีคณุค่า ศักดิ์ศรี ความคิด 
ความเชื่อ  และค่านิยมเป็นของตนเอง  มีประสบการณ์ชีวิต มีศักยภาพในการเรยีนรู้ และสามารถพัฒนาได ้
ตลอดชีวติ  

3. ผู้สอน  เป็นปัจเจกบุคคลที่มีความรู้ และทักษะเชิงวิชาชีพ มีประสบการณ์ชีวิต  มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นผู้เอื้ออ านวยให้เกดิการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

4. การเรยีนการสอน  เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณร์ะหว่างผูส้อน ผู้เรียน  บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  ที่มุ่งเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ มีการส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้้เรยีนแสวงหาความรูด้้วย
กระบวนการทางปัญญา  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ขึน้อยู่กับปฏิสัมพันธ์ด้วยความเอื้ออาทร
ระหว่างผูส้อนและผู้เรียน  ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้จากสภาพการณ์จริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

5. สภาพแวดล้อม  ประกอบด้วย  สิง่แวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ เคมี  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ การด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ 

6. บุคคล ครอบครัว และชุมชน มคีวามเป็นปัจเจก มีศักยภาพในการดูแลตนเอง มีประสบการณ์ชีวติ มี
ศกัดิ์ศรีและสิทธิในการเลือกแบบแผนการด าเนินชีวิตของตนเอง มีเครือข่ายทางสังคม และมภีูมิปัญญา  

7. การปฏิบัติการพยาบาล  เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยในผู้มีภาวะสุขภาพปกติให้การดูแล และฟื้นฟูสภาพ        ผู้เจ็บป่วยแบบ
องค์รวม และมุ่งพัฒนาศักยภาพประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ โดยยึดหลักสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์
บนพ้ืนฐานของความเอื้ออาทร คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ค าขวัญ 

 

ขยัน    หมั่นเพียร    เรียนดี 
มีอดทน    ประพฤติตน 
สมค่าพยาบาล 
คุณธรรม จริยธรรม 
สุภาพ  สามัคคี  มีน้ าใจ   
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เพลงมาร์ชนักเรียนพยาบาล 

 
อันความกรุณาปราณี 
จะมีใครบังคับก็หาไม่ 
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ 
   จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน 
   ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า 
   ธ  โปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล 
   ใช้คุณค่า กรุณาไว้อาจิณ 
   ดังวารินจากฟ้าสู่สากล 
    อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล 
   ปณิธานอนุกูลเพ่ิมพูนผล 
    เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน 
            ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทุกข์ทรมาน 
   แม้นโรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ 
   จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร 
   ยอมเหนื่อยยากตรากตร าใจส าราญ 

    อุทิศงานเพ่ือคนไข้ท้ังใจกาย 
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ดอกไม้สัญลักษณ ์“ดอกเอื้องค า” 

 

 

ดอกเอื้องค าเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองทอง
ลักษณะช่อดอกยาวรีช่อดอกแข็ง ห้อยโค้งลงเล็กน้อย   ออก
ดอกราวเดือนกมุภาพันธ์ – พฤษภาคมมคีวามงดงามและโดด
เด่น มองเห็นแล้วสบายตา ประกอบกับมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่ให้
ความสดชื่นกับผู้ที่สัมผัสความงามของดอกเอื้องค าเปรียบได้
กับพยาบาลที่มีความงามและบุคลกิภาพท่ีดี กิริยามารยาท
สุภาพเรียบร้อย วาจาไพเราะเปน็ท่ีประทับใจแก่ผู้รบับริการ 
นอกจากน้ันลักษณะการท างานของพยาบาลจะท างานเป็นทีม
เพื่อให้การช่วยเหลือและบริการทางการพยาบาลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับดอกเอื้องค าที่จะมีความสวยงาม
เมื่ออยู่รวมกันเป็นช่อดอก 

 

 
 


