
ฉบับที่ 31/2562  วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองคณบดี คณะครุศาสตร์ 

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) พร้อมด้วยผู ้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (ดร.จอย ทองกล่อมสี) 

และหัวหน้ากลุ ่มภารกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เนื่องในโอกาส วันพูนทรัพย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน

วันพูนทรัพย์ เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ 

อยุธยา ที่มีต่อการศึกษาของไทย และคณะครุศาสตร์ โดยในปีนี้ก�าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 

ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์บ�าเพ็ญกุศล พิธีร�าลึก ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

ผู้ร่วมงานร่วมขับร้องเพลง “สีเพลิง” และเพลงเพลิงพิมาน พิธีวางพวงมาลา 

งานวันพูนทรัพย์ ประจ�าปี 2562
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 นอกจากนี้ยังมี การเสวนาพิเศษเรื่อง “มรดกความคิด ศิษย์เล่าเรื่องครู” โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.กรรณิการ์ สัจกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวร์ี สายฟ้า ด�าเนินรายการ  ภายในงานมีอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ 

อดีตคณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ สุจริตกุล ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประคอง ตันเสถียร รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แพส อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง และอีกหลายท่าน

ที่ไม่ได้กล่าวนาม นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่าย

ประถมและมัธยมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
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 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2 - 3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ยรุวฒัน์ คล้ายมงคล และนสิิตคณะครศุาสตร์ ได้ให้เกียรตร่ิวมต้อนรบั Professor Iwata Yasuyuki 

และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น รวมจ�านวน 15 คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และ

คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทั้งไทยและญี่ปุ่นได้เรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ในกิจกรรม Tentative Programme of TGU Student Study 

Tour 2019 Field Study: “How Japanese children overseas learn?” ในการนี้ Professor Iwata Yasuyuki 

ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ในวันดังกล่าว เวลา 13.00 – 15.00 น.

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล และนิสิตคณะครุศาสตร์ 
ให้เกียรติต้อนรับ Professor Iwata Yasuyuki และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
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 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

จดังานแสดงความยนิดแีด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศินา แขมมณ ี ในโอกาสได้รบัปรญิญาครศุาสตรดษุฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 

ประจ�าปีการศึกษา 2561 โดยมีพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

งานแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี 
ในโอกาสได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ประจ�าปีการศึกษา 2561 
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โครงการบรรยายสาธารณะ เรื่อง “ทิศทางการวัดและประเมินผล
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา : มุมมองเชิงนโยบาย” 

 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์  กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ จัดได้

จัดโครงการบรรยายสาธารณะ เรื่อง “ทิศทางการวัดและประเมินผลเพื่อการปฏิรูปการศึกษา : มุมมองเชิงนโยบาย” 

โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน เป็นผู้บรรยาย

 การปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง จ�าเป็นต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งระบบ การปฏิรูป

และพัฒนาครู อาจารย์ ผู้บริหาร การบริหารจัดการ ปฏิรูปหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และพัฒนากระบวนการคิดต่างๆ ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะสะท้อนสมรรถนะ

ของผู้เรียน การบรรยายดังกล่าวนี้มีคณาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก
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 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ฯ คณะครุศาสตร์ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวีะ) ได้เป็นประธานในพธิลีงนามในสญัญาความร่วมมือระหว่างคณะครศุาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The University of Northampton, UK และ The Village Education Center, Bangkok 

ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา โดยมีหัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาทางการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ ตนัตระรุง่โรจน์) คณาจารย์และนสิิตภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศึกษาให้เกยีรติร่วมงาน 

ทัง้น้ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนศิา ตนัตเิฉลิม อาจารย์สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ ภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศึกษา 

Harshi Sehmar, Principle Special Education Needs จาก The Village International Centre และ Julian 

Brown, Head Faculty of Eduation Humanities จาก The University of Northampton, UK ได้บรรยาย

พิเศษในหัวข้อ Understand Dyslexia in Thai Language ให้กับคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ด้วย

สัญญาความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Northampton, UK และ The Village Education Center, Bangkok
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 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มภารกิจ

วิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการเสวนา สีเพลิง สร้าง สุข ปี 2 เรื่อง “ทิศทางการวัดและ

ประเมินผลเพื่อการปฏิรูปการศึกษา: มุมมองจากโรงเรียน” โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย สินแท้ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพญาไท

และนายอัครพล ธนวัฒนาเจริญ ประธานนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ร่วมเสวนา

โดยมี ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ EDU 30 และ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ EDU 33 เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา

โครงการเสวนา สีเพลิง สร้าง สุข ปี 2
ทศิทางการวดัและประเมนิผลเพือ่การปฏิรูปการศกึษา: มมุมองจากโรงเรยีน
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 เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม

ศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต เรื่อง “สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์: การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้วิจัย” โดยได้

รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ 

บรรยาย ว่าด้วยความรู้ แนวคิดและกระบวนการในการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นแนวคิดส�าคัญใน

การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้วิจัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในศาสตร์สาขาวิชาที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์

และการก้าวสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ จัดโดย กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์: การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้วิจัย
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 คณะ ครศุาสตร์  จุฬา ลง กร ณ์มหา วทิยาลยั ร่วมกับบรษิทัปิโก (ไทยแลนด์)  จ�ากัด  มหาชน  จดังานมหกรรม

ทางการศกึษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู คร้ังท่ี 12 EDUCA 2019 ภายใต้แนวคดิ The Power of Learning Community 

โดย มรีองคณบด ี(รองศาสตราจารย์  ดร. สุมาลี  ชโินกุล)  ผูแ้ทนคณบดคีณะครศุาสตร์เข้าร่วมในพิธเีปิด  ผูอ้�านวยการฝ่าย

วชิาการ (นางสมุามาลย์  รัตนอักษรศิลป์)  หัวหน้ากลุม่ ภารกจิ บรกิาร การศึกษา (นาย ด ิษ ฐ พงศ์  ศิลประเสริฐ)  เจ้าหน้าที่

บรกิารการศกึษา  และนิสิต ร่วมออกบธู แนะน�าหลกัสูตรของคณะครศุาสตร์  ซึง่มีผูเ้ข้าร่วมงานสนใจเป็นจ�านวนมาก 

ทัง้นี ้ขอเชญิชวนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่านมาร่วมเป็นพลงัเล็กๆ ในการสร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้ เพือ่สร้าง

การศึกษาไทยทีเ่ท่าเทยีมและมคุีณภาพ โดย EDUCA 2019 จะจดัขึน้ตัง้แต่วนัพธุที ่16 - วันศกุร์ที ่18 ตุลาคม 2562 

ณ อาคารอมิแพค็ ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมอืงทองธานี

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12
EDUCA 2019 : The Power of Learning Community
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การประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูลศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ 

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญฯ 1-3 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูลศูนย์

ประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีรองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้

มกีารน�าเสนอภาพรวมของระบบศูนย์ประสบการณ์วชิาชพี โดย ผูช่้วยคณบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีวดี ถงัคบตุร) 

จากน้ันเป็นการแนะน�าระบบฐานข้อมูลศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ โดย นายศุภกร วราพิริยะกุล โปรแกรมเมอร์ 

บรษิทัเอ็กเพร์ิทซอฟต์แวร์ จ�ากดั ซึง่การจดัประชมุชีแ้จงดงักล่าวเป็นการน�าเสนอรายละเอยีดขัน้ตอนการใช้งานของ

ระบบฯทั้งหมด และได้ตอบข้อซักถามของผู้ร่วมฟังการประชุมชี้แจงฯ โดยมีหัวหน้าอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก 

อาจารย์นิเทศก์วิชาเอก รวมทั้งคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงจ�านวนมาก
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กิจกรรมการสังเกตชั้นเรียนตามแนวคิด SLC 
ณ โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม

 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กลุ่มผู้อ�านวยการผู้น�า (Thailand Principal Forum: TPF) และเครือข่ายโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินกิจกรรมการสังเกตชั้นเรียน 

(School Visit) ตามแนวคิดการปฏิรูปโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: 

SLC) ณ โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

เข้าร่วมในกิจกรรมสังเกตชั้นเรียน (School Visit) และสะท้อนคิด (Reflection) ณ โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม 

ส�านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน�าร่องในการปฏิรูปโรงเรียนด้วย

แนวคิด SLC โดยเริ่มจากสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาเรียนวิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ จากนั้นได้ร่วมกันสังเกตในระดับชั้นเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ 

ที่ด�าเนินการโดยคุณครูโมเดล นางสาวพัชรี ผลาหาญ เป็นผู้สอน และการร่วมกันสะท้อนคิด (Reflection) โดย

คุณครูโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ตามแนวทางของ SLC ในตอนท้ายจากศาสตราจารย์ดร.มานาบุ ซาโต นักการ

ศึกษาและนักวิจัยด้าน SLC ได้บรรยายและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่า จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปไปสู่การเป็น

โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีตั้งแต่การจัดสภาพบรรยากาศของห้องเรียน การนั่งของนักเรียน ต�าแหน่ง
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จุดยืนของครู การฟังนักเรียนให้มากขึ้น การมีสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน รวมทั้งการสนับสนุนให้นักเรียนร่วมมือ

รวมพลังผ่านงานที่ท้าทาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ The 7th International Conference for School as 

Learning Community ภายใต้หัวข้อ เรื่อง Inquiry and Collaboration Both in Classroom and Staff Room 

ในงาน EDUCA 2019 ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็น 1 ในเจ้าภาพร่วม 

 กิจกรรมครั้งนี้คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มีบทบาทอย่างมากในการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงาน

เวทีประชุมนานาชาติส�าหรับโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (The International Platform for School 

as Learning Community: SLC) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญา

พิมพ์ อุสาโห และอาจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์ ภายใต้ที่ปรึกษา ได้แก่ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และกลุ่มผู้

อ�านวยการน�า (TDF) น�าโดยประธานได้แก่ รองศาสตราจารย์ ลัดดา ภู่เกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะ

คุปต์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธู์ สุวรรณมรรคา กิจกรรมครั้งนี้มีคณะนักวิชาการด้านการศึกษา คณาจารย์

ครุศาสตร์ และครูจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย 

เวียดนาม และเม็กซิโก ประมาณ 80 คน เข้าร่วม
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 ศนูย์วิจยัและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยนื คณะครศุาสตร์ ร่วมกบัแผนงาน Chula Zero Waste 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในภาคสีิง่แวดล้อมศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื ประเทศไทย (Thailand 

Environmental Education for Sustainable Development (EESD) Partnership) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ

นักวิชาการและนักครุศึกษา และนักการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา จาก 4 มหาวิทยาลัย คือ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ร่วมกับกรมส่งเสรมิคุณภาพส่ิงแวดล้อม จะร่วมกันขบัเคล่ือนงานด้านสิง่แวดล้อมศึกษาของประเทศไทย และเช่ือมโยง

กบัเครอืข่ายภูมภิาค และนานาชาตต่ิอไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์
ร่วมเป็นภาคีสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทย 
(Thailand Environmental Education for Sustainable Development 

(EESD) Partnership)
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 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชา

ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานนิทรรศการ

แสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ของนิสิตครุศิลป์ จุฬาฯ รุ่น 47 “You are What You Art : Arted chula 47 

Supervised Project” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน

เปิดงาน นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 - 27 ตุลาคม 2562 (10.00-21.00 น.)

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศของนิสิตครุศิลป์ จุฬาฯ รุ่น 47 

“You are What You Art : Arted chula 47 Supervised Project”


