
 

 

 

 

ค าสั่งส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

  ท่ี    ๕๐๐ / ๒๕๕๑ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 

  เน่ืองจากวิทยาลยัพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง ได้จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นตน้มา รวมระยะเวลา ๕ ปี ซ่ึงครบวาระการพฒันาหลกัสูตร 
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าหนดให้ทุกหลกัสูตรพฒันา
ใหท้นัสมยั แสดงการปรับปรุงดชันีดา้นมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยทุกๆ ๕ ปี  
ในการน้ี ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นความส าคญัของการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตามเกณฑม์าตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีใหบ้ริการดา้นสุขภาพ
อนามยัแก่ประชาชน จะไดเ้ป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕  ดงัน้ี  

 

 

     ๑๐  ดร.อุษณีย.์.. 

๑ รศ.ดร.วชิยั วงษใ์หญ่ อาจารยพ์ิเศษ บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ท่ีปรึกษา 

๒ นพ.สุริยะ วงศค์งคาเทพ สาธารณสุขนิเทศ ท่ีปรึกษา 
๓ นพ.สุวชั เซียศิริวฒันา ผูอ้  านวยการสถาบนัพระบรมราชชนก ท่ีปรึกษา 
๔ นางเพง็ศรี ผาสุขกาย รองผูอ้  านวยการสถาบนัพระบรมราชชนก ท่ีปรึกษา 
๕ น.ส.ส่งศรี    กิตติรักษต์ระกลู รองผูอ้  านวยการสถาบนัพระบรมราชชนก ประธาน 
๖ ดร.ลิลล่ี ศิริพร ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษา  รองประธาน 

๗ ดร.สาลิกา เมธนาวนิ ผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยั กรรมการ 
๘ นางนนัทา คูณรัตนศิริ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

กรุงเทพ 
กรรมการ 

๙ ดร.ละเอียด แจ่มจนัทร์ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
นพรัตน์วชิระ 

กรรมการ 
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๒๘ นางพิมพรรณ... 

๑๐ ดร.อุษณีย ์ เทพวรชยั ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

จงัหวดันนทบุรี 
กรรมการ 

๑๑ ดร.มณฑาทิพย ์ ไชยศกัด์ิ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

กรรมการ 

๑๒ ดร.วยิะดา รัตนสุวรรณ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

พระพุทธบาท 
กรรมการ 

๑๓ น.ส.พจนา ปิยะปกรณ์ชยั ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

พุทธชินราช 
กรรมการ 

๑๔ ดร.ชุติมา   ปัญญาพินิจนุกูร ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ชลบุรี 

กรรมการ 

๑๕ ดร.มกราพนัธ์ุ จูฑะรสก ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น 

กรรมการ 

๑๖ น.ส.พรรณทิพา แกว้มาตย ์ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
สรรพสิทธิประสงค ์

กรรมการ 

๑๗ นางนฤมล เอนกวทิย ์ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม กรรมการ 
๑๘ ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

สุรินทร์ 
กรรมการ 

๑๙ นางอุบลรัตน์ โพธ์ิพฒันชยั ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
สุราษฎร์ธานี 

กรรมการ 

๒๐ ดร.กนกวรรณ    ศิลปกรรมพิเศษ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กรรมการ 
   ๒๑ ดร.จิราพร วฒันศรีสิน ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

นครศรีธรรมราช 
กรรมการ 

    ๒๒ นางอจัฉรา ตนัศรีรัตนวงศ ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรรมการ 
    ๒๓ ดร.งามนิตย ์ รัตนานุกลู วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรรมการ 
    ๒๔ ดร.ศิริพร โอภาสวตัชยั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบุรี กรรมการ 
    ๒๕ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบุรี กรรมการ 
 ๒๖ ดร.เพลินตา พรหมบวัศรี วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบุรี กรรมการ 
 ๒๗ ดร.นิชดา   สารถวลัยแ์พศย ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบุรี กรรมการ 
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คณะกรรมการ... 

 ๒๘    นางพิมพรรณ รัตนโกมล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท กรรมการ 
 ๒๙ นางหทยัรัตน์ บุษยพรรณพงศ ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท กรรมการ 
 ๓๐ นางดวงใจ เกริกชยัวนั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท กรรมการ 
 ๓๑ ดร.เพญ็จมาศ ค าธนะ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี กรรมการ 
 ๓๒ ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กรรมการ 

 ๓๓ ดร.มณัฑนา เหมชะญาติ วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี กรรมการ 

 ๓๔ น.ส.เพญ็ศรี จึงธนาเจริญเลิศ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี กรรมการ 

 ๓๕ นางสุภาเพญ็         ปานะวฒันะพิสุทธ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
สวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์

กรรมการ 

 ๓๖ นางสุรทิน จนัทร์มะโน วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กรรมการ 
 ๓๗ ดร.ถาวร ล่อกา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง กรรมการ 

 ๓๘ ดร.รุ้งรังษี วบิูลยช์ยั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
สรรพสิทธิประสงค ์

กรรมการ 

 ๓๙ ดร.นฐัชญา คุรุเจริญ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กรรมการ 

 ๔๐ ดร.สินศกัด์ิชนม ์ อุ่นพรหมมี วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กรรมการ 

   ๔๑ นายกิตติภูมิ ภิญโย วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กรรมการ 

   ๔๒ น.ส.พชัรินทร์วนิา เพิ่มยนิดี วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กรรมการ 

   ๔๓ ดร.อมาวสี อมัพนัศิริรัตน์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กรรมการ 

   ๔๔ ดร.พอเพญ็ ไกรนรา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กรรมการ 

   ๔๕ นางบุษกร โกมลภมร วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กรรมการ 

 ๔๖ นางพวงเพญ็ เผอืกสวสัด์ิ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี กรรมการ 

 ๔๗ นางเฟ่ืองฟ้า นรพลัลภ ผูอ้  านวยการส่วนพฒันาการศึกษา  
                                                    กรรมการและเลขานุการ 

 ๔๘ นางอ าไพรัตน์    กล่ินขจร หวัหนา้ฝ่ายพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์  
กลุ่มพฒันาการศึกษา          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ๔๙ นางจินตนา เพรชมณี กลุ่มพฒันาการศึกษา          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  ๕๐ น.ส.ธญัวรัตน์ อุทโท กลุ่มพฒันาการศึกษา          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

                ๑.  พฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๔๕ ให้เป็นหลกัสูตร 
ท่ีทนัสมยั มีเน้ือหาสาระครบถว้น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของระบบ
บริการสุขภาพ  
  ๒.  จดัท าเอกสารหลกัสูตร ประมวลรายวิชา คู่มือการใช้หลกัสูตร เพื่อให้วิทยาลยั 
พยาบาลทุกแห่งในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก น าไปใชจ้ดัการเรียนการสอนไดเ้ม่ือหลกัสูตรไดรั้บ 

อนุมติั/ รับรองแลว้ 

  ๓.  น าเสนอหลกัสูตรท่ีพฒันา/ ปรับปรุง เพื่อขออนุมติั/ รับรอง จากส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน/ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ๔.  ด าเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อให้วิทยาลยัพยาบาลทุกแห่งในสังกดัสถาบนั 

พระบรมราชชนก น าหลกัสูตรท่ีพฒันา/ ปรับปรุง ไปใช้จดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัปรัชญา 
และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
   
 

  ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
                                                                  สั่ง ณ วนัท่ี     ๑   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 


