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จุลานนท องคมนตรีเปนผูแทนใหการตอนรับและมอบมาลัย

ขอพระกร และนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหนายวุฒิพงษ 

ฉายแสง รัฐมนตรีว าการกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนผูแทนรัฐบาลใหการตอนรับ 

ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2479 แขวงอัตตะปอ (ชนเผาลาวลุม)   

ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน เคยดำรงตำแหนงสำคัญ 

ในกองทัพ รัฐบาล และพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อาทิ 

หัวหนาหองวาการกระทรวงปองกันประเทศ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงปองกันประเทศ ปจจุบันดำรงตำแหนงเลขาธิการ

ใหญ คณะบริหารงานศูนยกลางพรรคสมาชิกคณะกรม

การเมือง ลำดับท่ี 1 และคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค 

ลำดับที่ 1 และไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาแหงชาติ 

ชุดที่ 6 ใหดำรงตำแหนงประธานประเทศ เมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2552 นับเปนผูนำที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา

ประเทศใหมีความเจริญกาวหนา และปกครองชนเผาตาง ๆ 

ใหอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข อีกทั้งยังเปนผูมีอัธยาศัยดี 

สุขุม เยือกเย็น ชอบอานหนังสือ และมีความสามารถพูด

ภาษาเวียดนามไดดี 

ISSN 0123-3301 
จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 42 ฉบับท่ี 6 เดือนพฤษภาคม 2552 

ที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งท่ี 4/2552 วันที่ 27 เมษายน 2552 มีมติมอบปริญญา 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด ฯพณฯ จูมมาลี  

ไซยะสอน ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยกำหนดจัดพิธีมอบปริญญาบัตรในโอกาส

ที่ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราช

อาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ 

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 

2552 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพื่อเปนเกียรติประวัติ และ

เปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทย กับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ดำรงตำแหนงประธาน

ประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเดิน

ทางผานประเทศไทยไปประชุมสุดยอดผูนำกลุมประเทศไม

ฝกใฝฝายใดท่ีกรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา เมื่อวันที่ 8 

กันยายน 2549 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายเตช บุนนาค ที่ปรึกษาสำนัก

ราชเลขาธิการ 11 เปนผูแทนใหการตอนรับและมอบมาลัย

ขอพระกร และนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหนายวัฒนา 

เมืองสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยเปนผูแทนรัฐบาลใหการตอนรับ วันที่ 11 

มิถุนายน 2551 ประธานประเทศและภริยาไดเดินทางผาน

ประเทศไทยกลับนครหลวงเวียงจันทนหลังการเดินทางเยือน

สิงคโปรอยางเปนทางการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล  

องคมนตรี เปนผูแทนใหการตอนรับและมอบมาลัยขอพระกร 

และนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหนายสมศกัดิ ์ปรศินานันทกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูแทน

รัฐบาลใหการตอนรับ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 

ประธานประเทศและภริยา ไดเดินทางผานประเทศไทยไป

เยือนสาธารณรัฐอินเดียอยางเปนทางการ ซึ่งพระบาทสมเด็จ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มอบปริญญารฐัศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์ 
แด ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน 

ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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เกิด 6 มีนาคม 2479 (อายุ 73 ป/2552) ที่แขวงอัตตะปอ  

(ชนเผาลาวลุม) 

ครอบครัว สมรสครั้งที่ 2 กับทานนางแกวสายใจ (อายุ 51 ป/2552) 

เมื่อปลายป 2533 มีธิดา 2 คน และมีบุตรกับภริยาคน

แรก 6 คน (บุตร 3 คน และธิดา 3 คน) 

ภาษาตางประเทศ เวียดนาม 

ประวัติการศึกษา 

 2507 โรงเรียนการปกครองสำหรับนายทหารระดับสูง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 2521 สถาบันการทหาร สหภาพโซเวียต 

 2546 โรงเรียนการเมืองและการบริหาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ประวัติการทำงาน 

 2497 เขารวม “ขบวนการปะเทดลาว” 

 2498 เปนสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

 2498-2499 เขารวมงานปองกันเขตฐานปฏิวัติและเขตปลดปลอย 

 2502 รองหัวหนาหนวย 

 2505 รับผิดชอบงานดานการเมือง กองพันทหารท่ี 5 

 2507 ผูบังคับการกองพันทหารที่ 2 

 2511-2518 เสนาธิการกองบัญชาการทหาร เขตเชียงขวาง 

 2518 ผูบังคับการกองกำลังทหารในเขตเชียงขวาง เพื่อสนับสนุนการปลดปลอยและการกอตั้งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 2523-2525 รองหัวหนากรมใหญเสนาธิการ กระทรวงปองกันประเทศ 

 2525 ไดรับเลอืกเปนสมาชิกคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค (ในการประชุมสมัชชาพรรค คร้ังที่ 3) 

 2529 ไดรับเลือกเปนกรรมการสำรอง กรมการเมืองศูนยกลางพรรค ในการประชุมสมัชชาพรรค คร้ังที่ 4 

และไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงปองกันประเทศ ลำดับที่ 1 

 2534 ไดรับเลือกเปนสมาชิกคณะกรมการเมืองในการประชุมสมัชชาพรรค ครั้งที่ 5 และไดรับแตงตั้งเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ 

 2539 ไดรับเลือกเปนสมาชิกคณะกรมการเมืองในการประชุมสมัชชาพรรค ครั้งที่ 6 และดำรงตำแหนง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ 

 2544 ไดรับเลือกเปนสมาชิกคณะกรมการเมือง ในการประชุมสมัชชาพรรค ครั้งที่ 7 และไดรับแตงตั้ง

เปนรองประธานประเทศ 

 21 มีนาคม 2549 ไดรับเลือกเปนเลขาธิการใหญคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค ในการประชุมสมัชชาพรรค คร้ังที่ 8 

 8 มิถุนายน 2549 ไดรับแตงตั้งเปนประธานประเทศในการท่ีประชุมสภาแหงชาติ ชุดที่ 6 

ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน 
(His Excellency Mr.Choummaly Sayasone) 
ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับความรวมมือดานวิชาการ  
กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระวัติศาสตรของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือเรียก 

สั้น ๆ วา “ประเทศลาว” มีความสัมพันธอันดีรวมกันตลอด

มา เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ ไดมีความ

สัม พันธ และความร วม มือทาง วิชาการกั บประ เทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเปนระยะเวลาอัน

ยาวนาน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ

จุดเริ่มตนความรวมมือทางวิชาการอยางเปนทางการ เริ่มขึ้นโดยรอง

ศาสตราจารยสมยศ เชื้อไทย นายกสมาคมนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดมีความคิดริเริ่มท่ีเขาไปรวมมือและชวยเหลือในดานการเรียนการสอนกับทาง

คณะนิติศาสตร รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ ประเทศลาว ในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยดังกลาวไดเปดสอนในระดับปริญญาโท ทางคณะนิติศาสตรจึงเห็น

วาเปนโอกาสอันดีที่จะเขาไปชวยเหลือ โดยสงตัวแทน คือ รองศาสตราจารย 

สมยศ  เชื้อไทย และผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ ไปเปนอาจารย

สอนนักศึกษาในประเทศลาว นับวาเปนจุดเร่ิมตนถึงความสัมพันธที่ดีระหวาง

สองมหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะนิติศาสตร กลาวเพ่ิมเติมวา ตนเองไดเดินทางไปประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามคำเชิญชวนของคณบดีคณะ

นิติศาสตร รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ ประเทศลาว เพื่อเจรจาความ 

รวมมือในเรื่องตาง ๆ และตกลงท่ีจะลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

แหงชาติ ประเทศลาว ที่จะใหความรวมมือทางวิชาการ อาทิ คณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะสงอาจารยไปสอนนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 

ที่มหาวิทยาลัยแหงชาติ ประเทศลาว และใหทุนเรียนฟรีแกอาจารยประเทศลาว 

ปละ 2 คน นอกจากนี้ในระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2552 คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะจัดสัมมนาทางวิชาการโดยเชิญอาจารยจาก

มหาวิทยาลัยในประเทศลาวเขารวมสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนความรูและ

ประสบการณถึงปญหาสำคัญ ๆ เชน เรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย

ในประเทศไทยและประเทศลาว เรื่องการคาการลงทุนระหวาง 2 ประเทศ 

เปนตน และอีกหนึ่งงานที่จะจัดขึ้น คือ คณะนิติศาสตรจัดสัมมนาใหญประจำป 

ศึกษาและการพัฒนาองคความรู โดยในปจจุบันมีนักศึกษา

จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

เดินทางมาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลายคณะ

ดวยกัน อาทิ คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและ 

การบัญชี คณะรัฐศาสตร และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร เปนตน 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย  
คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ป 

ใหสัมภาษณวา ในระยะแรก

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ไดมีความรวมมือทาง

วิชาการกับประเทศลาวอยางไมเปน

ทางการเพราะเปนเพียงความรวมมือ

สวนตัวเทานั้น ตอมาคณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดรับ 

นักศึกษาจากประเทศลาว และเปน 

นักศึกษาทุน SIDA เพ่ือมาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาโท ในสาขาตาง ๆ อาทิ 

กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา 

กฎหมายระหวางประเทศ  และเมื่อนัก

ศึกษาไดสำเร็จการศึกษาก็นำความรูที่

ไดไปพัฒนาประเทศของตนเอง   
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 กลาววา เมื่อป พ .ศ . 2537-2541 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมมือกับธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารแหง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเปดโครงการปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานการบริหารธุรกิจรวมกัน เพื่อนำความรูท่ี

ไดไปพัฒนาและรับใชประเทศท้ังสอง ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และตอสังคมโดย

รวม โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกลาว 

จำนวน 20 ลานบาท มีนักศึกษาจำนวน 62 คน เปนนักศึกษาจากประเทศลาว จำนวน 

46 คน นักศึกษาไทย จำนวน 16 คน นอกจากน้ียังมีนักศึกษาจากประเทศลาว มีความ

สนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะฯ ตอเนื่องมาจนถึง

ปจจุบัน 

ปการศึกษา 2535 มีนักศึกษาจากประเทศลาว จำนวน 2 คน ไดรับทุน

สนับสนุนจากกรมวิเทศสหการ เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

ปการศึกษา 2550 มีนักศึกษาจากประเทศลาว จำนวน 1 คน ไดรับทุน

สนับสนุนการศึกษาจากธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการเงิน ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดเห็นวานักศึกษาจากประเทศลาว ใหความ

สนใจที่จะเขาศึกษาตอในคณะฯ และไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหนวยงาน

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ในหัวขอ “กฎหมายในยุค 

โลกาภิวัฒน กฎหมายในยุคของการเปลี่ยนแปลง” โดยได

เชิญอาจารยจากประเทศตาง ๆ ทั้งประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมนี  สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย และ

ทางคณะฯ จะเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยในประเทศลาว

ที่เดินทางมาสัมมนาเขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย 

ประการสำคัญ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยมีความคิดวา

ไทยนาจะเปนศูนยกลางนิติศาสตรของประเทศในแถบลุมน้ำ

โขง นอกจากลาว และยังมีกัมพูชา เวียดนาม โดยจะเร่ิม

ความสัมพันธอันดีกับประเทศลาวกอนเปนประเทศแรก 

และขยายไปสูประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ที่ผานมาคณะ

นิติศาสตรไดสงอาจารยไปบรรยายในประเทศเพื่อนบาน 

อาทิ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ไปบรรยายท่ีประเทศกัมพูชา 

และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต ไป

บรรยายที่ประเทศเวียดนาม เพื่อนำความรูทางดานกฎหมาย

ของไทยไปเผยแพรและพัฒนาจนเปนที่ยอมรับของคนใน

เอเชีย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย กลาวทิ้งทาย 

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ  
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ดานคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร มีความรวมมือทางวิชาการท่ีมีมายาวนาน 

เชนกัน ดังน้ันทางคณะฯ จึงถือเปนโอกาสอันดีที่นำเสนอให

ทุนการศึกษาแกนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการและเพื่อ

กระชับความสัมพันธที่มีตอกันตั้งแตป พ.ศ. 2537 จนถึง

ปจจุบัน 
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ความรวมมือทางวิชาการที่สำคัญมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรสนับสนุนและชวยเหลือทางดานการศึกษา

กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสมอ

มา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร แหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร หรือ SIIT ภายใตความรวมมือของ  

3 หนวยงาน  คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และสมาพันธเศรษฐกิจ

แหงประเทศญ่ีปุน (KEIDANREN) เพื่อผลิตวิศวกรและ

นักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง มีทักษะในการใชภาษา

อังกฤษสื่อสารไดเปนอยางดี และสามารถทำงานวิจัยและ

บริหารงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนาท่ีกวางไกลทางสถาบันฯ 

จึ งไดมีความร วมมือทางวิ ชาการกับทางประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการสนับสนุน

และชวยเหลือทางดานการศึกษาตลอดมา 

รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะรัฐศาสตร เปนอีกหนึ่งคณะที่มีนักศึกษาจาก

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหความ

สนใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเปนอยางมาก ซึ่งในปการศึกษา 2552 คณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับนักศึกษาจาก

กลาวถึงรายละเอียดดังกลาววา ปการศึกษา 2552 คณะรัฐศาสตร ไดรับ

นักศึกษาจากประเทศลาวเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ไดแก นายแสงฟา สุขธิวงศ นับวา 

เปนนักศึกษาประเทศลาวคนแรกท่ีเขามาเรียนในหลักสูตรดังกลาว และยังมี 

นักศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู ในหลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโท (ภาคค่ำ) ทางคณะรัฐศาสตร 

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการในสาขา 

การปกครอง สาขาการระหวางประเทศและการทูต และสาขาบริหารรัฐกิจ และ

เพื่อใหมหาบัณฑิตมีคุณภาพและมีความรอบรูทันตอเหตุการณปจจุบัน และ

สามารถนำความรูไปใชในการพัฒนางานและพัฒนาประเทศตอไป 

ประเทศลาว เพื่อศึกษาตอในหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต

และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR: 

Combined Bachelor and Master of Political Science 

Program in Politics and International Relations) 

จำนวน 1 คน 

ตาง ๆ ดังนั้นเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขามาศึกษาใน

คณะฯมากยิ่งขึ้น ทางคณะฯจึงประสงคใหทุนการศึกษาแก

นักศึกษาดังกลาวในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก เปน

ระยะเวลา 5 ป ดังนี้ 

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน/ป 

โดยแบงทุนที่คณะฯจัดสรรใหแกนักศึกษากลุมประเทศ

อนุภาคลุมแมน้ำโขง ไดแก ประเทศไทย กัมพูชา จีน พมา 

ลาว และเวียดนาม ซึ่งจัดสรรไว จำนวน 2 ทุน โดย 

ผูประสงคขอรับทุนตองมีคุณสมบัติและรายละเอียดตาง ๆ

ตามขอกำหนดทุนการศึกษาท่ี ใหแกนักศึกษาในกลุม

ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  

จำนวน 2 ทุน/ป นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาไดในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 4 ป หรือหลักสูตรควบ

ปริญญาตรี-โท หรือปริญญาโท โครงการตาง ๆ ของคณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี ทั้งนี้ตองมีคุณสมบัติตามที่

แตละหลักสูตรกำหนดไว 
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ลาสุด รองศาสตราจารย นายแพทยศภุชยั ฐติอิาชากุล 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ได

มอบทุนสำหรับนักศึกษาพยาบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จำนวน 2 ทุน ในการเขารวมอบรมหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 

(Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse 

Practit ioner) ระหวางวันที่ 3 สิงหาคม 2552-20 

พฤศจิกายน 2552 และในสวนที่พักโรงพยาบาลธรรม- 

ศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดจัดเตรียมท่ีพักไวใหในระหวางท่ี

เขารวมอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือใหผูรับการอบรมมี

ความรูความสามารถและทักษะในการนำแนวคิดและศาสตร

ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชใน 

การประเมินปญหา วางแผนและใหการพยาบาลแบบองครวม 

ศาสตราจารย ดร.สวัสด์ิ  ตันตระรัตน 
ผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กรุงเทพฯ-เมือง/ประเทศ นักศึกษาพักอาศัย 1 เที่ยว/คน ในระหวางรับ

ทุนนักศึกษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 ในทุกภาคการ

ศึกษา มีความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธและสำเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด มีความประพฤติดี ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา และ

ไมมีภาระผูกพันกับสถาบันฯ ภายหลังสำเร็จการศึกษา และทางสถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จะสนับสนุนใหผูรับทุนกลับไปทำงานภาครัฐ

และเอกชนในภูมิลำเนาหรือภายในประเทศของผูรับทุน ไมนอยกวาระยะ

เวลาศึกษาที่สถาบันฯ  

ทั้งนี้ทางสถาบันฯไดเขารวมโครงการ EU Asia-Link โดยมี 4 

มหาวิทยาลัยท่ีใหความรวมมือในการจัดทำโครงการดังกลาว คือ 

University of Siegen Germany, University of Science and 

Technology-Krakow Poland, National University of Laos และ 

Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat 

University รวมกันเปดหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการส่ิง

แวดลอม ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติ ประเทศลาว ทางสถาบันฯ ไดสง

อาจารยเพื่อไปชวยสอนในหลักสูตรดังกลาวดวย ไดแก Asst.Prof. 

Dr.Alice Sharp และ Assoc.Prof.Dr.Sandhya Babel โครงการ EU 

Asia-Link ไดเริ่มตั้งแต ป 2006-2008 มีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

จำนวน 22 คน และมีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

จำนวน 13 คน ซึ่งการจัดโครงการฯ ดังกลาวไดรับการตอบรับและ

ประสบผลสำเร็จเปนอยางมาก โดยทางสถาบันฯหวังวานักศึกษาที่จบ

หลักสูตรจะนำความรูที่ไดรับไปใชในการทำงานและนำไปพัฒนาประเทศ

ของตนเองตอไป 

(Holistic care) สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัย

ใหมมาใชอยางเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมปญหา

สุขภาพทางตาตามระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข

แหงชาติ   

ประเทศลาวมีความใกลเคียงกับประเทศไทยมาก ทั้ง

ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธ

ระหวางไทย-ลาว ยังยึดมั่นในความสัมพันธในลักษณะ

เสมือนเปนญาติมิตร โดยยึดถือความสัมพันธแบบ “บาน

พี่-เมืองนอง” ดังนั้นความรวมมือในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน

ดานการเมืองและความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา 

ดานการทองเท่ียว หรือดานสังคมและวัฒนธรรม ที่ประเทศ

ไทยมีตอประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ก็ยังคงเปนความสัมพันธที่ดีตอกันเสมอมา 

ไดกลาวถึงการสนับสนุนในดานการ

ศึกษากับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาววา ขณะน้ีการใหความรวมมือกับ

ทางประเทศลาวที่ทางสถาบันไดดำเนินการอยู 

คือ การสนับสนุนทุนการศึกษา ชื่อวา ”ทุนการ

ศึกษาสิรินธรเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพ่ือนบาน” โดยสถาบันฯ จะใหทุนการ

ศึกษากับประเทศเพื่อนบาน ไดแก ประเทศลาว 

และประเทศกัมพูชา ประเทศละ 1 ทุน เพ่ือ

ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ซึ่ งปจ จุบัน

สถาบันฯ ไดรับนายศรเพชร สมคิด นักศึกษา

ลาว เพ่ือรับทุนในภาคการศึกษาที่ 2/2551 ใน

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกสและระบบหวง

โซอุปทาน) เปนนักศึกษาในกองทุน โดยทุนท่ี

นักศึกษาจะไดรับ คือ คาเลาเรียนเต็มจำนวน 

ในภาคการศึกษาที่ 1, 2 และภาคฤดูรอน 

ตลอดหลักสูตร 2 ป คาครองชีพ จำนวน 

10,000 บาท/เดือน จำนวน 24 เดือน/คน  

และคาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ ระดับปริญญา 

1 นางสาวนินธิดา เวียงแกว นิติศาสตร ปริญญาโท 

2 นางลัตตะนา อินธิพล นิติศาสตร ปริญญาโท 

3 นายอธิรัฐ อุดมเดด นิติศาสตร ปริญญาโท 

4 นายบุนยะสิทธิ์ จันทะจัก นิติศาสตร ปริญญาโท 

5 นายบุนมี ราชมีชัย นิติศาสตร ปริญญาโท 

6 นายบุนเถิง ศรีทรแกวจำปา นิติศาสตร ปริญญาโท 

7 นายจันทะคร ออนมะณีสอน นิติศาสตร ปริญญาโท 

8 นายจันทะพอน แกวพมพักดี นิติศาสตร ปริญญาโท 

9 นายคำพัด อุนเฮือน นิติศาสตร ปริญญาโท 

10 นายพูชัย จันทะวงศ นิติศาสตร ปริญญาโท 

11 นายแสงพระจันทร วงศพูทอง นิติศาสตร ปริญญาโท 

12 นายโสพาพอน สุริยะวงศ นิติศาสตร ปริญญาโท 

13 นายแทนแกว พรมบิดา นิติศาสตร ปริญญาโท 

14 นายเดือนสะไหม วิละพัน พาณิชยศาสตรและการบัญชี ปริญญาตรี 

15 นายแสงฟา สุขธิวงศ รัฐศาสตร ปริญญาตรี 

16 นายสอนประเสิด ชัยยะวงศ รัฐศาสตร ปริญญาโท 

17 นายทิพพะวงศ วงศโพสี รัฐศาสตร ปริญญาโท 

18 นายวันพอน ชัยสงคราม รัฐศาสตร ปริญญาโท 

19 นายศรเพชร สมคิด สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปริญญาโท 

20 นางสาวไกสอน อวนคำปนยา สังคมสงเคราะหศาสตร ปริญญาโท 

21 นายแกววิเศษ ธรรมสงศษา สังคมสงเคราะหศาสตร ปริญญาโท 

รายชื่อนักศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: http://www.tu.ac.th

จุลสารธรรมศาสตร: เพ่ือเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา 

และผูสนใจทั่วไป

ที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารยวรรณี สำราญเวทย 

บรรณาธิการบริหาร: นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์

กองบรรณาธิการ: ภานุวัฒน โคตรโนนกอก, ศุภณา เย็นเปนสุข, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อิ่มดวง, ประภาพันธ วองไว, ศักด์ิเดช ธนาพรกุล, 

เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, นพรัตน พลอยช่ืน, ณัฐกาญจน หันจรัส

จัดทําโดย: งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493

พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โทรศัพท 0-2564-3105-11 
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กำหนดการ 
พิธีมอบปริญญาบัตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

แด ฯพณฯ จูมมาลี  ไซยะสอน  ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

10.30 น.  ผูรับเชิญพรอมกัน ณ หอประชุมใหญ ลงทะเบียนและเขาทางประตูดานหนาหอประชุมผานประตูตรวจโลหะ 

10.45 น.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแถวตอนรับที่หอประชุมใหญดานสนามหลวง 

10.55 น.  นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณบดีคณะรัฐศาสตร ตั้งแถว

ตอนรับ 

11.00 น.  ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา พรอมคณะผูติดตาม เดินทางมาถึง

หอประชุมใหญ 

  อธิการบดีแนะนำนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณบดีคณะรัฐศาสตร 

  ผูแทนอาจารยมอบพวงมาลัยแดประธานประเทศฯ  

  ผูแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแดภริยา 

  นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีคณะรัฐศาสตร นำประธานประเทศฯ และภริยาเขาหองรับรอง 

ในหอประชุมใหญ 

  คณะผูติดตามประธานประเทศฯ เขาประจำท่ีนั่งบนเวทีหอประชุมใหญ 

  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขาประจำท่ีนั่งในหอประชุมใหญทางโถงดานหนา ผานประตูตรวจโลหะ 

  ในหองรับรอง นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวคำจำนงมอบปริญญาบัตร 

  คณบดีคณะรัฐศาสตรมอบเสื้อครุยแดประธานประเทศฯ 

  ประธานประเทศฯ สวมเสื้อครุย 

  ประธานประเทศฯ ลงนามในสมุดเยี่ยม 

  นายกสภามหาวิทยาลัยนำประธานประเทศฯ และภริยา มายังที่นั่งบนเวทีหอประชุมใหญ 

  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มอบสูจิบัตรใหประธานประเทศฯ 

  ผูแทนอาจารยคณะรัฐศาสตร มอบสูจิบัตรใหภริยาประธานประเทศฯ 

  อธิการกลาวสดุดีเกียรติคุณ 

  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดประธานประเทศฯ 

  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเชิญแขกผูมีเกียรติดื่มอวยพรแสดงความยินดีแดประธานประเทศฯ 

  ประธานประเทศฯ กลาวขอบคุณ 

  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบของท่ีระลึกใหประธานประเทศฯ  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมอบของท่ีระลึกใหภริยาประธานประเทศฯ 

  แขกผูมีเกียรติและฝายบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทาน แสดงความยินดีกับประธานประเทศฯ  

และถายภาพรวมกัน 

  นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีคณะรัฐศาสตร นำประธานประเทศฯ พรอมภริยากลับเขา 

หองประทับ 

  ประธานประเทศฯ เปลี่ยนเสื้อครุย 

  ประธานประเทศฯ พรอมภริยาเดินทางกลับ 
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