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   ปีท่ี 1  ฉบบัท่ี  1                 
 สวสัดีคะพบกบัสารสัมพนัธ์ศิษยเ์ก่าฉบบัปฐมฤกษ ์    สารสัมพนัธ์น้ีจะเป็นส่ือกลางเพื่อให้ 
ศิษยเ์ก่าทุกรุ่นไดเ้ช่ือมความผูกพนัและร้อยใจเป็นหน่ึงเดียวกนั  ซ่ึงสารสัมพนัธ์น้ีจะออกปีละ 2 คร้ัง  
โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  และเดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไปคะ   
 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ไดมี้การจดัตั้งชมรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี  เพื่อสืบสานความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งวทิยาลยั ฯ และศิษยเ์ก่า จึงไดมี้
การจดัประชุมตวัแทนศิษยเ์ก่าและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศิษยเ์ก่าโดยมีนางนนัทิยา  จินดา
นิรกุล เป็นประธานชมรม  มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2551 เป็นตน้ไป  และทางคณะกรรมการด าเนินงานศิษยเ์ก่าไดจ้ดัท าระเบียบของชมรมข้ึน จึงขอให้
สมาชิกเขา้ไปดูไดท่ี้เวบ็ไซด์ของวทิยาลยั ฯ www. snc.ac.th  

วทิยาลยัฯของเรามีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปทั้งหมด  873 คนแบ่งเป็น พยาบาลศาสตร
บณัฑิต  10  รุ่น  จ  านวน  514 คน  พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเน่ือง)  3 รุ่น จ านวน  200 คน  และ 
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี       ภาคพิเศษ  3 รุ่น  จ  านวน 159 คน แต่มี
ผูส้มคัรชมรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  เพียง  126   คน  จึงขอใหศิ้ษยเ์ก่า
วทิยาลยัฯไดส้มคัรเป็นสมาชิกชมรมเพื่อจะไดเ้ช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัรวมถึงไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์อีกมากมาย   คน้หาขอ้มูลสิทธิประโยชน์และการสมคัรเป็นสมาชิกชมรมไดท่ี้เวบ็ไซด์
ของวทิยาลยั ฯ www. snc.ac.th 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกบั ชมรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี  สุพรรณบุรี จดัประชุมวชิาการประจ าปี 2551  “ กา้วใหม่พยาบาลสู่การพฒันาวชิาชีพ ” วนัท่ี 
14-15 ธนัวาคม 2551  ณ หอประชุม วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ได ้ หน่วยการศึกษาต่อเน่ือง (CNEU)  ส าหรับศิษยเ์ก่า  วพบ. สุพรรณบุรี จะไดรั้บส่วนลดในการ
ลงทะเบียนคะ   สอบถามรายละเอียดไดท่ี้  โทรศพัท ์ 0-3553-5251-4   หรือ www. snc.ac.th 

ศิษยเ์ก่าท่านใดมีความประสงคจ์ะลงบทความ   แจง้ข่าวคราวเก่ียวกบัศิษยเ์ก่า, เปล่ียนช่ือ
สกุล , เปล่ียนท่ีอยูห่รือมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  แจง้มาไดท่ี้    suphannika_snc@hotmail.com    ขอให้
ทุกคนมีสุขภาพกายท่ีแขง็แรงและมีสุขภาพใจท่ีเขม้แขง็แลว้พบกนัใหม่ฉบบัหนา้นะคะ 
 

         บก. สุพรรณิการ์  
 



การจัดการกบัความโกรธ 
 

       รวบรวมโดย  อ.ปวดิา  โพธ์ิทอง 
 

เช่ือวา่ทุกคนคงจะเคยโกรธมากบา้งนอ้ยบา้งตามแต่เหตุการณ์ บางคนอาจจะแสดงออกมาก 
บางคนอาจจะแสดงออกนอ้ย ความโกรธเป็นอารมณ์ปกติของทุกคนหากไม่มากและสามารถคุมได้
ก็ไม่เกิดปัญหาแต่หากอารมณ์โกรธมากเกินความควบคุมก็จะเกิดปัญหากบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล  งาน และคุณภาพชีวติ 
ความโกรธคืออะไร 

ความโกรธคืออารมณ์หน่ึงของคนเราซ่ึงมกัมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจ เช่น 
หวัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูงเน่ืองจากมีการหลัง่ฮอร์โมนท่ีท าใหเ้กิดความเครียด สาเหตุของ
ความโกรธอาจจะเกิดจากภายนอก เช่นเพื่อนร่วมงาน เจา้นาย หรือเหตุการณ์เช่นรถติด น ้าท่วม 
ความโกรธอาจจะเกิดจากภายในตวัเอง เช่นสุขภาพตวัเอง ความจ าเส่ือม 
การจัดการกบัความโกรธ 

เป้าประสงคข์องการจดัการกบัความโกรธคือลดอารมณ์โกรธและการตอบสนองต่อความ
โกรธทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท่านไม่สามารถเปล่ียนแปลงคนหรือส่ิงท่ีท าใหท้่านโกรธแต่ท่าน
สามารถควบคุมความโกรธไดซ่ึ้งมีวธีิการดงัน้ี 

1. การผอ่นคลายกลา้มเน้ือ  
2.    การเปล่ียนขบวนความคิด  
3. การแกปั้ญหา ปัญหาทุกปัญหายอ่มมีทางแกไ้ข วางแผนการแกปั้ญหาให้ดีท่ีสุด และไม่

ตอ้งกล่าวโทษตวัเองหากปัญหานั้นยงัไม่สามารถแกไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์แมว้า่คุณจะไดใ้ช้
ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีแลว้ก็ตาม  

4. การส่ือสารท่ีดี คนท่ีโกรธมกัจะด่วนหาขอ้สรุปเม่ือมีความโกรธอยา่รีบตดัสินใจ อยา่พูด
ส่ิงท่ีผดุข้ึนมาจากสมองใหคิ้ดก่อนวา่ตอ้งการอะไร ตอ้งพูดอยา่งไร ขณะเดียวกนัตอ้งรับ
ฟังความคิดเห็นคนอ่ืนและคิดก่อนท่ีจะตอบ เม่ือมีการต าหนิท่านจงรับฟังและพิจารณา
เน้ือหาวา่เป็นจริงแค่ไหนหา้มโกรธแคน้คนท่ีต าหนิ  

5. การใชอ้ารมณ์ขนั เม่ือมีความโกรธหรือความเครียดจงใชอ้ารมณ์ขนัช่วยแกส้ถานการณ์
แต่ตอ้งใชใ้หถู้กกาลเทศะ  

6. การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม หลีกเล่ียงส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหท้่านโกรธ 
ความโกรธเป็นเป็นการเตรียมพร้อมของเราในการป้องกนัตวัเองจากส่ิงท่ีมากระทบกบั 

ตวัเรา การแสดงออกมกัจะเตม็ไปดว้ยอารมณ์ร้อนและพฤติกรรมกา้วร้าว แต่สังคมมีกฎเกณฑแ์ละ
กฎหมายดงันั้นทุกคนควรท่ีจะควบคุมอารมณ์โกรธใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมคะ 
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9. จบการศึกษาจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี  หลกัสูตร....................................................................... 
    รุ่นที.่........................   ปี พ.ศ. ........................... 

ลงช่ือ…………………………………….ผู้สมัคร 
      (............................................................) 
         ............../............................/..............    

อตัราค่าสมาชิกตลอดชีพ เป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

□ ธนาณตัิเลขที่ ………………………………………. 
ส่ังจ่ายในนาม  อาจารย์ปวดิา   โพธ์ิทอง  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118  หมู่ 1 ต าบลสนามชัย    อ าเภอเมือง  
 จังหวดัสุพรรณบุรี   72000   

□ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   สาขาสุพรรณบุรี   
     ช่ือบัญชี “ ชมรมศิษย์เก่าวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี”    เลขที่  710-0-23015-2 
     หมายเหตุ กรุณาส่ง Fax ใบสมัคร และส าเนาการโอนเงินทีร่ะบุช่ือ-สกุล มาทีเ่บอร์ 035-535251 

แบบฟอร์มขอสมัครเข้าชมรมศิษย์เก่า  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี 



 

 
 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกบั ชมรม
ศิษยเ์ก่าวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี จดัประชุม
วชิาการประจ าปี 2551  “ กา้วใหม่พยาบาลสู่การพฒันาวชิาชีพ ” 
วนัท่ี 14-15 ธนัวาคม 2551  ณ หอประชุม    วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี  สุพรรณบุรี     
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