
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน

ประเทศไทย 
เข้าร่วมโครงการนักศึกษา 

ภาคฤดูร้อนเดซี  
ประจ�าปี 2562

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) ซึ่งจัดโดย ภาควชิา
เคมีอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกับส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิย
และนวัตกรรม (สอวช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ส�านักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ 

Hi-Fi : Higher Education for Industry หรอื โครงการการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม 
เป็นโครงการที่รับผู้จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร์ (นักศึกษา Hi-Fi) เพื่อท�างาน
ในสถานประกอบการเป็นเวลา 2 ปี กับสถานประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง
กระบวนการผลิต หรอืออกแบบ ทดลอง ทดสอบ วจิัยนวัตกรรมใหม่ และในเวลาเดียวกันจะเข้าศึกษา
ในระดับปรญิญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
ควบคู่ไปด้วย นอกเวลาท�างาน มีการบรหิารจัดการและมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง ร่วมกับ มช. และสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเครอืข่ายภายใต้การท�างานร่วมกันทั้งในและระหว่างมหาวทิยาลัย

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 256 วันที่ 1-15 กันยายน 2562

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )

strategic Management = บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ Customer Focus = มุ่งเน้นทีน่ักศึกษา 
institutional Learning = เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

www.science.cmu.ac.th
www.facebook.com/science.cmu
Line : ID@scicmu

การอดุมศกึษาเพ่ืออุตสาหกรรม  
(Higher Education for Industry: Hi-Fi)

นายนนทพัทธ์ สินสันธิเทศ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร ์ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วม
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 
2562 (รุ่นที่ 17) เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง 
วันที่ 16 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2562  
ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก และเมืองซอยเธน 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์น�าโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการล้างผลิตผลการเกษตรฯ  
ผ่านการคัดเลือกโครงการปั้ นดาว  
ค้นหาสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา หวังชัย 
ภาควชิาชีววทิยา ได้น�าเสนอโครงการเร ื่อง 

“การพัฒนานวัตกรรมการล้างผลิตผลการเกษตรเพื่อลดการปนเป้ือน 
ด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชันส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย” ภายใต้
โครงการป้ันดาว ค้นหาสุดยอดงานวจิัยและนวัตกรรม รอบจับคู่ ระหว่าง
นักวจิัยและคณะที่ปรกึษา (coach) ในวันที่  4 กันยายน 2562 
ณ ศูนย์นวัตกรรมและเรยีนรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ศูนย์การค้าบางซื่อจงช่ัน ชั้น 7 จตุจักร กรุงเทพมหานครฯ ผลจาก
การน�าเสนอ ผศ.ดร.กานดา ได้ผ่านการคัดเลือกสู่ทีมโค้ช อุทยานวทิยาศาสตร์
ภาคเหนือ (STeP) โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ เป็นหัวหน้า 
ทีมโค้ชครั้งนี้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะวทิยาศาสตร์จัดงาน
วันตลาดนัดความรู้ “CoP Day of Sci-CMU คณะวทิยาศาสตร์” 
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร ์
เป็นประธานเปิดงาน นายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวทิยาศาสตร ์
กล่าวรายงานความเป็นมาและความส�าคัญการจัดโครงการ และได้
รับเกียรติจาก อาจารย์นิคม อ่อนละมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นวทิยากรในการด�าเนินกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น 
เพ่ือเป็นเวทีในการแสดงผลงานจากการพัฒนางานประจ�าสู่นวัตกรรม 
และเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ ความส�าเร็จ และ
ความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อันจะน�าไปสู่การพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการประกวดการน�าเสนอ
ผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
คณะต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ น�าผลงานมาร่วมน�าเสนอ
และจัดแสดงด้วย

อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “Infographic ส�าหรับการ 

น�าเสนองาน” 

CoP Day of Sci-CMU 

คณะวทิยาศาสตร์ต้อนรับนักเรยีนจากทั่วภาคเหนือกว่า 
1,000 คน เข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในงาน CMU Open House 2019 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะวทิยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยายและน�าคณะฯ  
ในวนัที ่30 สงิหาคม 2562 ณ โถงชัน้ 1 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์เชิง
ปฏิบัติการ เร ื่อง “Infographic ส�าหรับการน�าเสนองาน” ด้วย
เคร ื่องมือการจัดท�าที่ง่ายและรวดเร็ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสร ีรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 
คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก
คุณสุรยิัน หมอยา นักช่างศิลป์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ศึกษา ส�านักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
(ITSC) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความช�านาญมาเป็นวทิยากร 
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 4204-5 อาคาร 45 ปี  
คณะวทิยาศาสตร์ (SCB4) 

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียน
จากทั่วภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมคณะฯ  
ในงาน CMU Open House 2019 



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีท�าบุญเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์  
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เรื่องเสนอสืบเน่ือง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ คราวประชุม 

ครั้งท่ี 12/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เห็นชอบ ให้ชะลอการขอกรอบอัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต�าแหน่งอาจารย์ ของภาควิชาฟิสิกส์

และวัสดุศาสตร์ ไว้ก่อน โดยรอความชัดเจนเกี่ยวกับการโครงการจัดต้ังศูนย์

วิจัยควอนตัมก่อน น้ัน

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ยึดคืนอัตราจากคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 12 

อัตรา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาคืนอัตราให้คณะวิทยาศาสตร์  

เพ่ือรองรับการบรรจุ นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ นักเรียนทุน พสวท. 

จ�านวน 1 อัตรา เป็นแบบพนักงานประจ�าแบบมีระยะเวลาจนกว่าจะมีการ

จัดตั้งศูนย์วิจัยควอนตัม และการมอบหมายภาระงานให้ส่วนงานพิจารณา

ด�าเนินการตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ด้านบริหารงานวิชาการ

เห็นชอบ การให้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยส�าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง จ�านวน 1 ราย 

ด้านบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
1.  เห็นชอบ เสนอช่ือผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 

ประจ�าปี 2563 จ�านวน 3 ท่าน 

2.  พิจารณาไม่เสนอชื่อผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการศูนย ์

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ด้านบริหารงานบุคคล
1.  เห็นชอบ การรายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ�านวน 1 ราย 

2.  เห็นชอบ การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจ�า ข้าราชการ คร้ังท่ี 2 

3.  เห็นชอบ เสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

จ�านวน 1 ราย 

ด้านบริหารองค์กร
เห็นชอบ โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร ์
เป็นประธานในพิธีท�าบุญเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของ
จุลินทรยี์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
โดยมีผู้บรหิาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของภาควชิาและศูนย์
ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ บรเิวณชั้น 4 อาคาร 40 ปี  
คณะวทิยาศาสตร์

อยูไ่กลไมใ่ชป่ญัหา Science CMU Run 2020 
เปิดรับสมัคร Virtual Run เพ่ือให้ทุกคน 
ได้ร่วมสนุกกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

ขั้นตอนง่าย ๆ  ในการสมัคร VIRTUAL RUN @
Science CMU Run 2020
1.  สมัครออนไลน์
 ที่ https://run.science.cmu.ac.th

- เปิดรบัสมัครตัง้แตว่นันี ้- 31 ตลุาคม 2562
- เลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะ (Mini Marathon 

หรอื Fun Run) (คลกิเลอืกวิง่แบบ Virtual 
Run)

2.  วิ่งเก็บสถิติได้ทุกท่ี ทุกเวลา สามารถวิ่ง
ครั้งเดียวจนจบระยะ หรือสะสมระยะรวมกัน
หลายครั้งได้ โดยวิ่งเก็บสถิติในช่วงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562  
(ใช ้Application หรอืนาฬิกา GPS ทีส่ามารถ
บันทึกข้อมูลการวิ่งแต่ละครั้งได้)

3.  สง่หลกัฐานไปยงั https://run.science.cmu.
ac.th (หมดเขต 31 ธันวาคม 2562) (login 
ดว้ย username/password ท่ีใชใ้นการสมคัร) 
หลกัฐานทีต่อ้งสง่ คอื รูปหนา้จอ Application 
ที่แสดงระยะเวลา ระยะทาง และวันเวลาใน
การวิ่ง

4. หลังวันท่ี 5 มกราคม 2563 (วันจัดงาน 
Science CMU Run 2020) ทมีงานจะจดัสง่เสือ้ 
เหรยีญ (และ buff ส�าหรับ Mini Marathon) 
ใหก้บันกัวิง่ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว ้(โดยไม่คดิคา่ใชจ่้าย
ในการส่ง)

#รักใครให้ชวนวิ่ง
#SCICMURUN2020



ย้อนกลับไปยังวันแรก ท่ีสอบติดโควตาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ซึ่งไม่ใช่อันดับแรกที่เลือก (อันดับแรกที่เลือกคือวิศวฯ) ผมปรึกษากับที่บ้านและชั่งใจ
อยู่นานกว่าจะตัดสินใจเข้ามาเรียน เม่ือยี่สิบปีที่แล้วเราคิดว่าลองเรียนดูก่อน 
ถ้าไม่ชอบค่อยสอบเอนทรานส์เข้าคณะที่ชอบใหม่ในปีถัดไป 

ชีวิตปีหนึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่และ
หลายคนก็เหมือนกับผมคือใช้ชีวิต 
ส่วนใหญ่อยู ่กับเพื่อนและกิจกรรม  
ในขณะที่การเรียนเป็นอะไรที่อยู่ล�าดับ
รองลงมา ผลการเรียนเมื่อจบปีหนึ่ง  
เกรดเฉลี่ยต�่ากว่า 2.00 ค่อนข้างน่าตกใจ 
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นพ้นสภาพนักศึกษา  
(ต�่ากว่า 1.50) ในขณะนั้น

จากเด็กมัธยมห้องเก่ง เกรดดีเยี่ยม ค่อนข้างจะรับไม่ได้และคิดว่าต้องสอบ
เอนทรานส์ใหม่ดีกว่า แต่ในขณะน้ันเองที่ทางรุ่นพี่ที่คณะฯ ได้จัดให้มีการแนะแนว
น้องปีหนึ่งเพ่ือเลือกเข้าเรียนสาขาวิชาที่ชอบในปีสอง ตนเองคิดว่าสาขาฟิสิกส์และ
วัสดุศาสตร์เป็นอะไรที่น่าสนใจและใกล้เคียงกับวิศวะฯ มากที่สุด 

เม่ือคิดทบทวนดูแล้ว เราไม่ควรปล่อยเวลาหนึ่งปีที่ผ่านไปให้เสียไปโดยเปล่าประโยขน์ 
แต่เราควรเดินหน้าต่อไป ตั้งใจและท�าให้มันดีขึ้น “ไม่มีค�าว่าสายเกินไป ส�าหรับการ
เร่ิมต้นสิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง” นั่นเป็นเหตุผลที่ท�าให้ผมกลับมาตั้งใจเรียน และ
ผลการเรียนก็พัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ  เทอม ถึงแม้ผลการเรียนเฉลี่ยตอนจบ
ปีที่ 4 จะไม่ได้สวยหรู แค่ 2.32 แต่นั่นก็เพียงพอให้ผมสามารถเข้าท�างานในบริษัทฯ 
ดี ๆ สักแห่งหนึ่งได้ แม้ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ 

ผมเป็นคนสุดท้ายในกลุ่มเพื่อนที่จบรุ่นเดียวกันและไม่ได้เรียนต่อ ท่ีได้งานท�า 
หลังจากตระเวนหางานนานกว่า 6 เดือน เพื่อนในกลุ่มเราประมาณสิบคนขับรถ
เพื่อไปสมัครงานที่อยุธยา ปทุมธานี หรือแม้กระทั่งชลบุรี ระยอง สุดท้ายส่วนใหญ่
ได้งานที่อยุธยา กระจายกันไปตามโรงงานต่าง ๆ กัน 

ผมเร่ิมต้นงานแรกในต�าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ในโรงงานญี่ปุ ่น
แห่งหน่ึงในอยุธยา เงินเดือนเริ่มต้นแค่ 
6,500 บาท ก่อนจะได้งานใหม่ในอีก 
3 เดือนท่ี บ.ฮานาไมโครอิเลคทรอนิคส์ 
จ�ากัด มหาชน (ล�าพูน) ในต�าแหน่ง 
หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบวัตถุดิบ 
(Incoming Quality Assurance Supervisor) 

ที่นี่เอง ที่เปิดโอกาสให้ผมได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเต็มที่ ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ 
ศึกษาเพิ่มเติม และท�าความเข้าใจในคุณสมบัติและการตรวจสอบวัตถุดิบ (Materials) 
ทุกอย่างที่ใช้ในโรงงานอิเลคทรอนิคส ไม่ว่าจะเป็นแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit 
Board), แผ่นวงจรรวม (Wafer CMOS, IC), ไดโอด, ทรานซิสเตอร์, ตัวต้านทาน, 
ตัวเก็บประจุ, อื่น ๆ

 3 ปีถัดมา ผมได้โอกาสเลื่อนขั้นและปรับต�าแหน่งเป็นวิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบ (Supplier Quality Engineer) และได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิต
ทั้งในและต่างประเทศหลายแห่ง ได้เข้าใจกระบวนการผลิตวัตถุดิบแต่ละอย่าง  
และหาวิธีปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ผมยังคงท�างานในแผนกควบคุมคุณภาพ ในต�าแหน่งผู ้จัดการ 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ/ผู้ผลิต (Manager of Supplier Quality Management) 
ของ บ.ฮานาฯ

ข้อคิดดี ๆ ที่อยากฝากไว้ ส�าหรับหลาย ๆ คนก็คือ
“จงเตรียมตัวให้พร้อมรับโอกาสอยู่เสมอ หากโอกาสนั้นมาถึงจงคว้ามันไว้

และท�าให้ดีที่สุด”
และอีกหนึ่งวลีเด็ดของสตีปจ้อป ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple
“Stay Hungry, Stay Foolish” จงกระหาย และ ท�าตัวโง่ให้ตลอดเวลา
เพราะถ้าเมื่อไหร่เราอิ่ม และ เรารู้สึกว่าตัวเองฉลาดแล้ว เราจะไม่มีทางพัฒนา
ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

เราไม่ควรปล่อยเวลาหน่ึงปีที่ผ่านไป 

ให้เสียไปโดยเปล่าประโยขน์  

แต่เราควรเดินหน้าต่อไป ตั้งใจและท�าให้มันดีข้ึน  

“ไม่มีค�าว่าสายเกินไป ส�าหรับการเร่ิมต้นสิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง”

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : หวัหน้างานและผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์  
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

นายบงกช ธุร ี 

ศิษย์เก่ารหัส 3905290 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


