
 

ประวตัคิวามเป็นมา 
 

สถานท่ีตั้ง 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา    ตั้งอยูเ่ลขท่ี  312   หมู่ท่ี 11     ต าบลบา้นต๋อม   อ าเภอเมือง   จงัหวดั

พะเยา   มีเน้ือท่ีทั้งหมด  18 ไร่  3 งาน   16 ตารางวา  มีอาณาเขตดงัน้ี 
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 

 
วนั/เดือน/ปี การด าเนินงาน 

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2525 เปิดด าเนินการรับนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภรุ่์นแรกจ านวน 85 
คน และรับนกัศึกษาปีละ 2 รุ่น ใชร้ะยะเวลาศึกษา 2 ปี 

ปีการศึกษา 2530 ไดเ้ปิดรับนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภ ์ (เฉพาะกาล) เพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงหลกัสูตร และลดการรับนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภเ์หลือ
เพียงปีละ 1 รุ่น หลกัสูตรน้ีต่อมาไดมี้การพฒันาเป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์  
ระดบัตน้  ปีการศึกษา 2533 ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ใช้
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี  

ปีการศึกษา 2535 ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเน่ือง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) ข้ึน
อีกหน่ึงหลกัสูตร และงดเปิดสอนในปีการศึกษา 2537-2539 เน่ืองจากเร่งผลิตหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ระดบัตน้ เพ่ิมข้ึน 

พ.ศ. 2535 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การปรับโครงสร้างการบริหาร ราชการใหม่ โดยใหมี้การรวมกองท่ีมี
หนา้ท่ีผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุขเขา้ดว้ยกนั เรียกช่ือใหม่เป็น “สถาบนัพฒันา
ก าลงัคนดา้นสาธารณสุข” สงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
“สถาบนัพระบรมราชชนก” 

พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนาม “บรมราช
ชนนี” เป็นช่ือวทิยาลยัพยาบาลทุกแห่ง    ในสงักดักระทรวงสาธารณสุขวา่ “วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี” วทิยาลยัพยาบาลพะเยา  จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น  “วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา” 

ปีการศึกษา 2539 ยกเลิกหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ระดบัตน้     ซ่ึงวทิยาลยัฯ ไดท้ าการสอน



 

ทั้งส้ิน 19 รุ่น 
ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเน่ือง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) ในปี

การศึกษา 2542 ไดมี้การพฒันาหลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์
เทียบเท่าปริญญาตรี     (ต่อเน่ือง 2 ปี) 

27 กมุภาพนัธ์ 2541 รัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวทิยาลยัไดอ้อกประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา ใหรั้บวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขา้สมทบในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็น
ตน้ไป 

ปีการศึกษา 2541 ไดเ้ปล่ียนช่ือหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
และผูส้ าเร็จการศึกษาจะไดรั้บปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิตจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2541 เปิดอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารการสาธารณสุขระดบัตน้   ซ่ึงเป็นหลกัสูตรผูบ้ริหารของสถาบนั
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2542 เปิดอบรมหลกัสูตรเฉพาะทางการพยาบาล ผูติ้ดเช้ือ เอช.ไอ.วี.  และผูป่้วยเอดส์ 
 

หลกัสตูรที่เปดิสอน 
 

ช่ือหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  พ.ศ .  2555 
 ภาษาไทย         หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ .2555 
 ภาษาองักฤษ    Bachelor of Nursing  Science  Programme 

ช่ือปริญญาบตัร 
 ภาษาไทย         ช่ือเตม็        พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
             ช่ือยอ่          พย.บ. 
 ภาษาองักฤษ     ช่ือเตม็    Bachelor of  Nursing  Science 
              ช่ือยอ่         B.N.S. 
 
  แนวคิดของหลกัสูตร    
              แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2552 ของสถาบนัพระบรมราช
ชนก ประกอบดว้ย มโนทศันท์างการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล ดงัน้ี 
 1. การดูแลอยา่งเอ้ืออาทร  เป็นทฤษฎีทางการพยาบาลท่ีมุ่งความสมัพนัธ์ฉนัทก์ลัยาณมิตร ระหวา่งบุคคลต่อ
บุคคลตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบทางสงัคม  ดว้ยการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ความเมตตา ความเอ้ือ
อาทร ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความเขา้ใจ และความเห็นอกเห็นใจ 
 2.  ผูเ้รียน  เป็นปัจเจกบุคคลท่ีประกอบดว้ย กาย จิต สงัคม และจิตวญิญาณ มีคุณค่า ศกัด์ิศรี ความคิด ความเช่ือ  
และค่านิยมเป็นของตนเอง  มีประสบการณ์ชีวติ มีศกัยภาพในการเรียนรู้ และสามารถพฒันาได ้ตลอดชีวติ  
 3. ผูส้อน  เป็นปัจเจกบุคคลท่ีมีความรู้ และทกัษะเชิงวชิาชีพ มีประสบการณ์ชีวติ  มีการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นผูเ้อ้ืออ านวยใหเ้กิดการเรียนรู้ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

4. การเรียนการสอน  เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ระหวา่งผูส้อน ผูเ้รียน  บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการทาง



 

ปัญญา  การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูก่บัปฏิสมัพนัธ์ดว้ยความเอ้ืออาทรระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้จากสภาพการณ์จริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 5.  สภาพแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและชีวภาพ เคมี  การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ การด าเนินชีวติ สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและส่งผลต่อภาวะสุขภาพ 

 6.  บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความเป็นปัจเจก มีศกัยภาพในการดูแลตนเอง มีประสบการณ์ชีวติ มีศกัด์ิศรี
และสิทธิในการเลือกแบบแผนการด าเนินชีวติของตนเอง มีเครือข่ายทางสงัคม และมีภูมิปัญญา  
 7.   การปฏิบติัการพยาบาล  เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบับุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกนัการเจ็บป่วยในผูมี้ภาวะสุขภาพปกติใหก้ารดูแล และฟ้ืนฟสูภาพ        ผูเ้จ็บป่วยแบบองคร์วม และมุ่งพฒันา
ศกัยภาพประชาชนใหพ่ึ้งตนเองได ้ทั้งน้ี โดยยดึหลกัสงัคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

ค าขวญั 

 
ขยนั    หมัน่เพียร    เรียนดี 
มีอดทน    ประพฤติตน 

สมค่าพยาบาล 
คุณธรรม จริยธรรม 

สุภาพ  สามคัคี  มีน ้ าใจ   
 

เพลงมารช์นกัเรยีนพยาบาล 
 

อนัความกรุณาปราณี 
จะมีใครบงัคบัก็หาไม่ 
หลัง่มาเองเหมือนฝนอนัช่ืนใจ 

   จากฟากฟ้าสุลาลยัสู่แดนดิน 
   ขอ้ความน้ีองคพ์ระธีรราชเจา้ 
   ธ  โปรดเกลา้ประทานใหใ้จถวลิ 
   ใชคุ้ณค่า กรุณาไวอ้าจิณ 
   ดงัวารินจากฟ้าสู่สากล 
    อนัพวกเราเหล่านกัเรียนพยาบาล 
   ปณิธานอนุกลูเพ่ิมพนูผล 

    เรียนวชิากรุณาช่วยปวงชน 

               ผูเ้จ็บไขไ้ดพ้น้ทุกขท์รมาน 



 

   แมน้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ 
   จะยดึหลกัดวงประทีปคือสงสาร 
   ยอมเหน่ือยยากตรากตร าใจส าราญ 

                อุทิศงานเพ่ือคนไขท้ั้งใจกาย 
 

 

ดอกไมส้ญัลกัษณ์ “ดอกเอื้องค า” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ดอกเอือ้งค าเป็นกลว้ยไมช้นดิหนึง่ทีม่สีเีหลอืงทองลกัษณะชอ่ดอกยาวรชีอ่
ดอกแข็ง หอ้ยโคง้ลงเล็กนอ้ย   ออกดอกราวเดอืนกมุภาพนัธ ์– พฤษภาคมมคีวาม
งดงามและโดดเดน่ มองเหน็แลว้สบายตา ประกอบกบัมกีลิน่หอมออ่นๆ ทีใ่หค้วาม
สดชืน่กบัผูท้ีส่มัผัสความงามของดอกเอือ้งค าเปรยีบไดก้บัพยาบาลทีม่คีวามงาม
และบคุลกิภาพทีด่ ีกริยิามารยาทสภุาพเรยีบรอ้ย วาจาไพเราะเป็นทีป่ระทบัใจแก่
ผูร้ับบรกิาร นอกจากนัน้ลกัษณะการท างานของพยาบาลจะท างานเป็นทมีเพือ่ให ้
การชว่ยเหลอืและบรกิารทางการพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่เดยีวกบัดอก
เอือ้งค าทีจ่ะมคีวามสวยงามเมือ่อยูร่วมกนัเป็นชอ่ดอก 

 


