
ประชุมผู้ปกครอง
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประจําป�การ
ศึกษา2565

 



ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน
และ

นักศึกษาใหม่ทุกคน



08.00 – 08.30 น.  - ผู้ปกครอง ลงทะเบียน 

                                 บริเวณหน้าห้องประชุมฟรังซิส

                              - นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียน ห้อง 601 

                              - นักศึกษาคณะจิตวิทยา ลงทะเบียน ห้อง A44 

                              - นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด ลงทะเบียน ห้อง A24

08.30 – 08.40 น.  - สวดภาวนาขอพรจากพระเป�นเจ้า                             

                                โดย เซอร์เทแรส เบเนดิกต์ ไชยดวง   

กําหนดการ 
ประชุมผู้ปกครอง (24 ก.ค. 65) 



08.40 – 09.00 น. - กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดี 

                              - กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดี ฝ�ายวิชาการ 

09.00 – 10.00 น.  - ชมวิดีทัศน์ แนะนําวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

09.00 – 10.00 น.  - แนะนําวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

                                 ผู้บริหารองค์การเซนต์หลุยส์ 

                                 โดยหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

กําหนดการ 
ประชุมผู้ปกครอง (24 ก.ค. 65) 



 09.00 – 10.00 น.- ระเบียบวินัยนักศึกษา
                            - กิจการนักศึกษากับการพัฒนานักศึกษา
                            - แนะนํากิจกรรมเตรียมความพร้อม
                               ของนักศึกษา ชั�นป�ที� 1
                            - กฎระเบียบหอพักนักศึกษา
                            - ทุนการศึกษา 
10.00 - 10.40 น.  - กิจกรรมพิเศษ (เฉพาะผู้ปกครอง) 
                              โดย หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
                            

กําหนดการ 
ประชุมผู้ปกครอง (24 ก.ค. 65) 



 10.00 - 10.40 น. - นักศึกษา พบ ทีมผู้นําจัดแบ่งกลุ่มสี 
                               มอบป�ายชื�อ โดยผู้นํานักศึกษา 
                            - นักศึกษาวัดตัว – ตัดเสื�อสูท (เบลเซอร์) 
                                และกระโปรง ทรงเอ
10.40 - 11.00น.  - พัก
11.00 - 12.00 น. - ผู้ปกครองและนักศึกษา รับฟ� งเรื�อง 
                             การจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ 
                             (หอประชุมฟรังซิส),คณะจิตวิทยา (ห้อง A44) 
                             และคณะกายภาพบําบัด (ห้อง A24)

กําหนดการ 
ประชุมผู้ปกครอง (24 ก.ค. 65) 



12.00 – 13.00 น.- พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.45 น.- สัญญาการเป� นนักศึกษาหอพัก 

                            วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (เฉพาะผู้อยู่หอพัก)

                            โดย เซอร์เทแรส เบเยดิกต์ ไชยดวง

กําหนดการ 
ประชุมผู้ปกครอง (24 ก.ค. 65) 



เมตตากรุณาอยู่ที�ใด 

พระเจ้าสถิตที�นั�น

ปรชัญาปรชัญา



วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

วิทยาลัยแห่งการพัฒนานักปฏิบัติวิชาชีพชั�นนํา

ด้านสุขภาพที�รับใช้เพื�อนมนุษย์
ด้วยความรักและเมตตา



พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิต

   ผลิตและพัฒนา
นักปฏิบัติวิชาชีพ
ชั�นนําด้านสุขภาพ
ในการรับใช้เพื�อน
มนุษย์ด้วยความรัก
และเมตตา 

2. การวิจัย
      

     สร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ เพื�อตอบ
สนองความต้องการ
ของสังคม

 



พันธกิจ
4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

     ทํานุบํารุง
สืบสาน ศิลปะและ
วัฒนธรรมความ
เป�นไทย         
 ศาสนสัมพันธ์ และ
อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

5. การบริหารจัดการ   
 

บริหารจัดการตาม
จิตตารมณ์คาทอลิก
และหลักธรรมาภิ
บาลให้ทันต่อการ
เปลี�ยนแปลง

3. การบริการ
วิชาการ

 ให้บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพ 
เพื�อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคมอย่างยั�งยืน



เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

เป�นสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก 

มุ่งมั�นรับใช้เพื�อนมนุษย์ด้วยความรัก 



อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัย

ความรู้และทักษะดี มีความรักและเมตตา 

เคารพศักดิ�ศรีความเป�นมนุษย์



การดําเนินงาน
ยึดมั�นคุณธรรม 12 ประการ

1.ความซื�อตรง 
2.ความจริงใจ
3.ความรักเพื�อนมนุษย์ 
4.ความพากเพียร
5.ความเมตตากรุณา  
6.ความมีจรรยาวิชาชีพ

7.ความสละตน
8.ความนอบน้อมสุภาพ
9.ความข่มใจ
10.ความมีวาจาดี
11.ความอดทน
12.ความสะอาดกายใจ



ผู้บริหารองค์การ
เซนต์หลุยส์

บาทหลวงชัยยะ กิจสวัสดิ�
ประธานกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และ
จิตตาธิการวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 



คณะกรรมการบริหาร



บทบาทหน้าที�งานพัฒนานักศึกษา
 ระเบียบวินัย
 ทุนการศึกษา 
 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรางวัล
 หอพักนักศึกษา 
 การส่งเสริมสุขภาพ 

1.
2.
3.
4.
5.

6. ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
7. การส่งเสริมการเรียนรักษาดินแดน
8. ระบบอาจารย์ที�ปรึกษา 
9. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
10. ศิษย์เก่าสัมพันธ ์



          คณะกรรมการระเบียบวินัย
     เพื�อให้คําปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ ชี�แนะ 
เพื�อให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย
    - คณะกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษา 
    - คณะกรรมการระดับคณะวิชา
    - คณะกรรมการระดับวิทยาลัย 

ระเบียบวินัยนักศึกษา 



ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา
ด้านการเรียน-การสอบ
ระเบียบการลา/ขาดเรียนในรายวิชา
ระเบียบว่าด้วยเรื�องการแต่งกาย

      ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์



•สีผม 

•กระเป�า

•เครื�องแบบ
นักศึกษา

•เครื�องประดับ

•เสื�อกันหนาว

•รองเท้า-ถุงเท้า



ชุดในงานพิธีการ ชุดนักศึกษา ชุดพละ



ชุดฝ�กปฏิบัติ



r g . s l c . a c . t h

ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า เ พิ� ม เ ติ ม

ไ ด้ ที� ร ะ เ บี ย บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า

ป� ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 5  



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา 

 

1. คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  ประกอบด้วยผู้บริหาร และอาจารย์จาก 3 คณะวิชา 

2. ผู้นํานักศึกษา

- คณะกรรมการ
พฤติกรรมและระเบียบ

วินัยนักศึกษา
 

- คณะกรรมการหอพัก
นักศึกษา 

 



กิจกรรมของนักศึกษา 4 ชั�นป� (ร่วมกัน)
กิจกรรมตามประเพณี เช่น พิธีไหว้ครู

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนานักศึกษาที�เสริมสร้าง
อัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

โครงการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย
อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม ศาสนสัมพันธ์ และ
สมรรถนะด้านพหุวัฒนธรรม



•ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ทั�งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยเน้น

- ส่งเสริมการดําเนินชีวิต
บนพื�นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง

- กิจกรรมด้านวิชาการ - กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และบริการ

สังคม จิตอาสา

 

- คุณธรรม จริยธรรม- กิจกรรมกีฬา- กิจกรรมศิลป
วัฒนธรรม 



เพื�อเป�นการเป�ดโอกาสให้นักศึกษา

– ได้แสดงถึงศักยภาพ 
   และความสามารถ

– กล้าตัดสินใจ รู้จักคิดอย่าง
   มีวิจารณญาณ

   – ฝ�กการเป�นผู้นํา ผู้ตามที�ดี

    – รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื�น 
       มีความเอื�ออาทร ช่วยเหลือซึ�งกัน
       และกัน



มนุษยสัมพันธ์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

มีบุคลิกภาพดีขึ�น

รู้จักเสียสละเพื�อประโยชน์ส่วนรวม
รู้จักและมีประชาธิปไตย
มีโอกาสพัฒนาตนเอง

เพื�อเป�นการเป�ดโอกาสให้นักศึกษา



ป� 1 โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ป�การศึกษา2563

ตัวอย่างกิจกรรม



ป� 1  ฝ�กสมาธิ พัฒนาจิต                
ตัวอย่างกิจกรรม



ป� 1 พิธีมิสซาเป�ดป�การศึกษา และต้อนรับนักศึกษาใหม่



ป� 2 – 3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื�อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม



ป� 4 โครงการป�จฉิมนิเทศ / พิธีกตัญ�ุตา



ระบบอาจารย์ที�ปรึกษา
อาจารย์ที�ปรึกษาดูแลตลอดหลักสูตร เพื�อ
• สร้างสัมพันธภาพที�ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
• รวบรวมข้อมูลเพื�อให้คําแนะนํา
• สื�อกลางระหว่าง ผู้บริหาร/อาจารย์/นักศึกษา
• ช่วยเหลือ ติดตามเรื�องการเรียน
• ดูแลความประพฤติ
 ให้คําปรึกษาเบื�องต้นในทุกด้าน



การส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์

- ให้ทุน 
- แบ่งป�นประสบการณ์ 
- แนะนําเรื�อง - การเรียน   

- การสอบของสภาวิชาชีพ
 - การสมัครงาน 
- การดําเนินชีวิต
- เป�นเครือข่ายระหว่างพี� – น้อง



ส่งเสริมให้ นศ.
ได้รับรางวัล

•ระดับสถาบัน
•ระดับชาติ
•ระดับนานาชาติ



รางวัลระดับชาติ





















หอพักนักศึกษา

•มีมาเซอร์ และ อาจารย์ ดูแล
ตลอด 24 ชั�วโมง

•มีคณะกรรมการหอพักนักศึกษา 



เวลาเข้า-ออกหอพัก   06.00-21.00 น.

โดยการสแกนนิ�วมือ เข้า-ออก หอพัก



กฎระเบียบ การเข้า-ออกหอพัก

นักศึกษาจะเข้าพักในห้องพักตามที�อาจารย์จัดไว้ให้เท่านั�น
กรรมการหอพัก ตรวจเช็คสมาชิกทุกห้อง เวลา 21.00 น.

1.
2.

      ทุกคืน
   3. เข้า/ออกหอพักตามเวลาที�กําหนดในเวลา 06.00- 
       21.00 น. เท่านั�น 
  4. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพักเด็ดขาด 
  5. สแกนนิ�วมือเข้า- ออกหอพัก



6. ในวันหยุด อนุญาตให้นักศึกษากลับบ้าน

ที� ต่างจังหวัด หรือบ้านญาติในกรุงเทพฯหรือขอค้าง

คืนนอกหอพัก โดยนักศึกษาต้องบันทึกขอ O.N.

(Over Nigh)

 

กฎระเบียบ ปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก



นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้เ รียบร้อยทุกครั�ง
ก่อนจะลงจากหอพัก
นักศึกษาต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องนอน
และห้องส่วนรวม สถานที�ภายในหอพัก
ห้ามปรุงอาหารทุกชนิดในห้องนอน
ห้ามนักศึกษานําสิ� งของมีค่าเก็บในหอพัก 
 (เช่น เงินสดจํานวนมาก สร้อยทอง แหวน
เพชร หรือสิ� งที�มี มูลค่า) 

1.

2.

3.
4.

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก



5. นักศึกษาทุกคนต้องรับผิดชอบเก็บรักษาสมบัติ

ที� มี ค่าส่วนตัว ติดตัวไว้เสมอ หรือเก็บให้มิดชิด  

 ในตู้ที� ล็อคกุญแจได้ หากเกิดการสูญหาย หอพัก

วิทยาลัย ไม่ รับผิดชอบ 

6. เมื�อถึงวันที�จะลาออกจากหอพัก               

 (จบ 1 ป�การศึกษา) ต้องทําบันทึกข้อความ พร้อม

มีจดหมายแสดงการยินยอมจากผู้ปกครองด้วย

ระเบียบ ปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก



7. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาอยู่หอพัก เมื�อเกิดกรณี ดังนี�

 - ฝ�าฝ�นระเบียบหอพักนักศึกษา 

 - ถูกสั�งพักการเรียน 

 - ติดยาเสพติด รวมถึงสูบบุหรี�และดื�มเครื�องดื�ม

ที� มีแอลกอฮอลล์ ในหอพักฯ

ระเบียบ ปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก



อุปกรณ์ของใช้ส่วนรวม
 



อุปกรณ์ของใช้ส่วนรวม
 



ห้องพักและบริเวณโดยรอบหอพัก



ศูนย์จิตตาภิบาล
ผู้ให้คําปรึกษา   

ประกอบด้วย

- คุณพ่อ (บาทหลวง)      
 - คณะมาเซอร์ 
      - อาจารย์ 

ที�พร้อมที�จะให้คําปรึกษา 
ช่วยเหลือ ในทุก ๆ ด้าน



•มีห้องปฐมพยาบาล และอาจารย์

ดูแลอย่างใกล้ชิด

•จัดทําบัตรสุขภาพ

•บัตรประกันอุบัติเหตุ

ส่งเสริมด้านสุขภาพ



บัตรสุขภาพ

ความคุ้มครอง 4 ป�การศึกษา

เอกสารที�ใช้   : บัตรนักศึกษาและ

บัตรประชาชนยื�นเพื�อพบแพทย์

(เฉพาะโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เท่านั�น)

 



หมวด 1 คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ป�วยใน

  1.1 ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน (สูงสุด 15 วัน / ป�)

  1.2 ค่าบริหารทั�วไป ค่ายา ค่าวัสดุการแพทย์ (ไม่เกิน 3 ครั�ง / ป�)

หมวด 2 คุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 1 ครั�ง/ป�

หมวด 3 คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ต่อวัน (สูงสุด 15 วัน)

หมวด 4 คุ้มครองการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป�วยนอกต่อครั�ง 

           (สูงสุด 1 ครั�ง/วัน, 8 ครั�ง/ป�)

รายการผลประโยชน์ จํานวนเงินผลประโยชน์

800.-

4,000.-

5,000.-

400.-

600.-



การทําร้ายตนเองพยายามฆ่าตัวตายหรือในขณะ

ประกอบอาชญากรรมร้ายแรง

 

1.

  2. โรคเรื�อรังที�รักษาไม่หายขาดการรักษาโรควิกลจริต 

      ติดสุราเรื�อรัง ติดยาเสพติด กามโรค เอดส์

  3. การเข้ารักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล 

      โดยมิได้คําแนะนําจากแพทย์

  4. โรคประจําตัวที�เป�นมาก่อน การเป�นนักศึกษา

  5. การรักษาสิว ฝ�า

บัตรสุขภาพ (ต่อ)
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล



6. การรักษาทางทันตกรรมทุกชนิด
7. อุปกรณ์สําหรับสายตา เครื�องช่วยการฟ�ง วจีบําบัด
8. อวัยวะเทียมทุกชนิด
9. ศัลยกรรมตกแต่ง และการผ่าตัด เพื�อแก้ไขความพิการทุก
ประการ
10. การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี�ยวชาญเฉพาะโรค หรือแพทย์พิเศษ
ซึ�งมิได้เป�นแพทย์ประจําโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
11. การฉีดวัคซีนทุกชนิด
12. เงื�อนไขอื�น ๆ ตามที�วิทยาลัยเซนต์หลุยส์กําหนด

บัตรสุขภาพ (ต่อ) 



•ค่าใช้จ่ายในการทําบัตร ราคา 480.- บาท/ป�

•ความคุ้มครอง

   - ระยะเวลา 1 ป�การศึกษา

   - กรณีเสียชีวิต ได้ 100,000.- บาท

   - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั�ง 

 วงเงิน 10,000.- บาท

บัตรประกันอุบัติเหตุ



•เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในเครือเอกชน 

• กรณีโรงพยาบาลรัฐบาลนักศึกษาต้องสํารองจ่าย

***เอกสารที�ต้องใช้เบิกค่าใช้จ่ายคืน***

1. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

 2. ใบรับรองแพทย์ 

3. สําเนาบัตรประชาชน 

ติดต่อเบิกค่าใช้จ่ายคืนที�แผนกการเงินของวิทยาลัย ฯ

บัตรประกันอุบัติเหตุ



ทุนการศึกษา
•ภายใน เช่น ทุนจากศิษย์เก่า
•ภายนอก เช่น 
 - กองทุนกู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.)
 - กองทุนที�ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 



ลักษณะของเงนิกูย้มื
เพื�อการศกึษาของ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 มี 2 ลักษณะ

ลักษณะที� 1 (กยศ.เดิม) ให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาที�ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

01
 สาขาวิชาของวิทยาลัยฯ คือ คณะจิตวิทยา
รายได้ครอบครัวต่อป�ไม่เกิน 360,000 บาท

สามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้

ลักษณะที� 2 (กรอ.เดิม) ให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาที�ศึกษาในสาขาวิชา

ที�เป�นความต้องการหลัก 

02

สาขาวิชาของวิทยาลัยฯ คือ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบําบัด 
รายได้ครอบครัวต่อป�เกิน 360,000 บาท 

ไม่สามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้



วงเงินกู้ยืม
ต่อป�การศึกษา
(2 ภาคเรียน)

นักศึกษาที�เลือกเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์และคณะกายภาพบําบัด

วงเงินกู้ยืม 90,000 บาท ต่อป�การศึกษา(2 ภาคเรียน)
หมายเหตุ : ส่วนต่างจากค่าเทอม และ การเรียน

ภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องชําระเอง

นักศึกษาที�เลือกเรียน 
คณะจิตวิทยา

วงเงินกู้ยืม 70,000 บาท ต่อ ป�การศึกษา
(2 ภาคเรียน)

หมายเหตุ : ส่วนต่างจากค่าเทอม และ การเรียน
ภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องชําระเอง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


นักศึกษาผู้กู้ยืมต้องสํารองจ่าย
ค่าเทอมเฉพาะภาคเรียนที� 1 
ภาคเรียนที� 2 จน ถึง ชั�นป�ที� 4 
 ไม่ต้องสํารอง 
จ่ายเฉพาะค่าส่วนต่างจาก       
ค่าเทอมเท่านั�น

การสํารองจ่ายค่าเทอม

ดําเนินการ 1 ครั�ง 
ในภาคเรียนที� 1 เท่านั�น

ภาคเรียนที� 2 เป�นต้นไป
ผู้กู้ยืมทําการยืนยันเบิกเงินกู้ยืม
ในระบบDSL จนจบการศึกษา

การทําสัญญากู้ยืม
ดําเนินการกี�ครั�ง

การยืนยันการกู้ยืม
ในแต่ละภาคเรียน

ผู้กู้ยืมจะต้องดําเนินการยืนยัน

การกู้ยืมในระบบDSLทุกภาค

เรียน (เดือนสิงหาคมและเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกป�)

ตั�งแต่ ป� 1 เทอม 2 - ป� 4 เทอม2

การกู้ยืมกองทุนรัฐบาล



แจ้ง เรื�องการสัมภาษณ์ทุนกู้ยืม
กองทุนรัฐบาล

เนื�องด้วยมีการปรับปรุงระบบกู้ยืม
ทําให้การยื�นกู้ล่าช้า

นักศึกษาไม่สามารถยื�นกู้ได้
และอยู่ในสถานะรอพิจารณาจากกองทุน 

จึงขอยกเลิกการสัมภาษณ์ดังกล่าว
ทั�งนี�จะแจ้งกําหนดการส่งเอกสารในภายหลัง

เมื�อนักศึกษาได้รับสัญญาทุนเรียบร้อย



นัดหมาย
กิจกรรมปฐมนิเทศ

การเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาจิตฝ�กสมาธิ

วันจันทร์ที� 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.
แต่งกายด้วยเสื�อสีขาว กางเกงวอร์ม

วันอังคารที� 26-29 กรกฎาคม และวันจันทร์
ที� 1 สิงหาคม 2565  เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

      วันอังคารที� 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น
.



นัดหมาย 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม

 วันพุธที� 3 - วันพฤหัสบดีที� 4 สิงหาคม 2565

•เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน 

      •เสร็จกิจกรรมเวลา 17.00 น. 

•แต่งกายด้วย  ชุดเฟรชชี/ เสื�อสีขาว กางเกงวอร์ม



นัดหมาย 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 วันศุกร์ที� 5 - เสาร์ที� 6 สิงหาคม 2565

•เวลา 07.30 น. ลงทะเบียน 

      •เสร็จกิจกรรมเวลา 17.00 น. 

     •แต่งกายด้วยเสื�อสีขาว กางเกงวอร์ม /ชุดเฟรชชี



เป�ดเรียนวันจันทร์ที� 8 ส.ค. 65

         สอบปลายภาคต้น / 2564 

                วันที� 28 พ.ย. – 13 ธ.ค.65

         ป�ดเรียน ภาคต้น / 2564 

               วันที� 14 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค.66 

ตารางเรียนประจําภาคต้น/2565



อาจารย์ประจําชั�นนักศึกษา ชั�นป�ที� 1
 - คณะพยาบาลศาสตร์ 

อาจารย์ชัยณรงค์ นาคเทศ

อาจารย์สุปราณี มณีวงค์ 
093-132-0314

      065-626-5142

รายนามอาจารย์ประจําชั�น



รายนามอาจารย์ประจําชั�น
อาจารย์ประจําชั�นนักศึกษา ชั�นป�ที� 1

 - คณะจิตวิทยา

อาจารย์จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ 089-799-3955

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ จากใจชน

อาจารย์สุกานดา รัศมีภัค 061-273-6649



อาจารย์ชไมพร แสงนนท์
  097-017-7945
อาจารย์ ดร.ระพีพรรณ เทือกทักษ์
  086-266-6035 
อาจารย์ ดร. อุษา ครุครรชิต
   085-367-4323

อาจารย์ประจําชั�นนักศึกษา ชั�นป�ที� 1
 - คณะกายภาพบําบัด 



 รายละเอียดทั�งหมด
สามารถดูย้อนหลังได้

ที�เว็บไซด์วิทยาลัย
ในส่วนของระบบงานภายใน 

หัวข้อแบบฟอร์มงานพัฒนานักศึกษา



ขอพระเป�นเจ้า แม่พระ
และนักบุญหลุยส์ 

โปรดอวยพร ปกป�อง คุม้ครอง
ทา่นผูป้กครองและ
นักศึกษาใหม่ทุกคน


