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On April 3, the Library and 
Academic Resource Center, 
together with the Language 
Center, inaugurated the new 
Mini Theater and Speech Lab 
as a source of learning and 
developing the English language 
skills of the faculty members, 
staff and students. Leading 
the ribbon cutting of the new 
facilities, which are located at the 2nd floor of the Pitti 
Bumpen Building, was Sr. Theresa Somsri Sumet. The 
said event was part of a series of activities to honor  of 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on the occasion 
of her 60th birthday. A display exhibit of HRH’s life and 
works were also showcased at the Library Center. Other 
activities include a mini book fair where visitors can 
browse and purchase the latest English and Thai books, 
and a Thai and English Speech competition among the 
first year students. The theme of the speech is to honor the 
beloved princess. The first prize winners were Theesuda 
Witchuprapa of the Faculty of Psychology (Speech in 
Thai) and Isariya Thanarojanasak of the Faculty of 
Nursing (Speech in English). 

Explore New Language Learning
เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ผ่านห้องปฏิบัตกิารทางภาษา

วนัท่ี 3 เมษายน 2558 หอ้งสมุดและวทิยบริการ 
ร่วมกบัศนูยภ์าษา วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ จดัพิธี
เปิดหอ้งปฏิบติัการทางภาษาใหม่ ไดแ้ก่ Mini 
Theater และ Speech Lab ณ หอ้งสมุด ชั้น 2 
อาคารปิติบ�าเพญ็ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้และ
พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาท่ีหลากหลาย ส�าหรับ
คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา โดยไดรั้บเกียรติ
จากเซอร์เทเรซา ดร. สมศรี สุเมธ อธิการบดี เป็น
ประธานเปิดหอ้งปฏิบติัการ โดยในงานไดจ้ดั

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมาย ุ 60 พรรษา 5 รอบ, 
กิจกรรมการออกร้านจ�าหน่ายหนงัสือ และการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทยและภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยผูท่ี้ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศประเภทภาษาไทย 
ไดแ้ก่ นางสาวธีร์สุดา 
วชิชุประภา จากคณะ
จิตวทิยา และรางวลั
ชนะเลิศประเภทภาษา
องักฤษไดแ้ก่ นางสาว
อสิริยา ธนาโรจนศักดิ� 

จากคณะพยาบาลศาสตร์ 

 เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ                

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 2 เมษายน

2558 ทรงเจริญพระชนมาย ุ 5 รอบ 60 พรรษา พสกนิกรชาวไทยทัว่

ประเทศต่างจดัพิธีท�าบุญตกับาตร จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อม

ทั้งร่วมใจกนัสวมใส่เส้ือสีม่วง   ซ่ึงเป็นสีประจ�าวนัพระราชสมภพ

 กนัอยา่งพร้อมเพรียง ณ มณฑลพิธีทอ้งสนามหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหส้�านกั

        พระราชวงัจดัสถานท่ีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตน

 ราชสุดาฯในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมาย ุ 5 รอบ ในวนัท่ี 2  

เมษายน 2558 ส�าหรับประชาชนทัว่ไป ณ ศาลาสหทยัสมาคม พร้อม

กนัน้ี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ยงัไดจ้ดัพิธีเพ่ือแสดงความ

            ความจงรักภกัดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมใจกนัสวม

  เส้ือม่วงเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนเมษายน รวมถึงจดักิจกรรม

           และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเผยแพร่พระจริยวตัรอนังดงาม

พระปรีชาสามารถรวมทั้งพระกรุณาธิคุณท่ีทรงเป่ียมดว้ยพระเมตตา

ต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศเพ่ือนบา้นของเราอีกดว้ย

 
 

 Thailand is
 now infused with

 purple as her beloved
 Princess, HRH Maha Chakri

 Sirindhorn, celebrates her 5th cycle
 birthday anniversary. On April 2, HRH’s

 birthday, majority of people wore purple, homes and
 buildings adorned with purple flags with her birthday
 insignia and celebrations in her honor proliferated
 all over Thailand. The entire year is dedicated in her
 honor. HRH was born on a Saturday which is purple
 according to Thai tradition's color of the day.  For a
 country steeped in tradition and culture, the 12-year
 cycle birthday celebration is significant specially if it
 is a 5th cycle or sixty years of life. Hence, in honor of
 HRH, SLC celebrates yearlong activities that reminds
 all of her love for Thailand, its culture and traditions and
 her developmental



วนัท่ี 6  พฤษภาคม 2558 คณะผูบ้ริหาร ผูแ้ทนคณาจารย ์พนักงาน

และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พร้อมด้วยผูแ้ทนจาก

 โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ ร่วมพิธีตอ้นรับคณะผูบ้ริหารใหม่ของวทิยาลยัฯ

ไดแ้ก่ ศาสตราจารย์ กติตคุิณ ดร.นายแพทย์ จติร สิทธีอมร ด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดีวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์คนใหม่ พร้อมดว้ยเซอร์มาร์

 การิตา กจิเจริญ อธิการิณี และเซอร์มาตนิ โรจนสุธี  ในโอกาสน้ี

คณะผูบ้ริหารและคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะจิตวทิยา

และคณบดีคณะกายภาพบ�าบดั รวมถึงพนกังานและตวัแทนนกัศึกษา

 ได้มอบของท่ีระลึกและร่วมขบัร้องบทเพลง

“Welcome to the family” เพื่อตอ้นรับคณะ

 ผูบ้ริหารสู่ครอบครัววทิยาลยัเซนตห์ลุยส์

ทั้งน้ี วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณและขอส่ง

 ความรักและระลึกถึง เซอร์เทเรซา

ดร.สมศรี สุเมธ อดีตอธิการบดีของ

 วทิยาลยัฯ และ คุณพ่อวนัิย ฤทธิบุญไชย

อดีตผูช่้วยจิตตาธิการ ซ่ึงไดค้รบวาระ

บริหารงาน ในเดือนเมษายน 2558 ท่ี

 ผา่นมา



Congratulations 
Faculty of Nursing!

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ผ่านการตรวจรับรองสถาบัน

การศึกษาวชิาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์จากสภาการพยาบาล ซ่ึงใหก้ารรับรอง

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

การพยาบาล คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา

ในดา้นต่างๆ อาทิ เกณฑด์า้นองคก์รและบริหารองคก์ร ดา้นอาจารย ์ ดา้นการ

ประเมินและผลลพัธ์ของหลกัสูตร ดา้นการวจิยัและการบริการวชิาการแก่สงัคม

และทะนุบ�ารุงศิลปวฒันธรรม  ทั้งน้ี การรับรองหลกัสูตรดงักล่าวมีระยะเวลา

 4 ปี ในระหวา่งปีการศึกษา 2558 - 2561  

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

SLC Faculty of Nursing received an accreditation 
for four years from the Thailand Nursing and 
Midwifery Council. The TNC issued a certification 
of approval on April 10 after the TNC team 
composed of Asst. Prof. Siriporn Kumpalikit, 
Assoc. Prof. Tassanee Tongprateep and Dr. 
Lilly Siriporn, assessed SLC on January 13-14. 
After the assessment on the key areas such as  
administration, instructors, research, service to 
society and cultural preservation TNC gave SLC 
an approval of the FON curriculum for the AY 
2015-2019. 

Our congratulations goes to the nursing graduating students, nursing class 27 "Aneungnimitmai" who received a passing 
rate of 90.98% during the first round of licensure examination held last March 28-29. 
You made all your instructors proud, and SLC proud.

Year 4 Nursing Got 90.98% License Passing Rate

วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ ขอแสดงความยนิดีวา่ท่ีกบั บณัฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นท่ี 27 อน่ึงนิมิตรหมาย ท่ีสามารถสอบวดัความรู้ผูข้อข้ึนทะเบียน

 เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ (ใบประกอบโรคศิลป์) ออกโดยสภาการพยาบาล ประจ�าปี 2557 ไดร้้อยละ 90.98 %

ทั้งน้ีตอ้งขอขอบคุณ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์  คณบดี  และคณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ท่ีไดทุ่้มเทเอาใจใส่ประสิทธิ� ประสาทวชิา

 ความรู้ทางการพยาบาลใหแ้ก่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี

SLC ร่วมแสดงความยนิดกีบันักศึกษา รุ่น อน่ึงนิมติรหมาย

TNC Accredits 4 for FON!

Congratulations 
to the Faculty of Nursing!



ระหวา่งวนัท่ี 28 – 31 มกราคม 2558  คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยั

เซนตห์ลุยส์ เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาสถาบนัพยาบาลแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 31 ณ ศนูยกี์ฬามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต กีฬาสถาบนั

พยาบาลแห่งประเทศไทย เกิดข้ึนดว้ยความร่วมมือของเครือข่าย

สถาบนัพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไดร่้วมกนัจดั

งานวนักีฬาสถาบนัพยาบาลจนเป็นประเพณี โดยจะจดัในทุก 2 ปี และ

มีเจา้ภาพร่วมจดัการแข่งขนั 5 สถาบนั ซ่ึงในปีน้ีไดแ้ก่ ม.ธรรมศาสตร์ 

ว.พยาบาลกองทพัเรือ ม.รังสิต ม.อีสเทิร์นเอเชีย และว.นานาชาติ

เซนตเ์ทเรซา ประเภทกีฬาท่ีท�าการแข่งขนัไดแ้ก่ เปตอง, วอลเล่ยบ์อล, 

กรีฑา, เทเบ้ิลเทนนิส, ฟุตซอล, แอโรบิกดานซ์, บาสเกตบอล และ

แบดมินตนั โดยวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก พร้อมทั้ง

จดัทพันกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนั ซ่ึงผลรางวลัท่ีไดรั้บในปีน้ี ทมีนักกฬีา

แอโรบิกดานซ์ คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 นบัเป็นผลงานท่ียอด

เยีย่ม วทิยาลยัฯ ขอร่วมแสดงความยนิดีและขอขอบคุณทีมนกักีฬา

กองเชียร์ และคณะกรรมการท่ีพร้อมใจร่วมเขา้การแข่งขนัในคร้ังน้ี

วนัท่ี 22 มีนาคม 2558 ศนูยพ์ฒันานกัศึกษา วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ จดั

กิจกรรมจิตอาสาในโครงการดว้ยรักและห่วงใยใส่ใจมอบให้ผูป่้วย

เอดส์ ณ ศนูยค์ามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์ จงัหวดัระยอง ศนูยช่์วย

เหลือผูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS และเดก็ก�าพร้าท่ีไดรั้บผลกระทบจาก AIDS 

เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 5 รอบ 

วันท่ี 2 เมษายน 2558 และเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาของวิทยาลัย

มีจิตส�านึกดา้นความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษยแ์ละเคารพศกัดิ� ศรี

ความเป็นมนุษยพ์ร้อมทั้งไดม้อบส่ิงของเคร่ืองใชอุ้ปโภคบริโภคท่ีไดรั้บ

จากการบริจาคใหแ้ก่เดก็ๆ อีกดว้ย

The SLC Faculty of Nursing participated in the 31st Nurse 
Sport held at Thammasat Sports Center, Thammasat 
University Rangsit Campus on January 28-31. The 
biennial Nurse Sport was formed by a network of nursing 
institutions in Bangkok and its vicinity and has been a 
tradition for many years. This year’s Nurse Sport is co-
hosted by five institutions, Thammasat University, Royal 
Thai Navy College of Nursing, Rangsit University, Eastern 
Asia University and St. Theresa International College. The 
sporting events include petanque, volleyball, football, 
athletics, table tennis, futsal, aerobics dance, basketball and 
badminton. This year’s result for SLC is first runner-up 
in the aerobic dance team. SLC hereby congratulates and 
thanks the athletes, team supporters, cheer groups and all 
the committees who joined forces for this competition.

On March 22, the SLC Student Development Center 
conducted a volunteer activity under the project “Loving 
and caring for HIV/AIDS patients." The recipients of the 
activity were the HIV patients at the Camillian Social 
Center in Rayong. This project is to honor and to be one 
with Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn who 
leads many humanitarian projects for the marginalized  
and impoverished in Thailand. This activity also fostered 
the students’ consciousness on social and health issues 
and formed their hearts to be loving, kind and respectful 
of human dignity as HRH exemplified in her life. The 
students shared their time and gave gifts and food to the 
residents of the center. 

Loving and caring for HIV/AIDS
ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจมอบให้ผู้ป่วยเอดส์

FON Joined 31st 
Nurse Sport
คณะพยาบาลศาสตร์ 
เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาสถาบัน
พยาบาลฯ คร้ังที ่31



วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 

ฯพณฯ พระคาร์ดนัิล 

ไมเกิล้ มชัีย  กจิบุญชู 

มอบประกาศนียบตัร

แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ�านวน 27 คน ณ หอ้งประชุม

สภา อาคารราชยัวถีิ เพื่อแสดงความช่ืนชมยินดีพร้อมกล่าวอวยพร

ให้นกัศึกษาทุกคนประสบความส�าเร็จในวชิาชีพดงัท่ีตั้งใจ หลงัรับ

รางวลัจากการประกวดแข่งขนัทกัษะความสามารถทางวชิาการได้แก่ 

รางวลัชนะเลิศการประกวดนวตกรรมการควบคุมและป้องกนัโรคมะเร็ง

เตา้นม จากสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ, รางวลัชนะเลิศการประกวดผลงานดา้น

คุณธรรมจริยธรรม ส�าหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดบัชาติคร้ังท่ี 1 จาก

สถาบนัเครือข่ายประกนัคุณภาพการศึกษา,รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัผล

งานวิจยัทางการพยาบาล เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการ

ตั้งครรภแ์ละตน้ทุนชีวติกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

วยัรุ่น”ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ ปี 2557 จาก สสอท. และความ

สามารถทางดา้นการกีฬา ไดแ้ก่ รางวลัรองชนะเลิศการประกวดการออก

ก�าลงักายดว้ยแอโรบิกดานซ์ จากการแข่งขนักีฬาสถาบนัพยาบาลฯ คร้ังท่ี 31

On March 10, His Eminence Michael Cardinal Michai 
Kitbunchu presented certificates to 27 nursing students for 
winning different national competitions. He congratulated 
the student winners and gave his blessings for success on 
their professions. The academic competition results are as 
follows:
• First prize in Innovative Control and Prevention of 
Breast Cancer from The National Cancer Institute
• First prize in Nursing Students’ Creative Project with 
Ethical Responsibility, a first competition on a national 
level from Christian University of Thailand
• First prize in Nursing Research, "The Relationship 
Between Attitudes Toward Pregnancy and Young Pregnant 
Women’s Life Cost with their Health Care Behaviors", 
in the Annual National Academic Conference 2015 
sponsored by The Association of Private Higher Education 
Institutions of Thailand 
• First runner-up in workout with aerobics during the 
31st Nurse Sport held at the Thammasart University

Congrats Certificates 
from Cardinal Michai
มอบวุฒบิัตรแสดงความยนิดแีก่
นักศึกษา

วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ศนูยพ์ฒันานกัศึกษา ร่วมกบัผูน้�านกัศึกษา และ

ชมรมกีฬาและนนัทนาการ จดักิจกรรมจิตอาสาพฒันาชุมชน ส่งเสริม

กีฬาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 5 รอบ 

วนัท่ี 2 เมษายน 2558 ณ วดันกับุญอนันา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ภายใต้

การสนบัสนุนงบประมาณจากฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทยโดยมีตวัแทนนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 

และคณะจิตวิทยา ชั้ นปีท่ี 1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสากลและกีฬา

พื้นบา้นกบันอ้งๆ เยาวชนชาวไทยและชาวเมียนมาร์ ท่ีสร้างความสุข 

สนุกสนาน เรียกเสียงหวัเราะ และรอยยิม้ไดต้ลอดกิจกรรม

        On March 28, the SLC Sports and Recreation Club 
Student Leaders, assisted by the staff of the Student 
Development Center, organized a fun-filled Sporting 
Competition among the children of the St. Ann Catholic 
Aid Center for Migrants in Samuthsakorn Province. 
This activity is to honor and join the celebration of Her 
Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn 60th birthday 
anniversary on the 2nd of April. The Catholic Network 
Against Trafficking in Thailand sponsored the said event. 
The students who participated in the activity are the second 
year Nursing and the first year Psychology students. The 
activity brought so much happiness, laughter and smiles 
to the Burmese children, and of course, the Thai students 
as well. 

Volunteer Spirit for Migrants
จติอาสาพฒันาชุมชน ส่งเสริมกฬีาไทย



 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

น�าโดย ดร.สมชาย เตยีวกลุ คณบดี และคณาจารย ์ จดับรรยายพิเศษ

หน่ึงในการบูรณาการรายวชิาเรียน เร่ือง“Personality, Ego and Self-Es

teem”เพื่อพฒันาทกัษะทางวชิาการในศาสตร์ทางจิตวทิยา และเสริม

สร้างสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษ ใหแ้ก่คณาอาจารย,์ บุคลากร และ

นกัศึกษา โดยไดรั้บเกียรติจาก Mr.Frederic Hurteau ผูท้รงความรู้

 ในทฤษฎีบุคลิกภาพเป็นวทิยากร ณ หอ้งประชุม ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน

อาคารราชยัวถีิ

 On February 20, the SLC staff,
 instructors and psychology
 students attended a special
 lecture on Personality, Ego and
 Self-Esteem. The activity aims
 to improve the academic skill
 in psychology and develop
 English competency of the
 participants. Mr. Frederic
 Hurteau, a Canadian specialist
 in Personality Theory, gave the
 seminar at the Prof Boonsom
Martin Auditorium.

คณะจติวทิยาจดับรรยายพเิศษ โดยผู้ทรงความรู้
ในทฤษฎบุีคลกิภาพ

วนัท่ี 27 - 29 เมษายน 2558 คณะกายภาพบ�าบดั น�าโดย ผศ.ดร.

 ผกาวล ี พุ่มสุทศัน์ คณบดีคณะกายภาพบ�าบดั และ ผศ.พรพมิล

จนัทรวโิรจน์ พร้อมดว้ยคณาจารยค์ณะกายภาพบ�าบดัใหเ้กียรติ

 เป็นวทิยากรและฝึกปฏิบติัในการอบรม เร่ือง “ Clinical Application

of Adhesive Tape and Kinesiotape ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มทกัษะ

ความรู้ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในวชิาชีพนกักายภาพบ�าบดั ซ่ึงการอบรมดงั

กล่าวเป็นอีกหน่ึงเทคนิคของการรักษาทางกายภาพบ�าบดัทางระบบ

โครงร่างและกลา้มเน้ือท่ีมุ่งเนน้การประเมินปัญหาและการดูแลรักษา

ผูป่้วยท่ีมีปัญหาของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ เพื่อใหก้ารจดัการ

ทางกายภาพบ�าบดัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี

 มีนกักายภาพบ�าบดัวชิาชีพและผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 66

ท่าน

Asst. Prof. Pakavalee Poomsu-tat, Asst. Prof. 
Pornpimol Charntaravironj and SLC physical therapy 
instructors gave a seminar on "Clinical Application of 
Adhesive Tape and Kineosio Tape" to 66 PT participants, 
including SLC alumni, who came from all over Thailand. 
The seminar held at the St. Michael campus on April 
27 - 29 enhances the skills of the physical therapists on 
physical examination and application of adhesive tape and 
kinesiotape for muscoskeletal problems.  

Enhancement of PT Skils by FPT
คณะกายภาพบําบัดจดัอบรมความรู้
 เพิม่พูนทกัษะนักกายภาพบําบัด

วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ชมรมโรตาแรคท ์ วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ จดั

กิจกรรมเซนตห์ลุยส์รักษโ์ลก รวมใจปลกูสวนแนวตั้ง (Vertical 

Garden) เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมาย ุ60 พรรษา 5 

รอบ วนัท่ี 2 เมษายน 2558 โดยมี คุณคาํมาตร อุ่นเจริญกลุ ใหเ้กียรติ

เป็นวทิยากร มอบเกร็ดความรู้ในเร่ืองของการปลกูสวนแนวตั้ง เพื่อ

สร้างบรรยากาศท่ีดีภายในบริเวณอาคารเซนตไ์มเก้ิล

On March 28, the SLC Rotaract Club conducted an activity 
for "Caring for God's Creation with Vertical Garden" in 
honor of HRH Maha Chakri Sirindhorn. Ms. Kummatra 
Auncharoenkul shared her knowledge on how to create a 
vertical garden using recycled materials to save our mother 
earth and also to beautify the environment around the St. 
Michael campus.

Caring for God's Creation with Vertical Garden

Mr Hurteau Lectures for the 2nd time



Psych Students On at Thai PBS 
Channel

คณะจิตวิทยา ศึกษาดูงานที่  ThaiPBSPsych Students On at Thai PBS 
Channel

First Lifestyle and Cultural Presentation
การศึกษาและสืบสานวถิชีีวติกบัวฒันธรรมไทยและประชาคมอาเซียน คร้ังที ่1

English Fun At Dusit Zoo

Psych Students On at Thai PBS 
Channel

First Lifestyle and Cultural Presentation
การศึกษาและสืบสานวถิชีีวติกบัวฒันธรรมไทยและประชาคมอาเซียน คร้ังที ่1

English Fun At Dusit Zoo
 On Feb 27, the SLC English Club members enjoyed the
  off-campus activity at the zoo despite the very hot weather.
 The students had to speak in English only while playing
 the games prepared by the  game organizers. Mr. David
 Tipton, English Club Advisor, also gave trivia questions
 and awarded prizes to the winners. All the English
  teachers also joined in the activity.

On February 13, the Lifestyle and Culture class of Aj 
Pavadee Ramsit had their finals through a fascinating 
and rich cultural presentation of the different traditions  
and way of life all over Thailand.    The activity aims 
to inculcate in the students the importance and value of 

knowing one's culture as the country enters the AEC 
integration. It also develops the student's creativity, 
planning and team work. The  activity was both 

entertaining and educational not only for 
the students but to all the audience 
as well. This was participated in 

by       the second and third 
year nursing students who 
were the first to attend the 
newly introduced course.

วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2558 คณาจารย ์ พร้อมกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรี

และปริญญาโท คณะจิตวทิยา วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ ไดเ้ขา้ศึกษาดู

กระบวนการท�างานบรรณาธิการข่าว สตูดิโอ วทิยอุอนไลน ์ หอ้ง

ควบคุมการออกอากาศ และไดเ้ขา้ชมการถ่ายทอดสดรายการไทย

บนัเทิงของสถานีไทยพีบีเอส  อีกทั้งยงัไดรั้บฟังบรรยายจากคุณธาม 

เช้ือสถาปนศิริ ผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัประเมินผลและพฒันาสถาบนัวชิาการ

ส่ือสาธารณะ ในหวัขอ้ "การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการวเิคราะห์

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคส่ือสาธารณะ"จากนั้นไดเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์

ส่ือสาธารณะไทยพีบีเอส เพื่อเรียนรู้ววิฒันาการของส่ือดว้ยเทคโนโลยี

การน�าเสนอท่ีทนัสมยั

เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558 ศนูยก์ารศึกษาทัว่ไป วทิยาลยั

เซนตห์ลุยส์ ไดด้�าเนินการพฒันารูปแบบและลกัษณะของกิจกรรม

การบูรณาการองคค์วามรู้ในรายวชิาใหก้บันกัศึกษาสู่การจดักิจกรรม

การบริการวชิาการและสู่สงัคม ในรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป ปีการ

ศึกษา 2557 ภายใตห้วัขอ้ การศึกษาและสืบสานวถีิชีวติกบัวฒันธรรม

ไทยและประชาคมอาเซียน คร้ังท่ี 1 เพื่อมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันา

กระบวนการคิด การวางแผน การท�างานเป็นทีม การใช้

เทคโนโลย ี และการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานภายใน

และภายนอกสถาบนั  ซ่ึงในงานน้ี นกัศึกษา ไดจ้ดั

เตรียมการแสดง อาทิ การแสดงแข่งเฮือ

เมืองน่าน, ปอยส่างลอง, สงกรานตม์อญ 

ฯลฯ เพื่อสะทอ้นถึงวถีิชีวติ ประเพณี

และวฒันธรรมไทยท่ีสอดคลอ้งและ

คลา้ยคลึงกนัในประชาคมอาเซียน

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาชมรมค่ายภาษา

องักฤษวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ พร้อมดว้ย Mr.David Tipton อาจารยท่ี์

ปรึกษา จดักิจกรรมค่ายภาษาองักฤษนอกสถานศึกษาเพื่อเสริมทกัษะ

การใชภ้าษาองักฤษใหแ้ก่นกัศึกษาผา่นการเล่นเกมส์และการแข่งขนั

ตอบค�าถามพร้อมมอบรางวลัใหแ้ก่ผูช้นะ โดยในคร้ังน้ีจดัข้ึนภายใน

บริเวณ สวนสตัวดุ์สิต สร้างทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ให้

แก่ผูร่้วมกิจกรรมเป็นอยา่งมาก

เสริมทกัษะภาษา
ผ่านกจิกรรม
ค่ายภาษาองักฤษ
ทีส่วนสัตว์ดุสิต

On Feb 11, the SLC Psychology Year 2, and IO Year 3 
and 4 students had an exposure in the Thai PBS Office. 
The students were able to see the working process, news 
and editorial room, studios, online radio, broadcast 
control room and watched the live production of the Thai 
Entertainment Live Show. They listened to the lecture of 
Mr. Time Chuastapanasiri, a researcher of Thai Media 
Monitor, Thai PBS. Then they visited the Thai Public 
Media (TPBS) Museum to learn the evolution of media to 
the modern technology of today.
The tour provided the students with first-hand information 
of the world of media and a realistic job preview of a career in 
psychology. They were able to observe the work conditions 
and how the employees apply stress management in the 
demanding world of media. The project was organized 
by IO instructors Aj. Chukiat Chakchaichon and Aj. 
Polapat Chareonviangvetchakit.



Brand Ambassadors 2015

ระหวา่งวนัท่ี 5- 6 มีนาคม 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ จดักิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 4 รุ่น อน่ึงนิมิตรหมาย ณ หอ้ง

 บรรยาย 501 อาคารเซนตไ์มเก้ิล และเดอะไพนรี์สอร์ท อ�าเภอสามโคก

จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัผูส้�าเร็จการศึกษาไดก้า้ว

สู่การท�างานในวชิาชีพ และรับใชส้งัคมอยา่งมีคุณภาพ ภายในกิจกรรม

 ไดมี้พิธีกตญั�ุตา, กิจกรรมหลวมดวงใจเป็นหน่ึง เราชาวเซนตห์ลุยส์

และกิจกรรมกา้วสู่ฝันพร้อมกนัอน่ึงนิมิตรหมาย ท่ีจะสร้างความทรงจ�า

และความประทบัใจใหก้บัวา่ท่ีบณัฑิตทุกคน

วนัพธุท่ี 8 เมษายน 25558 ศนูยพ์ฒันานกัศึกษา ร่วมกบันกัศึกษาชมรม

ศิลปวฒันธรรม และนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3  จดัโครงการ 

"เซนตห์ลุยส์ร่วมสืบสานประเพณี  ศิลปวฒันธรรม ร่วมใจกตญั�ุตา 

การศึกษาและสืบสานวถีิชีวติและวฒันธรรมประเพณีสงกรานตข์อง

ไทยและประชาคมอาเซียน" ณ บริเวณหนา้อาคารหวา่นนาบุญ ภายใน

งานจดัใหมี้กิจกรรมขบวนแห่ตามประเพณีสงกรานตข์องภมิูภาคต่างๆ, 

พิธีรดน�้าด�าหวัผูใ้หญ่ และการประกวดการแต่งกายตามประเพณี

สงกรานต ์ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศไดแ้ก่ นางสาวจุฬาลกัษณ์ โพธิ�

ศรี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะกายภาพบ�าบดั ทั้งน้ีรายไดห้ลงัจากการ

จ�าหน่ายสินคา้โดยไม่หกัค่าใชจ่้ายจะมอบใหก้บับา้นพระวสุิทธิวงส์ 

(ล�าไทร) และศนูยผ์ูสู้งอายลุ �าไทร จ.ปทุมธานี

และในวนัท่ี 9 เมษายน 2558 คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์ บุคลากร และ

นกัศึกษา ไดร่้วมเดินทางเพื่อรดน�้าและขอพรปีใหม่ไทย กบั ฯพณฯ 

พระคาร์ดนัิล ไมเกิล้ มชัีย กจิบุญชู ณ บา้นผูห้วา่น อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

Keeping AliveSongkran 2015
Thai Tradition, Culture and Lifestyle

สืบสานวถิชีีวติและวฒันธรรมประเพณี
สงกรานต์

The Culture and Arts Club of the Student Development 
Center, together with the SLC 3rd year students, organized 
the annual SLC Songkran with the theme, “SLC Embracing 
with gratitude Songkran Festival Tradition, its Culture 
and Arts towards the ASEAN Community.” On April 
8, in front of the Wan Na Boon building, was held the 
different Songkran festivities: the heritage festival parade 
of different regions of Thailand, water pouring ceremony 
(Rot Nam Dam Hua) to the elders, and a costume contest to 
promote the lifestyle and culture of the Songkran festival. 
The costume contest was participated in by both SLC 
students and staff with Ms Julaluk Posri from the Faculty 
of Physical Therapy automatically declared winner for 
garnering more donations. The proceeds of the activity, 
without deducting the expenses, is to be given to St Louis 
Home for the Aged (Holy Family House) which is located 
at the Holy Family Church (Wat Phra Visuthiwongse) 
compound in Lam Sai, Pathumthani.
And on April 9, the administrators, sisters, faculty 
members, staff and students travelled to Baan Phu Waan 
Pastoral Training Center, Sam Pran, Nakhon Pathom for 
the traditional pouring of water and blessings from His 
Eminence Michael Cardinal Michai Kitbunchu.

 The annual passage seminar of nursing graduating
  students was held at The Pine Resort in Pathum Thani.
 The activites were held for nursing graduates only since
 they started school in June ahead of the other Faculties The
 students were made ready for the new life ahead of them
    as professionals and deepened the values learned at SLC.

N4 Passage Seminar at Phatum Thani

ปัจฉิมนิเทศว่าทีบ่ัณฑติพยาบาล รุ่นอน่ึงนิมติรหมาย

This year's winners of Brand Ambassadors are Miss 
Krongkeaw Homapan (FON), Mr. Pongsiri Kamsing 
(FPT). The popular vote winner goes to  Mr. Chayapol 
Charoenying (FP).

นางสาวกรองแก้ว โฮมาพนัธ์ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะพยาบาล

ศาสตร์ นายพงษ์ศิริ คาํสิงห์ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะกายภาพบ�าบดั 

นายธนพล เจริญยิง่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะจิตวิทยา Popular Vote

Brand Ambassadors 2015



 The JICA team composed of
 members from Cambodia and Japan
 headquarters held a one day final
 evaluation of the four-year nursing
 bridging program with SLC on
 January 22. The team interviewed
 the administrators, coordinators and
 the Cambodian scholars. Saint Louis
 College’s administrators expressed
 their gratefulness for making the
 college a part of their Project for
 Strengthening Human Resources
 Development System of Co-medicals,
 a humanitarian effort to assists its
 neighboring country Cambodia in
 improving their health care and
 education system. The JICA team was
 led by Mr. Tomoya Yoshida of the
 Human Development Department,
 JICA and Dr. Hidechika Akashi,
 director of the National Center for
Global Health and Medicine, 

 JICA on Mission
Evaluation

Three  weeks of 
classes, exploration 
of different hospitals 
and community 
centers, meeting 
n e w  f r i e n d s , 
discovering t h e 
Indonesian culture, 
visit to communities 
and tour of the 
d i f f e ren t  places 
in Indonesia has taught the 10 
nursing students not only about the 
health care system and education in 
Indonesia but has formed their hearts 
to be grateful, independent and 
open-minded. The annual exchange 
program held in STIKES Bali and 
Widya Mandala Catholic University 
Surabaya on February 21 to March 
14 gave the students precious 
memories, friendships, experiences 
and knowledge that they said will last 
a lifetime. Student Sr. Napatchanok 
shared “Don’t be afraid of making 
mistakes. The exchange program is 
all about learning. Don’t dwell too 
much on missing family and friends 
because they will be there when you 
get back. You only have limited time 
to enjoy the new culture. Be yourself 
and don’t forget your sense of humor 
and smile.” 

Terimah Kasih

 ระหว่างวันท่ี 21

 กุ ม ภ า พัน ธ์  ถึง

 14 มีนาคม 2558

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

 ตลอดระยะ เวลา

3 สปัดาห์ ของ

ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า

แลกเป ล่ียนคณะ

 พยาบาลศาสตร์ กบั STIKES BALI และ

Widya Mandala Catholic, Surabaya  ประเทศ

อินโดนีเชีย จ�านวน 10 คน ไดเ้รียนรู้ถึงความ

 แตกต่างดา้นการศึกษา, กระบวนการท�างาน,

ระบบการดูแลสุขภาพกบัการบริการ ภายใน

โรงพยาบาลและศูนย์บริการชุมชน พร้อม

ศึกษาวฒันธรรมประเพณี สถานท่ีท่องเท่ียว

ส�าคญั ซิสเตอร์ ณภษัฐ์ชนก ชินวงศ์ หน่ึงใน

กลุ่มนักศึกษาฯ เล่าถึงความประทบัใจใน

คร้ังน้ีว่า "การเดินทางไปแลกเปล่ียนท�าใหเ้รา

ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวใหม่ๆ ไดพ้บเพ่ือนใหม่ ท่ี

 ท�าให้รู้สึกไดเ้หมือนกบัการอยู่กบัครอบครัว

ตลอดช่วงเวลานั้นไดเ้พลิดเพลินกบัการเรียน

รู้ว ัฒนธรรมใหม่จนลืมความเหงาท่ีต้อง

จากบา้นไป และทุกวนัน้ียงัคงประทบัใจกบั

ประสบการณ์ มิตรภาพและรอยยิม้ของความ

สุขในช่วงเวลานั้นตลอดมา"า

เตอรมีา กาซิฮ ์– ขอขอบคณุ

การประเมนิผลการปฏิบัติ
ภารกจิ - JICA

ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะผู ้

บริหาร และคณาจารย ์ ไดร่้วมเล้ียง

ฉลองความส�า เ ร็จให้แ ก่นัก ศึกษา

กมัพชูา คณะพยาบาลศาสตร์ ใน

โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง

วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ กบัองคก์รความ

 ร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น (JICA)

 และกระทรวงสาธารณสุขกมัพชูา กลุ่มท่ี 4

 จ�านวน 6 คน ท่ีส�าเร็จการศึกษาภายใตช่ื้องาน

Farewell Party  ณ บริเวณลานไผ่

 Farewell Party for Group 4 Scholars
 of Japan International Cooperation
 Agency (JICA) and the Cambodian
 Ministry of Health on February 24
at the Bamboo 

 Farewell Party
for JICA G4

คณะตรวจประเมินจาก JICA ประกอบดว้ย
สมาชิกจากราชอาณาจกัรกมัพชูาและสมาชิกจาก
ส�านกังานใหญ่ ประเทศญ่ีปุ่น จดัการประเมินผล
โครงการความร่วมมือคร้ังสุดทา้ยในรอบระยะ

 เวลา 4 ปีของความร่วมมือกบัวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์
โดยการสัมภาษณ์ขอ้มูลจากผูป้ระสานงาน

 โครงการและคณะนกัศึกษากมัพชูา จ�านวน 6 คน
ในโอกาสน้ี ผูบ้ริหารโครงการของวทิยาลยัฯ ได้

 กล่าวแสดงความขอบคุณคณะตรวจประเมินจาก
JICA ท่ีไดเ้ลือกใหว้ทิยาลยัฯ เป็นส่วนหน่ึงของการ

 ด�าเนินโครงการ “ Project for Strenghtening
 Human Resource Development System of
Co-medical” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

 แก่ประเทศเพ่ือนบา้น คือ ราชอาณาจกัรกมัพูชา
ให้สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 และการระบบการศึกษาได้ด้วยตนเอง
 คณะกรรมการตรวจประเมินได้แก่ Mr.
 Tomoya Yoshida of the Human Development
 Department, JICA and Dr. Hidechika Akashi,
 director of the National Center for Global
 Health and Medicine, Japan

Japan.

Garden.



วัน ท่ี  2 0  กุ ม ภ า พัน ธ์  2 5 5 8  วทิยาลยั
เซนต์หลุยส์ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การสร้างความเป็นเลิศในกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการทางด้านการ
ศึกษา เพื่อความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็น
ระบบ พร้อมลดความสูญเปล่า จึงไดด้�าเนิน
โครงการลดความสูญเปล่าในการปฏิบติังาน
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ (Lean Management) โดยน�า
คณะผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากร เขา้
ศึกษาดูงานบริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลย ี
(ไทยแลนด)์ จ�ากดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา สถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมผลิตช้ิน
ส่วนสมองกลส�าหรับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บ
รางวลัดีเด่นด้านผลประกอบการและการ
บริหารจดัการทั้งระบบจากหน่วยงานต่างๆ  
โดยไดรั้บเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ เลิศอภิรักษ์ 
ผู ้อ �านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชม 
ท่ีสร้างองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า
อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ ห้แ ก่ ค ณ ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น  เ พ่ื อ
น�าแนวคิดไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
อยา่งเหมาะสมต่อไป

Ms. Wanphen Lertapiruk, Senior 
HR and QA Director, showcased to 
the Saint Louis College’s delegation 
Microchip Technology (Thailand) 
Company Limited’s practice of 
Lean Management on February 20. 
The group benchmarked how the 
company effectively practiced LM 
which has resulted in excellent, 
efficient and expeditious production 
operation, enhanced product 
quality with reduced defects and 
errors, and recognition from 
different accrediting agencies for 
exemplary management. The trip to 
Chacheongsao to benchmark LM in 
practice will enable the delegates to 
set a quality service in education.

Benchmark LM in Microchip
ศึกษาดูระบบงาน Lean Management 

บ.ไมโครชิพฯ

 On January 26, St. Louis College
 welcomed Dr.  Jomphong
 Mongkhonvanit, Asst. President
 of Siam University and chair of
 APHEIT (Association of Private
 Higher Education Institution in
 Thailand) subcommittee. He
 facilitated the seminar with his
subcommittee members at 

ในวนัท่ี 26 มกราคม 2558 วทิยาลยั

 เซนตห์ลุยส์ ร่วมตอ้นรับ รศ. ดร. จอมพงศ์

มงคลวนิช ประธานอนุกรรมการ และคณะ

 อนุกรรมการจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

 ตามวาระการประชุมหมุนเวียนทุกสองเดือน

ณ หอ้งประชุม 4 อาคารราชยัวถีิ

 As SLC has a reputation for
 producing quality professional
 nurses and outstanding networking
 for  internat ional  exchange
 program, Huachiew Chalermprakiet
 University representatives visited
 SLC on March 18. Dr. Laiad
 Jamjan, Dean of the Faculty of
 Nursing, was on hand to receive
 her counterpart in HCU, Assoc.
 Prof Wanida Durongrittichai.
 Accompanying her  were Dr.
 Kamontip Khungtumneam and Ms.
Ratchanee 

จากความไวว้างใจให้เป็นสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานในการผลิต

พยาบาลวชิาชีพท่ีมีคุณภาพ และโดดเด่นใน

การสร้างเครือข่ายนักศึกษาด้วยการจัดท�า

โครงการแลกเปล่ียนระหว่างนักศึกษาไทย

 กบัต่างประเทศ เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2558

ดร. ละเอยีด แจ่มจนัทร์ คณบดี คณะพยาบาล

ศาสตร์ วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ไดใ้หก้ารตอ้นรับ

 คณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์

 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ น�าโดย

รศ. ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดี, ดร.กมล

ทพิย์ ขลงัธรรมเนียม และอาจารย์รัชนี ผวิ

ผ่อง ผูช่้วยคณบดีฯ เพื่อน�าประสบการณ์ท่ี

ไดก้ลบัไปพฒันาการบริหารและการจดัการ

 เรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน ณ หอ้งประชุม 4

อาคารราชยัวถีิ

 SLC Welcomes
APHEIT

ร่วมต้อนรับคณะ
อนุกรรมการจากสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน

HCU Vists SLC
ม.หัวเฉียวฯ เข้าศึกษา
ดูงานที ่ว.เซนต์หลุยส์

APHEIT QA Board Meets
On April 24, SLC hosted the 
meeting of the APHEIT Quality 
Assurance Network Subcommittee. 
Representatives of  the board 
member  institutions compose of 
Siam University, Bangkokthonburi 
Univeristy, and Asia Pacific 
International University attended the 
meeting. 

วนัท่ี 24 เมษายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัย เซนต์ห ลุยส์ ได้ รับ เ กียร ติ

เป็น เจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพระหวา่งสถาบนัในเครือข่าย 

อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส า ข า พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 

สสอท. คร้ังท่ี 3 จาก โดยมีผูแ้ทนคณาจารย์

เซนต์หลุยส์เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมเครือข่ายพยาบาล
จากมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี มหาวทิยาลยั

นานาชาติเอเชีย แปซิฟิก และมหาวทิยาลยั

สยามเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว

SLC.

Phiewphong.



Congratulations to our 
3rd year Physical Therapy Students!
Congratulations to our 
3rd year Physical Therapy Students!
นางสาวสรัญญา ทรงเจริญ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะกายภาพบ�าบดั ไดรั้บเกียรติบตัรจาก

สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความยนิดีท่ีผา่นการคดั

เลือกจากคณะกรรมการโดยเขา้รอบสุดทา้ยในการพิจารณารางวลันกัศึกษาดีเด่นประเภท

วชิาการดีเด่น พทุธศกัราช 2557 

นางสาวภคัจริา อุประ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะกายภาพบ�าบดั ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยและ

ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2557 จากสภาสถาบนัการศึกษา

กายภาพบ�าบดัแห่งประเทศไทย 

Ms. Sranya Songjaroen
Outstanding Student in Academics 

from The Association of Private Higher Education 
Institution in Thailand

Ms. Pakjira Upara
Outstanding Student for Ethics and Morals

from  The Physical Therapy Council of Thailand

Ms.  Charito  Cruz


