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 The year 2015 
is when Saint 
Louis College 
celebrates its 30th 
anniversary or the  
“Pearl Anniversary” 
which has expe-
rienced drastic 
academic  and 
soc ia l  se rv ice 
developments in 
the past 5 years.
Since its inception, 
the College has 
produced quality 
graduates who 
have served our society with professional ethics and 
knowledge.  The Nursing Faculty offers both bachelor’s 
and master’s degree programs while providing exchange 
opportunities to students, faculty, and staff with numerous 
international organizations.  

The College has provided the Nursing Bridging Program 
for our neighboring countries such as Vietnam and Cambodia 
and have conducted collaborative research with several 
academic institutions.  The Faculty of Liberal Arts, later 
changed its name to Faculty of Psychology in order to  
enhance our health science area of focus, has also signed 
a Memorandum of Understanding (MOU) with academic 
institutions both in Thailand and overseas.  The Faculty of 
Physical Therapy has produced 2 batches of quality graduates 
to serve the society.  Amidst the highly competitive market, 
SLC continues to work closely with renowned hospitals 
such as Saint Louis Hospital and Bumrungrad International 
Hospital, both of which provide 4-year scholarships to our 
qualified nursing students. 

Saint Louis College has been blessed and given its mission 
to serve our society for 30 years, not only in Thailand but 
with other ASEAN countries.  It is our humble pride to be 
able to serve the mission for 30 years.

On Tuesday, 25th of August, 2015, SLC joined hands with 
SLH in organizing a Mass to celebrate the feast day of Saint 
Louis (King Louis XVI), our patron saint, and to present 
awards to employees who have worked with us for 10, 15, 
and 25 years as well as those who reach their retirement 
this year.  The event was presided over by H.E. Cardinal  
Michael Meechai Kitboonchu, and was attended by  
honorary guests including fathers and sisters, administrators, 
faculty, staff and students from both SLC and SLH. The 
auspicious celebration of SLC’s 30th anniversary was held at 
Ruam Jit Pian Tham Building, Saint Louis Hospital.

ปี ค.ศ. 2015 นับเป็นปีที่วิทยาลัย 

เซนต์หลุยส์ได้เฉลิมฉลองในโอกาส 

ครบรอบ 30 ปี เปรียบประดุจด่ัง

ไขมุ่ก หรอื Pearl Anniversary ตลอด

ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา วิทยาลัยฯ 

ได้เติบโตและพัฒนาทั้งด้านวิชาการ

และการให้บริการ เพื่อรับใช้เพื่อน

มนุษย์ด้วยความรักและเมตตา

นับต้ังแต่ก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯ 

ได้ผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติวิชาชีพด้วย 

ค ว า ม รู้ คู่ ค ว า ม ดี  ใ น ห ลั ก สู ต ร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต, หลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีมี

โครงการแลกเปลี่ยนทางการพยาบาลและทางวิจัยร่วมกับองค์กรต่าง

ประเทศ อาทิ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตให้กับ

พยาบาลประเทศเวียดนาม และมีโครงการเช่ือมต่อทางการพยาบาลให้

แก่พยาบาลประเทศกัมพูชา (Nursing Bridging Program) นอกจากนี้ได้

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 

ซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็นคณะจิตวิทยา และเพื่อให้เป็นวิทยาลัยฯ สาย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เปิดการสอนหลักสูตรกายภาพบำาบัดบัณฑิต 

ซ่ึงได้ผลิตบัณฑิตไปแล้ว 2 รุ่น วิทยาลัยฯ ได้ลงนามทำาสัญญาความ 

ร่วมมือ (MOU) กับสถาบันท้ังในประเทศและนานาชาติ เพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถในภาวะการแข่งขันสูง ในการนี้ 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และโรงพยาบาลบำารุงราษฏร์ ได้สนับสนุนทุน

การศึกษาให้กับผู้เรียนดีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตลอดระยะ

เวลา 4 ปี อีกด้วย

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์ ซ่ึงเป็นไข่มุกท่ีทรงคุณค่าย่ิง 

รวมถึงองค์พระเยซูเจ้า การเฉลิมฉลองในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ 

พระคุณผู้เป็นเจ้าท่ีได้ประทานการพัฒนาต่างๆ เพ่ือรับใช้สังคม ไม่เฉพาะ 

แก่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นในอาเซียน นับเป็นพระคุณ

ที่ทำาให้สามารถทำาหน้าท่ีในการเผยแพร่ความรักของพระเจ้ามาเป็น

เวลาถึง 30 ปี

และเมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรง

พยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณฉลองวันนักบุญหลุยส์ 

กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยและโรงพยาบาลฯ พร้อมทั้งได้จัด

พิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนาน 10 ปี, 15 ปี, 25 ปี และ 

ผู้เกษียณอายุ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช ู

เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะพระสงฆ์ คณะเซอร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากรองค์กรเซนต์หลุยส์รวมถึงนักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมใน 

พิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาล 

เซนต์หลุยส์
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The Human Resource Department organized a recollection 
for all the Saint Louis College family. The activity was 
scheduled on July 11 and 18 and was facilitated by  
Fr. Somphop Ruengwuthichanapuech with a team from 
Saint Louis Hospital. Fr. Somphop led the personnel to 
brainstorm for a common vision for Saint Louis College 
as it celebrates its 30-year foundation. It also provided an 
opportune time for all personnel - administrators, instructors 
and staff - to bond together as they strengthen their love and 
commitment to SLC.

วันท่ี 11 และ 18 กรกฎาคม 2558 แผนกทรัพยากรบุคคล วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมในโครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากร SLC ประจำาปี 

การศึกษา 2557 ภายใต้แนวคิด “สานสัมพันธ์ วาดฝัน 30 ปี วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์” โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร่วมระดมความคิดเพื่อ

การสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรร่วมกัน นอกจากน้ี ยังเป็นกิจกรรม

เช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้รหิารและบุคลากรอกีด้วย โดยได้รบัเกยีรติ จาก 

บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาล

เซนต์หลยุสใ์นการดำาเนนิกจิกรรม ซ่ึงชว่ยกระชบัความสัมพนัธ์ ความรกั

และผกูพนัในองคก์รเซนต์หลยุสใ์หแ้นน่แฟน้ยิง่ขึน้ ณ อาคารสันตบดิร
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The SLC Center for Research and Academic Innovation 
Department organized a workshop on “How to Write an 
Effective Research”. The facilitator was Assoc. Prof. 
Suthiwan Pirasaksopon, Director of the Educational and 
Psychological Test Bureau of Srinakharinwirot University. 
The seminar was joined in by the instructors from all the 
three faculties.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวิชาการ วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียน

เค้าโครงวจิยัใหม้ปีระสิทธิภาพ” โดยได้รบัเกยีรติจาก รศ.ดร.สุทธวิรรณ 

พีรศักด์ิโสภณ สำานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จำาเป็น

ท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงให้ก้าวทันกับส่ิง

แวดล้อมท่ีผันแปรไปในยุคโลกาภิวัตน์  

รูปแบบการเรียนรู้มุ่งให้นักศึกษามีทักษะ

ท่ีจำาเป็นเพ่ือให้ประสบความสำาเร็จในโลก

ปัจจุบัน สำานักงานวิชาการและบัณฑิต

ศึกษา จึงได้จัดโครงการ แนวคิดและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในวันเสาร์ท่ี 23 

พฤษภาคม 2558 ให้กับเหล่าคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ 

ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ศ.นพ. บุญสม มาร์ติน อาคารราชัยวิถี 

นอกจากน้ีในวันท่ี 29 - 30 สิงหาคม 2558 ยังได้จัดการบรรยายเชิง 

ปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคและวิธีการสอนในศตวรรษท่ี 21 Concept of 
Learning and Clinical Teaching” ซ่ึงได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. 

สุพจน์ พงษ์ประสบชัย, อ.ดร.นพ. ยอดย่ิง แดงประไพ และผศ.พญ.พร

พรรณ กู้มานะชัย ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการผู้ช่วยทันตแพทย์ 

อาคารสันตบิดร

Education in the 21st century needs to keep pace with the 
changing environment in this era of globalization. Forms 
of learning aimed at providing students with the skills  
necessary to succeed in today’s world of modern technology. 
Hence, the Office of the Academic Affairs prepared a series 
of seminar workshops for the faculty members to prepare 
them to meet the challenge.

The first series, "Concepts and Skills for Learning in the 
21st Century" was held on May 23 with speaker Prof. Dr.  
Prasit Watanapa M.D., Dean of Faculty of Medicine, 
Siriraj Hospital. The second series, held on August 29-30,  
was a seminar workshop to enhance the instructors’ techniques 
and teaching methods to meet the student learners’ needs in 
the 21st century. The speakers for the “Concepts of Learning 
and Clinical Teaching” were Dr. Yodying Dangprapai 
and Assoc. Prof. Supot Pongprasobchai of Mahidol  
University. The seminars were held at Dr Boonsom Martin 
Auditorium and Dental Aide Training Room, respectively.

ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากรและ 

ผู้สนใจ ณ ห้องประชุม ศ.นพ. บุญสม มาร์ติน อาคารราชัยวิถี
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On August 5, Saint Louis College 
organized a seminar on integrating the 
philosophy of sufficiency economy 
in the educational management and 
organizational development which 
was facilitated by Privy Councilor  
Prof. Emeritus Dr. Kasem Wattanachai. 
This is in accordance with the national 
directive that from 2014 -2017 all  
colleges and universities should  
integrate His Majesty’s philosophy in the educational  
system. The speaker shared to the instructors, staff and 
students of Saint Louis College the call to provide quality 
education based on this philosophy.

On August 7, the Office of Academic Affairs organized a seminar to all the instruc-
tors on how SLC can best contribute through academic services to community. The 
activity was facilitated by Assoc. Prof. Wilawan Senarat, Director of Nursing 
Service Center, Chiang Mai University. She guided the participants on how they 
can do community services and, at the same time, create scholarly works that can 
best serve society.

วันท่ี 7 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “การให้บริการโดยชุมชน

มีส่วนร่วมและการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีต

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ศ.นพ. บุญสม มารต์ิน 

อาคารราชัยวิถี

วันที่  5  สิ งหาคม 2558  องคมนตรี  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม 

วัฒนชัย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ 

“การจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กรตาม 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  แก่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้

ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ 

ศึกษาตามแนวคิดดังกล่าวและก้าวสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพท้ังทักษะ 

วชิาการและเปน็ผูท่ี้มีคุณธรรมจรยิธรรมในวชิาชพี โดยมี ศาสตราจารย์

กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้การ

ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ณ หอประชุมฟรานซิส

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำาโดย ผศ.ดร.จินตนา 

อาจสันเที๊ยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาล

ศาสตร์ ให้การต้อนรับนางชะลอ เสียงเปรม ประธานชุมชนร่วมใจ

พัฒนา พร้อมด้วยนางวิมล มรรคนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ,  

นางอัจฉริยา เ จ ร ิ ญ เ ก ี ย ร ติ  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 12 และคณะอาสาสมัครศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่วมใจ

พัฒนา ในโอกาสการประชุมร่วมกันระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนเพ่ือหา

แนวทางการให้บริการวิชาการเพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชน 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

12 และผู้นำาชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตบางคอแหลม ณ อาคารเซนต์ไมเก้ิล

On May 13, SLC entered into a partnership with Public 
Health Center 12 and community leaders of Chum Chon Jai 
Pattana to provide health care services to the elderly of the 
Bangkholaem District. Asst. Prof Jintana Arsanthia, who 
represents SLC, discussed with Mrs Wimol Makkanan 
and Mrs Atchariya Charoenkeat of Public Health Center 
12 and Mrs Chalo Seangpram of Chum Chon Jai Pattana 
(Community Development Group) the academic community 
services that will be provided to the elderly.

Sufficiency Economy Philosophy for Education
การจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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The third year nursing students’ project: “Intellectuals Who Do Well" was 
selected as one of the 27 projects around the country to be awarded a fund 
grant of THB 99,935 from Siam Cement Group Foundation (SCG Foun-
dation). The project is for caring of stroke patients at Wat Jan community 
which will be implemented from September to November 2015.

วันท่ี 27 สิงหาคม 2558 ตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 27 โครงการจากทั่วประเทศที่ได้รับทุนสนับสนุน 

จำานวน 99,935 บาท ในการดำาเนนิโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่สงัคม ชมุชน ปญัญาชน 

คนทำาด ีปท่ีี 3 ของมลูนิธิ SCG ณ หอ้งประชมุมูลนธิิเอสซีจ ีอาคาร 1 โดยนำาเสนอ “โครงการ

ดูแลชว่ยเหลอืผูป้ว่ยหลอดเลอืดสมองทีบ้่าน ณ ชมุชนวดัจนัทรใ์น ชมุชนรว่มใจพฒันา” ซ่ึง

มีกำาหนดลงพื้นที่ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558

The Faculty of Physical Therapy organized an In-Practice 
Workshop to increase the knowledge and physical therapy 
skills for clinical lecturers on July 22-24. The workshop’s 
theme is “The Physical Therapy in Pediatrics, The Physical 
Therapy in Elderly and The Physical Therapy in Spinal 
Disorders.” The objective of this project is to exchange the 
knowledge and skills learned in physical therapy. Speakers 
came from Chiang Mai University, Mahidol University, 
Rangsit University  and Saint Louis College.

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 คณะกายภาพบำาบัดจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำาบัด สำาหรับ

อาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 2 เรื่อง “กายภาพบำาบัดสำาหรับผู้ป่วย

เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ และทักษะทาง

กายภาพบำาบัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กรกฏ เห็นแสงวิไล คณะเทคนิค

การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.มัณฑนา วงค์ศิรินวรัตน์, 

ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล, อาจารย์รัชนก ไกรวงศ์ และอาจารย์ 

ลัดดาวัลย์ แซ่ตั้ง คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ 

พิม ภูริสุทธิ์ นักกายภาพบำาบัดอิสระ, ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ 

อาจารย์สุทิศา วิริยะเวช คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต, 

ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดลและ ภญ. ดร. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ การสาธารณสุข 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นวิทยากรในการอบรมและร่วม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะงานกายภาพบำาบัด ณ อาคารเซนต์ไมเกิ้ล 

President Prof. Chitr Sitthi-amorn warmly welcomed  
Ms. Thanida Techachokvivat, representative from the 
Office of the Civil Service Commission. The English 
preparation of OCSC scholars will be facilitated by SLC 
Language Center.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร 

อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของ

ศูนย์ภาษาของวิทยาลัยฯ ในการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้

แก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล 
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On May 12, Saint Louis College had an activity called 
“Pluke Dok Mok” or “Planting Water Jasmine”. The water 
jasmine is a symbol of Saint Louis College which was 
planted by Pope John Paul II when he came to Saint Louis 
on May 12, 1984 as a symbol of adoration to the Blessed 
Virgin Mary. This flower represents goodness, modesty and 
humility that students and graduates will imbibed in their 
lives. Prof.Chitr Sitthi-amorn led the activity by planting 
a water jasmine tree along the yard of the St. Francis Hall.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำาโดย คณะพยาบาล

ศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูก “ต้นโมก” ซึ่งถือเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของ

วิทยาลัย ซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงปลูกไว้ 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527 คราวเมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทย 

อย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นธรรมบูชาแด่แม่พระและเป็นดอกไม้เคร่ืองหมาย 

ของการบชูาความด ีความสภุาพออ่นนอ้มถอ่มตน รวมถึงการยนิยอมที่

จะได้รบัการอบรมบม่นสิยัของบณัฑิตใหดี้งามพรอ้มในทุกด้าน ทัง้นีไ้ด้

รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร อธิการบดี 

เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมปลูกต้นโมกเป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณลาน

หน้าหอประชุมฟรานซิส 

Assoc. Prof. Saipin Kasemkitwatana and  
Dr Laiad Jamjan welcomed the team of Kuakarun 
Faculty of Nursing of Navamindradhiraj University.  
The delegation was led by Prof Nongnart 
Jongthammanurak, Vice President for Academic 
Affairs. They benchmarked how SLC managed 
its Library and Resource Center, dormitory, ICT 
system for learning and other teaching-learning 
activities.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้การต้อนรับ ผศ.นงนาฏ จงธรรมานุรักษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พร้อมด้วย

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อศึกษา 

ดูงานด้านการบริหารจัดการ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้

บรกิารของหอ้งสมดุและวทิยบรกิาร งานสวสัดิการหอพกันักศึกษาและ

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในคณะพยาบาลศาสตร์
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On August 17 – 21, the Gunma Prefectural 
College of Health Sciences came to SLC 
for an international nursing immersion. Ten 
nursing students, two radiology students 
and 2 instructors came to learn about the 
health system for the elderly in Thailand 
and visited several clinical settings. The 
group also exchange knowledge with Thai 
instructors in cooking Japanese and Thai 
curry. The students were accompanied by 
instructors Prof Gyokuren Tomoyama and 
Ms. Emiko Ubukawa.

ระหว่างวันท่ี 17 - 21 สิงหาคม 2558 Professor 

Gyokuren Tomoyama, Associate professor Emiko 

Ubukawa และนักศึกษา จำานวน 10 คน คณะพยาบาล

ศาสตร์ Gunma Prefectural College of Health Sciences 

ประเทศญ่ีปุ่น เยือนวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพ่ือร่วม

ศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการ

ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ นอกจากน้ียังได้เข้าศึกษา

วิธีการดูแลสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุและระบบการ

ทำางานในศูนย์คลินิกและศูนย์ชุมชน โดยได้รับการ

ต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์อย่างอบอุ่น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร 

สิทธีอมร  อ ธิการบดีวิทยาลัย 

เซนต์หลุยส์และ Drs. Ida Bagus 

Arka อธิการบดี STIKES Bali 

ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมลงนาม

ความรว่มมอืทางด้านวิชาการ, การ

วิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

และวัฒนธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน โดยมี รศ.ดร. 

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

Saint Louis College - Thailand 
and STIKES Bali - Indonesia, 
led by Prof. Emeritus Chitr  
Sitthi-amorn and Drs. I Ketut 
Widia, formally renewed 
their MOU in a signing 
ceremony held at Saint  
Louis College. This academic 
co l labora t ion  on  jo in t  
research, faculty and student 
exchanges, and cultural study 
is part of institutions contribution in strengthening the 
ASEAN community. To witness the signing are Assoc. 
Prof Saipin Kasemkitawatana and Drs. Ida Bagus Arka.
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SLC signed a Memorandum 
of Understanding for  
academic cooperation with 
Dong Nai Medical College 
of Vietnam on May 23. 
SLC and DNMC presidents 
Prof Chitr Sithi-amorn 
and Dr. Nguyen Thi Thanh 
Ha represented each insti-
tution. The DNMC presi-
dent is accompanied by Vice President Dr. Nguyen Luong 
Thao, Vice Dean for Nursing Mrs. Nguyen Thi Dung and 
the Deputy Head of Student Department Ms. Nguyen Thi 
Thu Hien.

On May 8 Asst. Prof. Pakavalee Poomsu-tat and the 
Faculty of Physical Therapy hosted the delegation of Esa 
Unggul University, Indonesia (EEU) who visited SLC to 
discuss possible academic collaborative projects. The EEU 
team was led by the dean of the faculty of physiotherapy, 
Dr. Syahmirza Indra Lesmana.

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเซนต์ไมเก้ิล ดร.ผกาวลี  พุ่มสุทัศน์ คณบดี

คณะกายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Esa Unggul 

ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแลกเปล่ียนทาง

วิชาการระหว่างสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบำาบัดในระดับ

นานาชาติ โดยเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในโครงการพัฒนาอาจารย์สถาบัน

การศึกษาคาทอลิกประเทศอินโดนีเซีย และกิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษาใน

ระดับนานาชาติ

SLC was visited by a team from University of Puthisastra 
Cambodia to discuss possible academic collaboration in 
the field of nursing education. The team was led by Prof. 
R. Anbin Ezhilan, Vice President for International Affairs 
and Research, and met with the SLC team on August 8.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำาโดย ศาสตราจารย์

กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร อธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof. R. 

Anbin Ezhilan, Vice President for International Affairs and Research 

และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Puthisastra ประเทศกัมพูชา เพื่อ

หารอืเกีย่วกบัความรว่มมือทางวชิาการด้านการพยาบาล ณ หอ้งประชมุ

สภาวิทยาลัย

วันที่  23  พฤษภาคม 2558 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำาโดย 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.

จิตร สิทธีอมร อธิการบดี และ

คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ 

Dr.  Nguyen Thi  Thanh 

Ha อธิการบดี, Dr. Nguyen  

Luong Thao รองอธิการบดี, 

Ms. Nguyen Thi Dung รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ  

Ms. Nguyen Thi Thu Hien, Deputy head of students Department 

จาก Dong Nai Medical College ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมหารือใน

การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความรว่มมือทางวชิาการระหวา่งสถาบันการศึกษา ณ หอ้งประชมุสภา
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The SLC Student Development Office organized a series of workshop on preserving 
the SLC’s spirit of leadership among SLC student leaders on April 29, May 16-18 
and June 13, 2015. These activities provided an opportunity for students to gain a 
deeper understanding about the college’s vision and mission, and their roles and 
functions as student leaders. It also aims at developing their knowledge, skills and 
experiences in solving problems. Ms.  Chadawan Gangaketu facilitated the topic 
on "Life Skills". The series of workshop were held at the Wannaboon Building 
and Baan Phet Samran House, Hua Hin.

วันท่ี 29 เมษายน, 16 – 18 พฤษภาคม และ 13 มิถุนายน 2558  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ “ผู้นำารักษ์เซนต์หลุยส์” เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยเป็นกิจกรรม

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ  บทบาทและหน้าท่ีของ

ผู้นำานักศึกษาท่ีมีต่อวิทยาลัยฯ รวมท้ังยังได้ฝึกทักษะการนำาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ  เรียนรู้การทำางานเป็นทีม รวมถึงรับฟังการบรรยายความรู้ ในหัวข้อ “Life Skill” โดยได้รับ

เกียรติจากคุณชฎาวรรณ  คังคะเกตุ เป็นวิทยากร  ณ อาคารหว่านนาบุญและบ้านเพชรสำาราญ อำาเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันท่ี 22 สิงหาคม 2558 ตัวแทนนักศึกษา

จากวทิยาลยัเซนต์หลยุส ์รว่มกบัตัวแทน 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยบูรพา 

ดำาเนินกิจกรรมในโครงการ การอบรม 

เชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำาเยาวชน  เพ่ือ 

สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Youth 

for You ) ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน 

จ.สมุทรสาคร โดยเป็นการลงพื้นท่ีเพื่อวางแผนการกำาหนดกิจกรรม

ร่วมกับผู้นำาชุมชน การสำารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนโดย

รอบวัดนักบุญอันนา เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้ม

แข็งโดยความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ที่

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตในด้าน

ภาวะผู้นำาและจิตอาสา

The Office of Higher Education launched the ASEAN Youth 
for You to develop youth leaders and increase awareness 
among the students on the impact of becoming an ASEAN 
Community. Six universities responded, including SLC. 
The project was held at the St. Ann Catholic Aid Center 
for Migrants in Samutsakorn on August 22. The activity 
cultivated among the participants the spirit of leadership and 
volunteerism as they cooperate with one another to explore 
the needs of the migrants and find ways to help them.
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 Khanawit Wattanapirompakdee, a SLC  psy-
chology student  received the H.M. The King's Vetiver 
Award 2014 for being an outstanding student. He was 
awarded by Princess Sirindhorn at the Dusidalai Hall, 
Chitralada Palace in the morning of July 17, 2015.  
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายคณาวิศว์   วัฒนภิรมย์ภักดี 

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีท่ี 4 ท่ีได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัล

พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำาปีการศึกษา 

2557 ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคัดเลือกจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษา ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลา 

ดุสิดาลัย สวนจิตลดา

Volunteer Camp Project 2014
At Phu Ngam, Nonsa-aad Village, Thakradarn, Sanam 
Chai Khet District, Chachoengsao Province on May 19-23
ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรม 
ค่ายอาสา เพ่ือพัฒนาคุณภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ชุมชนของหมู่บ้าน 
ภูงามโนนสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา

41st Thai Classical Music Project was held at Burapha 
University on June 5-7
ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมโครงการ
ดนตรีไทยครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

SLC Joins Music Fest

The new SLC administrators welcome the freshies 2015 
in August 25 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เชื่อมสัมพันธ์พี่และน้อง 
ประจำาปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการรับขวัญและมอบกำาลังใจให้กับ
นักศึกษาใหม่

Bai Sri 2015

Welcome Freshie 2015
The  Never-Extinguished Light  of Royal Mercy shines 
again to welcome the freshies on August 21
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2558  

ด้วยแสงประทีปราชการุญมิรู้ดับ ตามประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยฯ 

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

MEDITATION 2015 
Phra Maha Udomsak Sopanapanyo was invited to 
teach meditation to first year students on September 11

โครงการฝึกสมาธิเจริญสติเพื่อพัฒนาจิต โดยพระมหาอุดมศักดิ์ โสภณ

ปัญฺโญ 
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