วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จัง หวัดนนทบุรี เริ่ ม ก่อ ตัง้
เมื่อปี พ.ศ. 2499 ปั จจุบนั มี 3 วิทยาเขต ได้ แก่ วิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตศรี ธัญญา และวิทยาเขตบาราศนราดูร และได้ เข้ าเป็ น
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ วนั ที่ 31 มีนาคม 2546
เป็ นต้ นมา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ งุ่ เน้ นความเป็ นเลิศ
ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
พันธกิจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Boromarajonani College of Nursing,
Changwat Nonthaburi
Praboromarajchanok Institute For Health
Workforce Development (PIHWD)
Ministry of Public Health

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์
2. สร้ างผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ และมุง่ เน้ น
การสร้ างเสริ มสุขภาพ
3. ให้ บริ การวิชาการที่สร้ างเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชน
4. มีการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและ
ภูมิปัญญาไทย
5. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Changwat Nonthaburi (BCNNon)

แนะนำวิทยำลัย

BoromarajonAni College of Nursing

หลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน/จัดอบรม
¤ เปิ ดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี )
การรับนักศึกษา
1. ระบบรับตรง จากทัว่ ประเทศ ประมาณ
เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ระบบรับกลาง จากการคัดเลือกกลาง
ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี
โทรศัพท์: 02-5901821, โทรสาร:02-5901830
www.http://admission.pi.in.th
¤ เปิ ดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (เรี ยน 1 ปี )
¤ จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลแบบองค์รวมสาหรับผู้ป่วยเอชไอวี/
เอดส์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี
¤ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้ น (ผบต.)
ระหว่างเดือนมิถนุ ายน – กรกฏาคม ของทุกปี
กำรบริกำรวิชำกำรแก่ สังคม
¤ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย รับดูแลเด็กเล็กที่มี
อายุตงแต่
ั ้ 1- 3 ขวบ
¤ ศูนย์เรี ยนรู้ทางการพยาบาล
¤ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้ องสมุด
¤ ศู น ย์ น วดแผนไทย เปิ ดบริ การ จั น ทร์ -ศุ ก ร์
ในเวลาราชการ ติ ดต่อโทร. 02-580-0950
ทุนกำรศึกษำ
¤ มีทนุ การศึกษา และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

Academic Program

Introduction to BCNNON
Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi
(BCNNON) is the largest nursing college under the jurisdiction
of the Ministry of Public Health, Thailand. BCNNON is
composed of 3 campuses including Nonthaburi, Srithanya,
and Bamrasnaradura. It has affiliated with Mahidol University
since March 31, 2003.

Vision
Boromarajonani College of Nursing,
Changwat Nonthaburi is a higher education
institute aiming to be excellent in Health Promotion

Mission
1. To produce professional nurses who are excellent
in humanized health promotion.
2. To conduct quality research and innovation
emphasizing health promotion.
3. To provide academic services that enhance the
strength of community.
4. To maintain and promote Thai arts, cultures
environment, and Thai wisdom.
5. To develop administration system using Good
Governance.

¤ Bachelor of Science in Nursing Program
(4 – year program)
Enrolment
1. Direct Admission System: Students throughout the
country will be enrolled. The period of enrolment starts from
December to January. Examination will be conducted in
February.
2. Central Admission System: Students will be
enrolled by the Commission on Higher Education. The
period of enrolment will be performed in March.
For more detail: Tel: +66- 2-5901821,
Fax: +66-2-5901830 www.http://admission.pi.in.th

Address
Boromarajonani College of Nursing,
Changwat Nonthaburi
47/99 Moo 4,Tiwanon Rd, Taladkwan Subdistrict,
Muang District, Nonthaburi, 11000 Thailand
Tel. +66-2-5253136 Fax +66-2-5262904
www.bcnnon.ac.th

¤ Program of Nursing Specialty in Holistic Nursing, for
HIV/AIDS Patients ( August - November)
¤ One- year Nurse Assistant Program
¤ A training course for Junior Administrators under
Ministry of Public Health (June-July)

Academic services
¤
¤
¤
¤
¤

Day Care Center (for 1-3 years old children)
Learning Resource Center (LRC)
Computer Center
Library
Thai Traditional Massage Center (Monday-Friday)
Tel. +66-2-580-0905

ทีอ่ ยู่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
47/99 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ

Scholarship

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-525-3136,

¤ for qualified students and students loan are available.

โทรสาร 02-5262904

www.bcnnon.ac.th

