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แสงประทีป ราชการุณมิรูดับ 

 

แสงประทีป ราชการุณมิรูดับ 

หมายถึง พระเยซูเจา

 ผูทรงเปนแสงสวางใหเรา

ไดรับใชเพ�อนมนุษย

 ดวยความรักและความเมตตา

“ เปลวไฟแหงความสวาง ”“ เปลวไฟแหงความสวาง ”



วันที� �� กรกฎาคม ����    คุณพ่อสุรชัย   ชุ่มศรีพันธุ์     ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี  มิสซาบูชาขอบพระคุณ  โอกาสฉลองนักบุญมาร์การิตา ซึ�งเป็น

องค์อุปถัมภ์ของ เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  โดยมีผู้บริหาร และ

บุคลากรเข้าร่วมพิธี

On  July  20,  2018  Happy  Feast  Day  ceremony 
for Sr. Margarita Kitcharoen  at  wat  phajitchouw. 
In this ceremony Rev.Paul sura-chai Chumsriphan
the president of ceremony. In this  year  there  are
board  of  directors, Instructors,  Personnel  of  St. 
Louis college and Personnel of St. Louis Hospital
join in this ceremony.

Happy Feast Day Sr.Margarita Kitcharoen

ฉลองศาสนนามนักบุญมาร์การิตา
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วันที� �� กรกฎาคม ���� 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัด กิจกรรม 

“ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

ประจำปีการศึกษา ���� ” กิจกรรมนี�

จัดขึ�นเพื�อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนที�ได้รับ

การคัดเลือกเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ 

ได้เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเตรียม

ความพร้อม และทำความเข้าใจระเบียบ

ปฏิบัติในรั�ววิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ

“ บทบาทของพ่อแม่ต่อความสำเร็จ

ในการศึกษาของลูกอย่างมีความสุข”

โดยคุณสุวลักษณ์ อัศดรเดชา พยาบาล

วิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาล

สิรินธรกรุงเทพฯ และการบรรยายหัวข้อ

“ การสร้างคุณค่าในตัวเองต่อการเรียน

ในระดับอุดมศึกษา ” โดยคุณอรรจน์ 

สีหะอำไพ นักวิชาการ ที�ปรึกษา 

และวิทยากร โดยกิจกรรมทั�งหมดที�จัด

ขึ�นต้องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

อันจะก่อให้เกิดปัญญา ที�นำไปสู่

ความสำเร็จในการศึกษา

เพื�อให้นักศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิต

ที�มีคุณภาพตามเป้าหมายของการศึกษา

อย่างราบรื�น ผู้ปกครองจึงจำเป็น

ต้องมีความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย

และกิจกรรมในการสร้างบัณฑิตให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติ

และประชาคมอาเซียน ซึ�งสอดคล้อง

ตามหลักพันธกิจ มุ่งผลิตบัณฑิต

ที�พึ�งประสงค์และสามารถปฏิบัติงานตามวิชาชีพ   

โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ����

On July 31, 2018, Saint Louis College 
arranged the pre-opening semester 2018
program, and provided better understanding
in the college rules for new students. 
Moreover, the program gave description 
on “The Parent’s Role that Effects on the
 Academic Success and Happiness of their
 Child”, presented by Mrs. Suwaluck 
Atsaradecha. And in the afternoon, 
Mrs. Aut Seeha-ahumpai presented on 
the topic of “Creating Self Value in Higher 
Education”.

Pre-open semester 2018 at Francis Hall

ดังพระวาจาที�พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

 “ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที�ใด ใจของท่านก็อยู่ที�นั�นด้วย” 

ดังนั�นการเริ�มชีวิตของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

การที�จะพัฒนาให้มีคุณภาพและรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์ได้

นั�นจำเป็นต้องได้รับการดูแลทั�งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ



ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  ����
  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเซนตหลุยส จัดกิจกรรม 

“ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภายใตโครงการ สานรักสานสัมพันธ

กาวสูความสำเร็จ : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นำแนวทาง

พัฒนาชีวิต ” โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร 

อธิการบดีได ใหโอวาท และกลาวเปดงาน แกนักศึกษา ตอดวย 

“ กิจกรรมจิตอาสา ” (ประดิษฐหมวกเพ�อผูปวยมะเร็ง) 

On August 8, 2018, Saint Louis College arranged the new students’ orientation, 
anticipating  to  strengthen  the students’  ethics  and  moral  in  order  for  them 
to improve their lives.  Meanwhile, Prof. Chitr Sitthi-amorn, the president of 
St. Louis College  gave a speech at the  opening ceremony. This was followed by  
the Volunteer  program  (creating hats for cancer patients)  to  offer  as
charity  to His  Majesty  King   Maha  Vajiralongkon  on the  occasion  of  
this 66   birthday,  and Her Majesty Queen Sirikit Kitiyakara. The activity was
sponsored by Wacoal Thailand.

The New Student Orientation
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ถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เน�องในโอกาสมหามงคล ทรง

เจริญพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา และถวายเปนพระราชกุศล

แด สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9  โดยมี

Wacoal Thailand เปนผูสนับสนุนการจัดกิจกรรม ณ หอประชุม

ฟรานซิส วิทยาลัยเซนตหลุยส 

th



วันที่ 23 สิงหาคม 2561 

พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

เปนประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

 โอกาสฉลอง นักบุญหลุยส 

และมอบรางวัลปฏิบัติงานนานแกบุคลากร 

องคการเซนตหลุยส 

ฉลองศาสนนามนักบุญหลุยส์ และมอบรางวัลปฏิบัติงานนาน

Happy Feast Day Saint Louis and Senior Awards 

 

On August 23, 2018,
 Saint Louis College 

arranged the Saint Louis Happy Feast 
Ceremony and gave awards to senior 

workers. This year, His Eminence 
Michael Cardinal Emeritus 

Michai Kitboonchu 
gave the award and 
presided over the 

ceremony.
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พิ ธี เ ส ก ค ลิ นิ ก ก า ย ภ า พ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

เปนประธานในพิธีเสกเปดคลินิกกายภาพ 

 โดยมีคุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ 

 ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนตหลุยส

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

วิทยาลัยเซนตหลุยสเขารวมพิธี

On August 15, 2018,
 His Eminence Michael Cardinal Emeritus 

Michai Kitboonchu 
presided over the opening ceremony 

and blessed the Physical Therapy Clinic.
  He was joined by Fr. Surachai Chumsripan. 

Attending the ceremony were the 
SLC administrators, faculty, staffs, 

and students.

พิธีไหว้ครู ����

วันที� �� กันยายน ���� นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ���� โดยประธานเปิดงาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นายแพทย์จิตร สิทธีอมรอธิการบดี  

ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก 

คุณพ่อสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

เซนต์หลุยส์) เป็นประธานในพิธีเสกตำราเรียน หลังจากเสร็จ

พิธีการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้มอบรางวัล ให้กับนักศึกษา

ที�มีผลการเรียนดี และนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ���� 

ด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมกว่า �� รางวัลและทุนการศึกษา

จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า รวมทั�งสโมสรโรตารี บางรัก 

รวมทั�งสิ�นอีก �� ทุน 

 The Teachers’ Day Observation 

On September 14, 2018 was the 
SLC Teachers’ Day 2018. 

Fr. Weerayuth Kieatsakulchai, assistant 
parish priest of Saint Louis Church 

 presided the ceremony and preached to
 Saint Louis College’s students. 

Blessing of the Physical Therapy Clinic



เม�อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเซนตหลุยส “ จัดพิธีขอพรเปดปการ

ศึกษาและพิธีตอนรับนักศึกษาใหม 2561 ”  พิธีตอนรับนักศึกษาใหมเปน

การแสดงความเคารพ   ตอผูบริหาร  คณาจารย  อีกทั้งยังเปนธรรมเนียม 

นิยมที่มุงใหเกิดความเปนมิตรความเปนหมูคณะ และสอดคลองเร�องของ

คุณธรรม จริยธรรม การกตัญู กตเวทีตอผูมีพระคุณ เพ�อกาวเขาสูวินัย

ของสถานศึกษา ภายในวันงาน ไดรับเกียรติจาก คุณพอสมภพ เรืองวุฒิ

ชนะพืช เปนประธานในพิธีเสกเข็ม(สัญลักษณของวิทยาลัยฯ) เพ�อสงตอ 

ใหกับผูแทนรุนพี่ ติดเข็มใหกับนักศึกษาใหม ผูที่จะสานตออัตลักษณของ

วิทยาลัยฯ  ซึ่งกอใหเกิดธรรมเนียมอันดีงาม และมีคุณธรรม  12  ประการ

เปนหลักในการดำรงชีวิตสืบตอไป

จะพัฒนาคน (ทรัพยากรมนุษย) 

จะพัฒนางานตองพัฒนาคน 

ตองเริ่มที่การพัฒนาจิต 

จะพัฒนาอะไรก็ติดถาจิตไมพัฒนา

Opening  of  the  semester 2018 
Opening of the Academic Year 2018 

and welcoming new students
 to Saint Louis College

On August 23, 2018. Saint Louis College 
arranged The Opening Ceremony for new
students for the academic year 2018 and welcomed them with 
the Thai blessing tradition. During the ceremony, Fr.Somphop 
Rauengwutchanaphuch, the President of the event, blessed 
the new students badges while the board of directors, instructors, 
Saint Louis College personnel and students attended the event.

พิธีขอพรเปิดปีการศึกษา  และพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่  2561
6
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120th year of Saint Louis Hospital. It 
was organized to welcome all the students 
from other catholic institutions as guests.
Sr. Margarita Kitcharoen, the president of this 
event, gave a welcome speech during 
the celebration. Moreover, courses’ guidance were 
given by the Nursing Faculty, Physical Therapy 
Faculty, and Psychology Faculty. 
The event was festive.

The SLC Open House Tour 2018 was held 
on September 14, 2018, in celebration of the

OPEN HOUSE  TOUR 2018

S L C
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ประชาสัมพันธ์คณะ

คณะพยาบาลศาสตร 

รศ.ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

รับตำแหน�งรักษาการคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร 

ไดนำทีมในการตรวจ

รับรองคุณภาพ ระดับหลักสูตร

ทั้งในระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาตรี  เม�อ 29 และ 30 

สิงหาคม 2561 ในเดือนกันยายน

คณะพยาบาลศาสตร มีแขกจาก

St.Mary college มาเยือน

ระหวางวันที่ 8-13 กันยายน

2561 ดวยการจัดกิจกรรมเรียนรู

มากมายอาทิเชน การศึกษาดู

งานที่ AIDS Home ลพบุรี 

การศึกษาดูงานที่ Visit Thai 

Red Cross Society  Visit

Wednesday Friend’s Club,

Visit Disaster Management

การเรียนรูกับระบบการดูแล

สุขภาพของไทย การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม อีกมากมาย 

Nursing Faculty Newsletter
 ( July-September 2018)

At the end of July, the Nursing
faculty has a new dean,

Assoc. Prof. Dr. Oraphun 
Lueboonthavatchai, PhD,

RN. She now works as Acting 
Dean and Vice president for 

Academic Affairs. 
On August 29-30, 2018, 

the Nursing faculty 
 received on internal
assurance audit for 
accreditation from 

the Office of the Higher 
Education Commission,
both in Master degree  

and Bachelor degree levels. 
On September 8-13 2018,

the Nursing faculty welcomed 
the exhange team from

St. Mary’s College. 
The activities for the
exchange program  

include field trip study at, 

AIDS Home in LopBuri province, 
 Thai Red Cross Society

 Wednesday Friend’s 
Club, and Disaster 

Management. They also 
learned more about the health 

care system of Thailand, 
and cultural exchange.

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 

คณะจิตวิทยา ขอเรียนเชิญผูสนใจเขาอบรม

“การบริหารแรงงานผูสูงอายุสำหรับองคการ

ในศตวรรษที่ 21”(Workforce Management

 for 21st Century Organizations)  

ณ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนตหลุยส หลักสูตร

นี้ไดรับการออกแบบเนื้อหา ใหเหมาะสมสำหรับ

ผูบริหาร ผูจัดการ บุคลากรทางดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย เจาของสถานประกอบการ 

นายจาง ลูกจาง พนักงาน อาจารย  นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป ตลอดจนแรงงานผูสูงอายุที่สนใจ

คาอบรมสัมมนา 1,800 บาท/ตอทา

 สนใจติดตอ  

จิราภรณ 02-212-5670-2 # 5404-5405

Training: 28-29 November 2018  
Faculty of Psychology’s “Elderly 
Workforce Management for the 21

Century Organizations” 
This course is designed 

 for executives, 
managers, human resources 

managers, employees, employers, 
staff, faculties, students and the 
elderly who are interested in this 

area.Training cost: 1,800 ฿ 
Contact: jiraporn 02-212-5670-2 

# 5404-5405
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การใหบริการวิชาการของอาจารยในกลุมวิชาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด 

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนตหลุยส โดยการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพิษ

ภัยของบุหรี่ รายการสาระสุขภาพกับวิทยาลัยเซนตหลุยส Saint Louis Health 

variety คล�นวิทยุ 97.75 ออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 7.00-9.00 น.สารเคมีใน

บุหรี่ ไดแก นิโคติน ทาร คารบอนมอนอคไซด ไนโตรเจนออกไซด ไนโตรเจนได

ออกไซด  แอมโมเนีย   ไฮโดรเจนไซยาไนด  และไซยาไนด นอกจากนี้ ยังมีสาร

ปรุงแตงกลิ่นและรส ซึ่งสารเคมีเหลานี้ลวนสงผลเสียตอรางกายในหลายระบบ

 ไมวาจะเปนทางดานระบบหายใจ ซึ่งสารเคมี ในบุหรี่ทำลายถุงลมเล็กๆ  ซ่ึงมี

หนาที่ในการแลกเปลี่ยนกาซ สงผลใหเกิดถุงลมโปงพอง นอกจากนี้ยังมีผลตอ

ระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งทำใหหลอดเลือดที่เคยยืดหยุนดีมีการแข็งตัว เสี่ยงตอ

หลอดเลือดหัวใจตีบ หรือ หลอดเลือดสมองตีบ  ไดอีกทั้งยังสงผลเสียตอระบบ

ภูมิคุมกัน และระบบยอยอาหารอีกดวย ซึ่งผลเสียที่กลาวมานั้น  เกิดขึ้นทั้งตอ

ตัวผูสูบเอง และบุคคลรอบขาง ไมวาจะเปน  second  hand  smoker ที่ไดรับ

ควันบุหรี่จากผูสูบ หรือ third hand smoker ที่ไดสัมผัสกับคราบหรือเขมาของ

สารเคมีในบุหรี่ ที่อยูในสถานที่ที่มีคนเคยสูบบุหรี่  หรือติดเสื้อผาของผูสูบบุหรี่ 

โดยทั้งบุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟานั้น สงผลเสียไมตางกัน จากที่กลาวมาขางตน

จะเห็นไดวา พิษภัยของบุหร ี่  มีผลรายตอระบบตาง ๆ  ในรางกายทั้งยังสงผล

กระทบตอคนรอบขาง ดังนั้น ผูสูบบุหรี่จึงควรตระหนักถึงผลเสียดังกลาว และ

หันมาดูแลสุขภาพตนเอง โดยเริ่มตนจากการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพ�อสุขภาพที่ดี

ของตนเองและคนรอบขาง 

The lecturers in the chest department of the Faculty of  Physical 
Therapy in  Saint  Louis  College  participated  in Saint 
Louis  health  variety  radio  program that broadcasts on

Saturday  morning. They gave information on the health effects of 
cigarette  smoking. Cigarette mainstream smoke contained 

   numerous toxic chemical constituents such as nicotin, 
tar,  carbon monoxide, nitrogenoxide, nitrogendioxide,  

ammonia, hydrogencyanide, and cyanide.
  All  of  the  substances may have an effect  

on  almost every organ and system of the body. 
 Smoking  can  cause  lung   disease   by 

damaging the airways and alveoli.
 Smokers are at greater risk for cardiovascular

 disease such as coronary heart disease and stroke. 
In addition, smoking can effect the immune system  

and digestive system. 
The health risks not only happen with

 the smoker but also happen with the second 
and third hand smoker. 

“Quit smoking” is the best way to protect
 you and your family.
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พิธีเปิดงาน ��� ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ในวันที่ 13 กันยายน 2561คณะผูบริหารโรงพยาบาลเซนตหลุยส 

รวมเปดงานจิตกุศลฉลองครบรอบ 120 ป โรงพยาบาลเซนตหลุยส 

อยางเปนทางการ  โดยมี ทานอธิการิณี มารี  เซเวียร  โรซาพิทักษ 

กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงานในครั้งนี้ เพ�อเปนการรื้อฟน

จิตตารมณของ พระศาสนจักร ในการจัดตั้งโรงพยาบาลเพ�อสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับ จิตสำนึกแหงการดูแลและรับใช ใหชัดเจนขึ้น

ในกลุมบุคลากร ของโรงพยาบาล   และ เพ�อจัดตั้งกองทุนสำหรับ

บรรเทาทุกขใหกับ ผูประสบภัยพิบัต ิตาง ๆ  รวมถึงสนับสนุนงาน

สงเคราะหของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร อีกดวย

On September ��, ����, the board of directors of Saint Louis

Hospital  joined  the ���   year of Saint Louis Charity Event

while  Sr. Marie Xavier Rosarphitak was given the honor to

inform the guests  on the objective  of  this  event, to revive the 

church’s  spirit  in  establishing  the  hospital, to understand 

the  consciousness  of  serving  each other, create foundation to 

help  the  disaster  victims,  and  also support the charity

 work of The Congregation of the Sisters of St. Paul of Chartres
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วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์
ตั�งอยู่เลขที� ��/�  ต. คลองเนื�องเขต  

อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา  ����� 
โทร. �-����-���� ถึง �   โทรสาร. �-����-����

สนใจติดต่อ
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วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก

มุ่งรับใช้เพื�อนมนุษย์ด้วยความรัก
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วิทยาลัยเซนตหลุยส เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำ

ในการผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติวิชาชีพ ดวยความรูคูความดี

วิทยาลัยเซนตหลุยส 19 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร 0 2675 5304 -12 แฟกซ 0 2675 5313


