
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 วนัที่ 19 มีนาคม 2562 

“พระคุณของแหล่งเรียนมา...จุฬาลงกรณ์” 

102 ปี จามจุรีศรีจุฬาฯ 



บรรณาธิการปริทรรศน ์

                                                                              ชินภัศม์ิ ลีจิโรภาสน ์

“...ผืนแผ่นแดนดินถิ่นนี้ คือสีชมพูเด่นไกล  

สีรวมแหล่งธารน้้าใจไหลรินมาร่วมกัน  

แม้แผ่นดินยังคู่ฟ้า จุฬาฯ ทุกคนผูกพัน  

สายใยแห่งใจรักม่ัน ใฝ่ฝันชั่วชีวันมิเลือน  

ร่มจามจุรีนี้คือร่มใจ พี่น้องและเพื่อน  

ฝังใจเตือนเปรียบเหมือนแหล่งความรักซื่อตรง  

ถึงห่างไกลกันเพียงไหน แต่ใจรักเราม่ันคง  

พระนามจุฬาฯ สูงส่ง ยืนยงตราบชั่วดินฟ้าเอย...” 

 บทเพลงนี้คือเพลง “จามจุรีประดับใจ” ซึ่ง คุณปิยะ รณรื่น ประพันธ์ค าร้อง และท านองเมื่อปี 

พ.ศ. 2513 เมื่อครั้งยังเป็นนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 2 และประกอบกับ    

ในวาระท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา จะมีอายุครบ 102 ปี   

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 นี้ กองบรรณาธิการจึงขอหยิบยกถ้อยค าที่งดงามจากบทเพลงดังกล่าวมา

เป็นเครื่องระลึกถึงความสุขและความทรงจ าอันดีที่พวกเรามีต่อสถาบันแห่งนี้ครับ 

 ท่านผู้อ่านครับ จุฬาฯของเรามีอายุครบ 102 ปี ในเดือนมีนาคมนี้ จุลสารข่าวสิงห์ด าของเราก็มี

อายุครบ 1 ปี เช่นกัน นบัตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว แม้ว่าระยะเวลาจะไม่นาน      

แต่กองบรรณาธิการทุกคนก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการเป็นสื่อกลางของการน าเสนอข้อมูลและ

สาระประโยชน์ให้กับประชาคมชาวรัฐศาสตร์ทุกคน โดยในการด าเนินงานในปีที่ 2 นี้ เรามุ่งหวังท่ีจะ

เป็น “แหล่งจัดการความรู้ หรือ KM HUB” ของคณะ เพ่ือให้บุคลากรของคณะได้มีพ้ืนที่ในการ

น าเสนอองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือการแบ่งปันและต่อยอดคุณค่าทั้งในแง่มุมด้านวิชาการ ด้านการบริหาร

จัดการ และด้านอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อคณะในภาพรวมต่อไป 

บรรณาธิการ 

คณะที่ปรึกษา : คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร : บรรณาธิการ : ชินภัศมิ ์ลีจิโรภาสน์

กองบรรณาธิการ วุฒณิี กมลภัทรากูร, เยาวณี นาคศรี, ศุภาภรณ์ พงษ์แพทย์, จามีกร แคนนารี, กิตติธชั ทองจีน, ประวีณ์นุช เปลีย่นโมฬี, ปุณพจน์       

พัฒนาตรีวิทย์, ศภุลักษณ์ เบญจธัญเลิศ, ภัทรพล สมเหมาะ, อภิชญา นันทจิตร เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  



  จากใจ...สู่ใจ... 
ครบรอบ 1 ปี ข่าวสิงห์ด า (โฉมใหม่) 

“ได้มีโอกาสติดตามข่าวสิงห์ด ามาโดยตลอด เห็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบ

และเนื้อหาที่พัฒนาให้เป็นไปตามยุคสมัยของเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ 1 ปี 
ในการปรับปรุงโฉมใหม่ครั้งนี้ ขอบคุณความตั้งใจของนอ้งๆ ในการพัฒนา

ผสมผสานแนวคดิ วิธกีาร น าเทคโนโลยีเข้ามาท าให้ข่าวสิงห์ด าเป็นที่รอคอย
ผู้อ่าน ขอให้ข่าวสิงห์ด าอยู่คู่กับสิงห์ด าไปตลอด ขอเป็นอกี 1 ก าลังใจค่ะ” 

นางสุรีย์ สทุธาโรจน ์

ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

“ขอขอบคุณคณะท างานจุลสารข่าวสิงห์ด าทุกคน ทีร่่วมกนัสรรสร้าง

ผลงานคุณภาพดเีลิศชิ้นนี้ให้กับคณะ และขอให้ทีมงานรกัษา 5 ใจนี้ไว้ 
คือ เข้าใจ ใส่ใจ ร่วมใจ ให้ใจ และจริงใจ ตอ่กนัไว้ เพือ่มุ่งมัน่พัฒนา

ผลงานให้ดีย่ิงๆขึน้ไปนะคะขอบคุณมากค่ะ” 

นางวีรมลล์ ละมูนกิจ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

“1 ปีผ่านไปแล้วกับ ข่าวสิงห์ด า ยุด 4.0 รู้สกึภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วน

หนึ่งของงานชิน้นี้ ขอบคุณทีมบรรณาธกิารทุกคน ที่สละเวลามาช่วยกัน
สร้างสรรค์ข่าวสิงห์ด า สิ่งที่อยากเห็นตอ่ไปคือ อยากเห็น ข่าวสิงห์ด า     

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีต่อ ๆ ไปอย่างสวยงาม” 

นางสาววฒุิณี กมลภทัรากูร 

หัวหน้ากลุม่งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

“ผ่านมา 1 ปีแล้วที่ไดม้ีโอกาสในการเผยแพร่เนือ้หาดี ๆ ให้กับผู้อ่าน 

นับเป็นกา้วแรกที่ส าคัญในการท างานที่น่าภาคภูมิใจนี้ ปีตอ่ไปเราจะไม่หยุด
ที่จะพัฒนาเนื้อหาด ีๆ ตอ่ไป เป็นก าลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ”   

ศุภาภรณ์ พงษ์แพทย์ 

เจ้าหน้าที่บรกิารการศกึษา (วิชาการศกึษา) 

“เนื่องในโอกาสข่าวสิงห์ด าครบรอบ 1 ปี ในฐานะคณะท างาน

ข่าวสิงห์ด า อยากให้ก าลังใจคณะท างานข่าวทุกๆคน ให้ยังมี
แรงใจ แรงกาย ทีจ่ะน าเสนอความรู้ สิง่ที่เปน็ประโยชน์ และ

สิ่ง ๆ ดแีบบนี้ให้กับคณะฯและจฬุาฯ ตอ่ไปค่ะ” 

นางสาวประวีณน์ุช เปลี่ยนโมฬ ี

เจ้าหน้าที่บรกิารการศกึษา (วิชาการศกึษา) 

“สุขสันต์ครบรอบ 1 ปี วารสารข่างสิงห์ด า 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละ
ทีมงานทกุๆท่านที่อยู่รว่มกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

ให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง เเละฉีกเเนวจากกฎเดิมๆ
ของการท าวารสารข่างสิงห์ด าของคณะฯทีผ่่านมา 

ขอบคุณช่วงเวลาที่เป็นตวัพิสูจน์ว่าคณะรฐัศาสตร์
ของเรามีความรกั ความสามัคคี เเละพรอ้ม

สร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ผลงานดีๆ ออกมาเพื่อประโยชน์
อันสูงสุดสูส่ังคม” 

นางสาวจามีกร แคนนาร ี

เจ้าหน้าที่บรกิารการศกึษา (ประสานการวจิัย) 



ห้องรับแขก 
เยาวณี นาคศรี 

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  เป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่ง

ของประเทศไทย และประชาชนชาวไทยที่จะได้มีสิทธิมีเสียง    

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เข้าสภาเพื่อท า

หน้าที่แทนประชาชนในการบริหารบ้านเมือง 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในฐานะท่ีเป็น

สถาบันทางการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการเมือง       

การปกครองมาอย่างยาวนาน โดยในครั้งนี้ กองบรรณาธิการ 

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ    

รองคณบดี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ตลอดจนการเลือก

พรรคการเมืองหรือการเลือกบุคคล เข้ารัฐสภาเพื่อท าหน้าที่

ผู้แทนประชาชนค่ะ 

ฟังบทสัมภาษณ์ อ.บัณฑิต ได้ที่นี้ค่ะ 

https://drive.google.com/open?id=1arZEW2gCKRPez4x1MgKXYp01SbFxcsPJ


EDUZONE 
ศุภลักษณ์ เบญจธัญเลิศ 

 สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสารข่าวสิงห์ด าทุกท่านค่ะ ส าหรับในฉบับนี้ EDUZONE ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้    

ทุกท่านทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับ “เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุม          

ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”  ตามที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการในการประชุมครั้งที่ 

12/2561  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดังนั้นผู้เขียนขอสรุปประเด็น

ส าคัญมาให้ทราบพอสังเขป ดังนี้ 

 บทความทางวิชาการ หมายถึง บทความวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิต แผน ก หรือบทความวิชาการอันเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

แผน  ข หรือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

 รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ หมายถึง รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ที่มาจากการรวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ 

 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ กรณีวารสารทางวิชาการระดับชาติ ต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหรือการยอมรับ 

ได้แก่ ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารกลุ่มที่หนึ่งและสอง หรือวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติ แต่จัดท าขึ้นโดยส่วนงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ยอมรับได้ส าหรับนิสิต

หลักสูตรปริญญาตรีมหาบัณฑิต แผน ข เท่านั้น กรณีวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ต้องมีชื่อปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล หรือการยอมรับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คือ ฐานข้อมูล ISI Web of Science, ฐานข้อมูล Scopus, 

และฐานข้อมูลสากลเฉพาะสาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 ส่วนการพิจารณายอมรับรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceeding) ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน          

ทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณายอมรับ ดังนี้ กรณีการประชุมวิชาการระดับ 

ชาติ ต้องมีคณะกรรมการจัดประชุมหรือกองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลายสถาบัน

อย่างน้อยร้อยละ 25 หรือเป็นการประชุมหมุนเวียนเจ้าภาพที่เป็นสถาบันภายในประเทศ และ กรณีการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ต้องมีคณะกรรมการจัดประชุมหรือกองบรรณาธิการ 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากจากหลายประเทศซึ่งเป็นชาวต่างชาติอย่างน้อยร้อยละ 

25 หรือเป็นการประชุมหมุนเวียนเจ้าภาพที่เป็นสถาบันต่างประเทศ  

 ทั้งนี้ ท่านผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://

www.grad.chula.ac.th/download/02_Chula_rule/rule_9_62.pdf 

 



A Word A Day 
ชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์ 

“Silent Letters in English” 

 ในภาษาอังกฤษ ผู้อ่านจะพบว่ามีจ านวนค าศัพท์อยู่ไม่น้อยที่ไม่อ่านออกเสียงตามรูปค าท่ีสะกด เนื่องด้วย

เหตุที่ว่า วิวัฒนาการของค าศัพท์ในแต่ละสมัยได้เปลี่ยนแปลงกฎในการอ่านออกเสียงของค าศัพท์เหล่านั้นไป  

A Word A Day ฉบับนี้จึงขอน าเสนอ silent letters in English หรืออักษรที่ไม่ออกเสียง ในค าศัพท์ของ

ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและเป็นวงศัพท์ที่ผู้อ่านคงคุ้นเคยหรืออ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง ส่วนส าหรับที่มาว่าท าไม 

ค า ๆ นั้น จึงไม่ออกเสียงตามรูปตัวสะกด จะขอมาน าเสนอผู้อ่านให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 1. silent “a” เช่น logically ออกเสียงว่า /lɒdʒɪkli/ (ลอจิคลี) = อย่างมีเหตุผล 

 2. silent “b” เช่น subtle ออกเสียงว่า /sʌtəl/ (ซัทเทิล) = บอบบาง,ละเอียด,เข้าใจยาก,ลึกลับ  

 3. silent “c” เช่น acquire ออกเสียงว่า /əkwɑɪər/ (เออะควายร์) = ได้รับ 

 4. silent “d” เช่น edge ออกเสียงว่า /edʒ/ (เอจ) = ริม,เส้นขอบ 

 5. silent “g” เช่น gnaw ออกเสียงว่า /nɔ/ (นอ) = แทะ  

 6. silent “h” เช่น honest ออกเสียงว่า /ɒnɪst/ (ออนิสทฺ) = ความซื่อสัตย์ 

 7. silent “k” เช่น knead ออกเสียงว่า /niːd/ (นีด)  = นวด  

 8. silent “l” เช่น  salmon ออกเสียงว่า /sæmən/ (แซเม่ิน) = ปลา salmon 

 9. silent “m” เช่น mnemonic ออกเสียงว่า /nɪmɒnɪk/ (นิมอนิก) = ค าหรือวลีที่ช่วยในการจ า  

 10. silent “n” เช่น solemn ออกเสียงว่า /sɒləm/ (ซอเลิ่ม) = เอาจริงเอาจัง 

 11. silent “p” เช่น pneumonia ออกเสียงว่า /nuːmoʊnjə/ (นูโมเนีย) = โรคปอดบวม 

 12. silent “s” เช่น bourgeois ออกเสียงว่า /bʊʒwɑ/  (บูชวา) = ชนชั้นกลาง (ตามแนวความคิด 

 แบบมาร์กซิส) 

 13. silent “t” เช่น gourmet ออกเสียงว่า /ɡʊmeɪ/ (กูเม่) = นักชิมอาหาร, นักกินและดื่ม  

 14. silent “u” เช่น guilt ออกเสียงว่า /ɡɪlt/ (กิลทฺ) =  ความรู้สึกผิด  

 15. silent “x” เช่น faux pas ออกเสียงว่า /foʊ pɑː/ (โฟ พา) = การประพฤติผิด  

——–—-———————————— 

 



เหตุนี้มีที่มา 
ภัทรพล สมเหมาะ 

ตราอินทรีกับรัฐ – ท าไมต้องนกอินทรี ? 

 นกอินทรีเป็นสัตว์ท่ีเคยปรากฏในวัฒนธรรมตา่ง ๆ ในยุโรปและแอฟริกาเหนือ โดยในอียิปต์ นกอินทรีเป็นตราของเทพฮอรสุ 

(Horus) เทพแห่งการสร้างและเกดิใหม่ ใช้แทนองค์ฟาโรห์ (Pharaoh) ในยามที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่1 อีกทั้งนกอินทรีก็ยังปรากฏ      

ในฐานะสัญลักษณ์แทนองค์เทพซสุ (Zeus) ราชาแห่งทวยเทพบนเขาโอลิมปสั (Olympus)2 บนดินแดนท่ีเป็นประเทศกรีซในปัจจุบัน 

และหากขึ้นไปบนดินแดนสแกนดเินเวีย ในอารยธรรมนอรส์ (Norse) เทพโอดิน (Odin) ราชาของเหลา่เทพก็มีนกกาหรือนกอินทรีเป็น

สัตว์เลี้ยงคู่ใจเกาะอยู่บนบ่า 

 จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น จะพบว่านกอินทรีจะเกี่ยวข้องกับเทพแห่งการปกครองเป็นส่วนใหญ่ ก่อให้เกิดอิทธิพลใน

ประวัติศาสตร์การเมืองยุโรป เช่น อารยธรรมโรมัน เทพจูปิเตอร์ (Jupiter) ที่ชาวโรมันนับถือ มีนกอินทรีเป็นสญัลักษณ์ประจ าตัว และ

ถูกน ามาใช้เป็นตราของจักรวรรดโิรมันในเวลาต่อมา  

 เมื่อ 107 ปีก่อนคริสตกาล หลังจากท่ีสาธารณรัฐโรมันถูกเล่นงานจนบอบช้ าจากสงคราม กองทัพโรมันจึงมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิรูปตัวเอง โดยมี ไกอุส มารีอุส (Gaius Marius) รัฐบรุุษและแม่ทพัเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยให้แม่ทัพเปน็ผู้คุมกองทหารด้วยคนเอง อีก
ทั้งยังยกเลิกธงแบบต่างๆ จนเหลอืแค่ธงอินทรี3 การปฏริูปนี้ท าให้กองทัพโรมัน สามารถต่อกรและท าลายรัฐต่างๆ ท าให้สามารถแผ่
ขยายอ านาจไปทั่วเมดิเตอเรเนียนได้ จนถึงช่วงที่ ออกุสตุส (Augustus) สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิ ตราอินทรีซึ่งเป็นตรากองทัพ 
ได้ถูกใช้เป็นตราแทนองค์จักรพรรดิ4 ท าให้ตราอินทรีจึงกลายเป็นสญัลักษณแ์ทนอ านาจ  
 อีกอิทธิพลหนึ่งก็คือคริสต์ศาสนา ในเชิงศาสนานั้น นกอินทรีในความเชื่อของศาสนายูดายและครสิต์ ตามที่ปรากฏในพระคมัภีร์
คือ สัญลักษณ์แทนผู้ซึ่งมคีวามหวงัในพระผู้เป็นเจา้ (Isaiah 40:31) ตราสัญลักษณ์นกอินทรีในศาสนาคริสต์ที่โดดเด่น คือตราอินทรีของ
นักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร (John the Evangelist) ซึ่งเป็นรูปนกอินทรีสยายปีกและมรีัศมีพระอาทิตย์บนหัว ซึ่งตรานี้ถูกน ามาใช้
ในเชิงสัญลักษณ์การเมืองครั้งแรกในฐานะตราพระราชลัญจกรของพระนางอิซาเบลล่าแห่งคาสตีลล์ (Isabella of Castile) พระราชินี
นาถแห่งแคว้นคาสตลีล์ ซึ่งเป็นดินแดนของประเทศสเปนในปัจจุบัน ซึ่งประเทศสเปนเองก็ใช้ตรานกอนิทรีแห่งนักบุญยอห์น (Eagle of 
Saint John) เป็นตราลัญจกรในยคุร่วมสมัย จนถึงปี ค.ศ. 1981 จึงถูกยกเลิกไป เนื่องจากเป็นตราที่ถูกน าไปเช่ือมโยงกับการปกครอง
ในระบอบเผด็จการทหารของนายพลฟรานซสิโก ฟรังโก (Francisco Franco)5 และนอกจากสเปนแล้วก็ยังมีเมืองต่างๆ ทั่วโลกใช้ตรานี้
เป็นตราประจ าเมืองอีกด้วย 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 

รูปกองทหารโรมันและตราอินทรี ภาพ

แกะสลักจากซุ้มประตูชัยจักรพรรดิคลอดิ

อุส (Claudius) (Historien spécialiste 

du bassin minier du Nord-Pas-de-

Calais JÄNNICK Jérémy / Wiki-

media Commons & Louvre-Lens) 

ตราแผ่นดินประเทศสเปน ค.ศ. 

1938-1981 ซึ่งใช้รูปนกอินทรี

แห่งนักบุญยอห์น (Luis Miguel 

Arias, Santiago Dotor, 

Historical Flags 1939-1945 

(Spain)) 

1Egyptian God Horus, KingTutOne.com Ancient Egypt Online. (http://kingtutone.com/gods/horus/) 
2Antoninus Liberalis, Metamorphoses (Cook, 1925), 118-121.  

3James Yates, Signa Militaria, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, University of Chicago. (http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/

Texts/secondary/SMIGRA*/Signa_Militaria.html) 

4Josephus, B.J. ii.9 §2; Suet. Tiber. 48, Calig. 14; Tac. Ann. i.39, 41, iv.62 

5Act 33/1981, 5 October (BOE No 250, 19 October 1981). Coat of arms of Spain (in Spanish).  
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เข้าร่วมกิจกรรมเดินพาเหรด งานการแข่งขันกีฬา 
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          วันอังคารที่  26 กุมภาพันธ์  2562 Dr. Silvia 
Elena Giorguli Saucedo อธิการบดี El Colegio de 
Mexico ป ร ะ เ ท ศ เ ม็ กซิ โ ก  ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ม า เ ยื อ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือหารือเกี่ยวกับการสร้าง 
ความร่ วมมื อด้ านวิ ช าการ  และด้ านวิ จั ย ระหว่ า ง
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 



          รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี      
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