


“Each one should use whatever gift he has received to 
serve others, faithfully administering God’s grace in its 

various forms” (I Peter 4:10)

 “Where there is Mercy, there is God” is the philosophy 
that roots Saint Louis College. It is the spirit that moves 
this Catholic institution to offer quality education, and at 
the same time, promotes community-based learning and 
integrates Christian service in its various activities and 
programs.
 Today, this Christian service and community-based 
learning is integrated in the form of Service Learning. 
Leading in this program is the Faculty of Nursing (FON) 
who encourages its students to have richer learning,  
respond efficiently and effectively to meet the community 
needs, and reflect on their experiences. The FON Service  
Learning contributes to the building of a faith community 
centered in Christian love, which finds meaning and  
purpose in life through the SLC education and service to 
society.

The students of  Asst. Prof. Laiad Jamjan on the course  
“Alternative Health Care” conducted their service learning 
activities to the parishioners of Saint Louis Church on 
the four Sundays of November. The project objectives 
are health promotion and prevention of diseases through 
the use of alternative medicine and holistic care.The  
students applied the Thai traditional principles, wisdom and  
alternative care to the nursing practice through Thai  
massage, herbal ball hot massage, simple yoga exercises, 
meditation and use of herbal oil and balm for joint and  
muscle pains. They also conducted the same activities during 
the SLC Christmas bazaar, home visits to the community 
and the Catholic Educators Conference. Each activity was  
culminated by a time of reflection facilitated by  
Fr. Somphop Ruangvuthichanaphud, seminarians and  
instructors.

“แต่ละคนจงใช้พระพรที่ได้รับมา

เพื่อรับใช้กัน ประดุจผู้จัดการที่ดี

เพื่อแจกจ่ายพระหรรษทานหลากหลายของพระเจ้า” 

                                      (1 เปโตร 4:10)

“เมตตากรุณาอยู่ท่ีใด พระเจ้าสถิตที่น้ัน” เป็นรากฐานปรัชญาของ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถือเป็นจิตวิญญาณของสถาบันคาทอลิกในการ 

นำาเสนอคณุภาพการจดัการศึกษา รวมถงึนำาสูก่ารสง่เสรมิการเรียนรู้ใน 

ชุมชนและบูรณาการสู่กิจกรรมและโครงการต่างๆของวิทยาลัย 

โครงการที่เห็นเด่นชัด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาดังกล่าวในการตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผลซ่ึงเห็นได้ 

จากการสะท้อนประสบการณ์ของนักศึกษา การเรียนรู้จากการให้บริการ 

ชุมชนน้ีสร้างความศรัทธาและความเชื่อในความรักของพระเจ้า 

ตระหนักถึงความหมายและเป้าหมายของชีวิตผ่านการศึกษาของ 

วิทยาลัยฯ และการให้บริการสังคม

จากการท่ีนักศึกษาได้เรียนรายวิชา “การดูแลสุขภาพทางเลือก” ซ่ึงมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ละเอยีด แจ่มจันทร์ เป็นผูร้บัผดิชอบ นกัศึกษามี

โครงการให้บรกิารแก่สัตบุรษุ ณ. โบสถ์เซนต์หลยุส์ ในวนัอาทิตย์ตลอด

เดือนพฤศจิกายน 2558 กิจกรรมของโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

ส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคโดยใช้การแพทย์ทางเลอืกและการดูแล

แบบองค์รวม นักศึกษาได้ประยุกต์หลักการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญา

ไทย ทางเลอืกในการดูแลสุขภาพในการปฏบิติัการพยาบาลผ่านกจิกรรม

การนวดแผนไทย การนวดด้วยลูกประคบ การออกกำาลังกายด้วยโยคะ

อย่างง่าย การทำาสมาธิ การใช้นำ้ามันสมุนไพรและขี้ผึ้งนวดเพื่อบรรเทา

อาการปวดกล้ามเน้ือและข้อ นักศึกษายังได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้ในวัน

ฉลองคริสต์มาสของวิทยาลัยฯ การประชุมของสภาการศึกษาคาทอลิค

SLC Strengthens Service Learning
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เสริมสร้างการเรียนรู้สู่บริการสังคม

การให้บริการสังคมของคณะพยาบาลศาสตร์FON’s SL to Society



ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาและคณาจารย์คณะ

กายภาพบำาบัดได้ให้บริการชุมชนตำาบลทัพหลวงและตำาบลโค้งบ่อแร่ 

อำาเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบุร ีโดยจัดเสวนาเพือ่สอบถามความ

ต้องการทางสุขภาพของชุมชนร่วมกับการให้ความรู้แก่ อสม. เกี่ยวกับ

ท่าทางและท่าออกกำาลังกายท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำาวันสำาหรับผู้ที่

มีอาการปวดเข่าและปวดหลังเพื่อนำาไปให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป  

นอกจากนี้นักศึกษายังได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ สำาหรับประชาชน เช่น 

เก้าอี้น่ังถ่ายสำาหรับผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือม ไม้ยันพื้นและราวไม้ไผ่เพื่อฝึก 

ยกตัวและฝึกเดินสำาหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน เป็นต้น สร้างความ

ประทับใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ดร. วีณา เชิดบุญชาติ เจ้าของคลื่นวิทยุ 98.75 FM ได้ให้เวลาแก่วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ในการออกรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง

เสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ช่วงเวลา 

14.00-17.00 น. โดยมี ผศ.ดร. ละเอียด แจ่มจันทร์ คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์เป็นผูร้บัผดิชอบ รายการทีอ่อกอากาศไปแล้ว ได้แก่ประสบการณ์

ของนักศึกษาพยาบาลปี 3 ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ

ครอบครัวที่บ้าน จำานวน 14 รายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  เรื่องจะ

ป้องกนัมะเรง็เต้านมในสตรไีด้อย่างไร โดย ดร. ปานตา อภริกัษ์นภานนท์ 

และนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 มาเล่าประสบการณ์ของการเป็นนักศึกษา

พยาบาลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นสนใจเรียนพยาบาล

Dr. Vina Churdboonchart, owner of 98.75 FM, has been 
providing Saint Louis College free air time to share on 
health promotion and nursing care every 4th Friday of the 
month, from 2-5 PM. This is regularly hosted by Asst. Prof. 
Laiad Jamjan, Dean of the Faculty of Nursing. Recent 
broadcasts include 3rd year students sharing about home 
care to patients and their experience in community nursing 
practice among 14 stroke patients and their families for them 
to have better quality of life.  Dr. Panta Apiraknapanond 
also provided information on “How women can prevent 
breast cancer” while the 1st year students shared about their 
nursing education experience at SLC and encouraging other 
teenagers like them to study nursing.

Chatting with SLC on 98.75FM
คุยกับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ทางคลื่นวิทยุ 98.75

In October and November, students and teachers of the 
Faculty of Physical Therapy provided community-based 
service to the community of Nong Ya Sai District,  
Suphanburi. The activities consisted of focus group for 
health needs of the community and educational training to 
village health volunteers on posture and exercise among 
patients with knee and back pains. Furthermore, the team 
facilitated functional activities for the enhancement of the 
quality of life of patients such as modification of chairs for 
patients with osteoarthritis,  use of bamboo for push-up 
board and parallel bar for strength and gait training  for 
patients with paraplegia. At the end of the two-month long 
activity, the community was impressed with the students’ 
services and were very thankful.

PT Academic Service to Suphanburi
นักศึกษาและคณาจารย์ คณะกายภาพบ�าบัด 

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
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Congratulations to the Faculty of Physical Therapy 
for 5-year Accreditation

The Physical Therapy Council issued on January 12, 2016 
a 5-year accreditation to the SLC Faculty of Physical 
Therapy.  The Faculty of Physical Therapy of Saint Louis 
College was visited by accreditors who verify the faculty's 
curriculum and its compliance to the physical therapy 
regulations on November 15-16.
The assessors were composed of experts from the 
Physical Therapy Council: Aj. Somjai Luevisadpaibul,  
Aj. Pakaporn Pucharoen, Aj. Somphit Sakonvijit,  
Asst .  Prof.  Pornratshanee Weeraphong  and  
Dr. Pagamas Piriyaprasarth.

คณะกายภาพบำาบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำาบัดระหว่าง 
วันที่  15-16 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
สภากายภาพบำาบัด ผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้ทำาหน้าท่ีประเมินประกอบ 
ด้วย อาจารย์สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ ประธาน อาจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ 
อาจารย ์สมพิศ สกลวิ จิตร  ผศ.ดร.พรรัชนี  วี ระพงศ ์  และ  
ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธ ทั้งน้ีสภากายภาพบำาบัดได้ให้การรับรอง  
คณะกายภาพบำาบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตให้ได ้
รบัปรญิญาในวชิาชีพกายภาพบำาบดัเป็นระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 
 2559-2563 ตามเอกสารที่ สกภ.39/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559

การตรวจประเมินรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบ�าบัด

On September 25, 2015, SLC received 2.88 Quality Assessment for the 
Bachelor of Science in Psychology Curriculum
วันที่ 25 กันยายน 2558 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น และอ.สุดารัตน์ สุวารี ผลการ
ประเมินหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.88

Curriculum Assessment Level 2015
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

On September 24, 2015, SLC received 3.21 Quality Assessment for 
the Bachelor of Nursing Science Curriculum
วนัที ่24 กนัยายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัเซนต์หลยุส์ ได้รบัการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประกอบด้วย ดร.เบ็ญจา เตากล�่า ดร.จุรีวรรณ มณีแสง ดร.สุดาพร สถิตยุทธการและ
อาจารย์ ทรงวุฒิ บุริมจิตต์ ผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 
3.21

On October  1 ,  2015,  SLC received 3.48 Qual i ty 
Assessment for the Physical Therapy Program
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 คณะกายภาพบำาบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรกายภาพบำาบัดบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.พิมพ์อ�าไพ เวนเซล ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ 
ผศ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ ผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 3.48

คณะจิตวิทยา (Psychology)

คณะกายภาพบ�าบัด (Physical Therapy)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Nursing)
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เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจ
ประเมินตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพระดับอุดมศึกษา ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ผู้ทรง
 คุณวุฒิในการประเมิน ประกอบด้วย ผศ. ดร.พันธ์ศักด์ิ พลสารัมย์
  ประธาน ผศ. ดร. ตวงรกัษ์ นนัทวสิารกลุ ดร.เสาวนย์ี กานต์เดชารกัษ์ 
 ดร.วิบูลลักษณ์ ปรียาวงศากุล และ รศ.ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ 
ผลการประเมิน การดำาเนินงาน ปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ โดยรวมอยู่ในระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 3.88 มีจุดเด่นด้าน
กระบวนการทำางานครบถ้วนตามพันธกิจโดยเกิดจากการมีส่วนร่วม
จากทุกคณะวิชาและหน่วยงานสายสนับสนุน วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ
ในความร่วมมือของทุกฝ่ายมา ณ ที่นี้ด้วย

การตรวจประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

On November 20, SLC was assessed based on quality 
indicators and criteria of the Office of Higher Education 
Commission for the AY 2015 by a panel of experts: Asst. 
Prof. Dr. Pansak Polsaram, Asst. Prof. Dr. Tuangrak 
Nantawisarakul, Dr. Saowanee Karndacharuk,  
Dr. Wiboonluk Preeyavongsakul and Assoc. Prof. Dr. 
Maleewan Lerdsakornsiri.
 

The overall result of St. Louis College is good with 3.88.  
It shows how SLC fulfills its mission through contributions 
to faculties and supporting departments. SLC give thanks 
for your cooperation and kindness.

Institutional Assessment 2015

On October 30, the Faculty of Psychology received 3.72 Quality Assessment 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2558 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ผู ้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผศ.มุกดา ลิบลับ  
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม และอาจารย์ มยุรา นพพรพันธุ์ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี คะแนนเฉลี่ย 3.72

Faculty Assessment 2015
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา

คณะกายภาพบ�าบัด (Physical Therapy)
On November 5, the Faculty of Physical Therapy received 3.56 Quality Assessment 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะกายภาพบำาบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.วรชาติ เฉิดชม
จันทร์ ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน อาจารย์ พรรณวดี สมกิตติกานนท์ ผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.56

คณะพยาบาลศาสตร์ (Nursing)
On November 5, The Faculty of Nursing received 4.00 Quality Assessment 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.เบ็ญจา เตากล�่า 
ผศ.สาระ มขุดีและอาจารย์ ชติุมา แสงดารารตัน์ ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.00

คณะจิตวิทยา (Psychology)
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เม่ือวันที ่2 ตุลาคม 2558 ศูนย์วจิยัและนวตักรรม
วิชาการ จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “หลักการและวิธีการเขียน script เพื่อ
ทำาวีดีโอ” ให้กับคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติ
จาก ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ  สถานเทคโนโลยี 
การศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
ดร.ภราดร เสถียรไชยกิจ เป็นวิทยากรร่วม 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ด้านส่ือการสอนและการสร้างผลงานด้าน
การวิจัยของคณาจารย์ ณ ห้องประชุม ศ.นพ.
บุญสม มาร์ติน

On October 2, the SLC Center for 
Research and Academic Innovation 
Department organized a workshop  
on “How to Write For Video”.  
The facilitator was Dr. Sophita  
Suwuttho, instructor from Medical 
Education Technology Center of  
Mahidol University.

Academic Innovation thru Script
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “หลักการและวิธีการเขียน 
script เพื่อผลิตวีดิทัศน์”

Ms Molly Chark PT, LMT, LLCC 
of Chikly Health Institute once again 
facilitated the annual LDT I and II 
Seminar at the SLC Faculty of Physical 
Therapy. The seminar, held on October 
24 – November 2, gathered around over 
65 physical therapists from different 
clinical institutes in Thailand and 
other countries. The annual seminar’s 
objective is to promote LDT techniques 
as a supporting treatment to apply to 
patients.

SLC Organizes Preceptors’ Seminar
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน

ส�าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง” 

3 FON Instructors 
Present at ASAIHL

A s s t  P r o f  L a i d  J a m j a n ,  
Assoc Prof Puangtip Chaiphibalsarisdi 
and Asst. Prof. Suwanee Laoopugsin 
presented their research at the 2015 
ASAIHL Conference held in Build 
Bright University in Siem Reap,  
Cambodia on December 2-4.

LDT I and II Seminar 2015
คณะกายภาพบ�าบัดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ รศ. พวงทิพย์  

ชัยพิบาลสฤษดิ์ และ ผศ.สุวรรณี ละออปักษิณ 

ได้นำาเสนอผลงานวจิยัในการประชมุ ASAIHL 

2015 ที่จัดขึ้น ณ Build Bright University in 

Siem Reap ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2-4 

ธันวาคม 2015

อาจารย์ผู้สอน

ระหว ่ างวันที่  11 -13  และวัน ท่ี  19-20 

พฤศจิกายน 2558 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ร่วม

กับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน

สำาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง” ณ ห้องประชุม ศ.นพ.

บุญสม มาร์ติน โดยมีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วม

การอบรมกว่า 50 ท่าน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกับการจดัการ

เรียนการสอนทางคลินิกและชุมชน

The Preceptors’ Seminar, held on 
November 11-13 and 19-20, was  
organized by the Continuing Education 
Center lead by Asst. Prof Maleewan 
Lertsakornsiri. “The Development of 
the Teaching Mentors” was the theme 
of the seminar with around 50 nurses 
in attendance. The seminar’s objective 
is to enhance the teaching-learning of 
nursing students during their clinical 
training in both clinical and community 
settings. 

คณะกายภาพบำาบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์

ร่วมกับ Molly Chark จากสถาบัน Chikly 

Health จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 

“Lymphatic Drainage Therapy Level I 

and ll ” ระหว่างวันท่ี 24 ตุลาคม ถึงวันท่ี  2 

พฤศจิกายน 2558 ณ คณะกายภาพบำาบัด 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สำาหรับการจัดงานใน

ครัง้น้ี ผูเ้ข้าอบรมมทัีกษะการรกัษาด้วยเทคนคิ 

Lymphatic Drainage Therapy ท่ีสามารถ

ประยุกต์กับผู้ป่วยได้ และมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู ้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะระหว่างผู ้เข้า

อบรม
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ระหว่างวันท่ี 2 และ 9 ตุลาคม 2558 ศูนย ์

จิตตาภิบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม

 อบรม เรือ่ง "คุณธรรมนำาชวีติ สังคม เศรษฐกจิ

พลเมืองในยุคประชาคมอาเซียน 2558" ให้กับ

บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อการ

พัฒนาทักษะชีวิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม

 ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อตนเอง สังคม

และประเทศชาติ และส่งเสริมการดำาเนินชีวิต

 ที่สามารถปรับตัวทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา

 จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณได้อย่างสมดุล

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.สุมล นาคเฉลิม เป็น

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ หอประชุมฟรานซิส

คุณธรรมน�าชีวิต สังคม เศรษฐกิจ  พลเมืองในยุคประชาคมอาเซียน 2558

Moral of Life, Society and Economy for ASEAN Citizens

On the 2nd and 9th of October, the 
Spiritual Center of Saint Louis College 
organized a seminar on "Moral Life, 
Society and Economy for Citizens 
of ASEAN Community 2016". The 
activity is for all SLC personnel and 
students to develop their life skills on 
ethics and morals so as to cultivate a 
positive attitude towards society and 
nation. It also promotes a holistic 
lifestyle where there is a balanced 
physical, intellectual, psychological, 
social and spiritual well-being. It was 
facilitated by Dr. Sumon Nakchalerm, 
MD at the St. Francis Hall.

Selected 2nd year nursing students 
conducted alternative health treatment 
to the participants of the Catholic  
Educators of Thailand Conference held 
at Joseph Upatham School in Sampran 
on November 14.

SLC at Catholic Educators Conference

นกัศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 ได้ให้บรกิารสุขภาพ

ทางเลือก เช่น การนวดแผนไทยแก่ผู ้ เข ้า

ประชุมมหกรรมวิชาการ การศึกษาคาทอลิก 

สังฆมณฑลกรงุเทพฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 

2558 ณ. โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์  อำาเภอ

สามพราน  จังหวัดนครปฐม

การประชุมการศึกษาคาทอลิก ณ วิทยาลัยเซนหลุยส์

On January 7, selected administrators, 
faculty and Information Technology 
Staffs visited the Faculty of Medicine 
of Mahidol University to observe and 
study how they conduct teaching with 
the use of technology through online.

SLC Discovers Teaching with Technology

วันที่ 21 มกราคม 2559 คณาจารย์และพนักงาน 

ศูนย์เทคโนฯ ได้ไปศึกษาดูงานด้านการสอน

ทางไกลที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษาดูงานด้านการสอน
ทางไกล ที่ มสธ.

วันท่ี  7  มกราคม 2559 คณาจารย ์และ

พนักงานศูนย์เทคโนฯ ได้ไปศึกษาดูงานด้าน

ส่ือการสอนและการสอนระบบออนไลน์ 

ณ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั

มหิดล 

การศึกษาดูงานด้านสื่อการสอน
และการสอนระบบออนไลน์

On January 21, another set of SLC  
delegates visited Sukhothai Thammatirat 
Open University to learn how they 
conduct distance learning. STOU is 
the first university in Southeast Asia 
to use technology on distance learning.

Online Teaching at MU Distance Learning at STOU
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นักศึกษาและอาจารย์ใน

 โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น

 จาก STRIKES Bali และ

 Widya Mandala Catholic

 Un ive r s i t y  Su rabaya

 ป ร ะ เ ท ศ อิ น โ ด นี เ ซี ย

 ระหว่างวนัที ่28 ตุลาคม-15

พฤศจิกายน 2558  ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมวันพยาบาล

แ ห ่ ง ช า ติ ข อ ง วิ ท ย า ลั ย

เซนต์หลุยส์ และเข้าร่วมการประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่ 4 ด้านการรักษาเบ้ืองต้นและการให้คำาปรึกษาด้าน

สุขภาพในชุมชนรอบๆวิทยาลัยฯ นอกจากน้ี ยังได้ออกรายการวิทยุ

เกี่ยวกับการพยาบาลในประเทศอินโดนีเซีย ในรายการ “คุยกับวิทยาลัย

เซนต์หลยุส์” ร่วมกบั ผศ.ดร. ละเอยีด แจ่มจันทร์ ทีค่ลืน่วทิย ุ98.75 F.M

SLC Signs MOU with UP-Cambodia
การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับ

มหาวิทยาลัย  Puthisatra ประเทศกัมพูชา
 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

และมหาวิทยาลัย Puthisatra ประเทศกัมพูชา  ได้

   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นายแพทย์จิตร 

 สิทธีอมร  อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ

Mr. Kith Chankrisna  อธิการบดี Puthisastra ที่

 มหาวิทยาลัย Puthisastra โดยมี

 รศ.ดร.สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา 

   ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ ่ า ย วิ ช า ก า ร 

ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ คณบดี

 คณะพยาบาลศาสตร์ Prof. Anbin

 Ezhilan  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

  Ms. Andrea Burke Ryan  ผู้อำานวยการ  Mr. Sean Bunvireak และ

   Mr. Sam Ath มหาวิทยาลัย Puthisastra ร่วมเป็นสักขีพยาน

Indo Exchange Groups 2015 On Nursing Day
กลุ่มโครงการแลกเปลี่ยนจากอินโดเข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

On November 10, SLC and University 
of Puthisastra-Cambodia sign an MOU 
for academic collaboration. Signing the 
MOU are the SLC President, Prof. Chitr 
Sitthi-amorn and UP President Mr. Kith 
Chankrisna. Witnessing the signing are 
SLC VP for Academics, Assoc. Prof 
Saipin Kasemkitwatana, and 
Asst. Prof Laiad Jamjan, UP 
Vice President for Research 
and International Affairs Prof 
Anbin Ezhilan, UP Head of 
Nursing Ms. Andrea Burke 
Ryan, Director Mr. Sean 
Bunvireak and Mr. Sam Ath.

Students and teachers 
of STIKES Bali and 
Widya Mandala Catholic 
University Surabaya 
experience the Nursing  
Day activities of Saint 
Louis College when 
they  came for  an  
exchange program on 
October 28 – November 
15. They join the four-
year evaluation on the 
primary health and health counseling of the members of 
the community around St. Louis College. The activity was 
held at Jawa Mosque. They also experience sharing about 
nursing in Indonesia during the radio program “Chatting 
with SLC” hosted by Asst. Prof Laiad Jamjan at 98.75 FM. 
These activities were added to the annual immersion to 
hospitals and community centers.
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ในวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2558 ชมรมศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี 

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เข้าร่วมงาน “วิศิษฎสรรพศิลป์

สโมสร” ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 และงานศิลปวัฒนธรรม

อดุมศึกษา ครัง้ท่ี 16 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย สมเด็จพระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเีสด็จเป็นองค์ประธาน โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาได้เห็นถึงความสำาคัญของการ

สืบสานและเผยแพร่ศิลปวฒัธนธรรมไทย รวมถงึการสร้างเครือข่ายด้าน

วัฒนธรรมไทยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ด้วย

SLC Joins 42nd Wisit Festival at Chula U
นักศึกษาร่วมงานวิศิษฎศิลปินสรรพศิลป์สโมสรฯ ครั้งที่ 42

On November 14 -17, the SLC Thai Arts and Culture Club 
was invited to showcase their talents and skills in the 42nd 
Wisit Silapin Suppasin Samosorn, a Thai Classical Music 
and Performance Festival. The event also combined the 
16th University Arts and Culture Festival at Chulalongkorn 
University. The festival is in honor of HRH Princess Maha 
Chakri Sirindorn who also graced the event. Leading the 
SLC delegation are the Student Activity head and staff, Aj 
Narumon Chongchanil, Miss Arisa Phooriwat and arts 
and culture club head Krongkeaw Homapan. The project 
aims to promote, preserve and present Thai culture.

Students Against Cheating
Starting at 5AM of November 22, Sunday, SLC teachers, 
staff and students participated 
in the national event of Bike 
against Corruption Campaign. 
The project, which started at 
the Chulalongkorn University 
Sports Complex was organized  
by the Council University  
Presidents of Thailand with a 
cycling distance of 10.5 km.

ร่วมกิจกรรม “ปั่นกัน กั้นโกง” ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558  ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

จำานวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นกัน กั้นโกง” ครั้งท่ี 2 ซึ่งเป็น

หน่ึงในโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” จัดโดยท่ีประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย ปั่นเส้นทางจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถึงลาน

หน้าอาคารจตุรัสจามจุรี (จามจุรี 

สแควร์) รวมระยะทาง 10.5 กโิลเมตร

On November 28, President Chitr Sitthi-amorn, Sr. 
Margarita Kitcharoen and the administrators had a dinner 
meeting with the alumni. They discussed the plans for the 
Homecoming on April 23, 2016 and the selection of the 
oustanding alumni who will be given an award in honor of 
the late Sr. Adela Phisutsinthop.

เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 อธิการบดี ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

ดร.นายแพทย์จิตร  สิทธีอมร อธิการบดี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ และ

ผูบ้รหิารได้นดัพบศิษย์เซนต์หลยุส์เพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกับการจดังาน

วันคืนสู่เหย้าในวันท่ี 23 เมษายน 2559 โดยจะมีการมอบรางวัลให้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นและอาจารย์ดีเด่น เพือ่เชดิชเูกยีรติ อธกิารบดี เซอร์อาเดลา 

พิสุทธิสิ์นธพ ด้วย หลงัการปรกึษาหารอืมกีารรบัประทานอาหารร่วมกนั

Preparing for Homecoming      เตรียมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าว.ซล.
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เม่ือวนัที ่16 ธันวาคม ชาววิทยาลยัเซนต์หลยุส์  

ร่วมกับผูแ้ทนจากโรงพยาบาล ร่วมจดังานอวยพร 

ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช ู 

ณ ห้องประชุม ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน  ซ่ึงมี

การแสดงจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ได้แก่ การ

แสดงชุดระบำาไก่ การแสดงชุดนำ้าค้างในคืน

เหมันต์ และการบรรเลงขิม 

Nice X’ mas  & Nice SLC’s Family ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 

2558 โดยในช่วงเช้าชาววิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  

หลังจากน้ันจัดกิจกรรมรื่นเริงแบ่งเป็นซุ้มเกมส์ต่างๆ ซุ้มอาหาร  

จับสลากมอบของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน

วิทยาลัยฯ จัดโครงการ “รวมพลัง รวมใจ สานสัมพันธ์กีฬา Saint Louis 

ต้านภัยเอดส์และยาเสพติด” ระหว่างวันท่ี 18 – 22  มกราคม 2559   

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน  

แบ่งออกเป็น 4 สีได้แก่ สีชมพู สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง จัดแข่งกีฬา  

3 ประเภทและกีฬาฮาเฮ การแข่งเชียร์ลีดเดอร์ ณ ลานหน้าหอประชุม 

ฟรานซิส สีที่คว้ารางวัลคะแนนรวมทุกประเภทกีฬา ได้แก่ สีเขียว และ

สีที่คว้ารางวัลเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ สีชมพู

On January 9, SLC Faculty, staff and students conducted 
volunteer activities for Myanmar migrant children at St. Ann 
Catholic Aid Center for Migrants in Samutsakorn.

S L C  o p e n e d  i t s  C h r i s t m a s  
celebrations with an activity to greet 
His Eminence Michael Cardinal 
Michai on December 16 at the Prof 
Boonsom Martin’s Conference Room. 
The first year students, SLC and SLH 
representatives wish His Eminence 
with songs and dances. On December 
17, the SLC community celebrated Christmas at the Francis 
Hall and St Michael grounds with a Eucharistic Celebration, 
games and alternative health activities.   On Christmas Eve, 
SLC joined the St. Louis Church community by facilitating 
games and sharing of prizes to winners.  

SLC Celebrations of Christmas ฉลองเทศกาลคริสตมาสชาว ว.ซล.

เมือ่วนัเสาร์ที ่9 มกราคม 2559 คณาจารย์  บคุลากรและนกัศึกษาวทิยาลยั

เซนต์หลุยส์ จัดทำาโครงการจิตอาสาพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา 2558 ณ. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพ 

ย้ายถิ่น จ.สมุทรสาคร และเป็นโอกาสในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติด้วย

SLC Observes Children’s Day 2016
งานวันเด็กประจ�าปี 2559

SLC Sports Day 2015
กีฬาสี ประจ�าปีการศึกษา 2558

On January 18 - January 22, 2016, St. Louis College held 
its annual Intramurals with the theme “The Power in United 
Spirit in the Fight Against AIDS and Drug Addiction”. 

เม่ือวนัที ่19-22 ธันวาคม 2558 ชมโรตาแรคท์ นำาโดย น.ส.วภิาพร อุน่เจรญิกลุ 

ประธานชมรม และบาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช ท่ีปรึกษา

โครงการฯ ได ้จัดกิจกรรมโครงการ “จุดประกายฝันเพื่อน้อง”  

ครั้งท่ี 6 ณ โรงเรียนบ้านตากแดด อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศึกษานำาความรูสู้ก่ารช่วยเหลอืสังคมด้านปัญหา

สุขภาพและสภาพแวดล้อม อีกท้ังยังสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิก

ในชมรม กิจกรรมที่จัดให้ได้แก่ การฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ของ

โรงเรียน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์แก่น้องๆ 

รวมถึงการสำารวจพื้นท่ีและให้ความรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน

Rotaract Volunteer Camp 2016    
 ค่ายอาสา ชมรมโรตาแรคท์ 2558The SLC Rotaract organized its annual Volunteer 

Camp on December 19-22 at Bantakdaed School, 
Nakhon Pathom.
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วนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 คณะผูบ้รหิาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 
ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  
ณ  บ ริ เ ว ณ ด ้ า น ห น ้ า อ า ค า ร 
เสริมคุณ-หลุยส์เวย์

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผู ้แทนคณาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรม
จิตอาสาทำาดีเพื่อพ่อ โดยในช่วงเช้าทำาความสะอาดบริเวณถนน
สาทรเหนือ-ใต้ และสะพานลอย ช่วงบ่ายเข้าร่วมเดินขบวนเพื่อเทิด 
พระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พร้อมจดุเทียนชยัถวายพระพร 
ณ มณฑลพธีิท้องสนามหลวง และในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2558 ศูนย์พฒันา
นักศึกษาและนักศึกษาจำานวน 4 คนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”  
ตามเส้นทางเฉลมิพระเกยีรติเป็นระยะทาง 29 กโิลเมตร ทัง้นี ้มคีณาจารย์
และบุคลากรเข้าร่วมเป็นการส่วนตัวอีกจำานวนหนึ่ง

On October 30-31, Fr. Somphop  Ruangvuthichanaphud, 
Fr. Chokchai Kuratanasuwan, SPC Sisters and SLH 
Volunteers facilitated the annual retreat of the SLC Catholic 
students. The retreat activities include prayer, Eucharistic 
celebration, reflections, rosary, group sharing, Taize, and 
getting to know games. The retreat centered on the Holy  
Year of Mercy and was held at the Our Lady of the  
Miraculous Medal in Chachoengsao.

ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 คุณพ่อ สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช  
คณุพ่อ โชคชยั ครูตันสวุรรณและคณะเซอร์ อาสาสมัครจากโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเข้าเงียบประจำาปีสำาหรับนักศึกษา 
คาทอลิก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กิจกรรมเข้าเงียบ ประกอบด้วย การแบ่ง
ปันประสบการณ์ของรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การสวดภาวนาเทเซ่ ภาวนาเช้า  
กิจกรรมประสานพลังสามัคคี การแบ่งปันเก่ียวกับปีศักด์ิสิทธ์ิแห่ง 
เมตตาธรรม ร่วมใจสวดสายประคำาถวายแม่พระและโมทนาพระคณุเจ้า 
โดยจัดขึ้นที่ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

SLC, with SLH, celebraed 
a t  Se rmkun-Louisway  
building on December 4 
His Majesty the King’s 88th  
birthday celebration. SLC 
students and instructors  
joined hands in a volunteer 
project of cleaning the 
sidewalks and overpass 
of Sathorn Road near the  
college.  In the afternoon, they greeted HRH at Sanam  
Luang. Moreover, on December 11, SLC joined the “Bike 
for Dad” cycling event to express gratefulness to His  
Majesty the King.

Celebrating HRH with a Cause 
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Annual Students’ Retreat 
in Chachoengsao

นักศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าเงียบประจ�าปี 2558 ที่ 
ฉะเชิงเทรา

Mr. Kitsada Rungaree, a 4th year 
nursing student, won in the logo  
design contest sponsored by the Sports 
Medical Instiute of Thailand. The 
logo, inspired from an ancient Thai 

Nursing Student Wins Nursing 
Sports 2017 Logo Contest

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชนะ
เลิศการประกวดตราสัญลักษณ์กีฬา
สถาบันพยาบาล

นายกฤษดา รุ่งอารีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ชนะเลิศ 

การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ จัดโดยการกีฬาสถาบัน

พยาบาลแห่งประเทศไทย  แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากศิลป

ลายไทยโบราณ ซ่ึงจะใช้ในโอกาสกีฬาสถาบนัพยาบาลปี 2559  เป็นการ

สือ่สญัลกัษณ์กาชาดเพือ่บ่งบอกในเรือ่งของวถิชีวีติและสุขภาพ เปลวไฟ

ส่ือถงึวชิาชพีพยาบาล เป่ียมด้วยความอ่อนโยน ความอดทนอดกลัน้ และ

สัญลักษณ์ร่างกายที่อ่อนพลิ้วใน 5 เฉด สื่อถึง ความรัก ไมตรีจิต ความ

สามัคคี และความเห็นอกเห็นใจ

Page 11

design, will be used for the Nursing 
Sports 2017. The logo consists of 
a red cross which means life and 
health, flames representing the nursing  
profession’s quality of gentleness, 
patience, mentally capability and the 

dancing human figures in five colors representing love, 
friendship, harmony and compassion which are the values 
of the event.
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