
 1 

สารสัมพันธศิษยเกา    
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

BOROMARAJONANI  COLLEGE OF NURSING   SUPHANBURI 
…………………………………………………………………………. 
   ปท่ี 2  ฉบับท่ี  1   เดือน มิถุนายน 2553         

 สวัสดีคะพบกับสารสัมพันธศิษยเกากันอีกครั้ง    นับตั้งแตตนป ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

สุพรรณบุรีและศิษยเกามีการทํากิจกรรมรวมกันหลายกจิกรรม  ศิษยเกาท่ีเจอกันคงจะหายคิดถึงกนับางนะคะ  

 ขอเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม วิทยาลัยฯไดจัดประชุมวิชาการประจําปในวนัท่ี 28-29 มกราคม 2553       

ท่ีผานมาและในคนืวนัท่ี 28 มกราคม 2553  ไดมีการจดังาน คืนสูเหยา “14 ป ใตรมเงาสุพรรณิการ”   

เปนครั้งแรก   หลังจากท่ีวิทยาลัย ฯ  ไดทําการเปดเพ่ือรับนักศึกษา และมีศิษยเกามากมายไดทําช่ือเสียงใหแก

วิทยาลัย ฯ บรรยากาศในคนืนั้นอบอวบไปดวยมิตรภาพ  ความอบอุน ความรักความผูกพันของวิทยาลัย ฯ  

อาจารย   ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน    กิจกรรมท่ี 2 ในเดือนมีนาคม คืองานปจฉิมนิเทศผูจบการศึกษา สําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้เปนรุนท่ี 12 จํานวน 93 คน  ภายในงานวันนัน้ชวงเชาจะประกอบพิธีทาง

ศาสนา มอบเกียรติบัตรใหแกบัณฑิตใหม และรวมกนัถายรูปกับคณะคณาจารยทุกทาน ยังความปลาบปล้ืม

ใหแกบัณฑิตและผูปกครองท่ีมารวมงานเปนอยางมาก               ชวงเย็นจะเปนงานเล้ียงฉลองสําเร็จการศึกษา 

งานราตรีศรีสุพรรณิการ  จัดขึน้ท่ีโรงแรมศรีอูทองแกรนด ผูสําเร็จการศึกษางามสงาไปดวยชุดราตรีสีขาว 

เชนเดียวกนัก็มีศิษยเการุนพ่ีมาแสดงความยินดีใหรุนนองกนัอยางมากมาย  กิจกรรมท่ี 3 ในตนเดือนมิถุนายน 

คืองานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม คือ หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต รุนท่ี 16 จํานวน 90 คน  ซ่ึงการปฐมนิเทศนั้น

ทางวิทยาลัย ฯ จัดใหตัวแทนศิษยเกาไดพบกับนกัศึกษาใหมในหัวขอ ผูกพันสายใยจากพ่ีสูนองในรัว้

สุพรรณิการ  เพ่ือเช่ือมความสัมพันธอันดี   และแนะนําการใชชีวติในวิทยาลัย ฯ พรอมดวยใหนกัศึกษาใหม

ไดนําขอคดิของพ่ี ๆไปปรบัใชในการเรยีน  การใชชีวิต  เพ่ือเรียนจบออกมาเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ

ตอไป ตัวแทนศิษยเกาท่ีมารวมพูดคุยกับนองใหมในวนันัน้  คือ คุณรัตนา  ไชยมงคล   คุณเชาวลิต   ชมช่ืน 

และคุณพจนา ปรางสอน   กิจกรรมตอมาในชวงปลายเดอืนมิถุนายน วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีพิธีไหวครู  และ

มอบตะเกียง  ท้ังนี้งานศิษยสัมพันธรวมกับชมรมศิษยเกามอบทุนการศึกษาใหแกนกัศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิต 1 ทุน  จํานวน 1,000 บาท 

สุดทายกอนจากกนัมีขาวประชาสัมพันธ เนือ่งจากคณะกรรมการชมรมศิษยเกาทีไ่ดจากการแตงตั้ง

ไดหมดวาระในการบริหารงานชมรม      ทางงานศิษยสัมพันธจึงขอความรวมมือศษิยเกาทกุทานเลอืกตัง้ 

ประธานชมรมศิษยเกาคนใหม  ทั้งนีน้อกจากใชสิทธิใ์นการเลือกตั้งแลว กรุณาตอบแบบสํารวจความตองการ

และประเมินความพึงพอใจของศิษยเกาเกีย่วกบัการใหบริการของวิทยาลัย เพ่ือพัฒนางานศษิยสัมพันธตอไป   

ซ่ึงศิษยเกาทกุทานสามารถเขาไปทําการเลือกตั้งและตอบแบบประเมิน ไดที่เว็บไซดของวิทยาลัย

www.snc.ac.th หรือสงกลับบัตรเลอืกตั้งพรอมแบบประเมินมาที่งานศิษยสัมพันธ ภายใน 19  กรกฎาคม 2553

พบกันใหมฉบับหนาคะ         

 บก. สุพรรณกิาร  

http://www.snc.ac.th/
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บัตรเลอืกตัง้ 

ชื่อ..........................สกลุ...................................จบการศกึษาหลักสูตร...............................................................รุนที่......... 

ตําแหนง………………………… สถานที่ปฎบิัตงิาน........................................................................................................ 

ที่อยูปจจุบนั.......................................................................................................................โทรศัพท.................................. 

 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย X ลงใน ชองส่ีเหลี่ยมหนาหมายเลขที่ทานตองการเลือกเพียงหมายเลขเดียว 

รายชื่อบุคคลผูสมัครรับเลอืกตัง้ประธานชมรมศิษยเกา 

 

1. น.ส.สิรินทรรัตน   ลําจวน      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลนครพิงค 

 

       2. น.ส.ละออง           เอี่ยมนอย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช 

 

       3.นายไชยา                ภูออน        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 

 

         4. นายกลุเชษฐ           เกตุเปา       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลอางทอง 

 

          5.น.ส.อุมากร            มณีวงษ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช 

 

          6.น.ส.ชญานิษฐ        พรอมพวก  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลอางทอง 

 

          7.น.ส.ทิพวรรณ         ไชยสุข       พยาบาลวิชาชีพ                    โรงพยาบาลพรชัย 

 

          8.นายดนัยพร             พรหมเทศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลขอนแกน 

 

          9.น.ส.พรชนก            จุมพิต         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลสามชุก 

 

         10. น.ส.พจนา              ปรางสอน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช 

 

        11. นางพยอม              สิทธิพรมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลศรีธญัญา 

 

          12. นายบญุชู               ทองหลอ       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลบานหม่ี 
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สํารวจความตองการและประเมินความพึงพอใจของศิษยเกาตอบริการของวิทยาลัย 

 แบบสอบถามนี้เปนแบบสํารวจและประเมินความพึงพอใจของศิษยเกา เกี่ยวกับการใหบริการของวิทยาลัย ฯ ดังนัน้

เพ่ือประโยชนในการนําผลการสํารวจความพึงพอใจไป ใชในการพัฒนาการใหบรกิารดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  

และเพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ตอไป โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง

ท่ีตรงกับระดับความคดิเห็นของทาน  

5 ความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด 

4 ความพึงพอใจในระดบัมาก 

3 ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

2 ความพึงพอใจในระดบันอย 

1 ความพึงพอใจในระดบันอยที่สุด 

 

ประเด็นคําถาม ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. วิทยาลัยฯมีการจัดระบบฐานขอมูลที่สามารถใหบริการไดรวดเร็วและคลองตัว      

2.วิทยาลัยฯมีการจัดสรรทรัพยากร  พัฒนาการเรียนรูที่หลากหลายและเขาถงึไดงาย     

หองคอมพิวเตอร  หองสมุด  เปนตน 

     

3.วิทยาลัยฯใหบริการดานขอมูลขาวสารภายในวิทยาลยั  เชน สารสัมพันธ  การ

ประชาสัมพันธ  website 

     

4. วิทยาลัยฯ มีหนวยงานที่ทําหนาที่ตดิตอประสานงานระหวางศิษยเกาและวิทยาลยั       

5.วิทยาลัยฯมีการจัดประชุม เพ่ือการพัฒนาศษิยเกาดานวิชาการและวิชาชีพ      

 

ความตองการของศิษยเกาที่ตองการใหวิทยาลัย ฯ มี   คือ .............................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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                 เน่ืองจากคณะกรรมการชมรมศิษยเกาท่ีไดจากการแตงตั้งไดหมดวาระในการ

บริหารงานชมรมศิษยเกา      งานศิษยสัมพันธจึงขอความรวมมือศิษยเกาทุกทาน

เลือกตั้งประธานชมรมศิษยเกาคนใหม       ท้ังน้ีนอกจากใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งแลว 

กรุณาตอบแบบสํารวจความตองการและประเมินความพึงพอใจของศิษยเกาเกี่ยวกับ 

การใหบริการของวิทยาลัย เพ่ือพัฒนางานศิษยสัมพันธตอไป                     ซึ่งศิษยเกา

ทุกทานสามารถเขาไปทําการเลือกตั้งและตอบแบบประเมิน ไดท่ีเว็บไซดของวิทยาลัย ฯ   

www.snc.ac.th           หรือสงบัตรเลือกตั้งพรอมแบบประเมินกลับมาท่ีงานศิษยสัมพันธ                      

ภายใน วันท่ี   19  กรกฎาคม  2553  

 

 

 

 

 

สารสัมพันธศิษยเกา 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี 

118  หมู 1 ตําบลสนามชัย    อําเภอเมือง    จังหวัดสุพรรณบุรี   72000   

โทร.  035 – 535255      โทรสาร 035-535251 

 

http://www.snc.ac.th/

