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สารสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  

BOROMARAJONANI  COLLEGE OF NURSING   SUPHANBURI  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปีที่ 6ฉบับที่  2   เดือน ธันวาคม 2557  
http://61.19.86.230/groupsnc/  

 
 
 
 
 
 
 
นาง

รวินญา  เอี่ยมน้อย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ 

 

 
 
 
 
สวัสดีคะพ่ีน้องชาวศิษย์เก่า

สุพรรณิการ์ทุกท่านเป็นอย่างไรคะในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา....  พบกันอีกครั้ง 

สำหรับสารสัมพันธ์ศิษย์เก่านะคะ ตลอด 1 ปีที่ผ่าน ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีและศิษย์เก่า 
มีการร่วมทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูและมอบแถบหมวกและทุนการศึกษา ซึ่งชมรมศิษย์ก็ได้มอบ 
ทุนการศึกษาเหมือนเช่นเคย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก ำลังใจให้นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน 
ทรัพย์ โครงการท ำบุญสถาปนาวิทยาลัย วันพยาบาล กีฬาสี ซึ่งมีศิษย์เก่าในกลุ่มที่หลากหลายเข้ามาร่วม 
กิจกรรม ทางคณะผู้จัดทำใคร่ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเสมอมา  

                    Update สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศิษย์เก่าของเราคะ !!เชิญมาพบ

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

 

 

 

สารจากประธานชมรมศิษย์เก่าฯ  
เริ่มต้นก้าวสู่ปี 2558ในโอกาสนี้ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออวยพรให้พี่น้องชาวศิษย์เก่าทุกท่าน 
จงประสบแด่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดสมหวังทุกประการ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

พรนี้แด.่.พี่ พี่น้องๆและผองเพื่อน…… 
ดาวน้อย ลอยเลื่อนเตือนตน บนฝากฟ้าคนสูงค่า  

เตือนตน ทุกหนแห่งทุกนาที ที่ชีวิต ต้องแสดง 
ต้องส่องแสง คุณค่า ราคาคนงานคือ คุณค่าของคน  
บนโลกนี้ทุกชีวี ต้องสร้างสรรค์ ไม่สับสนงานทุกอย่าง 
ล้วนล าบาก ต้องอดทนต้องฝึกฝน ในวิชา ฝ่าฟันไป 
ปีเก่าไป ปีใหม่มา ให้รับรู้จงยิ้มสู้ เดินทาง อย่าสงสัย 
หวังสู่ เป้าหมาย คือเส้นชัยหวังเพื่อได้ เก็บคุณค่า  
สง่างาม2558ปีใหม่ ให้สมคิดขอตั้งจิต อวยพร  

ทั่วสยามก้าวย่าง สู่ชีวิต ที่ดีงามมีแต่ความสุขใจ ในครอบครัว 
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ศิษย์เก่าคนเก่งของเรา 

 

         “ที่มีวันนี้ได้เพราะได้รับการอบรมฝึกฝนจากวิทยาลัย การอดทน การอยู่ร่วมกันในรั้วเดียวกัน ห้อง 
เดียวกันและจบออกไปทำงาน ขอบคุณบ้านหลังคาสีแดง แต่ไม่ได้ร้อนตามสีหลังคา”  

 
 

 
ชื่อ-นามสกุล   นางสาว รอฮีม๊ะ  กาซอ  
จบการศึกษา   ปี 2554 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ี
ตำแหน่ง    
- พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
-เลขานุการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้  

- รางวัลพยาบาลชุมชนดีเด่น ปี 2556 จากชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย (พฤษภาคม 2556)  
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 ระบบส่งเสริมการเรียนร ู้ 
 

 
 

 
 

*******************************  
 

ศัพท์น่ารู้ (เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการพยาบาล)  

 

ค าจ ากัดความของนวัตกรรม 
นวัตกรรมคือ การคิดสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น คำจ ากัดความของนวัตกรรมทางการพยาบาล  
นวัตกรรมทางการพยาบาลคือ กระบวนการ ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็นการ พัฒนา
ปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพได้  
 

 

ตัวอย่างนวัตกรรมที่น้องๆพยาบาลของเราร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานค่ะ 
 

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  นวัตกรรม The Breast Echo (เสียงสะท้อนของเต้านม) 
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  ใช้ส าหรับสอนวิธีการตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองความเสี่ยง โดยคุณสมบัติพิเศษของนวัตกรรมชิ้นนี ้มีราคา
ถูก และสามารถส่งเสียงได้เมื่อคล าเจอก้อน 

คณะผู้จัดท า น.ส.จิราพร เวสณุวรรธนะ ,น.ส.วัชรีวรรณ เขียวแก,่นายศรายุทธ สุริย์แสง ,น.ส.ศุภรัตน์ กิจันดา,
นายสิริโชค สวัสดิ์น า, น.ส.สุรีพร สุวรรณบุญ,นายคณิน ขาวโต    นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 4    รุ่นที1่7 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ี

 

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  FAST CHECK (กระดานความดันประกันภัย) 

 

  

        ใช้ส าหรับประเมินตนเองโดยเทียบกับระดับความดันโลหิต กับอาการที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือด
สมอง พร้อมทั้งบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 

คณะผู้จัดท าน.ส. จุฑารัตน์ ลพล้ าเลิศ, น.ส.  นุชรุจี ศรีชาวนา,น.ส. ฟองนภา ศรีเชื้อ,น.ส. ศิริรัตน์ พิมมา, 
น.ส. มาริสา นิลบุญเรือง,น.ส. นชดา โชคดี,น.ส. อรสา พงษ์นิกร,น.ส. พรรณพร แดนไธสงคน์ักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปี 4    รุ่นที1่7วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ี
 

-------------------------------------------------------------------------------  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

วิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรีเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วนะ 

หุ่นจ าลองสถานการณ์การท าคลอดขั้นสูงซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณจาก มูลนิธิบรรหาร- แจ่มใส ศิลปอาชา  

9 มิ.ย. 57 อ.ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห  ์ ผอ.วพบ.สุพรรณบุรี  พร้อมทั้งคณาจารย์  ได้ตรวจรับ
หุ่นจ าลองสถานการณ์การท าคลอดขั้นสูงซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิบรรหาร- 
แจ่มใส ศิลปอาชา จ านวน  3,000,000 บาท และ ตรวจรับเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับใช้กับ
หุ่นจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง ที่จะน าไปใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
สอนโดยใช้ Simmulation-Based Learning ที่จะจัดขึ้นในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  57 ณ วพบ.
สุพรรณบุรี  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://61.19.86.61/site/index.php/2014-07-09-04-40-36/singleimage/7_11_2014/IMG_3505 Small-JPG/
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เมื่อเข้าสู่เดือนธันวาคม ก็เริ่มเข้าสู่การผลิดอกของต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของ 

วิทยาลัย เรามาลองทบทวนเกร็ดความรู้เล็กๆเกี่ยวกับดอกสุพรรณิการ์หร ือดอกฝ้ายค า(Yellow Cotton Tree)  

ดอกสุพรรณิการ/์ดอกฝ้ายค า(Yellow Cotton Tree)ดอกไม้ประจำ
จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

ลักษณะต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบเรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลม 

ลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน ้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง  โดยจะออกดอกให้ชมความงาม 

ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี  
เพลงมาร์ชสุพรรณิการ์  

ค ำร้อง-ท ำนอง อ.ประสิทธิ์ ช ำนำญไพร  
สถาบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สุพรรณบุรี  

กลีบซ้อนเหลืองงามสุพรรณิการ์สง่าศรี  
สัญญาหลักมี   ผลิตคนดี   ช่วยชาวประชา  

ปรัชญาวิทยาการก้าวล้ า   มุ่งสร้างเสริมคุณธรรมน าหน้า  
สีแดงเข้มแข็งเลิศด้วยปัญญา  
สุพรรณิการ์สมคุณค่าพยาบาล  
เสียสละอุทิศตนเพ่ือคนป่วยไข้  

ทุ่มเทกายใจ เทิดไว้ด้วยปณิธาน  
เพื่อเกียรติศักด์ิศรี    สามัคคีร่วมแรงประสาน  

ให้บริการสังคมไทยไร้โรคา  
สถาบันวิทยาลัยพยาบาล  

ชนกล่าวขานช่ือชมด้วยศรัทธา  
ความดีคือพลัง   ฝังปลูกสุพรรณิการ์  

แหล่งภูมิปัญญา   พัฒนาคุณค่าพยาบาล  
 

**************************** 
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ข่าวสารประชาสัมพันธ์  

• วันคืนสู่เหย้าสุพรรณิการ์ปีใหม่นี้ นัดพบกันในวันสถาปนาวิทยาลัย วันศุกรท์ี่ 4 กันยายน  
2558โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการศิษย์เก่าประจำปี 2558ในวันที่ 3-4กันยายน 2558ซึ่งในวันดังกล่าวมี พิธี
ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่าน และรับ ฟัง
การประชุมอบรมวิชาการประจำปี   

• ขอให้ศิษย์เก่าทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชม  website ของชมรมศิษย์เก่า ได้ที่เว็บไซด์ของวิทยาลัย  
www.snc.ac.thซึ่งในwebsite จะมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  นอกจากนั้นเรายังมี 
webboardของชมรม และ face book ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรีที่สามารถเข้าไปใช้ บริการ
และส่งข่าวสารถึงกันได้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้ศิษย์เก่าทุกท่านดูแลตัวเองและอย่าลืมดูแลคน
รอบข้างที่ท่านรักด้วยนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ      

  

บก. สุพรรณิการ์   

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

